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SECTION 1. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION 

 

1.1 Prognose des volumens von gebäudeabfällen 

 

Neben dem Problem des festen Abfalls [1-8] ist das Problem des Bauschutts 

wichtig, dessen jährliches Volumen in der Ukraine nach Angaben des 

Umweltministeriums fast 1 Million Tonnen beträgt 50.000 Hektar [9]. Bauabfälle 

können in großem Umfang im Bauwesen verwendet werden, um so wertvolle 

Materialien wie Füller [10] und Bindemittel [11, 12] für die Herstellung von Beton, 

Trockenmischungen und anderen Baustoffen [13, 14], für die Herstellung von 

Baumaterialien aus zu gewinnen Schutzeigenschaften gegen elektromagnetische 

Strahlung [15, 16] und statische Elektrizität [17], zur Herstellung von Anodenerdungen 

[18]. Viele mineralische und organische Abfälle sind in ihrer chemischen 

Zusammensetzung und ihren technischen Eigenschaften natürlichen Rohstoffen sehr 

ähnlich. Vielversprechend ist auch die Verwendung von Feinmetallabfällen zur 

Minimierung des Volumens immobilisierter flüssiger radioaktiver Abfälle [19]. In der 

weltweiten Praxis sind etwa 90 % der Bauabfälle recycelbar und wiederverwendbar. 

Daher ist es eine dringende wissenschaftliche und technische Aufgabe, das 

Aufkommen an Bauschutt in verschiedenen Ländern aus den Haupteinflussparametern 

zu prognostizieren, um eine Strategie für die Bauschuttwirtschaft zu entwickeln. 

Der in [9] vorgeschlagene Schlamm-Asche-Karbonat-Pressbeton besteht aus 

Abfallsteinschneiden von Karbonatgestein, Ascheentfernung von Ladyzhyn TPP, 

Rotschlamm der Mykolayiv Alumina Plant mit Zugabe von Portlandzement. In [10] 

wird gezeigt, dass die Schaffung neuer Baumaterialien für multifunktionale Zwecke es 

ermöglicht, das Problem der Energie- und Ressourceneinsparung für die Ukraine zu 

lösen. Der Hauptweg zur Entsorgung von Rotschlamm in der Baustoffherstellung ist 

die Verwendung als modifizierender Zusatz zu Goldzement-Bindemitteln [11]. In [12] 

wurde ein Metall-Asche-Phosphat-Bindemittel auf Basis von Industrieabfällen 

vorgeschlagen. Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer breiteren 

Nutzung von thermischen Kraftwerksabfällen bei der Herstellung von Zement und 
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anderen Baustoffen wird in [13] gezeigt. Der Artikel [14] zeigt, dass die Herstellung 

von Betonkies, feinkörnigem Rechengut und deren Wiederverwendung die letzte Stufe 

eines geschlossenen Kreislaufs der Verarbeitung von Beton- und Stahlbetonabfällen – 

„Verschleiß – Export – Verarbeitung – Verkauf“ ist. Die Verwendung von Betel-M 

(elektrisch leitfähiger metallgetränkter Beton, der eine spezielle Beschichtung zum 

biologischen Schutz vor ionisierender Strahlung in Gebäuden und Bauwerken 

verwendet) mit einer zellularen, variotropen und dichten Struktur ermöglicht es, das 

Niveau der elektromagnetischen Strahlung und damit das Risiko zu verringern 

Strahlung. Die Zweckmäßigkeit der Verwendung feiner Pulver aus SHH-15-

Stahlschlamm zur Herstellung einer speziellen Schutzbeschichtung gegen 

elektromagnetische Strahlung wird im Artikel [16] belegt. In [17] wird vorgeschlagen, 

zur Bekämpfung statischer Elektrizitätsladungen eine Beschichtung aus elektrisch 

leitfähigem Beton zu verwenden, deren Herstellungstechnologie recht einfach ist und 

keine teuren Materialien und Spezialgeräte erfordert. Betel-m kann zur Herstellung von 

elektrisch leitfähigen Elementen (Anodenerdung) von kathodischen 

Korrosionsschutzsystemen von Tiefbaunetzen verwendet werden [18]. In dem Artikel 

[19] wird die Verwendung von metallgetränktem Beton als antistatische Beschichtung 

vorgeschlagen. In [20] werden statistische Daten zum Volumen der 

Bauschuttproduktion in verschiedenen Ländern präsentiert. Der Artikel [21] definiert 

die Regressionsabhängigkeit, die Dynamik der Erzeugung von Bau- und 

Abbruchabfällen in der Region Winnyzja beschreibt und es ermöglicht, die Masse 

dieser Abfälle vorherzusagen. Als Ergebnis der Analyse bekannter Veröffentlichungen 

konnten die Autoren jedoch keine konkreten mathematischen Abhängigkeiten des 

Volumens der Bauschuttproduktion in verschiedenen Ländern der Welt von den 

Haupteinflussparametern identifizieren. 

Unter den Parametern, die Produktion von Bauschutt in verschiedenen Ländern 

beeinflussen, wurden folgende berücksichtigt: Bevölkerungsdichte, 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, Index der menschlichen Entwicklung, 

durchschnittlicher Breitengrad des Landes, dessen Werte angegeben sind Tisch. 1. Im 

Gegensatz zu absoluten Parametern ermöglichen relative Parameter den Vergleich von 
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Ländern mit unterschiedlichem Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung und des 

Humanpotentials, der Bevölkerung, der Fläche und der klimatischen Bedingungen. 

Laut Tabelle. 1 unter Verwendung der Versuchsplanung mit drehbarer zentraler 

Kompositionsplanung zweiter Ordnung unter Verwendung der entwickelten Software, 

geschützt durch das Zertifikat der Arbeit [22] und ausführlich in [23-25] beschrieben, 

eine Regressionsgleichung erhalten, die Herstellung der Konstruktion beschreibt 

Abfall in verschiedenen Ländern Expositionsparameter und sieht so aus [26] 

 

, (1) 

 

wo mBS – Masse des Bauschutts pro Kopf, kg/Person; nB/SL – Bevölkerungsdichte, 

Personen/km2; BIP/nB – BIP pro Kopf, Tausend $/Person; nB – die Bevölkerung des 

Landes, Personen; SL – Fläche des Landes, km2; IME – Index der menschlichen 

Entwicklung (IME = 0…1); B – durchschnittlicher Breitengrad, º Nord. b. 

Gemäß dem Student-Kriterium waren alle Faktoren, ihre gepaarten 

Wechselwirkungseffekte, außer nB/SL, und quadratische Effekte signifikant, die 

meisten Bauabfälle in verschiedenen Ländern hängen vom BIP pro Kopf ab und am 

wenigsten vom Index der menschlichen Entwicklung. 
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Tabelle 1. 

Mengen der Bauschuttproduktion in verschiedenen Ländern der Welt [20] 

Land 

Masse des 

Bauschutts pro 

Kopf, kg/Person 

Beeinflussende Faktoren 

Bevölkerun

gsdichte, 

Personen/ 

km2 

BIP pro 

Kopf, 

Tausend 

$/Person 

Human 

Development 

Index 

Durchsch-

nittlicher 

Breitengrad, 

º Nord. b. 

VSA 374.771 31 46.954 0.95 36.94 

Großbritannien 450.113 247 46.432 0.942 55.38 

Korea 311.688 480 20.582 0.928 38.06 

Italien 331.345 199.4 39.565 0.945 41.28 

Spanien 276.949 79.7 35.557 0.949 39.5 

Niederlande 636.574 394 51.657 0.958 52.15 

Kanada 266.028 3.27 34.273 0.967 62.39 

Belgien 610.82 318 29.814 0.948 50.83 

Portugal 291.829 114 22.232 0.795 39.69 

Dänemark 516.707 126.4 34.7 0.952 56.18 

Griechenland 186.567 85.3 30.661 0.947 39 

Schweden 195.503 21.9 55.427 0.958 62.2 

Norwegen 281.532 12 72.306 0.968 62 

Finnland 181.225 16 36.217 0.954 64.8 

Ukraine 22.3023 76 7.532 0.786 48.38 

 

Es wird festgestellt, dass nach dem Fisher-Kriterium die Hypothese über die 

Angemessenheit des Regressionsmodells (1) mit einer Zuverlässigkeit von 95 % als 

richtig angesehen werden kann. Der Korrelationskoeffizient betrug 0.99475, was auf 

eine ausreichende Zuverlässigkeit der Ergebnisse hinweist. 
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Ein Vergleich der tatsächlichen und theoretischen Mengen der 

Bauschuttproduktion in verschiedenen Ländern der Welt, in absteigender Reihenfolge, 

ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1. Vergleich der tatsächlichen und theoretischen Mengen an Bauschutt in 

verschiedenen Ländern 

 

Abbildung 1 zeigt, dass die mit dem Regressionsmodell (1) berechneten 

theoretischen Produktionsmengen von Bauschutt in verschiedenen Ländern der Welt 

leicht von den tatsächlichen Daten abweichen, was die zuvor festgestellte ausreichende 

Zuverlässigkeit der Abhängigkeit bestätigt, die verwendet werden kann Entwicklung 

einer Strategie für Bauabfälle. 

Abbildung 2 zeigt die Antwortflächen der Zielfunktion – Bauschuttvolumen in 

verschiedenen Ländern und deren zweidimensionale Querschnitte in den Ebenen der 
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Einflussparameter, die deutlich die Abhängigkeit (1) und die Art der gleichzeitigen 

Wirkung mehrerer aufzeigen Faktoren auf die Zielfunktion. 

 

   

a)     b)     c) 

   

d)     e)     f) 

Abbildung 2. Antwortflächen der Zielfunktion – das Volumen des Bauschutts in 

verschiedenen Ländern und ihre zweidimensionalen Querschnitte in den Ebenen der 

Wirkungsparameter: a) ; b) ; 

c) ; d) ; e) ; 

f)  

 

  

( )BLBBS nBIPSnfm ,= ( )IMESnfm LBBS ,=

( )BSnfm LBBS ,= ( )IMEnBIPfm BBS ,= ( )BnBIPfm BBS ,=

( )BIMEfmBS ,=
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1.2 The role of urban farming for creating defensible space 

 

Від зародження зодчества його основною метою було слідувати людині та 

задоволенням її потреб – у психологічній і фізичній безпеці, спілкуванні, 

орієнтації в просторі тощо. У ХХ ст. масове модерністське будівництво 

соціалістичного ладу у поєднанні з стрімким розвитком науки і технологій 

спричинили втрату багатьох логічних, сформованих у процесі розвитку людства 

зв’язків житлового середовища і людини. Часто існуюча житлова міська 

забудова не відповідає інстинктивним вимогам людини до організації фізичного 

простору. Воно не є місцем зустрічі, не співвідноситься з масштабом людини, не 

дає відчуття приналежності та не змушує почати діалог – і, як наслідок викликає 

відчуження. Щоб освоювати міський простір, людям треба почуватися в безпеці. 

Простір, в якому люди відчувають себе вразливими, зводить нанівець усі 

сьогоднішні наукові прориви.  

Метою статті є на основі аналізу українських і закордонних проєктних 

рішень та моделювання процесів мислення з’ясувати роль міського 

агровиробництва у формуванні безпечного позаквартирного середовища та 

відчуття захищеності в мешканців. У статті розглянуто три сектори, які 

потребують цілеспрямованих зусиль, коли йдеться про безпеку міського 

простору і людини в ньому – це психологічна безпека (безпека свідомості), 

соціальна безпека (забезпечення обміну інформацією та енергією, відчуття 

захищеності від злочинності й насильства) та фізична безпека (захист для 

пішоходів і відсутність страху перед авто). 

Тема формування захисного та соціально безпечного простору є точкою 

перетину ряду галузей знань: містобудування та архітектурного проектування, 

соціології, кримінології, біології тощо. Питаннями психологічної безпеки 

займалися Д. Епплтон, Д. Герваген і Г. Оріанс, Р. Ульріх, С. і Р. Каплан. Окремі 

аспекти впливу містобудівних і архітектурних рішень на соціальну безпеку 

розглядали такі науковці як Е. Фром, Ф. Куо, В. Салліван, Д. Джекобс, О. 

Ньюмен, Д. К. Вілсон та  Д. Л. Келлінг. Останні дослідження фізичної безпеки 
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міського простору узагальнили урбаністи Й. Гел та Д. Спек. Огляд наукових 

праць виявив нестачу матеріалів, пов’язаних із визначенням аграрного елементу 

як формотворчого аспекту безпеки у взаємодії людини з містом. Наявна 

інформація не охоплює сучасних можливостей міського агровиробництва й 

обмежується загальними пропозиціями щодо підвищення рівня комфортності 

житлового середовища. 

1. Психологічна безпека. Британський фотограф і географ Джей Епплтон у 

своїй праці «Переживання ландшафту» (Appleton, 1975) визначив, що основною 

мотивацією людини у виборі місця для перебування є тваринний принцип 

«бачити, однак не бути побаченим». Це означає, що незважаючи на всі 

досягнення у сфері містобудування, людьми досі керують базові імпульси, що 

змушують вибирати одні простори і уникати інших – навіть при тому, що багато 

ситуацій, пов'язаних із виникненням цих імпульсів, залишилися в минулому. 

Думку Епплтона про потребу в одночасному огляді і притулку підтверджує 

теорія «савани» вчених Джудіт Герваген і Гордона Оріанса (Herwagen, Orians, 

1993), згідно з якою наша психологічна еволюція повністю базується на 

потребах, що відчували наші предки, коли вони жили в савані. Науковці виявили, 

що й до сьогодні люди надають перевагу не суцільним лісовим масивам, а 

розкиданим по відкритій місцевості невеликим гаям-укриттям. Саме такий 

ландшафт міг би надати нашим предкам необхідну конкурентну перевагу, а отже 

ми генетично запрограмовані вибирати для життя місця, які 70 000 років тому, 

ймовірно, підвищили б наші шанси на виживання. У 1984 р. французький біолог 

Роджер Ульріх (Ulrich, 1984) помітив закономірність у темпах одужання 

пацієнтів: хворі, що потрапляли в палату з видом на зелені насадження 

поверталися додому швидше, ніж ті, що бачили за вікном асфальт і стіни. Ці дані 

спонукали психологів Стівена і Рейчел Каплан розробити теорію відновлення 

уваги (ART) (Kaplan S, Kaplan R., 1989). Відповідно до неї, постійна 

концентрація уваги на повсякденних завданнях виснажує наші когнітивні 

ресурси, а на природі ми перестаємо бути зосередженими – і тоді починає 

працювати механізм мимовільної уваги. Час фіксації погляду скорочується: ми 
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переключаємо увагу з одного на інше, не затримуючись на деталях, як це 

зазвичай відбувається в перенасиченому міському середовищі. 

2. Соціальна безпека. Дослідження німецького соціолога Еріха Фрома у 

праці «Анатомія людської деструктивності» (Fromm, 1973), каже, що 

підвищення показника густоти населення в місті вивільняє цілий спектр 

захисних реакцій: від самотності і відчуженості до проявів насильства. Особливо 

яскраво такий шлях формування особистісних рис можна простежити у 

мешканців висотних багатоквартирних будинків – зважаючи на еволюційне 

пристосування до життя у маленьких групах сім’ї чи общини. Тезу щодо того, 

що задля комфортних умов проживання, треба організувати такий простір, який 

би позбавив людей страху перед злочином та дав можливість керувати 

обставинами, висунула Джейн Джейкобс у книзі «Смерть і життя великих 

американських міст» (Jacobs, 1961). Згідно з нею, діяльність правоохоронних 

органів не може стати основою безпеки простору: якщо місце активно 

використовується для прогулянок, відпочинку, занять спортом, у нього вже є 

багато «очей», які слідкують та автоматично запускають у місті механізм 

саморегуляції. Одночасно з цілковитим провалом ідеї житлового комплексу 

Пруіт-Айгоу архітектор Оскар Ньюмен оприлюднив у праці «Захисний простір» 

(Newman, 1972) твердження про те, що злочинність значно вища у 

багатоповерхових будинках, оточених великими відкритими просторами, 

порівняно із багатоквартирними будинками середньої і малої поверховості з 

внутрішніми дворами спільного користування. На проблему впливу середовища 

на поведінку людей та закономірного послідовного руйнування сучасного 

простору звернули увагу соціологи Джеймс К. Вілсон і Джордж Л. Келлінг у 

«Теорії розбитих вікон» (Wilson, Kelling, 1982). Її суть в тому, що хаос 

поширюється як вірус: якщо в будинку розбите одне вікно, то незабаром інших 

чекає така ж доля. Безладний простір означає, що людям на нього байдуже, а 

очевидна байдужість провокує злочинність за принципом «якщо комусь так 

можна, то можна і мені». Однак якщо оточення може спричиняти антисоціальні 
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вчинки, то має місце й протилежне: грамотно організоване міське середовище 

може сприяти соціально відповідальній поведінці. 

3. Фізична безпека. Відколи автомобілі окупували міста, страх і тривога – 

щоденні супутники жителів міст в усьому світі. Рекомендації Йен Гела (Gehl, 

2010) та Джеффа Спека (Speck, 2018) щодо покращення житлового середовища 

грунтуються на увазі до людського виміру: у суперечках про безпеку дорожнього 

руху слід враховувати не лише ризики ДТП, а й звертати увагу якість 

пересування для пішоходів.  

З метою узагальнення реальної містобудівної ситуації Львова проведено 

натурне обстеження житлового середовища багатоповерхової забудови (вище 5) 

в усіх районах міста та здійснено порівняльний аналіз із закордонними 

реалізованими об’єктами та концепціями. У статті наведено репрезентативну 

вибірку (Рис.1,2,3,4).  

Проаналізувавши та узагальнивши отриману інформацію, виділено такі 

проблеми у забезпеченні фактичної та відчуваної безпеки міського житлового 

середовиша як відчуття затисненості – «захоплення» всього простору будівлями 

чи машинами, одноманітність середовища, відсутність місць для соціальної 

взаємодії, загальна занедбаність і неструктурованість простору. Це дозволило 

сформулювати гіпотезу щодо впровадження елементів міського 

агровиробництва як альтернативного способу організації безпечного простору та 

розробити базові принципи проєктування.  
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Рисунок 1. Схема поділу простору ЖК «Веселка» на вул. Залізнична, 

Залізничний район, Львів (схема автора) 

 

   

 

Рисунок 2. Схема поділу простору на вул. Кульпарківській 140-154, 

Франківський район, Львів (схема автора) 
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Рисунок 3. Схема поділу простору комплексу «Home Farm», Сінгапур, 

Південно-Східна Азія (Rosenfield, 2014; схема автора) 

 

   

 

Рисунок 4. Схема поділу житлового середовиша ЖК «Arboricole», Анже, Франція 

(Grozdanic, 2018; схема автора) 
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Створення психологічної безпеки: 

1) Структурованість. У будь-якому просторі людина тяжіє до периметру: 

широкий огляд дає змогу здалеку помітити наближення хижаків, а прихисток 

захищає від можливого нападу з боків. Безформний простір повинен мати чітко 

окреслені межі – наприклад, за допомогою крон дерев, висаджених на однакових 

відстанях одне від одного. 

2) Гра з візуальними ефектами. Для потреби орієнтації в просторі 

озеленення має створювати чіткі візуальні орієнтири, а окремим просторам 

давати впізнаваність – можливість відрізнятися один від одного. Візуального 

психологічного ефекту можна досягнути поєднанням звичних фасадів із 

заскленням вертикальних ферм, членуванням монотонних стін «зеленими» 

фрагментами та видимими з вулиці озелененими дахами чи терасами. 

Створення соціальної безпеки (відчуття захищеності від злочинності, 

насильства і хаосу, забезпечення обміну інформацією та енергією): 

1) Чітке зонування. Поділ територій за приналежністю на громадські 

(площі, алеї, бульвари, парки тощо), напівгромадські (палісадники, вхідні групи 

з боку вулиці, внутрішні двори), напівприватні (приквартирні дворики) та 

приватні (озеленення в квартирах) формує зрозумілу систему: це – вулиця, це – 

ваш сад, а тут ви живете. Завдяки плавному переходу між «власним» і 

«спільним» підвищується рівень соціальної взаємодії, адже мешканці 

відчувають себе господарями ситуації за принципом «притулку та огляду». 

Водночас виділення «буферної» зони між пішохідними доріжками і вікнами 

першого поверху може захистити від сторонніх очей та утруднити сторонньому 

можливість підходу до вікон та інших елементів будівлі. З метою зменшити 

кількість «чужинців» у внутрішньому дворі, слід проєктувати елементи 

озеленення так, щоб без психологічного тиску змусити людей рухатися тільки по 

певних зонах території. 

2) Співмірний масштаб. Людина найкраще структурує простір – 

контролює ситуацію, орієнтується в оточенні та взаємодіє з іншими – на малих 

відстанях. Такі простори відрізняються від модерністської забудови, де відстані 
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величезні, забудова нещільна, а погляду немає за що зачепитися. Для створення 

спільних просторів за допомогою міського агровиробництва, слід 

відштовхуватися від людського масштабу і розташовувати аграрний елемент в 

першу чергу там, де люди найімовірніше ходитимуть повз. Після формування 

найважливіших точок-вузлів, з’єднаних головними вулицями, можна 

переходити до облаштування локальних осередків. 

3) Активізація напівгромадської зони. Виявлено, що вуличну буденну 

взаємодію більше приваблює приватний простір, а не громадський: активність 

усередині й біля напівгромадських прибудинкових зон становить понад 

половину всієї вуличної активності, хоча мешканці перших поверхів – це тільки 

1/4 місцевих жителів. Перехожим подобається зупинятися біля палісадників, а 

власникам палісадників – контактувати з вулицею. Активність балконів при 

цьому є значно нижчою. 

4) Змішування функцій. Переважання монофункціональних неактивних і 

негнучких просторів – одна із причин як фактичної небезпеки, так відчуваної – 

тривоги та страху. Сучасне місто потребує кооперації можливостей, а не 

суперництва – і тут слід звернути увагу на три функції елементів міського 

агровиробництва: комерційну, рекреаційну, соціальну та їхні можливі 

комбінації. 

5) Соціальна згуртованість. Поштовх для формування сусідських відносин 

вимагає теми і місця для розмов. Від продажі вирощеної їжі на відкритих 

місцевих ринків чи спільного обробітку грядок на даху до чашки кави на 

поповерхових озеленених терас і пікніків у дворах: міське агровиробництво 

працює як інструмент створення простору та причини, щоб зібратися. 

6) Навчальні осередки. Аграрний елемент на території шкіл, дитячих садків 

чи майданчиків допоможе дітям в пізнанні світу на етапі формування свідомості. 

Теплиці для екскурсій чи простори для проведення уроків на свіжому повітрі 

дають базові навички взаємодії з оточенням і природою зокрема: що потрібно 

зробити, аби отримати щось взамін, які зусилля потрібно для цього докласти, як 

співпрацювати з однолітками тощо. 
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Створення фізичної безпеки (захисту для пішоходів і відсутності 

страху перед авто): 

1) Пріоритезація або розділення потоків. Алгоритм зустрічі різних груп у 

спільному просторі: а) пріоритет – це пішоходи або б) існує визначене та 

зрозуміле розділення потоків. Якщо на проїжджій частині головними є авто, то 

мають з’явитися місця, які для них недоступні, куди не страшно відпустити 

дітей, де можна потренуватися чи влаштувати барбекю з сусідами – наприклад, 

внутрішні озеленені двори. 

2) Буферні зони. Паркани є відкритою забороною, що свідчить про відчуття 

страху, а не про рівень захищеності середовища – відповідно вони не працюють 

як елемент організації міського середовища. Натомість лінія озеленення між 

рухомими транспортними засобами та пішоходами створює міцний захисний 

бар’єр – відчуття безпеки у пішоходів та фізичний захист від авто, які при 

зіткненні з деревом, змушені врізатися. Довгий густий ряд дерев функціонує як 

стіна між тротуаром і дорогою. 

Отже, на основі знань когнітивної науки, соціології та дотичних галузей 

бачимо, як сьогодні працює система зв’язків людини з оточенням і можемо 

передбачити, як зміна взаємодії елементів системи може вплинути на нашу 

поведінку – стимулювати імпульси та визначити реакцію на певні місця. 

Усвідомлення значення аграрного елементу у формуванні безпечного 

середовища спонукує до подальшого поглибленого вивчення цієї проблематики. 

Впровадження аграрного елементу як інструменту керування простором та 

регламентування як специфічної системи обігу ресурсів (екологічних, 

економічних та соціально-психологічних) вимагає практичних кроків від 

архітекторів. Виділення базових принципів створення захисного простору 

аграрними елементами дозволить створити методику визначення сумісності 

конкретних технологій міського агровиробництва з конкретними типами 

простору, систематизувати та класифікувати створені таким чином простори та 

відповідно скоригувати алгоритм планування розвитку міського середовища. 
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1.3 Elements of agricultural landscaping in the structure of residential buildings 

and their impact on design decisions 

 

На сьогоднішній день кількість населення збільшується та більша 

половина людського ресурсу на даний момент проживає на території міст 

(урбаністичного ареалу). За даними ООН (United Nations Human Settlements 

Program — UN Habitat 2004) частка міського населення становитиме 60%. 

Зважаючи на це, нескладно передбачити, що фактор щільності забудови у 

майбутньому може стати проблемою як і раціональне використання земельних 

ресурсів. Через щільну забудову люди будуть відчувати постійний дискомфорт, 

а нестача громадських просторів породжує неможливість пасивно 

соціалізуватись. Аграрні осередки є тими з небагатьох елементів, що здатні 

позитивно впливати на населення, придатні для використання задля відновлення 

ресурсів, як візуальний психологічний аспект збагачення середовища, так і 

позитивний соціальний ефект у вигляді громадських просторів.  

Об’єктом даного дослідження є аграрний елемент в комплексі житлової 

забудови; його варіації, розміщення і модель використання. Предметом 

дослідження є аналіз різноманітних моделей використання вертикальних, 

просторових і вбудованих зелених ферм в структурі багатоповерхової забудови, 

конструктивні особливості впровадження таких елементів у структуру житлової 

забудови. Конструктивні особливості аграрного елемента в структурі 

багатоповерхового житла з точки зору архітектури визначаються насамперед 

кількістю і площею можливого рослинного виробництва. Через високу масу 

земляних мас що використовуються аграрним елементом, а також самими 

рослинами, їхніми руйнівними здібностями, необхідно передбачити конструкції 

що здатні нести такі навантаження, будуть стійкими та захищеними, проте не 

втрачатимуть естетичного вигляду. 

Аграрний елемент в структурі багатоповерхового житла в основних своїх 

аспектах і принципах влаштування не відрізняється від звичайних зелених 

заходів для створення архітектури. Тому все, що стосується “класичного” 
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озеленення справедливе і для вертикального фермерства. Нижче наведені різні 

приклади творення образу споруди, архітектурними заходами з озелененням або 

аграрним елементом. В одних рослинність диктує об’ємно-просторове рішення і 

виступає на передній план, у інших - це додаток для збагачення загального 

образу споруди.  

Упоряджений внутрішній двір  з влаштованим індивідуальним простором 

для кожного помешкання це один з архітектурно-планувальних прийомів, 

орієнтований на створення максимально комфортного для мешканців простору 

для рекреації, та дозвілля. Залежно від потреб мешканців він може бути 

індивідуальний, загальним або комбінованим. У першому випадку 

передбачається модульний простір однієї із квартир для власного вжитку в 

умовах щільної забудови (figure 1.) та містить необхідні функції для проведення 

дозвілля певною сім’єю. 

 

Figure 1. Well-kept courtyard. Schenk-Danzinger-Gasse 3, The State of Aspern, Austria. 

(author's photo) 

 

Зазвичай такі модулі з’єднані однією комунікацією: проходом, проїздом. Та 

можуть містити інвентарні приміщення індивідуальні чи спільні на дві ділянки, 

при блочному розміщенні модулів. 

Другий тип прибудинкового простору – загальний внутрішній двір, що 

містить усі необхідні для мешканців функції для власного дозвілля об’єднаний в 
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одну систему (figure 2). На перший погляд він може нагадувати єдиний простір 

без розмежувань, проте є чітко зонованим та структурованим. 

 

Figure 2. Adjacent space of a residential building. Gisela-Legath-Gasse See Aspern, Austria. 

(author's photo) 

Озеленення у вигляді середніх і високих рослин працює як візуальний 

бар’єр, розділяючи внутрішній двір. На зонування двору також впливає 

конфігурація споруд, розміщених в такому комплексі. Комбіновані простори 

зазвичай виступають у вигляді індивідуальних модулів приквартирних ділянок, 

що поєднані з загальним внутрішнім двором. Тут зберігається баланс 

приватності, і соціальної складової з іншмими мешканцями будівлі.  

Зовнішня приквартирна ділянка – земельна ділянка, що примикає до 

житлового будинку (квартири) з безпосереднім виходом до нього (Figure 3). 

Розміщуються по зовнішньому контуру додичною до будівлі чи житлової групи. 

Зазвичай такі ділянки мають на меті тримати на відстані перехожих від вікон 

помешкань, це забеспечує певну приватність квартир на перших поверхах. 

Аграрний елемент досить часто розмішується саме на таких просторах.  
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Figure 3. Apartment area. Origami Housing, Portland, USA. 

Балкони і лоджії – найбільш розповжюджений архітектурний елемент з 

використанням аграрного озеленення в своїй структурі. Досить комфортний і 

простий в експлаутації він здатний набувати різних форм і вигляду, творити 

архітектурний образ будівлі, або її доповнювати. В сумі це дозволяє створювати 

неповторні споруди, які завди привертатимуть до себе увагу, і якісно 

відзрізнятися від інших споруд. При цьому упорядженне озеленення та аграрний 

елемент не конфліктують з оточуючою забудовою (Figure 4). 

 

 

Figure 4. Green balconies. «Vertical Forest», Porta Nova, Milano, «RUBEN DARIO» 

Accommodation, New Mexico, Mexico Heavenly.  Villas with Vertical Gardens, Hyderabad, 

India.  Singapore Apartment Building 

Останнім часом у світовій практиці спостерігається застосування   

великопрогінних переходів між різними секціями житлових груп (Figure 5.). Це 
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дозволяє при незмінній площі забудови створити додаткові корисні площі для 

спільного користування мешканцями. Це можуть бути рекреаційні осередки, 

озеленення та аграрний елемент, суміщені з транзитними комунікаціями в 

структурі будівлі. Специфікою переходів є потужні конструкції, що стають 

домінантними в образі споруди. Вони і диктують архітектуру будівлі. Проте з 

планувальної точки зору, використання таких переходів є дуже зручним, адже 

вони поєднують будівлі на різних рівнях та площинах. Розмістивши на них 

додаткові приміщення для мешканців, комерційні елементи, тощо можна 

функціонально збагати споруду на різних поверхах.  

 

Figure 5. Renaissance Barcelona Fira hotel 

 

Зелені стіни - залежно від архітектурного задуму, здатні набувати 

різноманітних форм, структур, вигляду, бути суцільним полотном або 

застосовуватися фрагментарно для створенн візерунків (Figure 6.) Цей тип 

аграрного елементу передбачає використання системи гідропоніки, і не потребує 

ретельного догляду. Насамперед, зелені стіни збагачують та  доповнюють 

зовнішній вигляд будівель, створюють ефект  сонцезахисту, візуального бар’єру 

та рекреації. 
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Figure 6. Green walls with a foundation in front of the entrance to the house. Austria. 

(author's photo)  

Озеленені галереї – застосування аграрного елементу на горизонтальних 

комунікаціях частково вирішує проблему проглядності квартир в умовах щільної 

створивши візуальний бар’єр (Figure 7.)  Також загальні внутрішні балкони 

працють як простори для спільного відпочинку мешканців, а елемент озеленення 

доповнює стилістику фасаду.забудови, забезпечує приватність внутрішнього 

балкону для квартири. 

 

Figure.7. Internal balconies of residential buildings. Austria. (author's photo) 

Для влаштування аграрного елементу в структурі будинку, можна виділити 

дві основні конструктивні схеми: консольні (балкони, лоджії, терас) та прогинні 

(дах, переходи, поверхи, покриття паркінгу). З точки зору архітектури їх варто 

розділити його на три можливих випадки: коли конструктивні елементи не 
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впливають на архітектуру; незначно впливають на образ будівлі; або диктують 

зовнішній вигляд споруди; 

Консольні та пролітні конструкції залежать від довжини елемента. Чим він 

більший тим потужніша конструкція необхідна. Незважаючи на матеріал, є 2 

основні критерії які характеризують такі елементи: міцність і жорсткість. Перше 

— здатність матеріалу чинити опір деформації і руйнуванню під дією 

навантажень. Втрата міцності або перевищення її граничного значення 

призводить до руйнування матеріалу і деталі чи конструкції з нього 

виготовленої.  

У випадку аграрного елемента важливим є саме розрахунок на міцність при 

статичних навантаженнях, та просторову жорсткість самої конструкції. Також 

важливою є конструкційна міцність (англ. structural strength) — міцність 

матеріалу конструкції з урахуванням конструкційних, технологічних і 

експлуатаційних чинників. Це комплекс механічних властивостей, що 

забезпечує тривалу і надійну роботу матеріалу в умовах його експлуатації. При 

виборі матеріалу який межує з землею, вологою, рослинами також слід звернути 

уваги на його щільність, фракційність, водопроникність та вологотривкість. З 

низки причин, для нового будівництва найкраще відповідає таким вимогам 

залізобетон. Його зручність полягає у монтажі, можливості надання будь-якої 

форми, а також  його структура дає можливість влаштування допоміжних шарів 

матеріалів. Використання металу доцільно там, де несуча здатність залізобетону 

обмежуються конструктивними умовами: висотою, шириною, січенням, 

розміщенням тощо, а також у випадку необхідності створення окремого 

індивідуального чи додаткового каркасу, зменшення загальної маси конструкції 

(розміщення на даху).  

Консолі. Балкони, лоджії, тераси – це все конструкції консольного типу, 

основною характеристикою яких є довжина випуску конструкції. Залежно від 

цієї величини і розраховується несуча здатність конструкції та її просторова 

жорсткість. Конструкція може руйнуватися через нові динамічні навантаження 

спричинені недостатньою жорсткістю. Тоді вона потребуватиме підсилення 
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додатковими елементами  (підкоси, розпірки), або збільшення власного січення. 

Проте збільшення об'єму конструкції супроводжується перевитратою матеріалів, 

додатковим сталим навантаженням, непропорційністю форм. Тому при 

нормальній роботі, максимально можлива довжина елемента, що зберігатиме 

свої несучі здатності та просторову жорсткість, і не буде впливати на 

архітектуру, є 2.5 м. З точки зору об’ємно - планувальної структури такі літні 

приміщення є достатніми для комфортної експлуатації мешканцями.  

 

Figure 8. Console design of agricultural element [author's development] 

Влаштування аграрного елемента на такій конструкції можливе у вигляді 

монолітних вазонів, що розташовуються по контору літнього приміщення і 

слугують додатковим елементом жорсткості конструкції. Також це створює 

додаткові можливості для водовідведення.  

 

Figure 9. Cantilever construction of agricultural element with struts [author's development] 

 

При випуску більше ніж 2,5 м, необхідно стежити за просторовою 

жорсткістю конструкції. Адже вона починає деформуватися від власної маси 

навіть в стані спокою. Тому в таких випадках необхідно підсилити деякі частини 

конструкцій (у випадку нерівномірності випуску – найбільшу) додатковим 

конструктивним елементом. Це зазвичай – підкоси в основі плити. Які 
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розміщуються в найбільш критичних місцях відповідно до розрахунку. Товщина 

і кількість залежить він значення випуску конструкції. При такій довжині немає 

чітких умов влаштування аграрного елемента і він може працювати навіть як 

суцільне пласо.  

Можна досягнути глибиною літнього приміщення для аграрного елемента 

6м. У такому випадку усе навантаження переходить на бічні балки, висота 

січення такої балки при необхідній просторовій жорсткості і несучій здатності 

дорівнює висоті поверху будівлі.  

 

Figure 10. Cantilever construction of an agrarian element with lateral bearing beams [author's 

development] 

 

       

Figure 11. View of the inner private space of one of the apartments in the house Vertical 

Forest, Porta Nova, Milan 

Прогінні конструкції. Плити перекриття поверхів та переходів, покриття, 

плоский дах – все це одно- або багатопрогінні конструкції. Принцип їх 

функціонування - це передача зовнішніх навантаження елементом на свої опори. 

У залежності від числа опор і способу закріплення можна розрізнити такі 

конструкції: однопрогінні, багатопрогінні, і розрізні та нерозрізні.  
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 Розглянемо аграрний елемент на експлуатованій покрівлі паркінгу. Для 

того щоб рослини мали змогу рости, їм необхідна певна товщина ґрунтів, що 

тиснуть на основу. Цю землю має нести певна несуча конструкція, висота січення 

якої збільшується відповідно до навантаження. У цьому випадку є питання 

товщини елемента  і зелених мас, що впливають на глибину закладання паркінгу.  

При розгляді аграрного елементу на експлуатованій покрівлі будинку 

проблематика полягає у сприйняті прогонними конструкціями навантажень і 

передача їх основам, а також їх кількість, конфігурація, геометрична 

характеристика. Якщо розмістити таких колон надто мало, можливе руйнування 

конструкції. У випадку, коли їх надто багато, це перевитрата матеріалів, зайве 

стале навантаження. Постає також друга проблема з архітектурної точки зору. 

Нагромадження конструктивних елементів негативно впливає на об’ємно-

планувальні рішення.  

Ці твердження дійсні і при поверховому розміщенні аграрного елемента (на 

галереї, сходовому майданчику, окремо розташованих). Проте конструктивною 

особливістю такого розміщення рослинного господарства є створення 

функціонально наповненого ядра жорсткості. Також експлуатація таких 

конструкцій на кожному поверсі не змінюється, що дозволяє уніфікувати 

планування. Окремо розміщений або вбудований-прибудований аграрний 

елемент незалежний від конструкцій самого будинку. Він розрахований на 

навантаження виключно від процесів, які поєднані з рослинним господарством. 

Залежно від необхідності між такою конструкцією і основним будинком можна 

влаштовувати деформаційні шви. Слід зазначити що через необхідність 

однорідності площини,  під аграрний елемент деформаційний шов не може 

знаходитися безпосередньо на пласо. Для нього має бути спеціально передбачене 

місце. 

Влаштування аграрного елемента між будинками, в проходах між ними, або 

в спеціально відведених для неї місця мж секціями розраховується як 

великопрогінна конструкція. Де в роботу включаються не тільки прогінний 

елемент і опори, а повністю вся будівля. Варіантів вирішення є багато проте не 
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усі вони є економічними і підходять для використанні в житла. Серед варіантів 

які не впливають на архітектуротворення будинку є П-подібні попередньо 

напружені плити (Figure 12.А). Вони дозволяють перекривати відносно великі 

прольоти, і не вимагають додаткових конструкцій. Другим варіантом є монолітне 

кесонне перекриття. Проте через складність транспортування першого і монтажу 

другого це сильно здорожує вартість будівництва. Перевагою цих конструкцій є 

можливість використовувати конструктивну висоту для влаштування аграрного 

елемента.  Залізобетонні ферми (Figure 12.B) та сталеві ферми (Figure 12.C) 

здатні перекрити ще більші відстані, проте вони самі займають набагато більше 

місця. Також вимагають настилу для створення однорідної площини, на якій уже 

можна розміщувати аграрний елемент. Вантові (Figure 12.D)  і арочні (Figure 

12.E)  конструкції через свої особливості змінюють зовнішній вигляд будівлі. А 

також і конструктивну схему самої будівлі, адже вимагають потужні опори. Для 

використання в багатоквартирному житловому будинку при звичайних умовах, 

вони є не рентабельні через свою дороговизна. Проте якщо є завдання створити 

незабутній образ будинку, вони підходять найкраще. 

 

Figure 12. Large-span floor structures: A) U-shaped slab 12m B) Reinforced concrete truss 

beam C) Steel truss D) Guys E) Arched truss [author's development] 

Висновки. Основні конструкції при влаштуванні аграрного елементу 

повинні мати достатній захист проти проникнення в них вологи, особливо 

хімічно активної, що пов’язане з застосуванням добрив та інших хімічно 

активних елементів. 
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В місцях стиків конструктивних елементів необхідно передбачати захист від 

механічного проникнення різного роду біологічних елементів – коріння, червів, 

мікроорганізмів. В залежності від місця розташування аграрного елементу слід 

застосовувати різні типи несучих конструкцій, які в одному випадку потребують 

тепло-, гідро-, біо-ізоляції, а в іншому ні, якщо вони захищені огороджувальними 

конструкціями. 

  



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 40 

1.4 Особливості влаштування приміщень спільного користування в 

практиці зарубіжного багатоквартирного житла 

 

Присвячена проблемі введення в структуру багатоквартирних будинків 

елементів спільного користування, від яких залежить загальний комфорт 

проживання мешканців у житлі, а також вартість спорудження і експлуатації 

житла. Особлива увага в даній статті приділятиметься елементам закритого типу 

– виключно для мешканців житлового будинку чи житлової групи. Сюди можна 

віднести пральні самообслуговування, дитячі ігрові кімнати, приміщення для 

занять спортом, для паркування велосипедів в межах будинку.  

 Проблема введення в структуру багатоквартирних житлових будинків 

елементів спільного користування завжди була актуальною і також є важливою 

в даний час, оскільки від її вирішення залежить як загальний комфорт 

проживання, так і вартість житла загалом.  Відчутно впливають на вартість житла 

елементи обслуговування закритого типу, які належать тільки для мешканців 

даного житлового будинку або житлової групи. Деколи в структурі комплексів 

можна зустріти спортивно-оздоровчий комплекс, у зоні відпочинку може 

знаходитись більярдна, бар, приміщення для дітей, салон краси, майстерня, 

пральня, а також магазини, ресторан. Багато девелоперів вважає, що такий склад 

елементів обслуговування може привернути заможних клієнтів, дати їм кращу 

якість життя, але водночас і зростатиме вартість житла. З однієї сторони, 

мешканці хотіли б мати в структурі свого житла широкий набір елементів 

спільного обслуговування закритого типу, призначеного тільки для мешканців 

цього будинку. З іншої сторони, надання послуг тільки для мешканців цього 

будинку веде або до нерентабельності проекту, або до збільшення вартості 

комунальних платежів. Щоб уникнути збитковості, девелопери деколи 

відкривають можливість доступу для осіб, що не проживають в даному будинку 

до елементів обслуговування будівлі, але водночас цим відштовхують від 

користування ними безпосередніх мешканців будинку.  
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        Можливий ще один варіант вирішення проблеми це – орієнтація на 

заможних мешканців. Хоча на Заході від нього давно відмовились, адже це 

означає соціальну диференціацію житла та розділення суспільства на касти 

заможних і бідних. В сучасному світі така соціальна політика вважається  

аморальною та згубною для самого суспільства. Звичайно існують різні верстви 

населення з дуже великою різницею в доходах. І трапляються дорогі ексклюзивні 

житлові споруди з розширеною номенклатурою елементів спільного 

користування, але основна маса багатоквартирного житла будується для 

мешканців із середнім рівнем доходів. І слід відмітити, що навіть соціальне 

житло важко відрізнити від комерційного як ззовні, так і всередині, а різниця  

полягає у нижчій орендній платі за соціальне житло.[48,50,51,52]. 

        Тому позитивне вирішення проблем номенклатури елементів спільного 

обслуговування закритого типу лежить в площині дуже виваженого їх 

впровадження. Ще на стадії складання завдання на проектування, розробки 

перших проектних пропозицій враховуються побажання мешканців у 

відповідності до їх реальних потреб, а пізніше уточнюються в ході будівництва. 

Хоча цей метод не є досить популярним, тому переважно архітектори 

орієнтуються на вже накопичений досвід попередників, на результати 

соціологічних досліджень, на досвід вже збудованих житлових будинків і 

співставляють можливі рішення з існуючими жорсткими обмеженнями 

собівартості будівництва.[48]. 

        Є обов’язкові елементи, що забезпечують необхідні побутові зручності 

мешканцям житлових будинків це: вхідна група приміщень, сміттєкамери, 

приміщення для зберігання велосипедів, паркінги, тощо. До  першочергових 

відносяться елементи, які призначені для дітей. Серед різних потенційно 

можливих елементів обслуговування зустрічаються і басейни, оскільки вони  

можуть суттєво підняти комфорт проживання в будинку, його імідж.  
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Таким чином,  цілі даного дослідження полягають у з’ясуванні найбільш 

затребуваних елементів спільного користування закритого типу, щоб 

забезпечити  максимальний комфорт проживання в житлових будинках. 

Дане дослідження присвячене елементам спільного користування закритого 

типу, що давно уже популярні у закордонній практиці, а зараз пропонуються 

споживачам і в Україні. Тому ми розглянемо варіанти вирішення елементів 

спільного користування у зарубіжній практиці.  

        З усіх необов’язкових побутових приміщень спільного користування 

закритого типу найбільшою популярністю в структурі багатоквартирного житла 

користуються пральні самообслуговування. Переважно їх розміщують в 

підвальних приміщеннях, (Рис.2) але часто зустрічаються варіанти і на рівні 

першого поверху. (Рис.1,Рис.3) [49]. Дуже  часто пральні самообслуговування 

зустрічаються в житлових будинках, де проживає багато одиноких осіб. 

Соціологічні дослідження показують, що пральня найчастіше стає місцем 

знайомств з новими людьми і  спілкування з іншими мешканцями будинку. 

        Пральні переважно бувають площею 15-20 м². Обладнані приблизно двома 

пральними машинами-автоматами, сушками, піддоном для замочування білизни, 

столами, дошками для прасування. (Рис.4). В підлозі в приміщенні пральні 

влаштовується трап, стіни, стеля і підлога звичайно є вологостійкі, приміщення 

освітлене і вентильоване. (Рис.5). 

        За справністю обладнання пральні, а також і за функціонуванням інших 

систем житлового комплексу, доглядає спеціальний будинковий майстер, який 

має в будинку своє власне приміщення майстерні (Рис.6.). Деколи в структурі 

житлового комплексу передбачають поліфункціональне приміщення, цільове 

призначення якого визначають мешканці в процесі, коли вже мешкають в 

будинку, наприклад дитячий центр (Рис.7.). 
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Рис.1. Пральня самообслуговування на рівні першого поверху для мешканців 

кварталу у Відні . 

 

  

Рис.2. Пральня самообслуговування у 

підвалі для мешканців кварталу у 

Відні. 

Рис.3. Пральня самообслуговування 

під будинком на опорах для 

мешканців кварталу у Відні. 

 

  

 Рис.4. Загальний вигляд та інтер’єр пральні під будинком на опорах у Відні. 
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Рис.5. Пральня в підвальному приміщенні житлового будинку у Відні. 

Обладнання – два пральних автомати, дві сушарки і стіл з раковиною. В 

підлозі передбачено трап. Для зручності користування  пральні автомати і 

сушарки встановлено на невеличкому подіумі. 

 

  

Рис.6. Двері входу в майстерню 

будинкового майстра. 

Рис.7. Поліфункціональне приміщення. 

Дитячий центр. 

 

Приміщення для зберігання велосипедів. 

        Велосипед як вид індивідуального транспорту набув в Європі великої 

популярності, кількість мешканців, що ним кожного дня користуються в якості 

повноправного міського транспортного засобу, зростає кожного року. Однак, не 

дивлячись на ніби то малі розміри одного окремо взятого велосипеда,  виникає 

проблема паркування великої кількості велосипедів в середовищі житлових 

кварталів не є малозначущою, як до неї відносяться на даний час  в Україні.  
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        Є досить багато варіантів, де зберігати велосипед:  

- в межах приватної території квартири (на балконах і лоджіях)(Рис.9), 

приквартирних ділянках,  комірках в підвалі, біля індивідуального входу в 

квартиру на першому поверсі, в господарських приміщеннях, на 

приквартирних двориках, в самій квартирі. 

- спеціальні приміщення для зберігання велосипедів, дитячих візочків, 

розташовані безпосередньо біля входу в будинок чи в підʼїзд (Рис.8) в 

підвальних чи цокольних рівнях, (Рис.10). а також частина вестибюлів 

багатоквартирних будинків, відведена для цих цілей; [48,49]. 

- стоянки для велосипедів, розміщені на території кварталу, поблизу входів в 

будинки чи підʼїзди будинків. (Рис.11).  Такі стоянки роблять відкритими або 

накриті дашками;   

- спеціальні приміщення для велосипедів, розрахованих на обслуговування 

мешканців кварталу можуть бути як окремими павільйонами, або в складі 

господарських блоків, а також в нішах.[48]. 

        Але найбільш зручними є ті варіанти паркування велосипедів, які 

гарантують безпеку його зберігання і звичайно знаходяться на невеликій  

відстані до входу в будинок, не потребують вертикальних комунікацій (сходів, 

ліфтів), мінімально забруднюють приміщення спільного користування. 
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Рис.8. Розміщення велосипедів біля входу в будинок, або у вестибюлі будинку. 

 

   

Рис.9. Зберігання велосипеда 

на лоджії 

Рис. 10. 

Зберігання 

велосипедів в 

підвалі 

Рис. 11. 

Розміщення 

велосипедів біля 

входу в під'їзд 

          При проектуванні житла в країнах ЄС питанню формування безпечного  

середовища для дітей приділяється особлива увага. Інвестори розуміють, що від 

якості його вирішення в досить значній мірі залежить реалізація виставленого на 

продаж житла, його вартість і, відповідно, їх прибуток.  

Найчастіше у приміщеннях спільного користування в житловому 

середовищі зустрічаються дитяча ігрова (Рис.12,13). Це поліфункціональне 
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приміщення для дітей віком від 3-4 до 9-10 років, яке використовується для їх 

короткочасного  перебування під наглядом інших батьків або виховательки для 

самих маленьких і самостійного перебування для дітей старшого віку. Таке 

приміщення потрібне для всіх категорій сімей з дітьми, а особливо для тих, хто 

мешкає в соціальному житлі, оскільки таке приміщення розвантажує невеликі за 

площею квартири. Дане приміщення має площу біля 40 м2, при ньому переважно 

передбачають санвузол.  

 Дитячі ігрові розміщуються недалеко від входу в будинок, переважно на 

першому або цокольному поверсі, інколи – в підвалі, але за умови забезпечення 

природним освітленням. Деколи зустрічаються прибудовані до будинку ігрові 

(Рис.13), або вільно розміщені в просторі під будинком на опорах. Переважно 

додаткових ігрових майданчиків при дитячих кімнатах не передбачають, тому 

що до послуг дітей все внутрішньоквартальне дворове середовище.  

 Також близьким до дитячої ігрової є приміщення дитячих садочків дуже 

малої місткості (на одну групу на 10-12 дітей). Вони також часто зустрічаються 

в структурі житлової забудови і можуть бути вбудованими або прибудованими, 

мати окремий вихід на вулицю і також розташовуються в першому або 

цокольному поверхах. Але при таких дитячих садочках обов’язково 

передбачається власний  ігровий майданчик [48]. 

   

Рис.12. Дитячі ігрові кімнати у житлових багатоквартирних будинках Відня. 
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Рис.13. Прибудовані до житлового будинку дитячі ігрові кімнати. 

 

У житлові забудові Відня можна також зустріти кімнати для занять спортом, які 

розташовуються в першому чи цокольному поверсі будинків. 

  

Рис.14. Кімната для занять спортом Рис.15. Кімната для відпочинку. 

 

Можемо зробити висновок, що такі приміщення заслуговують на увагу та їх 

детальне вивчення у майбутніх дослідженнях щодо номенклатури таких приміщень 

загального користування закритого типу, та їх розташування у самому будинку. 
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1.5 Technical maintenance of building structures of technological structures 

 

For Ukrainian enterprises, it is important to ensure timely control of industrial 

facilities. It is necessary to conduct a technical survey for each building in order to have 

an accurate idea of its current condition. 

In order to assess the technical condition of the building, measures are taken and 

a decision is made on the reconstruction, the need for repair or demolition of the 

facility. 

The technical condition of the building is characterized by one of four categories: 

1– normal; 2– satisfactory; 3 – unsuitable for normal operation; 4 – emergency. 

There are two types of technical inspection of buildings: 

- planned (periodic), which are carried out every 5 years; 

- unscheduled, which must be performed during the overhaul or reconstruction. 

Technical inspection of industrial buildings: stages of implementation 

To obtain an expert opinion on the basis of a survey of the condition of the 

building, you must perform the following steps: 

- analyzes the project documentation and the results of the previous survey, if any; 

- measurements of elements and parameters of the structure using special 

instruments and equipment; 

- photographing the found damage to structures; 

- compilation of statements based on the data obtained from the survey of the 

supporting structures of buildings; 

- an act of inspection of the building or a technical report includes a list of defects, 

a description of the causes and ways to eliminate them. 

The order of inspection of building structures: 

- at the first stage, a visual inspection of the structure is used to identify visible 

damage and deformation; 

- with the help of ultrasound, hidden structural defects, concrete strength, quality 

of welded seams of metal structures are established; 
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- to conduct a construction survey of buildings, to investigate the structure and 

thickness of materials, an electromagnetic method is used; 

- the density of building materials and their flowability help to determine the 

radiometric and neutron methods of research; 

- one of the commonly used methods is the tear-off with shearing; 

- deformation is determined by the method of plastic deformation; 

- diagnostics of heating systems and the level of thermal protection of the building 

is carried out using a thermal imager; 

- Identification of foundation settlement allows you to perform leveling and 

theodolite survey. 

To determine the bearing capacity of building structures, tests are carried out. 

These include: 

- those that are carried out until complete destruction, allow you to determine the 

maximum load; 

- to find out the sufficiency of the bearing capacity, tests are carried out to the 

design load. 

As a result of the measures taken, an act of inspection of the building, structure, 

structure is drawn up. In conclusion, the expert enters the following information: 

- describes the identified damage and the causes of their occurrence; 

- makes references to building codes; 

- performs the settlement part; 

- makes conclusions and recommendations. 

Inspection of industrial buildings and structures as accurately as possible using 

special instruments. 

Analyzing the information obtained from the technical inspection of defective 

structures of buildings, we can conclude that many of them are in operation and lead 

to injuries and tragedies at work. Service life extension is provided by remedial 

measures. 

Analyzing the information obtained from the technical inspection of defective 

structures of buildings, we can conclude that many of them are in operation and lead 
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to injuries and tragedies at work. Service life extension is provided by remedial 

measures. 

The next step will be to carry out calculations of the bearing properties of building 

structures, these include: foundations, walls, columns, overlays. 

The report on the technical examination of the expert indicates structural defects 

and recommendations for elimination. If a detailed survey of the technical condition of 

the building is carried out, then it is necessary to carry out verification calculations, as 

well as tests and provide recommendations on how to get rid of damage in order to 

safely operate the facility in the future. 

Based on the technical survey, a report is drawn up on the results of the 

examination and assessment of the state of the building structures. It includes the 

following sections: 

- grounds for the survey and its purpose; 

- information about the technical documentation that is available; 

- characteristics of the building or its part; 

- condition of structures according to preliminary assessment; 

- photos, sketches and plans; 

- descriptive part of the results of expert work, measurements by non-destructive 

methods; 

- conclusions about the technical condition, suitability for further use and 

recommendations for the repair of the structure. 

Examples of some technical inspections are presented below in the article. 

Inspection of building structures of a steel tank with a capacity of 5000 m3. The 

structure of the tank RVS-5000 №3 (Fig.1) consists of a directly metal cylindrical tank 

∅ 22.77m height H = 11.80 m with a steel pontoon for storage of petroleum products, 

sites for the foundation under the tank, the area of clay "castle" around the tank and 

embankment with soil shaft and foundations. 

During the inspection the leveling of the embankment (square) of the reservoir 

was performed. According to the results of measurements of embankment slopes, the 

average was 0.28. The dimensions of the embankment at the top are 110x55 m. 
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According to the calculation, the volume of the tank square is 7454 m3. The estimated 

level of oil spill at the maximum level of tank filling 10.0 m - is 0.84 m, with a 

minimum embankment height of 1.7 m, which meets the regulatory requirements of 

the stock on the height of the spill. Thus, the square is sufficient in the event of an 

emergency oil spill from the tank. 

There are cracks in the paving concrete, the slope of the paving is much less than 

1:10, which does not meet regulatory requirements. 

Defects of the foundations of pipelines, shut-off and regulating bodies of ground 

laying were not revealed. 

Metal structures of the tank and elements of the stairwell for lifting to the roof of 

the tank (Fig.2) are damaged in places by rust, leaving the plane of the elements of the 

stairs (connections and struts). 

 

Fig.. 1. Steel tank, 5000 m3. General view. 
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Fig.. 2. Corrosion of tank structures. 

Based on the technical inspection, it was indicated that the tank can be put into 

operation under the following conditions: 

- filling the tank to a maximum level of not more than 10.3 m; 

- regular visual inspection of the technical condition of all main structures of the 

tank; 

At carrying out current repair works it is necessary to execute: 

- repair of paving around the tank; 

- repair of paving around the tank; 

- repair of damaged stairs and tank box; 

- restoration of anticorrosive protection of steel structures of the tank; 

After performing these measures - the tank can be safely operated. 

Inspection of building structures of the water tower. 

(Fig.3) shows a general view of the water tower, and (Fig.4) the scheme of the 

tower. 

The construction of the water tower, 19.42 m high, consists of a metal tank and a 

support, which consists of parts of 6 and 9 m. The diameter of the tank is 3120 mm, 

the diameter of the support is 1220 mm. 

The metal cover is welded in factory conditions to a cylindrical wall of a tank and 

is a diaphragm of rigidity. An inspection hatch is located in the lid. Ice retaining 

brackets are located on the inner walls of the tank. 
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Fig.. 3.  General view of the water tower. 

External ladder metal with a protective protection. Inside the tower there are 

brackets for lowering the staff during cleaning and repair of the tower. 

 

Fig.. 4.  Scheme of a water tower 

The metal structures of the water tower and the elements of the ladder for lifting 

to the top of the water tower are damaged in places by corrosion. The support of the 

water tower was overgrown with vegetation. 

To ensure further reliable operation of the water tower structure, it is necessary 

to perform regular work on the repair of building elements, in accordance with the 

requirements for operation, as well as to eliminate the damage identified during the 

inspection. 
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All scheduled work must be performed in compliance with current norms and 

rules of safety in construction. 

Inspection of the underground reservoir of fire water supply. 

(Fig. 5) shows diagrams of the structure The tank is designed for storage and 

storage of water. 

The construction of the fire water supply tank is cylindrical underground, 9 m in 

diameter, 4.2 m high to the bottom. 

It consists of monolithic reinforced concrete bottoms, walls, flooring, in the 

middle is a reinforced concrete monolithic column with a capital. 

The chambers on the floor are monolithic reinforced concrete, plastered. The 

manhole is equipped with a metal ladder for descent into the tank.

 

Fig.. 5. Scheme of the underground tank. 

The structures of the walls of the chambers on the floor are damaged in the form 

of peeling plaster, chipping concrete. The metal ladder for descent into the tank is 

damaged by corrosion. Paint damage on the metal cover of the camera. 

The survey revealed the following defects: 

- the structures of the walls of the chambers on the floor are damaged in the form 

of peeling plaster, chipping concrete 

- metal ladder for descent into the tank is damaged by corrosion. 

- on the metal cover of the painting damage chamber. 

To ensure further reliable operation of the fire water supply tank structure it is 

necessary: 
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- perform scheduled work on the repair of building elements, according to the 

requirements for operation. All routine work to be performed in compliance with 

current norms and rules of safety in construction; 

- to eliminate the damages revealed at inspection; 

- according to the information of operational services the leak of the tank is 

observed. At the time of the inspection, the tank was filled with water, which did not 

allow for a detailed inspection of the tank surfaces. To prevent water from leaking 

from the tank, drain the water, dry the walls and perform a detailed inspection of the 

internal surfaces of the fire water tank. In case of detection of damage it is necessary 

to carry out works on their elimination. 

Conclusion. The possibility of functional use of buildings depends on their 

technical condition of buildings. To avoid accidents with industrial facilities during 

their operation, it is necessary to constantly monitor their technical condition, which 

will detect the wear of structures of different types of buildings. Periodic inspection 

of the technical condition of buildings will protect the building from dangerous 

situations.  
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1.6 Механізми взаємодії людина-середовище 

 

Теперішній час ставить перед людиною, що створює архітектурно-

просторове середовище, завдання, пов'язані з психологічним осмисленням низки 

питань. Що таке архітектурно-просторове середовище та що означають 

просторові рухи архітектурних форм? Як людина сприймає, переживає та оцінює 

штучне середовище свого проживання? Чому людина по-різному реагує на ті 

самі архітектурні форми? Чому одні архітектурно-просторові середовища 

оцінюються людиною позитивно, інші – він намагається уникати? Де і коли 

архітектор, що створює архітектурно-просторове середовище, в праві 

застосовувати ті чи інші засоби і прийоми архітектурної організації простору 

життєдіяльності? 

У психологічному розумінні архітектура формує стійкі просторові реакції, 

звички у людини, образи та поняття в його ментальному просторі, які підсвідомо 

впливають на життя та діяльність людини. Тому створення архітектурно-

просторового середовища включає комплексне формування об'єктів і систем 

нашого оточення як гармонійної, художньо осмисленої єдності всіх його 

компонентів. Комплексне формування архітектурно-просторового середовища 

включає облік ідейно-художніх установок людини, створення виразної об'ємно-

просторової композиції, облік тектонічних принципів архітектурних форм, 

формування діалогу з емоційною орієнтацією. 

Завдання створення архітектурно-просторового середовища 

підрозділяється на ідейно-художні; семантичні, які вирішують проблеми значень 

у середовищі; композиційно-художні; стилістичні (гармонізація середовища); 

синтез архітектурно-художніх ідей як емоційно-естетичної структури, що 

відповідає процесу створення просторових форм; типологічні; експресивно-

виразні; функціонально-планувальні; задачі формування комплексу предметно-

просторових форм, необхідного процесу, що об'єднує художню та технічну ідеї 

в одне ціле через особисте ставлення споживача до середовища; завдання 
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створення комфортного архітектурно-просторового середовища; 

конструктивно-технологічні. 

Структура архітектурно-просторового середовища включає у собі наступні 

взаємопов'язані елементи: геометрію простору, просторову організацію 

функціонального змісту (процеси життєдіяльності), матеріальне (предметне) 

наповнення (Обладнання, речі, декор, природні форми).Всім цим елементам 

структури треба знайти місце в алгоритмі проектних процесів. Приватні 

положення повинні складатися у комплекс, систему взаємно підтримують один 

одного вказівок, досить вільну, щоб не обмежувати фантазію та волю автора, але 

щоб позбавити проектування тупикових проектних варіантів. 

Для формування архітектурно-просторового середовища існують 

композиційно-художні засоби, формально-композиційні засоби, функціонально-

планувальні засоби, конструктивно-технологічні засоби. Засоби реалізації 

задуму в архітектурі становлять технологічну основу проектної майстерності, 

яка включає в себе правила гармонізації, стиль, синтез мистецтв, 

формоутворення, пластику деталей, масштабні співвідношення, систему 

пропорцій,  ритмічний лад, гру фактур та світлотіні, колористику, тектонічну 

організацію. 

Існує кілька мов опису архітектурно-просторового середовища:  

•   графічна мова (плани, карти);  

• інформаційна мова, коли за допомогою математичних виразів оцінюється 

складність середовища;  

• мова, що описує суттєві психологічні параметри середовища: відкритість-

закритість; співмасштабність; неоднорідність; щільність-розрідженість; 

насиченість; темперованість;  

• суб'єктивна семантика середовища - це мова внутрішніх координат 

особистого досвіду. Універсальні уявлення передаються як геометричні фігури 

із заданими емоційними значеннями. 

Архітектура передає основні смислові структури суспільної свідомості. 

Семантика архітектури - це знакова психологічна освіта, втілена у конкретні 
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форми, завдяки яким здійснюється розпізнавання, ідентифікація, розрізнення, 

орієнтація життєво важливих смислів людської діяльності. У ході проектування 

відбувається постійне просторове вирішення суперечностей, що виникли, і 

створюється цілісна модель середовища. При моделюванні «життєвого циклу» 

архітектурного простору враховуються просторові значення, зрозумілі всім 

людям, які житимуть у цьому просторі. Приклади типологічної семантики, що 

передає значення типів будівель:  

• житловий будинок -  це дрібно осередкова, блочно-секційна структура, 

спокійна та захищена для відпочинку сімей.  

• готель - це коміркова структура більш активного та розкритого типу, ніж 

житловий будинок.  

• школа - це світлий життєстверджуючий, піднятий образ, великі суспільні 

простори, скління.  

•  промислове підприємство - це ясний технологічний «ланцюжок», що 

природно виявляється у зовнішній формі об'єкта. 

Паралельні взаємозв'язки стимулів середовища із психічними функціями 

людини. Час, простір, колір, звук, світло, ознаки та якості форми, характер та 

властивості форми - це стимули середовища, що породжують естетичну реакцію.  

Екологічні стимули сигналізують про комфортність або загрозу здоров'ю. 

Порівняльні змінні стимули, в яких ставляться такі характеристики середовища, 

як складність, новизна, незвичайність. 

Містобудівний аспект архітектури включає завдання планування та 

забудови населеного середовища, а також функціонально-естетичну організацію 

території. Об’ємне проектування включає об’ємно-просторові та конструктивно-

пластичні завдання. Ландшафтна архітектура включає завдання організації 

динаміки «живих» об’ємно-просторових форм, народжених природою. 

Проектування інтер’єрів та міського благоустрою має завдання формування 

внутрішнього простору будівель та інтер’єру внутрішніх, відкритих міських 

просторів. Психологічна задача всіх видів архітектурних мистецтв - це 
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перетворення «натурального» зорового ряду, освіченого сприйняттям даного 

поєднання архітектурних форм, у конкретні емоційно-чуттєві реакції. 

           Концепції світопорядку стимулюють ідейно-мистецькі потреби 

візуальної, функціональної та матеріально-технічної організації архітектурно-

просторового середовища. Система архітектурно-просторових потреб включає в 

себе: 

• семантику середовища, яке викликає потреби в смисловій орієнтації 

серед архітектурних форм та просторів, впізнанні та інтерпретації об'єктів 

архітектурно-просторового середовища; 

• задоволення пізнавальних потреб в архітектурно-просторовому 

середовищі; 

• естетичні потреби в гармонізації та стилістичній концептуалізації 

архітектурно-просторового середовища; 

• структурно-логічні потреби у раціональній організації всіх аспектів 

архітектурно-просторового середовища; 

• емоційно-психологічні потреби у спілкуванні та відгуку середовища, в 

емоційно-художній виразності архітектурних форм та просторів; 

• потреби організації життєдіяльності вимагають від архітектурно-

просторового середовища функціонально-планувальної впорядкованості та 

керованості; 

• екологічні потреби комфорту та здорового середовища життєдіяльності; 

• потреби в безпеці інформаційної, функціональної, екологічної, 

матеріально-технологічної. 

Етапи розвитку уявлень про простір та форму-синкретизм-злитість; 

античність-пантеїзм, середньовіччя-монотеїзм; відродження-початок наукового 

осмислення проблеми; класичний період-розвиток наукового знання; 

індустріальний період-практичне відпрацювання наукових знань; 

постіндустріальний період-уявлення про простір як інформаційну систему. 

 Принципи розвитку сприйняття: розвиток від лінійного до мальовничого; 

від контурного бачення до хисткої сукупності колірних плям; розвиток від 
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площинного до глибинного; розвиток від замкнутої до відкритої форми; 

розвиток від множинності до єдності (синтезу); розвиток від не ясності до 

ясності; розвиток від загального до часткового. 

 Індивідуальні етапи розвитку уявлення про простір та формі у людини: 

невіддільність себе, своїх почуттів та думок від просторових ситуацій взаємодій 

всіх його елементів; поділ на «Я» та «Іншого», народження кордону «свого» та 

«чужого» простору; зародження первинних понять-знаків простору - інтуїція; 

відчуття форми та простору - сенсорика; емоційне сприйняття форми простору - 

почуття; осмислення форми та простору - логіка; естетична організація форми та 

простору - уява; передача інформації, свого погляду на те, як повинні бути 

влаштовані форма та простір - концепція, світогляд. 

         Особливості сприйняття архітектурної форми:  

• предметність сприйняття - співвіднесеність інформації з її носієм - 

предметом, за допомогою всіх органів чуття;  

• цілісність сприйняття - свідомість відокремлює цілісні контури форми, 

об'єднує елементи у цілісні образи; 

         • структурність сприйняття має рівні зчитування інформації та особливості 

внутрішньої її переробки. Дозволяє виділяти складові елементи сприйняття 

архітектурної композиції, такі як основний об'єм, велика пластика, деталі, 

фактура, колір. З структурності сприйняття, архітектурна композиція 

формується з домінанти, акцентів різного рангу, фонових елементів, 

композиційних осей;  

         •  константність сприйняття - результат роботи перцептивного апарату 

людини як складної саморегулюючої системи. Константність сприйняття 

забезпечує можливість адекватного відображення в умовах сприйняття, що 

змінюються, впізнавання образу в умовах, що змінюються;  

         • свідомість сприйняття - співвідношення об'єкта сприйняття з його змістом 

- значенням;  

         • апперцепція - залежність сприйняття попереднього досвіду; 
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         • полімодальність сприйняття - цілісний процес здійснюється внаслідок 

взаємодії аналізаторів (органів почуттів) різної модальності;  

• цілеспрямованість сприйняття регулюється мотивацією діяльності (мета, 

мотив). 

Також існують рівні візуального архітектурного сприйняття форми: 

• об'єкт у панорамному середовищі - кут сприйняття під кутом 18 градусів;  

• об'єкт видно загалом - кут сприйняття під кутом 27 градусів; 

• видно деталування об'єкта - кут сприйняття під кутом 36 градусів;  

• об'єкт у ракурсі, коли видно фактуру, дрібні деталі - кут сприйняття під 

кутом 45 градусів. 

Особливості просторового сприйняття: відображення трьох основних площин 

простору; сприйняття глибини простору; правило провідної правої руки; 

орієнтовний рефлекс по вертикалі та горизонталі; правило домінанти; 

направлення на мету. Психологічна семантика архітектурно-просторового 

середовища ґрунтується на первинних просторових поняттях:  

• ступінь відкритості - закритості простору - це носії психологічного сенсу 

екстраверсія - інтроверсія; 

• психологічне визначення меж у середовищі, що створює відчуття своє - 

чуже, там - тут; 

• поняття внутрішній - зовнішній; 

• поняття верх - низ, створюють відчуття легке - тяжке;  

• поняття правий - лівий, створюють визначеність орієнтації у просторі: 

схід - захід, логіка - почуття, раціональне - ірраціональне;  

• поняття повний - порожній створюють відчуття сильний - слабкий.  

• опозиція хаос - порядок передають такі смисли, як природний, 

вселенський, неосвоєний світ та організований, освоєний світ;  

• поняття межі - безмежного;  

• поняття непарне - парне;  

• концепція центру світу визначає для людини найцінніше місце, святиню;  

• поняття височина місця передає почуття духовної спрямованості;  
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• концепція єдності часу та простору створює просторово-часову 

орієнтацію у людей;  

• поняття зіставлення чоловічого - жіночого співвідносяться з поняттями 

просте - складне, примітивне - витончене, брутальне - витончене, функція - 

естетика;  

• поняття пряме - криве звертаються до понять логіка - почуття, 

цілеспрямована діяльність, пошук цілі чи відпочинок;  

• поняття спокій-рух - це динамічний-статичний, активність-пасивність, 

включення-вимкнення;  

• поняття велике-мале - це суспільне-особисте, монументальне-камерне;  

• принцип відображення понять у геометричних символах - це очевидно 

(символічна архітектура) або неявно приховано (функціональна архітектура) 

виражена ідея творця. 

Особливості сприйняття архітектурно-просторового середовища: 

багатошаровість, процес, простір, предмети, природне оточення, кліматичні 

умови, відображення часу.  

Семантичний аспект формування архітектурного простору передбачає 

аналіз функціональної та морфологічної сторін просторової організації з точки 

зору їх смислової значимості.  

Естетичний аспект просторової організації передбачає аналіз 

морфологічної структури простору з погляду їх композиційно-художніх вимог.  

Технологічний аспект просторової організації передбачає аналіз 

морфологічної структури простору з погляду її технічних особливостей. 

Емоційно-психологічний аспект формування архітектурно-просторового 

середовища - аналіз експресивності та виразності архітектурних форм.  

Функціональний аспект просторової організації передбачає кількісно-

якісне визначення архітектурно-просторового середовища у залежно від 

процесів життєдіяльності, що здійснюються в ньому.  
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Екологічний аспект формування архітектурно-просторового середовища 

передбачає аналіз та облік природно-кліматичних факторів, що впливають на 

сприятливі комфортні умови життєдіяльності. 

Морфологічний аспект просторової організації кількісно-якісне 

визначення архітектурно-просторового середовища залежно від 

закономірностей матеріалізації просторових структур. 

Еволюційно-генетичний аспект - тимчасова багатошаровість архітектурно-

просторового середовища, що включає різні концепції розвитку архітектурно-

просторового середовища, ознаки  основних етапів еволюції морфологічної 

структури, її художній конструктивний та символічний зміст. 

У зв’язку з викладеним вище, зазначено цілі, завдання, прийоми, засоби 

формування архітектурно-просторового середовища в аспекті психофізіології 

людини. Розглянуто особливості семантики архітектурних форм, простору та 

середовища, індивідуальні особливості оцінки та сприйняття якості 

архітектурно-просторового середовища споживачем архітектури. Висвітлено  

питання - створення сприятливого комфортного архітектурно-просторового 

середовища за всіма аспектами взаємодії з людиною. Проаналізовано 

інформацію, як отриману з джерел, так і в результаті власного дослідження, з 

якої можна визначити, що архітектура дуже впливає на психофізіологію людини. 
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1.7 Архітектурна практика застосування світлових засобів 

 

Поняття «вітчизняна архітектурна практика» розглядається у двох часових 

періодах: період 70-80-х років XX століття та після 1991 року. На цих засадах 

можна базуватись на декількох наукових досліджень, що знаходяться в ареалах 

проблеми, яка розглядається в даній роботі. У ХХ ст. автори діючих норм 

інсоляції віддавали перевагу біологічному ефекту інсоляції, так як саме в ті часи 

проводились найбільш широкі теоретичні і експериментальні дослідження в 

області визначення ресурсів інсоляції та її впливу на біологічні об’єкти. 

Критеріями для встановлення норм інсоляції служили декілька факторів: 

психологічний, естетичний (на підставі загальних житлових уявлень і 

статистичних даних західних досліджень), біологічний вплив інсоляції (на 

підставі досліджень впливу інсоляції на архітектурні об'єкти) [63]. 

Видатний вчений М.В.Оболенський вважає, що в екстремальних 

кліматичних умовах доцільно виділяти головний із цих факторів, які знаходяться 

в діалектичній єдності. Наприклад, на Крайній Півночі основне значення має 

психоемоційний ефект, який визначається тривалістю інсоляції, а в 

близькосхідному регіоні – фізіологічний ефект теплового та світлового 

дискомфорту.  

В рамках парадигми нових типів розселення, яка панувала у другій 

половині XX ст, Р.Борисовським була запропонована ідея «Висячого міста». 

«Будинок-планети» – це мікрорайони з внутрішнім ізольованим простором. Для 

природного освітлення блоків-квартир між ними є розриви, а в самому верху – 

великий простір (отвір). Внутрішній простір «будинку-планети», утворений 

блоками-квартирами, забезпечений відповідним мікрокліматом  [67]. 

Засновником геометричного моделювання просторових конструкцій слід 

вважати Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, 

професора О.Л. Підгорного. 

В науковому дослідженні Є.В. Пугачова «Дискретне геометричне 

моделювання скалярних і векторних полів стосовно до будівельної 
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світлотехніки» (КНУБА, 2001р.) розвинені нові методи будівельної 

світлотехніки з урахуванням складної форми, запропоновані геометричні моделі 

розрахунку світлових втрат в сонцезахисних пристроях. В науковому 

дослідженні Д.В. Єршової «Просторове моделювання природного освітлення 

приміщень» (ХНУБА, 1996 р.) розроблялись методи просторового моделювання 

природного освітлення. Проблематиці геометричного моделювання  

надходження сонячної радіації на поверхні  просторових покриттів 

архітектурних об’єктів присвячені наукові праці В.Л. Мартинова (КІБІ, 1993 р.), 

В.І. Заприводи (КНУБА, 2002 р.). Геометричне моделювання відбитих 

енергетичних потоків в геліотехніці досліджував О.Т. Дворецький. 

В даний час спостерігається обмеженість світових енергетичних ресурсів. 

Тому піднімається відповідальність архітекторів за забезпечення комфорту при 

мінімальній енергетичній витраті у проектованих будівлях. В ідеальній 

архітектурі оболонка будівлі повинна ефективно поєднувати всі проектні 

параметри, включаючи планування, конструкцію, тепловий, світловий комфорт 

і технологічні функції, при оптимальних капітальних і експлуатаційних витратах 

як у фінансовому вираженні, так і в одиницях енергії [64]. 

Питання «архітектурної світлології» як науки про світлове середовище в 

будинках і спорудах розглядаються у навчальному посібнику вітчизняних 

авторів І.Н. Скриль та С.І. Скриль [64]. Зокрема в ньому вказується на  

необхідність уточнень для України світло-кліматичного районування, яке було 

складено у формі карти ще за часів минулого сторіччя і виконано на основі 

розрахунків зовнішньої освітленості для різних районів і міст території Євразії. 

Територія України за цим районуванням входить до двох зон: IV та V зі світло-

кліматичними коефіцієнтами відповідно 0,9 і 0,8 (рис. 1).   

В контексті проблеми формування комплексу світлових засобів в 

архітектурі слід відзначити розроблену цими авторами структурну схему-

діаграму взаємозв’язку щільності міської забудови з мікрокліматом і 

просторовим середовищем (рис. 2).  
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Рис. 1.  

Карта світлового клімату України (за 

ДБН). Композиційні засоби 

формування світлового архітектурного 

середовища у традиційному 

українському народному житлі 

Рис. 2.  

Структурна діаграма взаємозв’язку 

щільності міської забудови з 

мікрокліматом і просторовим 

середовищем 

 

На рисунку 2 представлена складна структура зв’язків щільності 

житлового фонду кварталу з її визначальними елементами та кліматом і 

зворотний взаємозв’язок із мікрокліматом. Вивчення цих зв’язків та пізнання 

закономірностей, за якими змінюється мікроклімат, дає змогу активно 

використовувати їх для його регулювання. Перспективним стає також пізнання 

закономірностей удосконалення огороджувальних конструкцій з урахуванням 

світло кліматичних факторів середовища: природного освітлення та інсоляції. 

Нині під час проектування часто обмежуються лише формальним 

виконанням вимог норм щодо забезпечення регламентованого часу інсоляції та 

перевірки у IV кліматичній зоні зовнішнього огородження на теплостійкість, 
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іноді досліджують ступінь затінення незабудованої території і за потреби 

виконують розрахунки сонцезахисних пристроїв. Інші аспекти, пов’язані з 

урахуванням фактора інсоляції і природного освітлення під час забудови, 

залишаються поза увагою. При цьому випадає з поля зору те, що створено нові 

методи для регулювання мікроклімату шляхом удосконалення зовнішніх 

огороджувальних конструкцій з уразуванням фактора інсоляції на основі нових 

досягнень науки про властивості променевої єнергії при взаємодії з матеріалами 

та середовищем [64]. 

Серед широко розповсюджених засобів світлозахисту в житлових типових 

будинках, що проектуються на Україні, автори називають - балкони, лоджії і 

літні приміщення. Відомі автори звертають увагу на затінювальні властивості 

балконів і лоджій, що в багатьох випадках позбавляють інсоляції житлові 

приміщення [71]. У зв’язку з цими аспектами автори пропонують деякі 

нетрадиційні варіанти розміщення і форми балконів.  

За їх рекомендаціями при інсольованих кімнатах балкони слід розміщувати  

і надавати їм такої форми, щоб сонячні промені безперешкодно потрапляли до 

приміщення в секторі вікна, де балкона немає. Форму балкона, розміри й 

розміщення його вирішують незалежно від орієнтації вікна, а період інсоляції 

має відповідати нормативному [64]. 

Вплив інсоляції на навколишнє середовище надзвичайно різноманітний. 

Особливо різнобічний її вплив у містобудуванні. І.Н. Скриль та С.І. Скриль 

узагальнили ці фактори впливу у схемі «Роза впливу інсоляції на містобудівні 

процеси» (рис. 3). формуючи міську забудову і проектуючи окремі будинки іи 

архітектурні ансамблі, потрібно обов’язково враховувати місцеві особливості 

світлового й інсоляційного клімату [64, с. 90-91].  
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Рис. 3. Вплив інсоляції на містобудівні процеси. 

 

     В Україні висуваються вимоги до експлуатації квартири влітку та взимку з точки 

зору комфортності світлового середовища. Наприклад, для освітлення приміщень, 

які використовуються для денного перебування, максимальною мірою 

використовують природне світле; надмірно не збільшують скляні поверхні в 

приміщеннях, оскільки їх теплозахисна здібність нижче, ніж у стін; при 

використанні пасивного сонячного тепла враховують, що в опалювальний період 

випромінювання розповсюджується у напрямку з південного сходу на південний 

захід та здатне обігрівати тільки ті приміщення, які «попадають» в поверхню, яка 

опромінюється; якщо сонячні промені взимку без перешкод проходять у потрібних 

напрямках (південь та суміжні частини світу), можна розраховувати на те, що їх 

енергія дозволить знизити витрати на опалення. 

Використання пасивного сонячного випромінювання – це уведення до будинку 

сонячної енергії, яка взимку поступає у напрямку з півдня, з метою знизити потреби 
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в опалювальній енергії. Сонячне тепло, яке поступає через скляну поверхню 

південної орієнтації, коли світить сонце, дає певні переваги, але через велику 

скляну поверхню втрачається багато тепла.  

Головною тенденцією композиційних рішень сучасних архітектурних об'єктів, 

зведених в містах України (Харкові, Дніпрі, Полтаві, Сумах) є суцільне скління 

фасадів. При цьому скляні поверхні виконують не тільки світло-пропускну роль і 

служать віконними прорізами, але й функціонують як облицювальний матеріал, 

навішений на фасад. Враховуючи розмаїтість колірної гами скла, можна говорити 

про світло-кольоровий сенс формоутворення архітектури. Глянсове або дзеркальне 

скло фасадних поверхонь створюють враження легкості будівель, змінюють сталі 

уявлення про тектоніку в архітектурі[69]. Скляні поверхні виконують «роботу» 

відбивачів природного освітлення в міському середовищі, і, таким чином, 

кардинально змінюють архітектурне світлове середовище. 

Візуальна відкритість архітектури хай-тек завдяки скляної прозорості 

відображає концепцію побудови демократичного суспільства. Використовуючи 

відкриті загальнодоступні простори (прозорі в прямому і переносному сенсі) 

архітектори, таким чином, демократизують середовище шляхом посилення його 

публічності, створюють архітектуру не для певних груп, а для всіх. Відомо, що 

демократичність є семантичним принципом формоутворення пізнього 

модерністського напрямку «технічний стиль» [65]. 

В останні 10 років у зелених містах України ведеться інтенсивне будівництво 

багатоповерхових житлових будинків та торговельних комплексів, які 

відрізняються різними композиційними підходами до формування комплексу 

світлових засобів [68]. По-перше це проявляється у пластиці поверхонь фасадів та 

їх кольорово-фактурних рішеннях завдяки конструкційно-обробним матеріалам. 

Окремо слід відзначити роль великомасштабних торговельно-розважальних 

комплексів у містах України - «METRO», «KLAS», «DАФІ», «BILLA», 

«BUDMEN», «EPICENTR», які стають у вечірній час активними світловими 

акцентами міста. Їх світло-кольоровий дизайн створює піднесений настрій городян 

і формує, таким чином, громадський культурний простір.  
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У формуванні світлового образу громадських зон міста використовуються 

різноманітні композиційні і технологічні прийоми, які можна вважати 

розповсюдженими в європейських країнах. Останнім часом в містах світу 

застосовуються наступні джерела світла: світлодіодні світильники, світлодіодні 

пристрої світлової реклами та святкової ілюмінації, світлодіодні прожекторні 

пристрої, світлодіодні модулі, світлодіодні проектори [70]. Вагомий вплив на 

дизайн світло-кольорового середовища сприяють такі параметри джерел світла: 

номінальна напруга, номінальний світловий потік, колірна температура, загальний 

індекс передачі кольору, габаритні розміри, стійкість до механічних впливів. 

Зовнішнє LED-освітлення застосовують в разі потреби яскравих візуальних 

ефектів, воно має дуже широкі композиційні можливості. Існує декілька методів 

розстановки світло діодів прийнятних для світлової композиції на площині, у 

просторі і при формуванні об’ємних й об’ємно-просторових світлових композицій. 

Зараз підвищується роль LED-освітлення у так званому сценарному програмуванні 

предметно-просторового середовища, коли відбувається керування джерелами 

світла у відповідності з задумом. Динамічне освітлення може втілюватися в 

динаміці імітації руху, динаміці зміни кольору і динаміці імітації природного 

світла.  

Особливу роль відіграють LED-технології в оформленні інтер’єрів, 

театральних шоу, концертів. Окремо слід відзначити їх застосування у вітринах 

магазинів та у формуванні медіа-фасадів. Однак зловживання світловими ефектами 

може спричинити не тільки руйнацію цілісного художнього образу, а й проводити 

дисбаланс у самопочуття користувача. Цими властивостями визначається 

найважливіший принцип сценарного програмування світлових ефектів [69].    При 

нинішній складній екологічній ситуації LED-світло є найбільш екологічним 

способом освітлення, яке здатне в декілька разів зменшити загальні витрати енергії 

на освітлення, що є досить ефективним рішенням сучасних проблем 

енергозбереження [66].  
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1.8 Варіант підсилення метало-дерев’яних ферм із подальшим улаштування 

підвісної стелі 

 

Більшість надзвичайних ситуацій в житловому фонді виникають через 

незадовільний стан конструктивних елементів будівель внаслідок не дотримання 

регламентів контролю за їх технічним станом. Контроль за технічним станом 

будівель здійснюється шляхом впровадження системи технічного огляду 

будівель [72] із оцінюванням технічного стану конструкцій [73]. За результатами 

технічного огляду приймаються технічні рішення що до захисту та (або) 

підсиленню конструктивних елементів будівлі при проведенні поточного чи 

капітального ремонту. 

Поточний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який 

передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та  

попередження  передчасного зношення конструкцій і інженерного обладнання. 

Якщо будівля  в  цілому  не  підлягає  капітальному  ремонту, комплекс робіт 

поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, 

що належать до капітального ремонту. 

Капітальний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який 

передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання  

будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю [74] та (або) руйнуванням, 

поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування 

будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта. Під час 

капітального ремонту слід виконувати комплексне усунення несправностей 

елементів будівлі та інженерного обладнання, відновлюючи або замінюючи їх на 

більш довговічні та економічні. 

Актуальність контролю технічного стану гостро стоїть для дерев’яних 

конструкцій. В процесі експлуатації вони втрачають міцність, деформативні 

властивості, а також піддаються загниванню та грибковим захворюванням і у 

зв’язку зі зміною навантажень, зміною характеристик матеріалу, дерев’яні 

конструкції в більшості потребують підсилення або повної заміни [75, 76]. 

User
Текстовое поле
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В даному дослідженні розглядаються дерев’яні конструкції покриття  

одного з блоків адміністративно-побутової будівлі у м. Івано-Франківськ (рис. 

1), які підлягають капітальному ремонту. Будівля збудована у 1954 році. За 

конструктивним рішенням чотирьох поверховий блок будівлі стінової системи із 

несучими цегляними стінами. За архітектурно-планувальним рішенням на 

останньому четвертому поверсі розташовані зали, шириною 13,0 м та 8,7 м, над 

якими в якості тримальних конструкцій покриття застосовані метало-дерев’яні 

ферми, висотою 2,4 м та 1,4 м відповідно (рис. 2, 3). До нижнього пояса ферм 

підвішена підвісна стеля із несучих дерев’яних брусів та щитового дерев’яного 

настилу, оштукатуреного по дранці. Утеплення горищного перекриття виконано 

шлаковою засипкою. 

 

 
 

Рисунок 1. План 4 поверху адміністративно-побутової будівлі 
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Рисунок 2. Схема розташування метало-дерев’яних ферм покриття 

 

 
 

Рисунок 3. Поперечний розріз горищного поверху  
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В процесі обстеження авторами було замірено всі геометричні параметри  

конструкцій покриття та встановлено понаднормовий прогин декількох ферм, а 

також руйнування нижнього поясу трьох ферм у приопорній ділянці, що 

призвело до руйнування конструкцій підвісної стелі (рис. 4, 5). 

 

  
 

а 

 

б 

 

Рисунок 4. Вид на підвісну стелю: а – в осях «Б-В/1-8»; б – в осях «А-Б/1-8» 

 

  
 

а 

 

б 

 

Рисунок 5. Вид на ферми: а – пролітом 13,0 м; б – пролітом 8,7 м 
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По отриманій інформації виконані перевірні розрахунки із визначення 

несучої здатності та жорсткості конструкцій покриття. Дані цих розрахунків 

використані для обґрунтування необхідності проведення робіт з підсилення 

ферм для забезпечення подальшої їх нормальної роботи на діючі навантаження.  

На основі проведених досліджень та розрахунків було встановлено 

категорію технічного стану конструкцій покриття. Дві ферми пролітом 13,0 м та 

одна ферма пролітом 8,7 м знаходяться у 4 категорії технічного стану – аварійній. 

Решта ферм у 3 категорії технічного стану – непридатній до нормальної 

експлуатації. Підвісна стеля знаходиться у 4 категорії технічного стану – 

аварійній. Виходячи з оцінки категорій технічного стану видно, що ферми 

покриття потребують підсилення. 

Перед виконанням підсилення необхідно виконати роботи з розвантаження 

ферм (демонтаж аварійної підвісної стелі) та фіксацію елементів аварійних ферм. 

Підсилення ферм передбачає підтягування нижнього поясу ферм до існуючої 

дерев’яної розподільчої балки конструкцій даху, яка в свою чергу поєднується із 

верхнім поясом ферм (рис. 6, 7).  

 

 

 

Рисунок 6. Схема підсилення ферм прольотом 13,0 м 
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Рисунок 7. Схема підсилення ферм прольотом 8,7 м 

 

В якості елементів підтягування використані тяжі 22 мм, розташовані з 

обох боків ферми. Поєднання верхнього поясу ферм до розподільчої балки 

виконано зі шпильок 16 мм. Дефектні розкоси посилені за допомогою 

двосторонніх дерев’яних накладок товщиною 80-100 мм, шириною на ширину 

розкосу. У аварійних фермах додатково виконано підсилення нижнього поясу у 

приопорних ділянках швелерами №22 (для ферм пролітом 13,0 м) та №20 (для 

ферм пролітом 8,7 м) з обох боків бруса поясу. 

Після підсилення ферм виконано ремонт існуючих систем розпірок та 

в’язів. Також запроектовані нові розпірки по верхньому поясу ферм пролітом 

13,0 м та в’язі для цих ферм в осях «2-3» та «6-7» (рис. 8). Розпірки виконані з 

брусів перерізом 100×150 мм, в’язі – з двох брусів 50×150 мм. 

Всі дерев’яні елементи додатково захищаються антисептиками та 

антипіренами. Металеві існуючі елементи та елементи підсилення захищаються 

антикорозійними матеріалами.  

Наступним етапом є улаштування нової підвісної стелі. Вибір варіантів 

улаштування підвісної стелі для великопрогонових конструкцій є великий [77], 

але було вирішено використати деякі існуючі елементи підвіски (U-подібні 
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шпильки). Нові несучі елементи підвісної стелі запроектовані з окремих прогонів 

(100×100×4), закріплені до U-подібних шпильок із регулюванням рівня по 

висоті (рис. 9, 10).  

В якості огороджуючих елементів стелі використано профільований 

настил НС44-1010-0,8 з полімерним покриттям, який закріплюється до прогонів. 

Для забезпечення відповідного температурного режиму в приміщеннях, підвісна 

стеля утепляється мінеральною ватою товщиною 150 мм із прошарком 

пароізоляційної плівки.  

 

 
 

Рисунок 8. Схема улаштування підвісної стелі 

 

 
 

Рисунок 9. Схема улаштування підвісної стелі 
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Рисунок 10. Вузол улаштування підвісної стелі 
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Запропонований варіант конструкції підсилення метало-дерев’яних ферм з 

улаштуванням підвісної стелі задовольнив усі поставлені вимоги та показав 

доцільність вибраного рішення експлуатацією вже понад чотирьох років.  

Розглянуті технічні рішення можуть бути застосовані при реконструкції та 

капітальному ремонті подібних конструкцій.  
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1.9 Варіант підсилення плит покриття збірних швидкомонтованих будівель 

 

На початку 70-х років минулого століття почався розвиток індустріального 

малоповерхового будівництва, обумовлений необхідністю зведення будівель у 

короткі терміни. І це було вирішено за рахунок будівництва модульних 

повнозбірних будівель високої заводської готовності. ВНПО «Енерготехпром» 

почав реалізовувати ідею збірних швидкомонтованих будівель (ШМБ) із 

залізобетону і продовжує їх модернізацію [78, 79, 80]. 

ШМБ – це капітальні утеплені залізобетонні будівлі для промислових, 

адміністративно-побутових потреб. Вони можуть бути опалювальні чи 

неопалювальні. Дані будівлі відносять до класу наслідків (відповідальності) 

СС1, ІІ ступеню вогнестійкості і можуть бути застосовані при сейсмічності до 9 

балів. 

За архітектурно-планувальним рішенням такі будівлі можуть бути одно- 

чи двоповерхові, одно- чи багатопрольотні. За конструктивним рішенням 

більшість ШМБ є безкаркасними, панельного типу. У якості стінового 

огородження в них застосовані стінові панелі (секції) із зовнішніми 

горизонтальними та вертикальними ребрами. Плити покриття спираються 

безпосередньо на стінові панелі, а жорсткість будівлі забезпечена приваркою 

закладних деталей плит покриття між собою та до стінових панелей.  

Стінові панелі є комплексними (утепленими) ребристими залізобетонними 

секціями шириною 3,0 м, які можуть мати віконні, технологічні чи дверні отвори. 

Покрівельні панелі (плити покриття) – це залізобетонні попередньо-напружені 

ребристі комплексні (утеплені) плити, розмірами в плані 3×6 м, 3×9 м, 3×12 м, 

висотою 300 мм або 450 мм. Також, для поєднання стінових панелей із 

покрівельними, застосовані карнизні панелі (секції), які закріплюються до плити 

покриття за допомогою приварки закладних деталей. 

В даному дослідженні розглядається одна з таких будівель, яка 

використовується як станція технічного обслуговування автомобілів. Дана 
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одноповерхова будівля зведена у 90-х роках, має розміри в осях 24×12 м, висота 

приміщень 5,63 м (рис. 1, 2). 

 

 
 

 
 

Рисунок 1. План та розріз досліджуваної будівлі 
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Рисунок 2. Вигляд на фасади будівлі по осям «9» та «Б» 

 

Власниками було розділено частину будівлі шириною 3,5 м в межах осей 

«8-9» на два поверхи із влаштуванням монолітного перекриття.   

Під час обстеження авторами були визначені всі необхідні параметри 

будівлі з подальшою її ідентифікацією за типовою серією. Основну увагу було 

приділено конструкціям покриття – попередньо-напруженим плитам, розміром в 

плані 3×12 м, висотою 450 мм. Були виявлені значні пошкодження бетону 

поздовжніх ребер плит в прольотній частині з оголенням та корозією робочої 

арматури (рис. 3, 4), а при ретельному огляді встановлено, що у деяких плитах 

спостерігається руйнування (розрив) одного з двох (в одному ребрі) арматурних 

стержнів (рис. 4). Причому, власниками була прийнята не вірна спроба власними 

силами ліквідувати руйнування цих стержнів (приварювання накладок на 

арматуру). Також були заміряні фактичні прогини плит і зафіксовані 

понаднормові прогини 3 плит із розірваними арматурними стержнями.  На основі 

результатів проведеного дослідження було встановлено категорію технічного 

стану [81] конструкцій покриття: три плити із зруйнованою робочою арматурою 

знаходяться у 4 категорії технічного стану – аварійній, решта плит у 2 категорії 

технічного стану – задовільній. Виходячи з оцінки категорій технічного стану 

видно, що аварійні плити покриття потребують підсилення, а інші - ремонту. 
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Рисунок 3. Вид на ребристі плити покриття: а – зі сторони осі «1»; б – зі 

сторони осі «8» 

 

  
 

а 

 

б 

 

Рисунок 4. Пошкодження бетону поздовжніх ребер плит з оголенням та 

корозією робочої арматури: а – руйнування (розрив) арматурного стержня; б – 

накладки на розірваному арматурному стержні 

 

Підсилення було вирішено виконувати для всіх плит покриття. Суть 

підсилення полягає у додатковому введенні попередньо напружених стержнів 
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(тяжів) в нижній частині плит під поздовжніми ребрами (рис. 5), які б заміняли 

зруйновану арматуру.  

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Схема підсилення плит покриття 

 

В якості тяжів використані стержні 28 мм. З умов номінальної заводської 

довжини стержнів до 12 м, прийнято рішення їх рівноміцного стикування по 

довжині (рис. 6). Тяжі закріплені на опорі ОП-1 та натягуються на опору ОП-2.  
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Рисунок 6. Рівноміцний стик тяжів по довжині 

 

Опори ОП-1 та ОП-2 встановлюються із зовнішньої сторони будівлі, вище 

верхньої грані стінових секцій (рис. 7, 8). З урахуванням того, що карнизні секції 

не значно виступають за зовнішню грань ребра стінових секцій, в місцях 

встановлення опор карнизні плити частково оббиваються. В місцях пропуска 

тяжів, на товщину ребра стінової секції, встановлюються труби 40 мм. В 

подальшому, пробиті отвори у карнизних секціях заробляються монолітним 

бетоном. Після встановлення тяжів в проектне положення, вони приварюються 

до опори ОП-1, натягуються (за допомогою натяжного пристрою) із 

розрахунковим зусиллям та приварюються до опори ОП-2. Всі металеві 

елементи підсилення захищаються антикорозійними матеріалами. 

Також має бути виконаний ремонт ребер плит покриття, при якому можна 

застосувати відомі системи ремонту подібних дефектів та пошкоджень, 

наприклад фірм Sika, Basf.  

Системи ремонту передбачають очистку кородованої арматури, її захист та 

подальше покриття ремонтними розчинами (рис. 9). При застосуванні ремонтних 

покрить та розчинів необхідно дотримуватись технологічних карт матеріалів 

виробників. 
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Рисунок 7. Вузол «1» - вузол улаштування елементів підсилення плит покриття 

 

 

 

Рисунок 8. Вузол «2» - вузол улаштування елементів підсилення плит покриття 
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Рисунок 9. Принципова схема послідовності ремонту пошкоджень 

залізобетонних конструкцій за системою фірми Sika 

 

Розглянуте технічне рішення може бути застосоване при реконструкції та 

капітальному ремонті збірних швидкомонтованих будівель. 
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1.10 Актуальні питання формування соціально комфортного житлового 

середовища: потенційні можливості міських органів влади 

 

Однією із вагомих умов сталого збалансованого розвитку людської 

цивілізації є досягнення соціальної справедливості в суспільстві, яке неможливе 

без забезпечення громадян якісним і доступним житлом. Кожна країна, кожне 

місто має свій рівень задач і своє бачення можливого вирішення цієї проблеми. 

Грамотна житлова політика сприяє кількісному і якісному підвищенню рівня 

житлової забезпеченості громадян, забезпечує сталий безконфліктний розвиток 

міста і суспільства в цілому. Окрім того, існує цілий ряд важливих параметрів 

житлового середовища, які не підлягають регламентації проектними нормами, 

але суттєво впливають на його комфортність, соціальне і психічне здоров’я 

мешканців, безпеку проживання і т.п. Регулювання всіх цих параметрів належить 

до компетенції державної і муніципальної житлової політики. 

Розробка теоретичних і практичних питань що до можливих шляхів 

реалізації житлової політики в крупному місті є на сьогодні актуальною задачею, 

від вирішення якої в значній мірі залежить соціальне благополуччя в суспільстві. 

Слід зазначити, що в даній статті авторами за межі обговорення винесено 

ті аспекти житлової політики, які належать до компетенцій центральних органів 

державної влади – покращення рівня житлової забезпеченості громадян країни 

через регулювання цін та діяльності фінансових установ, задіяних у сфері житла, 

наукові дослідження, розробка проектних норм і контроль за їх дотриманням, 

типове і конкурсне проектування, юридично-законодавче забезпечення, 

впровадження різноманітних житлових програм, протидія спекуляціям, корупції, 

адресна фінансова допомога, тощо. Натомість головна увага сконцентрована на 

тих аспектах, які відносяться до компетенцій міської влади, і які власне є 

прикладною сферою діяльності архітекторів-науковців, а також соціологів, 

психологів. Тут також важливо не перетнути ту межу, яка може розглядатись як 

втручання в царину бізнес-компетенцій інвесторів. 

Достовірність постулатів забезпечується результатами соціологічних 

дослідженнь, виконаних науковцями Інституту архітектури та дизайну 
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Національного університету «Львівська політехніка», та спрямованих на 

виявлення окремих аспектів формування і функціонування міського житлового 

фонду, багатоквартирного житла в цілому, а також на оцінку ефективності 

задіяних в Україні програм будівництва соціального і доступного житла. Був 

використаний також досвід розглядів проектів житлового будівництва на 

містобудівній раді при Департаменті архітектури та містобудування Львова. 

Виклад основного матеріалу 

На сьогоднішній день одним із чи не найважливіших параметрів міського 

середовища, які першочергово хвилюють громадян міста, є рівень соціальної 

(криміногенної) безпеки для його мешканців. Наші соціологічні дослідження, 

проведені в житлових районах Львова з різною поверховістю (1-2 поверхи, 4-5 

поверхів, 5-9 поверхів і 9-14 поверхів), а також паралельне опитування дільничих 

поліціянтів, які працюють в цих районах, підтверджують результати зарубіжних 

досліджень1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, та свідчать, що в забезпеченні цього параметра характер 

житлового середовища може відігравати дуже важливу, якщо не ключову, роль 

 
1 Bonnefoy X. Inadequate housing and health //International Journal of Environment 

and Pollution. – 30(3/4), 2007. – P. 411-429. 

2  Cook D. A. G., Gethin Morgan H. Families in high-rise flats // British Medical 

Journal. – Vol. 284, 20 March 1982. – P. 846. 

3  Designs and Codes that Reduce Crime around Multifamily Housing – Local 

government commission - www.lgc.org [Accessed 23 August 2019]. 

4 Gifford, R. The Consequences of Living in High-Rise Buildings // Architectural 

Science Review. – Vol. 50, Nr 1, March 2007. 

5 High-rise Living: Fact and Fiction. The Canadian Architect. – April 1974. – P. 47-

50. 

6  Skodra, J. Toward the Healthy Neighborhood: Urban Regeneration of Deprived 

Neighborhoods in Metropolitan Regions. Dissertation zur Erlangung des 

akademischen Grades Doktorin der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) an der 

Universität Duisburg-Essen, Fakultät Ingenieurwissenschaften, Abteilung 

Bauwissenschaften. – 2018. 

7 Williamson, R. C., 1978. Socialization in the high-rise: A cross-national comparison. 

– Ekistics. - P. 122-130. 
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[82, 83, 84, 85]. Також було виявлено, що поверховість житла суттєво впливає на 

рівень соціальної взаємодії мешканців (табл. 1), а це в подальшому формує 

безпекову ситуацію за місцем проживання і соціально-психологічний комфорт 

житлового середовища [86, 87, 88, 89]. Наприклад, доручають сусідам доглядати 

за своїм житлом і навіть довіряють ключі від власної квартири сусідам (для 

догляду за рослинами, домашніми тваринами) на час тривалої відсутності: 

в 1-2-поверховій забудові – 85% респондентів; 

в 5-поверховій забудові – 80% респондентів; 

в 5-9-поверховій забудові – 40% респондентів; 

в 9-14-поверховій забудові – 30% респондентів. 

І навпаки, не довіряють відповідно: 

в 1-2-поверховій забудові – 15% респондентів; 

в 5-поверховій забудові – 20% респондентів; 

в 5-9-поверховій забудові – 60% респондентів; 

в 9-14-поверховій забудові – 70% респондентів. 

Залишають на вулиці біля будинку автомобіль: 

40% мешканців 1-2-поверхової забудови8; 

83% мешканців 5-поверхової забудови; 

50% мешканців 5-9-поверхової забудови; 

33% мешканців 9-14-поверхової забудови. 

Залишають у будинку під наглядом сусідів інші матеріальні цінності 

(велосипед, санки, дитячий візок тощо) 25% жителів 1-3-поверхової забудови, 

18% жителів 5- і 5-9-поверхової забудови і тільки 10% жителів 9-14-поверхової 

забудови. 

Із зарубіжних публікацій також відомо, що зі збільшенням поверховості (9 

поверхів і вище) суттєво зростає рівень захворюваності серед мешканців. 

Відтак, стає очевидним наступний висновок: якщо місто не бажає проблем, 

пов’язаних із ростом злочинності, не хоче нести додаткових витрат на боротьбу 

із цим явищем, на ліквідацію актів вандалізму, якщо воно бажає скоротити 

прояви антисоціальної поведінки в житлових районах, і стати  

 

 
8  При 1-2-поверховій забудові автомобілі паркують переважно не на вулиці, а на 

прибудинкових ділянках або в гаражах, вбудованих в перші (цокольні) поверхи житлових 

будинків, чи прибудованих до будинків. 
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Таблиця 1. 

Вплив поверховості на інтенсивність сусідських контактів 
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привабливим для потенційних нових мешканців чи туристів, а також зацікавлене 

у мінімізації захворювань мешканців, то мало б на рівні видачі містобудівних 

умов та обмежень на проектований обʼєкт ввести обмеження поверховості 

житлової забудови для постійного проживання до 7-и поверхів, як це 

рекомендується в країнах ЄС, а також заохочувати спорудження 4-поверхового 

житла. Подібне обмеження поверховості сприятиме створенню гармонійного і 

соціально безпечного житлового середовища, а в історично сформованих містах 

ще й відіграє памʼяткоохоронну роль, допоможе зберегти міські панорами. 

Пропоновані регуляторні рамки для проектантів та інвесторів – це виключно 

сфера компетенцій та діяльності міських органів влади. 

Однак дана регуляторна міра має супроводжуватись ще одним важливим 

кроком міської влади – недопущенням (чи максимальним обмеженням) в 

житлових утвореннях соціальної сегрегації категорій населення з різними 

рівнями матеріальних статків. Має бути засуджена практика створення житлових 

кварталів тільки для вибраних членів суспільства – так званої еліти, сформованої 

на основі товщини їх гаманців. Як свідчить світова практика, неминучою 

антитезою таких елітних кварталів стає поява міських нетрів – неблагополучних 

територій, які стають джерелом соціального напруження, злочинності, проявів 

вандалізму, тощо. Аргументи що до небажання заможних громадян проживати 

по сусідству із незаможними не відповідають дійсності і є породженням реклами 

в засобах масової інформації. Навпаки, наші дослідження змішаних кварталів не 

виявили жодних антагонізмів, жодної статистично значимої підвищеної 

конфліктності між мешканцями з високим і низьким рівнем доходів. Навпаки, 

було виявлено толерантність між цими категоріями мешканців і неодноразові 

прояви взаємовигідної допомоги, кооперації (табл. 1). Відтак пропонується 

однозначна орієнтація на соціально-інтегровані змішані нові квартали, які за 

своєю структурою наближались би до середньостатистичних соціально-

демографічних показників.  

Оскільки спорудження соціально-інтегрованих нових житлових утворень, 

як правило, не входить в плани девелоперів, зацікавлених у спорудженні житла 
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для заможних верств населення, для міської влади можна було б рекомендувати 

норму, яка давно й успішно діє у Франції – не менше 20% квартир в будь-якому 

кварталі комерційного житла має передбачатись для сімей з невеликим рівнем 

доходів. Стосовно України таку норму можна було б уточнити – в структурі 

житлового фонду доступного житла і комерційного житла економ-класу та 

бізнес-класу слід передбачати не менше 20% житлових одиниць для соціально 

незахищених верств населення. Причому слід віддавати перевагу саме 

дисперсній інтеграції цих квартир в структуру житлових утворень. 

Рекомендується утримуватись від будівництва спеціалізованих будинків 

соціального житла, а створення крупних житлових комплексів виключно 

соціального житла взагалі неприпустимо. 

Враховуючи актуальні сьогоденні запити ринку на малобюджетні покупки 

житла, тобто гостру потребу в невеликих квартирах, зумовлену низькою 

купівельною спроможністю основної маси населення, не складно передбачити 

появу девелоперських проектів з малометражними квартирами. В такому 

випадку місто може уберегти себе від потенційних ризиків і неприємностей 

соціальної сегрегації, якщо на рівні видачі містобудівних умов та обмежень 

введе жорсткі вимоги до подібних проектів – передбачати не менше 20% квартир 

для матеріально забезпечених покупців. Такі квартири мали би бути достатньо 

великими за площею з комфортним розплануванням, можливо з більшою 

висотою поверху, вигідно розміщуватись у структурі житлових будинків (на 

крівлях як пентхаузи, на перших поверхах з приквартирними двориками, з 

привабливим виглядом з вікон, тощо). 

У випадках спорудження соціального житла, незалежно від кількості 

малометражних квартир в житлових будинках, доцільно: 

- орієнтувати архітекторів на розробку проектів з малометражними 

квартирами – при одній загальній площі передбачати в квартирі більшу кількість 

житлових кімнат мінімальної площі (спальня на одну особу може мати площу 6-

7 м², на дві особи – 10-12 м²). Застосування подібних малометражних квартир 

дозволить задовольнити першочергову вимогу комфортності проживання – 
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забезпечення кожного члена сімʼї окремою кімнатою, і одночасно зменшити 

щільність заселення житлового фонду на рівні житлових приміщень, що є однією 

із ключових умов зниження рівня антисоціальної поведінки мешканців; 

- не менше 20% соціальних квартир відразу спрямовувати для реалізації на 

ринку житла 9 . Такий прийом дозволить суттєво підняти загальний рейтинг 

соціального житла, а також де-факто формувати соціально-інтегровані житлові 

утворення на противагу соціальній сегрегації – чи не головному джерелу 

антисоціальної поведінки мешканців житлових утворень; 

- надавати можливість приватизації квартир соціального житла через їх 

викуп мешканцями по ринкових цінах10, можливо з пільгами, з урахуванням вже 

здійснених ними орендних платежів за квартиру за весь час проживання як 

перший внесок у їх придбання11. Дана міра також спрямована на зменшення 

відтоку з соціального житла мешканців, матеріальний рівень яких покращився, 

що також сприятиме процесам формування соціально-інтегрованих житлових 

утворень. 

Не зважаючи на приведені в багатьох працях численні серйозні недоліки 

багатоповерхового житла, його будівництво сьогодні продовжується, оскільки 

залишається досить привабливим для інвесторів, проектантів, забудовників. 

Окрім того, є досить багато теоретиків, які вважають це житло єдино можливим 

для центрів крупних мегаполісів. В ситуації безальтернативності і умовах 

пануючого в Україні дефіциту житла сьогодні воно ще без проблем знаходить 

бажаючих в ньому поселитись. Разом з тим, існує висока ймовірність того, що з 

появою рівноцінних альтернативних рішень житла малої і середньої 

поверховості, популярність багатоповерхового житла знизиться, його мешканці 

почнуть його покидати. Виникне питання подальшої долі цього житла. З 

урахуванням того, що капітальність основних несучих конструкцій цих будинків 

 
9 Подібна практика успішно застосовується в Китаї. 
10 Можливість приватизації соціального житла передбачена в законодавстві більшості країн 

членів ЄС. 
11 Найбільш ефективно подібна процедура приватизації соціального житла його мешканцями 

була реалізована у Великобританії в ході широковідомої житлової реформи, проведеної 

М.Тетчер у 80-х роках ХХ ст.. 
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сягає кількасот років, знесення та утилізація сучасного багатоповерхового житла 

в майбутньому, якщо виникне така потреба, буде складною і ресурсозатратною 

задачею. Відтак актуалізується проблема їх адаптації до нових функцій. 

Зважаючи на те, що вже сьогодні перед країною постає дуже непроста масштабна 

задача санації житлового фонду 60-80-х років ХХ ст.. (це приблизно 80% всього 

житлового фонду країни) - суспільство просто не має права примножувати ці 

проблеми. Тобто проектування сучасних багатоквартирних житлових будинків, 

особливо підвищеної поверховості, багатоповерхових і висотних, необхідно 

здійснювати таким чином, щоб його можна було експлуатувати в майбутньому: 

- за прямим призначенням, у якості житла для контингентів без дітей, 

можливо як спеціалізоване житло – тимчасове, орендне, для одинаків…; 

- змінивши пряму функцію (у випадку падіння попиту) – адаптувати під 

офіси, готелі, навчальні заклади, виробництво, тощо; 

- малометражні квартири соціального житла доцільно проектувати у вигляді 

пари квартир, що можуть при потребі бути об’єднаними в одну більшу 

квартиру, або таким чином, щоб вони могли бути приєднаними при потребі 

до звичайної квартири для її постійного чи тимчасового розширення. 

Окрім адаптації до нових функцій, збудоване сьогодні багатоквартирне 

житло має передбачати можливість його санації в майбутньому, можливо в 

кілька етапів, з урахуванням нових вимог, які ставитимуть перед подібними 

об’єктами умови сталого (збалансованого) розвитку поселень, а також тенденцій 

і прогнозів розвитку людства і планети: зміни клімату; вичерпування 

невідновлюваних планетарних ресурсів (енергетичних, земельних, 

матеріальних, чистої питної води...) на фоні росту загальної чисельності 

населення планети і значного посилення міграційних процесів. Оскільки 

сьогодні ні інвестор, ні споживач не готові нести додаткові витрати на 

досягнення будинками навіть стандарту «пасивного будинку», а держава не має 

додаткових ресурсів на стимулювання будівництва пасивного житла, яке в 

Європі найближчим часом може стати обов’язковим стандартом житла, то це 

означає, що в сучасні проекти житлових будинків потрібно закладати такі 
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рішення, які б уможливили їх модернізацію, коли суспільство «дозріє» до 

необхідності це робити і матиме на це ресурси. 

Початковим етапом могла б бути санація з метою досягнення стандарту 

«пасивного» будинку, наступний рубіж – будинок «нуль-енергії» і у віддаленій 

перспективі – «енергоактивне житло». Тобто має бути передбачена можливість 

налагодження рекуперації тепла відпрацьованого повітря, а це при 

централізованих системах рекуперації вимагає передбачити резервні канали для 

вертикальних і горизонтальних повітропроводів, технічних приміщень для 

установки рекуператорів. Аналогічно може бути влаштовано відбір тепла 

каналізаційних стоків, а це знову потреба в технічних приміщеннях для 

теплообмінників, теплових і циркуляційних помп. Ці ж приміщення будуть 

затребувані, якщо виникне потреба у повторному використанні умовно чистих 

(«сірих») каналізаційних стоків (від душу, ванної, умивальника, посудомийної і 

пральної машини...), а також використанні (збору, доочистки та зберігання) 

дощових і талих вод, і у випадку, якщо постане проблема довготривалої 

(сезонної) акумуляції сонячної енергії. В закордонній практиці вже 

напрацьовуються варіанти локальної, в межах житлових утворень, очистки і 

переробки продуктів життєдіяльності людини (органічні відходи, фекальна 

каналізація) для отримання газу метану і органічних добрив для тепличних 

господарств, а для цього також потрібні приміщення. Також необхідно 

передбачити ситуацію, коли популярні сьогодні поквартирні генератори тепла 

можуть стати економічно невигідними, у порівнянні із сучасними системами 

центрального обігрівання, особливо з поширенням когенераційних установок, як 

це вже має місце в Швеції. 

Міське управління архітектури цілком правомочне вимагати виконання 

вищезазначених вимог в рамках видачі архітектурно-містобудівних умов та 

обмежень на проектований об’єкт. Окрім того, воно може обумовлювати 

впровадження гібридних житлових об’єктів - в структуру житлового будинку 

закладати додатково нежитлову функцію, привабливу для бізнесу, наприклад 
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паркінги, торгово-громадські центри, офіси, тощо. Відтак на гібридну функцію 

можна частково перекласти фінансовий тягар спорудження соціального житла. 

До компетенцій міської влади входять ще кілька дієвих заходів в сфері 

житлової політики: 

I. активація будівельного ресурсу самих споживачів житла. Це дозволить 

масштабно задіяти робочі руки майбутніх мешканців, і означатиме, що, з одного 

боку, можливе суттєве здешевлення доступного житла, з іншого – в процес 

створення будуть задіяні додаткові колосальні людські, матеріальні і фінансові 

ресурси недержавного походження. Активацію будівельного ресурсу самих 

споживачів житла доцільно здійснювати в трьох напрямках: 

1) виділення ділянок під будівництво однородинного доступного житла 

в приміських зонах, в зоні впливу заміських доріг і магістралей, як продовження 

існуючих поселень, або створення цілком нових житлових утворень – 14% 

городян готові власноруч зайнятися спорудженням власного будинку, ще біля 

60% частину робіт виконували б самі, а під окремі види робіт винаймали б 

будівельні бригади. 71% опитаних віддають перевагу зведенню свого будинку в 

кілька етапів [83]; 

2) надання дачним зонам в приміській зоні статусу житлової забудови 

з відповідним дозволом на реконструкцію чи розбудову дачних будинків; 

3) в багатоквартирному житлі до 30% квартир можливо проектувати як 

квартири поетапного освоєння таким чином, щоб в їх структурі був 

передбачений стартовий модуль (Рис. 1) – мінімальна викінчена площа квартири, 

достатня для тимчасового проживання (одна кімната з кухнею-нішею і 

санвузлом), решту приміщень мешканці мають можливість викінчити 

самостійно власними силами протягом певного часу12, що дозволить: 

 
12 Згідно з проведеним опитуванням, у випадку поступового освоєння квартир 15% 

сімей налаштовані самостійно виконувати опорядження та облаштування 

квартир, ще 30% – самостійно, але із залученням приватних майстрів для 

виконання особливо складних робіт, 45% – орієнтуються на приватних майстрів, 

решту 10% – на спеціалізовані фірми. 
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- зменшити вартість квартири на 15-20%; 

- на першому етапі (вселення сімʼї в стартовий модуль) мешканці можуть 

відтермінувати вкладання коштів на внутрішнє опорядження і облаштування 

квартири; 

- забезпечити молоді ростучі сімʼї квартирами «на виріст», одразу 

позбавивши їх проблем із придбанням більшої квартири. 

 
Мал. 1. Квартири відтермінованого освоєння 

Квартири поетапного (відтермінованого) освоєння мешканцями не 

претендують на тотальне домінування на ринку житла, вони орієнтовані 

приблизно на третину потенційних споживачів і тільки на сьогоднішній 

кризовий момент із забезпеченням житлом. 

II. віднайти важелі впливу на інвесторів, з метою заохотити їх до 

запровадження орендного житла [87, 89]. Опитування засвідчило, що тих, хто 

хотів би орендувати житло сьогодні в 2-3 рази більше, ніж тих, хто віддає 

перевагу покупці квартири, оскільки це приблизно в стільки ж раз дешевше, ніж 

виплати банкам за іпотеку. В структурі житлового фонду є потреба як мінімум в 

3-х типах орендного житла: 

- орендні прибуткові будинки – комерційне орендне житло для 

отримання прибутку із здачі квартир в оренду; 

- неприбуткове орендне житло з мінімальним рівнем рентабельності, 

який дозволяє лиш покрити витрати на експлуатацію, текучий ремонт, і можливо 

з часом - затрати на будівництво – це фактично доступне житло; 

- дотаційне орендне житло для осіб, доходи яких не достатні для оплати 

в повному обсязі умов проживання в цьому житлі – це власне і є по суті соціальне 

житло. 
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Питання орендного житла не вичерпується будівництвом орендних 

будинків. Реально існуючий в Україні потужний ринок приватної оренди 

квартир і кімнат підказує ще один напрям, який може стати досить привабливим 

для покупців квартир: проектувати квартири у такий спосіб, щоб можна було б 

частину квартири безболісно здати при потребі в оренду. Соціологічне 

дослідження виявило, що такі квартири могли б мати попит серед потенційних 

споживачів. Так тих, хто вже сьогодні виявив готовність здавати в оренду 

надлишкову площу власної квартири в оренду – 50% опитаних, ще 16% готові до 

здачі в оренду, якщо до цього змусять матеріальні обставини. Тобто в сумі 2/3 

опитаних позитивно відносяться до ідеї проектування квартир з частковими 

орендними функціями. Це по суті пара квартир з окремими входами: одна базова 

більша, друга – типу міні-квартири (кавалєрки), які можуть існувати цілком 

автономно одна від одної, або утворювати єдине ціле (Мал. 2). 

 

Мал. 2. Модель квартир-дуплексів 

Такі квартири-дуплекси могли б також вирішити ще ряд проблем: 

- спільно-роздільного проживання сімей з 3-х поколінь, цивілізований і 

гуманний догляд за батьками похилого віку; 

- спільно-роздільного проживання сімей з 2-х поколінь, в яких дорослі 

діти прагнуть самостійного проживання; 

- реалізацію надлишкової площі в сімʼях, в яких батьків залишили 

дорослі діти; 

- вигідна капіталізація фінансових заощаджень, яка дає стабільні доходи 

– це ліквідний товар, який не боїться інфляції і постійно росте в ціні. 

Оскільки із-за тривалих термінів окупності орендне житло сьогодні не 

користується популярністю серед потенційних інвесторів, існує необхідність 

розробки певних привабливих умов для залучення в цю сферу будівництва 
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доступного житла приватного капіталу, наприклад безкоштовна земельна 

ділянка, пільгове оподаткування чи кредитування в обмін на згоду утримувати 

низьку орендну плату за житло протягом певного періоду часу (15-20 років), як 

це практикується, наприклад, в Німеччині. 

До актуальних задач житлової політики в крупному місті слід також 

віднести: 

- юридично-правовий супровід заходів по реалізації житлової політики; 

- просвітництво та виховання високої культури потенційного споживача 

міського житла, в тому числі – екологічної самосвідомості мешканців, 

включаючи і пропаганду розумних обмежень стосовно розмірів житла; 

- впровадження в проектну практику партисипаційних методик. 

Пріоритети житлової політики у більш віддаленій перспективі, диктуються 

актуальними вимогами забезпечення сталого (зрівноваженого) розвитку 

поселень, які передбачають зміщення акцентів на рівень житлового утворення, а 

саме створення сприятливих умов для влаштування в житлових кварталах: 

- спільних систем збору, доочистки та зберігання дощової і талої води; 

- спільних систем використання альтернативних енергоресурсів, їх 

довготривалого (сезонного) зберігання і розподілу; 

- спільних систем збору та очистки умовно чистих, так званих «сірих» 

стічних вод, їх повторного використання для поливу зелених насаджень і 

технічних потреб; 

- спільних систем відведення, збору і переробки органічних відходів 

життєдіяльності мешканців в метаногенеруючих установках; 

- якомога більшої кількості місць праці, в тому числі – введення в 

структуру забудови елементів виробництва сільськогосподарської продукції; 

- місць для реалізації форм колективної життєдіяльності мешканців. 

Висновки 

Формування житлового фонду в крупному місті, особливо соціального і 

доступного житла, в значній мірі залежить від повноти використання всіх 

можливих форм та засобів житлової політики, арсенал яких досить дієвий і 
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різноманітний, однак ступінь усвідомлення міською владою важливості і 

дієвості якісної житлової політики на сьогодні ще далекий від необхідного рівня. 

Ще немає розуміння, що застосування багатьох ефективних важелів житлової 

політики практично не потребують державного чи муніципального фінансування 

і лежать в площині організаційних і регуляторних форм.  

Було б добре, щоб ефективність житлової політики в крупному місті 

визначалась на основі соціологічного моніторингу як вже реалізованих проектів, 

так і пропонованих до реалізації. На основі таких фокусних соціологічних 

досліджень має бути сформовано загальноміський банк інформації, доступний 

для всіх без виключення учасників процесу творення житлового фонду і міських 

спільнот. 

До актуальних задач житлової політики в крупному місті слід також 

віднести просвітництво та виховання високої культури потенційного споживача 

міського житла. На сьогодні дослідженнями науковців в сфері житла накопичено 

значний обсяг знань стосовно механізмів творення і функціонування житлового 

середовища, однак ця інформація досі залишається невідомою для широкого 

загалу населення. Відтак актуальною задачею для науковців виступає всебічна 

популяризація вже отриманих результатів наукових досліджень в засобах масової 

інформації, а також їх уточнення і поглиблення в найбільш перспективних 

напрямках. 
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1.11 Аналіз досвіду проектування та реалізації прибудинкових просторів в 

житлових комплексах 

 

В сучасному просторі міст постає гостра необхідність формування 

гуманного простору для людини. Простори міста заповнюють сучасні житлові 

комплекси – забудова середньої поверховості. Дана забудова постає на 

противагу модерністичній архітектурі «бетонних житлових веж» з 

деперсоналізованими просторами між ними (fig.1).  

 

Fig..1. Житловий комплекс Grenfell Tower в Лондоні виконаний в дусі 

модернізму [91]. 

Простір навколо житлової забудови 60-70 років має перетікаючий 

характер, а саме: 

- відкриті площі озеленення та благоустрою взаємно доповнюються; 

- позбавлені чітких меж функціональних зон благоустрою; 

- відсутність чіткої ідентифікації приватності використання певних 

територій. 

Сучасна житлова забудова намагається не повторювати прорахунки в 

організації прибудинкових територій. Однією з характерних ознак є 

використання прибудинкової території, її персоналізація. Простір житлових 

кварталів умовно поділяється на приватний, напівприватний та публічний 
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простір. Громадський простір надається території вулиць, напівприватний 

простір зосереджується у внутрішньому дворі житлового комплексу, а 

приватний простір обумовлений межами приквартирних двориків.  Квартирам, 

що розташовані на рівні першого поверху, надається в сервітутне користування 

ділянка, котра примикає до зовнішнього периметру квартири – таким чином 

виокремлюється приквартирний дворик. Простір приквартирного дворика є 

своєрідним продовженням рекреаційної та денної зони помешкання, що надає 

додатковий комфорт її мешканцям. Хорошим прикладом реалізації даного 

принципу є проект Віллі Магнолія у Львові(fig.2).  Окрім основної рекреаційної 

функції приквартирного дворика, є можливість зберігання малого колісного 

транспорту, а також реалізації дрібного агроорієнтованого сектору та технічної 

зони [93]. 

 

Fig..2. Житловий комплекс Вілла Магнолія у Львові [92]. 

Для наглядності розуміння процесів організації ділянок і функціонального 

наповнення приквартирних просторів можна провести огляд рішень в житлових 

кварталах Відня. Усі вирішення приквартирних двориків систематизовано за 

декількома критеріями: функціональне зонування, формування меж, 

співвідношення рівнів внутрішньобудинкового двору та рівня приквартирного 

простору, відкритості ділянки. 
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Table 1. 

Класифікація приквартирних двориків за функціональним наповненням  

Графічне 

відображення схеми влаштування 

Опис 

 

Формування приквартирного 

простору з: 

- зоною для влаштування 

зелених насаджень; 

- зоною з для розташування 

вуличних меблів та 

обладнання для рекреації. 

 

Формування приквартирного 

простору з: 

- зоною для влаштування 

зелених насаджень; 

- зоною з для рекреації без 

можливості розташування 

вуличних меблів. 

 

Формування приквартирного 

простору з зоною з для 

розташування вуличних 

меблів та обладнанням для 

рекреації без виокремленого 

зеленого насадження 

(терасою). 

 

Формування приквартирного 

простору без попередньо 

організованого простору та 

сформованого зеленого 

насадження. 
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Table 2. 

Класифікація приквартирних двориків за характером меж 

Графічне 

відображення схеми 

влаштування 

Фотофіксація Опис 

 

 

Межа приквартирного 

дворика формується 

непрозорими капітальними 

конструкціями типу «стіна». 

 

 

Межа приквартирного 

дворика формується 

прозорою/напівпрозорою 

конструкцією. 

 

 

Межа приквартирного 

дворика формується 

прозорою/напівпрозорою 

конструкцією та дублюється 

живоплотом чи 

озелененням. 

 

 

Межа приквартирного 

дворика формується 

живоплотом чи 

озелененням. 

 

 

Межа приквартирного 

дворика є умовною та не 

несе в собі ідею 

відмежування. В даному 

типі приквартирного 

простору є концепція 

перетікаючого простору. 
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Table 3. 

Класифікація приквартирних двориків за співвідношенням рівнів 

внутрішньобудинкового простору та рівня приквартирного дворика 
 

Графічне 

відображення схеми 

влаштування 

Фотофіксація Опис 

 

 

Рівень приквартирного 

дворику припіднятий над 

внутрішньо-будинковим 

двором для забезпечення 

додаткового 

відмежування та 

забезпечення 

безбар’єрного простору з 

квартирою. 

 

 

Рівень приквартирного 

дворику співпадає з 

рівнем прибудинкової 

території та внутрішньо- 

будинкового подвір’я. 

Необхідне влаштування 

конструкції сходів. 
 

Table 4. 

Класифікація приквартирних двориків за відкритість простору 

приквартирного простору до внутрішньобудинкового простору 

Графічне  

відображення схеми 

влаштування 

Фотофіксація Опис 

 

 

Наявність прямого 

зв’язку приквартирного 

дворику та внутрішньо- 

будинкового подвір’я, 

з можливістю прямого 

потрапляння з «двору, 

через приквартирний 

дворик у помешкання». 

 

 

Відсутність 

безпосереднього зв’язку 

приквартирного дворику 

з внутрішньобудинковим 

подвір’ям. 
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Проведений аналіз форм виконання та реалізації приквартирних двориків 

наочно показав можливі варіанти його влаштування в житловій забудові. 

Реалізація таких просторів здатна збагати як вже існуючу житлову забудову так 

і житлові комплекси, які є на стадії проектування. 

Доцільним є введення у нормативну базу не рекомендації, а зобов’язання 

по реалізації приквартирних двориків. Під цією пропозицією мається на увазі 

надання в сервітутне користування власникам квартир першого поверху ділянку 

прибудинкової території, що є суміжною з периметром зовнішньої стіни. Форму, 

площу, конфігурацію рівнів та інші конфігурації слід визначати в доцільності до 

цілісного архітектурного образу житлового комплексу. Важливим залишається 

дотримання принципу забезпечення візуального бар’єру чи візуального 

відмежування. 

З представленого досвіду реалізації приквартирних двориків, виокремлено 

такі позитивні характеристики: персоналізація знеособленого простору житлової 

забудови; формування додаткового комфорту помешканням першого поверху; 

реалізація функції пасивної безпеки. 

Окремим є питання організації прибудинкової території котра межує з 

громадськими об’єктами, що розташовані на першому поверсі,  а також вхідної 

групи до житлового будинку. Задіяння частини перших поверхів до активізації 

простору в житловій забудові має в собі як позитивні аспекти, так і перестороги. 

До позитивних сторін можна віднести: 

- створення додаткових сервісів для обслуговування мешканців 

житлового утворення; 

- урізноманітнення простору довкола житлової забудови; 

- створення робочих місць в безпосередній близькості до помешкання; 

До пересторог слід віднести:  

- необхідність коректного зонування та уникнення конфліктних 

ситуацій під час планованої/штатної експлуатації; 
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- зменшення територій для влаштування приквартирних двориків для 

ймовірних житлових помешкань. 

Table 5. 

Класифікація прибудинкових просторів при громадській сфері 

обслуговування 
-  

Графічне 

відображення схеми 

влаштування 

Фотофіксація Опис 

 

 

Прибудинкова територія 

котра межує з дитячою 

групою чи дитячим 

садочком. Простір 

майданчика для дітей може 

містити елементи 

сонцезахисту. Обов’язковим 

є влаштування вхідної 

групи, що виконує 

дублюючу функцію для 

основного входу. Даний 

прибудинковий майданчик 

доцільно організовувати у 

внутрішнобудинковому 

дворі та не рекомендується 

організовувати їх у 

зовнішньому периметрі, 

поблизу вуличної мережі. 

 

 

Внутрішньобудинковий 

простір може містити 

прибудинкову ділянку з 

організованим вхідним 

вузлом комерційної 

установи. Застереженням є 

використання даного входу 

лише як резервного чи для 

використання лише 

мешканцями даного 

житлового комплексу. 

Прикладом може слугувати 

– організація кабінету 

медичної практики, котра 

обслуговує як квартал, так і 

конкретних мешканців 

даного ЖК. 
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Важливим є потреба 

організації комфортного та 

візуально впізнаваного 

простору довкола вхідного 

вузла в житловий будинок. 

Даний дворик має місити 

певну ідентифікацію та 

виокремлення з оточуючої 

забудови та прибудинкового 

простору. 

Використання громадських просторів має досить відмінні між собою 

сценарії, а це виливається у відмінність територіальних характеристик, 

конструкцій і форм огородження територій. Палітра ймовірних прийомів 

вирішення даного простору має допомогти архітектору у вирішенні 

комфортного житлового середовища та урізноманітнити його. 
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1.12 Проєктування офісного центру із застосуванням програмного продукту 

REVIT 

 

У наш час світова будівельна галузь проходить через процес 

трансформації, пов'язаний з відмовою від традиційних методів проєктування та 

будівництва з передачею проєктної інформації у паперовому вигляді.  Будівельні 

проєкти є складними та інформаційно насиченими. Зростання складності, 

відсутність необхідної інформації для прийняття рішень у потрібний час на стадії 

проєктування або будівництва, тиск за термінами в умовах традиційних методів 

потребує оптимізації процесів проєктування та будівництва.  

Робота з двомірним простором передбачає обмежену візуалізацію для всіх 

учасників процесу проєктування і як наслідок необхідність в організації 

регулярних нарад для контролю перетинів між розділами проєкту, вирішення 

спірних моментів. Проєктувальники різних розділів проєкту можуть бути в 

різних офісах або навіть країнах, а отримувати регулярно результати їх роботи 

не завжди можливо, що в свою чергу знижує ефективність роботи. 

Програми цифрового проєктування дозволяють моделювати об'єкт, 

автоматично отримуючи креслення, специфікації їх елементів та багато іншого. 

Можливість вносити в модель інформацію про кожен елемент, а також 

переносити цю інформацію з проєкту в проєкт значно спрощує та прискорює 

роботу [94]. 

В останні роки проходить перетворення світової будівельної індустрії, що 

пов’язано з впровадженням технології інформаційного моделювання будівель 

(Building Information Modelling, або BIM). Ці технології використовують 

загальнодоступну інформаційну базу, що складається із сукупності бібліотечних 

елементів, кожен з яких, представлений в цифровому вигляді та описує всі 

функціональні і фізичні властивості будівельних об’єктів.  

BIM – це числове представлення та належним чином організована 

інформація про об’єкт, яка використовується на всіх етапах його життєвого 

циклу. Важливою складовою цієї технології є єдиний інформаційний простір, 
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база даних, що містить усю інформацію про технічні, правові, майнові, 

експлуатаційні, енергетичні, екологічні, комерційні та інші характеристики 

об’єкта будівництва.  

Завдяки високій точності та детальному опису моделі, ця технологія дає 

можливість проводити різні розрахунки (наприклад, енергоефективність та 

енергоспоживання будівлі, комплексні розрахунки на довготривалість, 

вогнестійкість та міцніть як усієї будівлі, так і її окремих елементів) та аналіз 

отриманих результатів [95]. 

Використання програмного продукту REVIT дуже поширене в 

проєктуванні будівельних споруд різного призначення в усьому світі. Широкий 

вибір прикладних бібліотек для створення будь-якого елементу будівлі надає 

проєктувальнику необмежені можливості в роботі над проєктом[96]. Якщо 

завдання здійснюється кількома виконавцями, то такі технології дозволяють 

працювати паралельно та узгоджувати дії при одночасній роботі. Усі вище 

перелічені переваги продукту безперечно підкреслюють його переваги над 

іншими і обумовлюють його використання в даному проєкті. 

Системи BIM 3D дозволяють параметризаційний опис геометричних і 

матеріальних ознак, дають можливість щодо використання найновіших 

доступних технології пов’язаних із виробництвом і переробкою будівельних 

елементів. Істотною перевагою систем BIM 3D є також можливість створення 

фото реалістичних зображень завдяки застосуванню відповідного програмного 

забезпечення об’єднаного з центральною аплікацією BIM. 

У наш час будівництво офісних будівель є одним з найактуальніших і 

найпопулярніших напрямків у будівництві комерційної нерухомості. Офісні 

центри є невід'ємною частиною життєдіяльності міст. Це той простір, в якому 

більшу частину свого життя проводить майже кожна сучасна людина. Сучасне 

виробництво стає майже повністю автоматизованим, а людина занурена в 

адміністративно-офісну роботу. Саме тому, сьогодні офісні центри мають бути 

максимально зручними, ергономічними та сучасними. Для забезпечення 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 113 

зазначених умов першочерговим завданням є організація оптимальних, 

функціонально-обґрунтованих архітектурних рішень [97]. 

При проєктуванні сучасного офісного центру, необхідно враховувати 

умови комплексності і багатофункціональності обслуговування, тобто 

формування поліфункціональної громадської будівлі, що враховує не лише 

задоволення ділових потреб, а також потреб відпочинку, оздоровлення та 

проведення дозвілля. Будівля має бути спроєктована так, щоб не тільки 

створювати просторе і функціональне місце для роботи, а й забезпечувати менші 

витрати на обслуговування. 

Для створення та розрахунку просторової моделі офісного центру 

використовувалася спеціалізована програма. 

З допомогою бібліотек програмного продукту REVIT була створена 3-D 

модель сучасного офісного центру з великою та комфортною зоною відпочинку 

та окремою комп'ютерною зоною (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – 3-D модель сучасного офісного центру у програмному комплексі 

Autodesk Revit 
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Рисунок 2 - 3-D модель офісного центру з внутрішнього фасаду 

У процесі формування моделі у програмі послідовно задаються 

конструктивні елементи: колони, стіни, плити перекриття. Роблять попередні 

спрощені розрахунки, що дозволяють виконати діагностику моделі та усунути 

помилки [98].  

Характерною особливістю композиції фасадів проєкту є наскрізні віконні 

отвори, які надають конструкції легкість та оригінальність. Також вони 

сприяють більш позитивному настрою співробітників офісів, надаючи 

приміщенням багато денного світла. До того ж це надає можливість економії 

енергетичних ресурсів. 

Загалом, в архітектурно-композиційному вирішенні застосовані сучасні 

архітектурні прийоми. Будівля має чітко виражені горизонтальні та вертикальні 

елементи, які доповнюють просторову композицію всієї будівлі. 

На плані поверху (рис. 3) відображено вдале розташування офісних 

приміщень та допоміжних служб, що забезпечують комфортне перебування 

працівників під час роботи та відпочинку. На всіх поверхах офісного центру є 

санвузли, місця для відпочинку та ліфтові холи. Також передбачено евакуаційні 

сходи. 
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Рисунок 3 - План типового поверху офісного центру 

Для більш повного уявлення про планування поверхів надається 3-D 

зображення одного з поверхів будівлі (рис. 4). Для плідної праці необхідно 

забезпечити повноцінний відпочинок працівникам усіх підрозділів компаній, які 

орендуватимуть офіси в цьому центрі. Для здійснення цих вимог в проекті 

передбачена реалізація комфортного перебування під час відпочинку (рис. 5) від 

основної праці усім ланкам співробітників. 

 

Рисунок 4 - 3-D зображення одного з поверхів будівлі 
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Рисунок 5 - 3-D зображення зон відпочинку 

 Уявлення про розташування центру на місцевості надає 3-D зображення 

частки генплану (рис. 6). На якому зображено висотні відмітки відносно яких 

розташована будівля та місце для паркування особистого транспорту 

співробітників офісів. 

 

 

Рисунок 6 – 3-D зображення частки генплану 
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В роботі було розглянуто застосування BIM-технологій в створенні 

віртуальної моделі багатоповерхової офісної будівлі, яка дозволяє автоматично 

формувати необхідні креслення для будівництва: плани, фасади, схеми, розрізи, 

специфікації на конструкції тощо. Це скорочує терміни підготовки проєктної 

документації, знижує ймовірність помилок, надає контроль ключових показників 

і дотримання термінів виконання робіт, дозволяє швидко надавати інформацію 

щодо результатів досліджень і випробувань та оперативно коригувати вартісні 

показники будівництва. 
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1.13 Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на 

основі теорії графів та інформаційних технологій 

 

Теорія графів, започаткована геніальним вченим Леонардом Ейлером ще в 

1736 році, є корисною в дуже різноманітних сферах людської діяльності: фізика, 

хімія, теорія зв`язку, проектування обчислювальних машин, електротехніка, 

машинобудування, архітектура і будівництво, дослідження операцій, генетика, 

психологія, соціологія, економіка, антропологія, лінгвістика, тощо. Граф іноді 

називають топологічним об`єктом, тобто об`єктом, властивості якого не 

змінюються при розтягуванні, стисненні та викривленні. За цією ж причиною 

(важливим є тільки наявність або відсутність з`єднань) граф – об`єкт дискретний 

і може бути заданий двома дискретними множинами: множиною точок, які 

називають вершинами, та множиною ліній, які з`єднають деякі вершини і 

називаються ребрами, дугами, а в будівництві роботами. На цих принципах 

теорії графів будуються сітьові графіки, які набувають нових властивостей і 

можливостей. Так точки перетину графів (робіт) позначаються кружечками-

подіями, в секторах яких закладається додаткова цінна інформація (параметри 

часу – ранні початки наступних графів – робіт (ТРП) і пізні закінчення попередніх 

графів – робіт (ТПЗ), а також параметри самих графів – робіт (тривалість, 

кількість людей, капітальні вкладення, матеріальні ресурси. Механізми і т.д. – 

які вказуються над лініями графів – робіт та значення повного (rп) та вільного (rв) 

резервів і для зручності розрахунків час раннього закінчення попередньої роботи 

(Tрз) в кружечках під лінією. Сітьові графіки мають початкову і кінцеву подію-

мету. Тобто створюється можливість здійснювати наглядний моніторинг руху до 

мети. Крім того далі робиться календаризація і оптимізація таких сітьових 

графіків, коли вже матимуть велике значення довжина графів – робіт. Початки і 

закінчення будуть прив`язані до календаря.   Подальший розвиток цих ідей веде 

до появи нового інструмента MS PROJECT та інших інноваційних 

інтелектуальних інструментів.   В рамках даної статті розглядаються сітьові 

графіки, різні способи їх розрахунку в тому числі із застосуванням компютерної 
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техніки. Розвиток інтелектуальних наукових інформаційних інструментів, 

компютерної техніки ,підвищення ділової досконалості , культури, науки, 

освіти,виробництва,тобто створення генома досконалості – єдиний вірний шлях 

виходу з кризи економіки і суспільства країни. 

Система спеціальних термінів та означень теорії графів дозволяють просто 

і доступно описувати складні та тонкі речі. Особливо важливим є наявність 

наглядної графічної інтерпретації поняття графу. Зображення дозволяють 

відразу розгледіти суть процесів і їхню взаємодію, тому теорія графів 

застосовується в різних галузях науки і техніки. В кібернетиці ще з часів 

видатного радянського вченого В.М. Глушкова регулярно розглядались і 

досліджувались питання теорії графів, теорії оптимального управління, теорії 

диференціальних ігор, фінансової математики, дискретної оптимізації, 

дискретного, стохастичного програмування, про що публікувалось у Збірнику 

наукових праць Національної академії наук України,  Теорія оптимальних 

рішень.  Широко відомі теоретичні праці Коршунова Ю.М. Математические 

основы кибернетики (останнє видання 2018р.). В техніці і зокрема в будівництві 

широко застосовуються сітьові графіки і календарне планування, відомі роботи 

Рибальського В.І.Автоматизовані системи управління будівництвом ( 1979р.), 

Організація будівництва Ушацький С.А., Шейко Ю.П., Тригер Г.М. та ін.,  

А.Ю. Михайлов Организация строительства и календарное сетевое 

планирование ( 2020 р.) 

Головна мета даної публікації  полягає в популяризації давно відомих, але 

підзабутих, вдосконалених і розвинутих завдяки новим можливостям 

інформаційних технологій та компютерної техніки інтелектуальних 

інструментів в галузі організації і управління будівництвом, освіти,науки і 

виробництва . 

При складанні великих проектів, що містять різні види робіт, часто виникає 

ситуація, коли ту чи іншу роботу можна почати лише після закінчення інших. 

Так, при будівництві будинку не можна приступити до оздоблювальних робіт, 
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поки не зведені стіни, не можна зводити стіни до укладання фундаменту. 

Послідовність робіт зображується у вигляді орграфа.[99,100] 

Тут вершини – виконані роботи (із зазначенням їх тривалості), а стрілки 

вказують, які з них можуть виконуватися тільки після закінчення попередніх. 

Такі графіки називаються сітьовими графіками. Вони застосовуються при 

плануванні діяльності підприємства.[100,102], а також при управлінні 

діяльністю. [101] 

Наприклад, знаючи дату початку будівництва і час, необхідний для 

виконання кожної роботи, можна з'ясувати, до якого терміну слід підвезти 

матеріали або запросити бригади фахівців: теслярів, малярів, електриків і т.д. 

Щоб визначити загальний час будівництва, потрібно знайти найтриваліший 

шлях по ребрах графа - він називається критичним шляхом. Тривалість шляху - 

це сума тривалостей робіт, що знаходяться на цьому шляху. 

Сітьові графіки використовують не тільки будівельники, а й конструктори 

машин з великою кількістю деталей, диспетчери залізниць і багато інших 

фахівців.[101,105].Дуже важливим є математичне забезпечення процесу 

моделювання, його дослідження і аналіз.[103] 

Відомі різноманітні організаційно-технологічні моделі, що застосовуються 

у  виробництві.[102,105] Зважаючи на важливість вибору ефективних моделей, 

призначення та види організаційно-технологічних моделей, що 

використовуються при проектуванні будівельного виробництва, їх позитивні 

якості та недоліки, повинні уважно вивчатися і вміло застосовуватися [101,104] 

. Необхідно засвоїти такі важливі елементи як:побудова сітьових графіків у 

масштабі часу, розрахунок сітьових графіків на графіку, табличним способом за 

допомогою компютерних програм, виконати календаризацію та побудову 

відповідних епюр.[102,103] 

Побудований за алгоритмом технологічного процесу сітьовий графік 

необхідно розрахувати. Все починається з позначення параметрів сітьового 

графіка на графіку і в секторах  кружечків  подій  
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У верхньому секторі події - номер події, у нижньому секторі – номер 

попередньої події, в лівому секторі – ранній початок наступної роботи, в правому 

секторі-пізнє закінчення попередньої роботи (Рис.1), над стрілкою роботи - 

тривалість роботи, під стрілкою, у лівому прямокутнику - повний резерв часу, у 

правому прямокутнику – вільний резерв часу (формули  4,5). Критичний шлях 

там, де резерви рівні 0, позначається подвійною лінією. 

Будь-який технологічний процес можна представити у вигляді алгоритму 

чи аналітичної формули. А потім побудувати графічну модель у вигляді 

сітьового графіка, на якому використовуючи різні параметри робіт і умови та 

зовнішні фактори можна моделювати різні варіанти протікання процесів. 

Побудова сітьового графіка виконується за аналітичною моделлю, 

технологічним алгоритмом процесу (Рис. 1,2)  

Технологічна аналітична модель процесу  

Алгоритм,аналітична      

модель процесу 

 

 

 

А ,Б  -  Почин одн.          

Г– Б   (Чит Г після Б )  

В-А      (В після А)      Д 

– Б      ( Д після  Б )    Е – 

А,Г   ( Е після АіГ )  З – 

Д      ( З після  Д )   К – Д      

( К після  Д )    І – Е,З    ( 

І після ЕіЗ ) 

В, І, К  – Зак.одн. 

  Назва і код роботи       Параметри час,     

кількість  людей, 

інтенсивність кап. 

вкладень  

      А      1- 2                   А ( 2,3,4) 

      Б       1- 3                   Б ( 5,4,3) 

Фікт. роб. 2 - 4  Фікт. роб.    ( 0,0,0) 

      В      2 - 7                      В (7, 6,6) 

      Г       3 - 4                      Г  (4,2,1) 

     Д        3 - 5                     Д  (6,7,8) 

     Е        4 - 6                 Е  (4,3,2) 

     З       5 - 6                 З   (8,7,6) 

       К       5 - 7                 К  (5, 4,4) 

       І         6 - 7                  І   ( 3,4,5) 

 

        Рис.1. Аналітична схема виконання технологічного процесу 
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Рис. 2      Графічна модель. Сітьовий графік процесу. 

 

Рис.3  Параметри сітьового графіка, які позначаються в секторах кружечків подій 

(точках перетину графів, закінчення і початок  робіт) 
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Рис.4  Приклад сітьового графіка типу роботи-дуги , де під дугами робіг в 

прямокутниках  позначені повний і вільний резерви,а  біпя назви роботи А,Б і 

т.д. проставлені значення додаткових параметрів: час,кількість людей, 

інтенсивність капітальних вкладень 

 

Позначення часових параметрів і формул для їх обчислення [105,108] 

𝑡𝑖−𝑗 – тривалість роботи i-j 

𝑇𝑖−𝑘
рп

 – ранній початок (лівий сектор в кружечку події J ) роботи j-k  

𝑇𝑗−𝑘
рп

= max(𝑇𝑖−𝑗
рп

+ 𝑡𝑖−𝑗)                                                                          (1 ) 

𝑇𝑖−𝑗
пз  = пізнє закінчення (правий сектор в кружечку події J ) роботи  i-j 

𝑇𝑖−𝑗
пз = min(𝑇𝑗−𝑘

пз − 𝑡𝑗−𝑘)                                                                            (2 ) 

𝑇𝑖−𝑗
рз

 – раннє закінчення (на графіку не позначено, пізніше винесемо його на 

графік в кружечку під стрілкою роботи зліва біля прямокутників резервів часу) 

роботи i-j 

𝑇𝑖−𝑗
рз

= 𝑇𝑖−𝑗
рп

+ 𝑡𝑖−𝑗                                                                                         (3 ) 
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Розрахунок резервів часу робіт даного графіка за традиційною методикою  

𝑟𝑖−𝑗
п  повній резерв роботи i-j (лівий прямокутник під стрілкою) 

𝑟𝑖−𝑗
п =𝑇𝑖−𝑗

пз − 𝑇𝑖−𝑗
рз

                                                                                  (4 ) 

𝑟𝑖−𝑗
в  - вільний резерв роботи i-j (правий прямокутник під стрілкою) 

𝑟𝑖−𝑗
в = 𝑇𝑗−𝑘

рп
− 𝑇𝑖−𝑗

рз
                                                                                  (5) 

Для кращого уявлення застосування формул 3,4,5  представимо схему на рис.5 

 

Рис.5  Графічна схема, інтерпретація повного та вільного резервів  та формул 

для їх обчислення 

 

Ранній термін настання події - це мінімально можливий термін, необхідний 

для виконання всіх робіт, що передують даній події. Розрахунок ранніх строків 

настання події ведуть в порядку - від початкової події проекту  до завершальної. 

При розрахунку приймають, що ранній термін настання початкової події 

дорівнює 0. [105] Для визначення раннього терміну настання j-ї події 

користуються правилом, математично записуваним так: 

 

В подію можуть входити кілька попередніх робіт (i-j , h-j, d-j f-j і т.д.) і 

виходити – одна або кілька наступних робіт (j=k, j-l, j-m і т.д.) (Рис.6) 

  (в загальному вигляді) (1) 
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Рис.6  Схема для ілюстрації порядку вибору обчислених значень  ранніх 

початків і пізніх закінчень робіт для внесення  у відповідні сектори події  

 

При розрахунку на графіку ранні початки і пізні закінчення позначаються 

великими літерами  

А для табличної форми розрахунку прийнято використовувати малі літери              

           (6) 

Таким чином, ранній термін настання j-ї події - є максимально можлива 

сума із сум ранніх строків настання попередніх подій і тривалості робіт, що 

з'єднують попередні події з аналізованою. 

Пізній термін настання події - це максимально допустимий термін 

настання аналізованої події, який визначається з умови, що після настання цієї 

події в свій пізній термін залишається достатньо часу, щоб виконати наступні за 

ним роботи. Розрахунок пізніх термінів настання подій ведуть у зворотному 

порядку - від завершальної події проекту до початкової .  

При розрахунку сітьового графіка визначається найдовший за тривалістю 

з можливих шляхів до мети, до завершальної події. 

Критичний шлях там ,де резерви рівні 0 ,позначається подвійною лінією.. 
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Можливе   позначення параметрів і розрахунок сітьового графіка з 

винесенням на графік значень ранніх закінчень робіт (Т𝑖−𝑗
рз

) 

   З метою спрощення розрахунків на графіку вводяться позначення в 

кружечку зліва від прямокутників повного і вільного резервів під стрілкою 

роботи (Рис 7,8) зліва від повного (𝑟𝑖−𝑗
п ) та вільного (𝑟𝑖−𝑗

в )  резервів записано 

раннє закінчення роботи i-j  (Т𝑖−𝑗
рз

)  

 

Рис7  Фрагмент сітьового графіка з відповідними позначеннями під дугою 

роботи  раннього закінчення, повного та вільного резервів 

 

Таким чином на графіку маємо позначені всі необхідні параметри, чим 

спрощуються розрахунок резервів [105,108] 𝑟𝑖−𝑗
п = 𝑇𝑖−𝑗

пз −𝑇𝑖−𝑗
рз

  (4) (число в 

правому секторі – мінус число в лівому кружечку) 𝑟𝑖−𝑗
в = 𝑇𝑗−𝑘

рп
−𝑇𝑖−𝑗

рз
  (5)  (число 

в лівому секторі – мінус  число в лівому кружечку). 

Порядок розрахунку сітьового графіка на графіку: 

1. Обчислюється значення ранніх початків (𝑇𝑖−𝑗
рп
) робіт від початкової 

події 1 до кінцевої п і заносяться в лівий сектор подій, як і в попередніх 

прикладах зліва направо 

2. Обчислюються пізні закінчення робіт (𝑇𝑖−𝑗
пз )  зправа наліво від 

кінцевої події до початкової, таким же чином ,як і в попередніх прикладах,і 

заносяться в правий сектор подій 

У верхньому секторі - номери подій від першої до завершальної , кінцевої 

події, у нижньому секторі – номери попередніх подій. У лівий прямокутник 
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(перед прямокутником повного і вільного резервів (𝑟𝑖−𝑗
п , 𝑟𝑖−𝑗

в )  записуємо 

обчисленні значення ранніх закінчень робіт (𝑇𝑖−𝑗
рз
), які необхідні для обчислення 

повного і вільного резервів за вищенаведеними формулами: . (𝑟𝑖−𝑗
п = 𝑇𝑖−𝑗

пз −

𝑇𝑖−𝑗
рз

, (4)𝑟𝑖−𝑗
в = 𝑇𝑗−𝑘

рп
−𝑇𝑖−𝑗

рз
(5)                        

Тобто на графіку є все необхідне для обчислення резервів часу. 

Віднімаючи значення в лівому кружечку або прямокутнику (𝑇𝑖−𝑗
рз

) від числового 

значення правого сектора подій, маємо   повний резерв, а віднявши його від  

числового значення лівого сектора отримуємо значення вільного резерву (𝑟𝑖−𝑗
в )      

Розрахований сітьовий графік виглядатиме наступним чином  (Рис.8) 

 

Рис.8  Вигляд сітьового графіка з винесеними на нього значеннями ранніх 

закінчень робіт 
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РОЗРАХУНОК ТАБЛИЧНИМ СПОСОБОМ [105,106] 

Правила, використані вихідних даних для розрахунку граф (3-8) таблиці:1 

1.Коди робіт визначаються на основі сітьового графіка (перша цифра - 

початок стрілки, друга - кінець), 

Тривалості  робіт вказані над стрілками. (𝑡𝑖−𝑗) 

Ранній початок робіт,що починаються вихідною подією = 0 (𝑡1−𝑛
рп

= 0) 

2.Раннє закінчення (𝑡𝑖−𝑗
рз

) = Ранній початок (𝑡𝑖−𝑗
рп

)  + тривалість (𝑡𝑖−𝑗) 

(𝑡𝑖−𝑗
рз

= 𝑡𝑖−𝑗
рп

+ 𝑡𝑖−𝑗)                                                                               (7) 

3.Ранній початок подальших робіт = Найбільше з ранніх закінчень 

попередніх робіт  (𝑡𝑗−𝑘
рп

= max𝑡𝑖−𝑗
рз

)                                                (8) 

4.Критичний шлях - найбільше з ранніх закінчень робіт, що закінчуються 

останньою подією                   (𝑇кр = max𝑡ост
рз
)         (9)                                            

5.Пізнє закінчення робіт, що закінчуються останньою подією = Тривалості 

критичного шляху           (𝑡ост
пз = 𝑇кр = 𝑚𝑎𝑥𝑡ост

рз
)    (10)                 

6.Пізній початок = Пізнє закінчення – Тривалість 

                   (𝑡𝑖−𝑗
пп = 𝑡𝑖−𝑗

пз − 𝑡𝑖−𝑗)                (11)          

7.Пізнє закінчення попередніх робіт = Найменше з пізніх початків 

подальших робіт(𝑡𝑖−𝑗
пз = min𝑡𝑗−𝑘

пп )       (12) 

8.Повний резерв = Пізнє закінчення - Раннє закінчення або Пізній початок 

- Ранній початок      (𝑟𝑖−𝑗
п = 𝑡𝐼−𝐽

пз − 𝑡𝑖−𝑗
рз

)                 (13) 

9.Вільний резерв = Ранній початок наступної роботи - Раннє закінчення 

даної роботи(𝑟𝑖−𝑗
в = 𝑡𝑗−𝑘

рп
− 𝑡𝑖−𝑗

рз
)                           (14) 

10.Для робіт, що завершуються кінцевою подією, Вільний резерв = 

Критичний шлях Раннє закінчення даної роботи     (𝑟ост
в = 𝑇кр − 𝑡ост

рз
)      (15) 
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Розрахунок сітьового графіка табличним способом   

Крок 1 

Внесення в розрахункову таблицю 1  

№пп, кодів робіт,тривалість робіт ( Гр.1,2,3,4 )                      

Розрахункова таблиця                            Таблиця  1 
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Крок 2  

Обчислення і внесення в  Таблицю 2 

ранніх параметрів ( tРП,tРЗ )  гр  5,6 

ранніх початків і  ранніх закінчень робіт   

згідно наведених нижче формул    (7,8)         

 

                          Визначення ранніх параметрів           Таблиця  2 
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Крок 3   

Обчислення і внесення в розрахункову  таблицю 3   

пізніх параметрів робіт 

(tПП, tПЗ. Графи 7,8)  по формулах   (.11,12)           

     

                Визначення пізніх параметрів                            Таблиця  3 
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Крок 4   

Обчислення і внесення в розрахункову Таблицю 4 повного (rП) і вільного 

(rВ) 

резервів часу робіт (Графи 9,10)  

згідно формул   (13,14)    

                      Визначення резервів часу.   Розрахункова  Таблиця  4                                                                                      
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РОЗРАХУНОК-ПЕРЕВІРКА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ NET GRAF 

(метод вказівки орг. виробництва (ОВ) 

 

1.Всього робіт-10 

2.Вносяться коди робіт і їхні тривалості - tj     

         

           Введення вихідних данних(   Графи 1,2,3,4)        Таблиця5 
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Рис. 9     Файл  з програмою NetGraf, куди вводяться  вихідні дані для 

розрахунку часових параметрів графіка і де показуються результати розрахунку        

 

 На розрахований за часом сітьовий графік процесу можуть наноситись 

інші, важливі параметри загального процесу і кожної конкретної роботи для 

якомога точнішого розрахунку організації і управління будівництвом або іншим 

видом діяльності.[107,108]  

Встановимо   позначення на графіку додаткових ресурсів, в даному 

випадку :час, кількість працюючих, інтенсивність капітальних вкладень. 

 Наприклад-робота  А   код 1-2   

 

Рис.10  Позначення на графіку додаткових  параметрів 

 

Представлення календарного графіка по сітьовій моделі з заданими 

параметрами: часу – t , кількості працюючих людей –  n, інтенсивності 
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капітальних вкладень – I  дає можливість календаризувати графік і побудувати 

відповідні епюри і графіки постачання ресурсів та машин і механізмів. 

 

КАЛЕНДАРИЗАЦІЯ СІТЬОВОГО ГРАФІКА і ПОБУДОВА ЕПЮР  

 

Рис.11  Сітьовий графік з додатковими параметрами робіт 
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Рис.12. Календаризований графік з епюрами ресурсів та графіками 

постачання основних матеріалів,конструкцій, машин і механізмів 

 

Календаризована сітьова модель з епюрами , та графіками руху основних 

машин і механізмів та конструкцій і матеріалів дає більш-менш повну картину 

для організації і управління процесами.[108,109] Щодо будівельних процесів, які 

проходять на відкритому майданчику є можливість в залежності від пори року і 

погодних умов за середньостатистичними даними по кількості несприятливих 

днів в конкретному місяці року вводити відповідний коефіцієнт погодних умов 

(Кпу) і швидко перераховувати терміни будівництва на кожному етапі і 

проводити оптимізацію процесу будівництва. Аналогічно можуть робитися 
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поправки і на інші фактори.Наприклад на продуктивність праці від застосування 

нової техніки і технологій (Кнт., Кт), інтенсивності праці (Кінт) і т.д. 

ВИСНОВОК 

1. Застосування нових інтелектуальних інформаційних інструментів має 

велике значення для систем та  синергічної дії елементів системи при досягненні 

бажаного результату – мінімізації дистанції між поставленою метою і 

результатом в умовах невизначеності функціонування з використанням 

автоматизованих систем та інформаційних технологій, які дають можливість 

врахування багатьох важливих впливових факторів,швидкого моніторингу та 

коригування ходу подій і оптимізацію усіх процесів. 
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1.14 Формування малих рекреаційних території в структурі сучасного міста 

 

Необхідність формування малих рекреаційних територій в сучасних містах 

обумовлена ефективністю створення комфортного екологічного середовища для 

відпочинку міського населення, яке знімає соціальне напруження, відновлює 

психологічні та фізичні сили людей. Ці рекреаційні об’єкти також є осередком 

формування сприятливого мікроклімату для повноцінного функціонування і 

подальшого розвитку міського простору. Такі малі рекреаційні території 

становлять невеликі (0,15–2 га) озеленені простори, призначені для зручної 

організації пішохідних комунікацій у міському середовищі. Вони роблять 

пішохідну інфраструктуру міста більш гуманною та комфортною, сприяють 

створенню індивідуального художнього образу міського середовища. [110] До 

таких об’єктів належать бульвари, сквери, набережні. Вони органічно 

включаються в планувальну структуру міста. 

Особливе значення в пішохідній інфраструктурі міста мають бульвари, 

оскільки саме вони забезпечують її безперервність і масовий рух пішоходів до 

основних міських об’єктів. [111] Устрій бульварів на вулицях сприяє 

регулюванню транспортного і пішохідного руху, підвищує декоративний вигляд 

вулиць і покращує їхній санітарно-гігієнічний стан. Вони є джерелами тіні, 

бар’єром проти шуму, фільтром повітря від газів, диму, пилу тощо. Завдяки 

цьому на бульварі створюються сприятливі умови для відпочинку. Устрій 

бульварів на набережних та інших ділянках населеного пункту, звідки 

відкриваються чудові краєвиди, значно покращує архітектурний вигляд 

поселення. Розміщення бульвару в плані вулиці визначається, перш за все, 

генеральним планом і залежить від характеру проїздів і інтенсивності руху по 

ним. Залежно від цього розрізняють такі прийоми розміщення бульварів: а) по 

обидва боки проїжджої частини; б) залежно від орієнтації вулиці (коли ширина 

її не дозволяє створити два бульвари). На вулицях орієнтації північ-південь 

бульвари потрібно розташовувати на її західній стороні. На вулицях широтної 

орієнтації бульвари доцільно розміщувати вздовж північного боку.  

User
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Основними елементами бульварів є алеї, доріжки і майданчики, групи та 

живопліт із чагарників, газони і квітники. Наразі в найбільших містах з’явилися 

складні системи бульварів, що виявляють планувальну структуру міста.  

Слід зазначити, що метою організації бульварів у місті є створення 

підвищених комфортних умов на транзитних пішохідних ділянках. Так мережа 

бульварів повинна стати сполучною між усіма об’єктами озеленення 

громадського користування і створити безперервну систему комфортних 

озеленених пішохідних просторів. Тому, створюючи проєкт бульвару, необхідно 

проводити не тільки аналіз природних особливостей його майбутньої території, 

але і функціональний аналіз всіх оточуючих його споруд і міських ділянок, а 

також їхній перспективний розвиток. Бульвари мають довгі і короткі сторони, 

вони тягнуться іноді на кілька кілометрів, до них можуть примикати сквери, 

озеленені курдонери, пішохідні вулиці, сади. Тому композиційна організація 

бульвару є доволі складним завданням. Архітектурно-планувальне рішення 

бульвару визначається його розташуванням у плані міста, габаритами бульвару і 

кліматичними умовами. Основне його призначення залежить від розташування 

бульвару. Якщо він знаходиться на набережній або на житловій вулиці, його 

більше використовують для прогулянок і відпочинку. На магістралі з 

інтенсивним рухом бульвар слугує переважно для транзитного руху пішоходів. 

З урахуванням цих умов вирішується і планування бульвару. У першому випадку 

можна застосовувати пейзажні прийоми планування з переважанням групових 

посадок і пристроєм майданчиків відпочинку; у другому головним завданням є 

захист від шуму і пилу, забезпечення зручних умов для пішоходів. Може бути 

передбачено вертикальне зонування в профілі вулиці з невеликим підйомом або 

заглибленням бульвару по всій його ширині. Планове накреслення алеї і доріжок 

може бути криволінійним та вільним малюнком. На особливо широких 

бульварах розміщують павільйони, спортивні майданчики, відокремлені ігрові 

дитячі комплекси, кафе, водні пристрої. На таких бульварах можуть бути 

прокладені велодоріжки, а взимку лижні траси.  
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Створюючи ландшафтне середовище бульвару, крім естетичних якостей, 

варто прагнути до досягнення двох моментів: ізоляції внутрішнього простору 

бульвару від шуму, пилу і загазованості; оптимальної аерації бульвару. Покриття 

доріжок і майданчиків бульвару, враховуючи велике навантаження на них від 

потоків відвідувачів, краще влаштовувати з твердих і напівтвердих матеріалів. 

Малюнок елементів покриття повинен значно скорочувати його протяжність, а 

колір контрастувати з зеленим кольором рослинності. При особливо значних 

потоках відвідувачів можна влаштовувати розділові смуги в один-два модуля 

(0,75–1,5 м) з розривами. Це може бути газон, квітник, низький стрижений 

чагарник. На розділовій смузі можна встановлювати пристрої освітлення, 

скульптурні форми, інформаційні покажчики і стенди. На широких бульварах, 

які влаштовуються в житлових районах, варто передбачати майданчики для 

прогулянок із домашніми тваринами. Такі майданчики повинні мати низьку 

сітчасту огорожу і покриття, що дозволяє зручно і швидко робити санітарно-

гігієнічне прибирання. Крім того, на таких бульварах необхідно влаштовувати 

велодоріжки, які не перетинаються з пішохідними алеями, шириною 1,5–2,0 м. 

Їх покриття може бути виконане з дрібного утрамбованого гравію. Біля входів на 

бульвар можна влаштовувати велостоянки. Над частиною пішохідних алей, 

особливо в інтервалах між рослинністю, можна влаштовувати тіньові навіси або 

перголи з вертикальною рослинністю. На території бульвару має бути 

передбачений заїзд службового автотранспорту для механізованого прибирання, 

заміни пристроїв освітлення, обрізки високої рослинності та інших 

господарських робіт. 

Іншим типом малої рекреаційної території в структурі міста є сквер. 

Сквери – невеликі озеленені території в місті, призначені для пішохідного 

і короткочасного відпочинку пішоходів, а також для декоративного оформлення 

міських площ, вулиць, набережних, територій у громадських будівель, просторів 

навколо монументів, площі скверів коливаються від 0,2 до 2 га. Відповідно до 

того, як організовано пішохідний рух в сквері, вирішується й питання про 

розміщення входів в нього. Призначення скверів може бути різним. Сквери, 
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створювані на майданчиках загальноміського або районного значення, на 

привокзальних площах, а також перед окремими великими громадськими 

будівлями (театрами, музеями) призначені переважно для короткочасного 

відпочинку громадян. Сквери, розташовані на майданчиках другорядного 

значення і на вулицях, використовуються для більш тривалого відпочинку і, крім 

того, є місцем для прогулянок та ігор дітей. Цільове призначення скверів перед 

окремими будівлями визначається, насамперед, функціями цих будівель. Коли 

сквери на площах і вулицях створюються тільки з архітектурно-декоративною 

метою, вони зазвичай займають незначні за розмірами ділянки, і тут часто 

встановлюють пам’ятники або скульптури, розміщують фонтани. Планувальна 

організація скверу залежить від характеру розміщення в міському середовищі. 

Найчастіше зустрічаються сквери квадратної, прямокутної, круглої і трикутної 

форми, проте часто можуть мати неправильну, а іноді й складну конфігурацію.  

Під час планування скверу важливо визначити баланс його території, для 

чого необхідно знайти правильне співвідношення основних елементів, що 

становлять територію скверу (майданчиків, доріжок і різних типів посадок). Це 

співвідношення залежить в кожному конкретному випадку від декількох 

факторів: можливої кількості відвідувачів, призначення скверу, його місця в 

плані міста, кліматичних умов, рельєфу, характеру навколишньої забудови і 

необхідності розкриття видових панорам на ландшафт.[112] Залежно від 

кількості відвідувачів встановлюють розміри майданчиків у сквері, ширину і 

протяжність доріжок. Під насадження в сквері рекомендується відводити 65–75 

% території, під доріжки та майданчики – 23–32 %, під квітники і декоративні 

споруди – 2–3%. Під час планування скверів на центральних площах міста або 

перед великими громадськими будівлями найчастіше застосовують регулярні 

прийоми, а вся композиційна структура такого скверу зазвичай підпорядкована 

архітектурі основної будівлі. Це виражається в тому, що простір скверу не 

ізолюється від будівлі високими рослинами, а є як би парадним підходом до 

нього. Щоб підсилити це враження, по боках скверу створюють щільні і високі 

«стіни» з дерев і чагарників. Іноді такі сквери вирішують цілком у вигляді 
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партеру. Регулярні композиції застосовують і в тих випадках, коли за характером 

забудови площі і за графіком пішохідного руху по ній сквер доводиться 

перерізати наскрізними доріжками. Інакше вирішується композиція скверу на 

вулиці, коли він ізольований від навколишньої забудови і планування території 

розглядається як самостійне завдання. В такому випадку слід застосовувати 

пейзажні прийоми трасування доріжок і угруповання дерев, чагарників і квітів. 

Насадження скверу мають бути підпорядковані загальному композиційному 

задуму і в той же час відрізнятися високим ступенем декоративності.  

Сквери в житловій забудові вирішуються як замкнута композиція, з боку 

вулиць передбачається розміщення щільних груп дерев і чагарників. 

Ландшафтна організація території скверу в житловій забудові повинна 

забезпечувати пішохідний рух, місця відпочинку, оптимальне розміщення 

рослинності і малих архітектурних форм. Сквери розміщуються зазвичай біля 

будівель культурно-побутового і торговельного призначення. На території таких 

скверів передбачаються майданчики для відпочинку дорослих і для дітей з 

відповідним обладнанням. Аналіз планувальних рішень скверів у нас в країні і за 

кордоном дозволяє виділити такі основні прийоми їх архітектурно-ландшафтної 

композиції: формування простору скверу з використанням прийомів класичного, 

регулярного садово-паркового мистецтва; вільне мальовниче планування, 

засноване на прийомі класичних пейзажних парків; організація простору скверу 

лаконічною геометрією його планування; перебільшення мальовничих 

планувальних елементів із застосуванням екзотичних форм рослинності і 

маньєризму в обладнанні та благоустрої та ін. Міські сквери трактуються в 

одному випадку як автономні «зелені оазиси» із замкнутою просторовою 

композицією; контрастною відносно до навколишнього середовища; в іншому – 

як елемент, підлеглий модулю, і масштабом великого архітектурного ансамблю 

або споруди. У першому випадку ізоляція від несприятливого оточення може 

бути досягнута: шумопилегазозахисними формами насаджень, декоративними 

захисними стінками, заглибленням скверу з використанням водних пристроїв, 

застосуванням геопластики; у другому випадку на просторі скверу краще 
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влаштовувати партерні рішення, обмежувати або повністю виключити 

застосування високої рослинності, використовувати регулярні прийоми садово-

паркового мистецтва. В озелененні скверів варто використовувати 

пилегазостійкі, тіньовитривалі рослини, здатні добре адаптуватися до складних 

міських умов. Також їх можна використовувати при благоустрою набережних. 

Набережні – це об’ємно-планувальні комплекси біля водойм, що займають 

значні міські території. Вони безпосередньо пов’язані з міським середовищем і 

акваторією. Комплекс набережної включає громадські споруди, житлові 

будинки, природний або штучно створюваний прибережний ландшафт, а також 

малі архітектурні форми, скульптуру, озеленення комунікації та обладнання. 

Функціональне призначення набережних достатньо різноманітне, що визначає їх 

відповідна класифікація. Згідно з цією класифікацією розрізняють набережні: 

пішохідні, транспортні, прогулянкові житлової та громадської забудови, 

промислові, причальні. При функціональному використанні набережної вона 

належить до переважної функції. За містобудівної класифікації набережні 

поділяються на центральні, периферійні, паркові, портові. Серед інших 

класифікацій є і географічна, яка розділяє набережні на: океанські, морські, 

озерні, річкові, ставкові, тобто за характером тієї водойми, на якій набережна 

знаходиться. У ландшафтному проєктуванні набережних необхідно враховувати 

фактори: природний, екологічний, соціально-демографічний, функціональний, 

структурний. Ці чинники багато в чому визначають естетичний рівень 

архітектурно-ландшафтних рішень. Серед цих факторів в архітектурно-

ландшафтній організації набережних важливу роль відіграє функціональний 

фактор. На характер функціонального зонування набережних впливають 

містобудівні та природно-кліматичні явища. Зонування набережної в 

поздовжньому напрямку залежить найбільше від структури і призначення 

прилеглих до неї міських територій, а в поперечному напрямку – від 

багатоцільового її призначення, характеру використання акваторії, розмірів 

поперечного перерізу самої набережної. Явища, що впливають на функціональне 

зонування набережної, можна розділити на дві групи: відносно постійно діючі та 
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тимчасові. До перших належить ландшафт, існуючі будови, гідрологія водойми, 

клімат, озеленення, географія водної мережі міста; до других – гідрологія 

нерегульованих акваторій, перспективний план розвитку території міста біля 

водойм, який, природно, може змінюватися та ін. Межі зон мають бути 

обумовлені в завданні на ландшафтне проєктування. Визначальне значення для 

архітектури набережної має фронт прилеглої до неї міської забудови. Він може 

бути вирішений у вигляді щільної забудови багатоповерхових будівель або 

терасовано спускатися до набережної у вигляді окремих комплексів, розриви між 

якими дозволяють свіжому вітру з акваторії вільно проникати всередину 

забудови. Фронт забудови може складатися з протяжних і точкових обсягів, що 

чергуються між собою або з окремих багатоповерхових будинків, розташованих 

у визначеному ритмі уздовж берега на тлі більш низьких протяжних будівель. 

Нарешті, забудова може бути вирішена у вигляді окремих груп точкових 

будівель, вільно орієнтованих щодо набережної. З боку міста набережна може 

бути обмежена високим береговим схилом. Тут зсувній характер схилу не 

дозволяє розміщувати на ньому будь-які будівлі, і він тягнеться на багато 

кілометрів у вигляді зеленої високої смуги, як головний компонент в 

архітектурному ансамблі набережної. Одним із основних компонентів 

набережної є тераси, тобто територія від лінії кордону до лінії забудови або 

підошви берегового схилу. Їх планування і профіль визначаються 

функціональним призначенням набережної. Функціональне призначення терас, 

зі свого боку, може бути обмежено їх абсолютними розмірами. Є і такі 

набережні, на яких тераси відсутні і фронт міської забудови суміщений з 

гідротехнічною стінкою. Ландшафтне оформлення набережної залежить від 

функціонального    призначення і розмірів терас. Від цих даних залежить й 

озеленення, і інженерне обладнання. При розміщенні на верхній терасі автодоріг 

композиція озеленення набережної повинна враховувати лінійний характер 

планування. Від того, як вирішуються укоси набережної біля води, залежить 

розмір терас. Значно на архітектурне трактування компонентів набережної 

впливає і характер розташування міських споруд, прилеглих до неї. Якщо вони 
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терасно  спускаються до річки, то територія набережної має бути органічним їх 

продовженням, тобто також мати тераси. Якщо вони утворюють 

багатоповерхову щільну структуру, що підкреслює рух уздовж берега, то і 

архітектурно-планувальне рішення набережної має враховувати цей рух. Це 

може бути досягнуто широким спокійним ритмом членування парапету, 

ритмічною посадкою високих дерев тощо. Отже, композиція набережної в 

цілому обумовлена взаємодією її основних компонентів та має справляти 

позитивне враження на рекреантів. 

Таким чином, формування малих рекреаційних територій в структурі 

сучасного міста є системним завданням, яке передбачає створення та подальше 

удосконалення окремих локальних просторів з метою підвищення їх якісних 

екологічних, функціональних та естетичних характеристик. 
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SECTION 2. CHEMICAL TECHNOLOGY 

 

2.1 Рекомендации по применению алюминий- и железосодержащих 

композиционных коагулянтов флокулянтов для очистки природных 

речных вод и производственных сточных вод 

 

Аннотация. Коагуляция - важный процесс очистки воды и промышленных 

сточных вод. Коагуляция - наиболее распространенный метод очистки 

природных и сточных вод от основной массы коллоидных, мелкодисперсных и 

частично растворенных загрязнений. Приведены характеристики разработанных 

авторами новых композиционных флокулянтов-коагулянтов АКФК и ЖКФК в 

сравнении с традиционными солями алюминия и железа. Приведены 

характеристики природных вод, по которым исследована эффективность 

использования полученных флокулянтов-коагулянтов. Приведено сравнение 

коагулирующей способности коагулянтов при очистке воды высокой окраски из 

реки Орша и средней окраски из рек Волга и Тверца. В работе предпринята 

попытка оценки влияния магнитной обработки разработанных композиционных 

флокулянтов-коагулянтов. На основе проведенных исследований и 

производственных испытаний разработаны рекомендации по применению 

алюминий- и железосодержащих композиционных флокулянтов-коагулянтов 

для очистки природных речных вод и производственных сточных вод 

Ключевые слова: коагуляция; флокуляция; композиционные флокулянты-

коагулянты; АКФК; ЖКФК; очистка воды. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших элементов системы современного водоснабжения 

является водоочистной комплекс. В настоящее время происходит интенсивное 

расширение использования различных водных источников, в том числе, и не 

используемых ранее. Продолжается антропогенное и техногенное практически 

бесконтрольное загрязнение водоемов, а требования к качеству используемой 

User
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воды повышаются. Многие промышленные предприятия не имеют очистных 

сооружений и сбрасывают сточные воды в природные водоемы без очистки. 

Например, по приблизительным подсчетам около 5 млн м3 хозяйственно-

бытовых сточных вод сбрасываются в водоемы России без очистки и 4,2 млн м3 

- с недостаточной очисткой. Вода в природных водоисточниках часто 

загрязняется высокотоксичными веществами. В результате сегодня в целом ряде 

стран и регионов многие природные водоемы оказались сильно загрязнены, что 

привело к невозможности их дальнейшего использования для различных целей 

и в первую очередь для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

[113,114,116,117]. 

Вопросы очистки природных вод, совершенствование существующих и 

разработка новых методов и технологий водоподготовки приобретают 

первостепенное значение. Одним из наиболее широко используемых методов 

водоподготовки в системах, использующих воду из открытых источников, 

является метод коагуляционной обработки воды. Коагуляция представляет 

собой процесс укрупнения дисперсных частиц за счет их взаимодействия и 

объединения в агрегаты. Масштабы использования коагуляционного метода 

обработки загрязненных вод ежегодно расширяются. 

При проведении процесса коагуляции решения основная технологическая 

задача очистки воды от коллоидно-дисперсных загрязнений. Помимо этого, с 

использованием метода коагуляции можно добиться удаления некоторых 

растворенных в воде примесей и улучшить качество обрабатываемой воды. 

Наиболее распространенной в мире является очистка производственных 

сточных вод с использованием минеральных коагулянтов (солей алюминия и 

железа) и флокулянтов. Основным назначением коагулянтов и флокулянтов 

является увеличение размера частиц за счет их агрегации и повышение 

эффективности дальнейшей очистки воды методами фильтрации, отстаивания 

или флотации. Очистка воды коагулянтами и флокулянтами применяется для 

удаления поверхностно-активных веществ, коллоидных и тонкодисперсных 

загрязнений. К ним относятся гидрофобные вещества, такие как нефтепродукты, 
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масла и жиры; гидрофильные вещества, такие как гумусовые соединения, 

полисахариды, белки и лигнин; а также органические соединения и минеральные 

примеси, к которым относятся глинистые частицы, оксиды и карбонаты 

различных металлов. Одновременно может происходить удаление из воды 

растворенных органических и минеральных загрязнений, которые способны 

адсорбироваться продуктами гидролиза коагулянтов или вступают в химическое 

взаимодействие с коагулянтами и флокулянтами с образованием трудно 

растворимых соединений. Такими веществами являются соли гуминовых и 

фульвокислот, анионные и катионные ПАВ, красители, фосфаты, комплексные 

соединения тяжелых металлов и т. д. 

Среди реагентов, применяемых при коагуляционной очистки сточных вод, 

наиболее распространенными являются неорганические коагулянты. Это 

обусловлено доступностью, наличием большой сырьевой базы, низкой 

стоимостью и высокой эффективностью. В последние годы стали производить 

новые виды неорганических коагулянтов с улучшенными техническими 

характеристиками, что способствует расширению применимости 

коагуляционного метода и увеличению его эффективности. Кроме того, 

расширяется ассортимент органических и неорганических флокулянтов. 

Различные флокулянты могут применяться как самостоятельно, так и совместно 

с коагулянтами, расширяет возможности данного метода и делает его 

незаменимой частью технологических процессов очистки воды. Ранее нами 

были разработаны композиционные флокулянты-коагулянты на основе 

растворимых соединений алюминия и кремния, а также железа и кремния [118]. 

Для совмещения несовместимых соединений алюминия, железа и кремния была 

разработана технология их матричной изоляции, которая позволила получать эти 

продукты в твердом виде [119,120]. Такая форма разработанных материалов 

позволяет их хранить длительное время, безопасно перевозить и быстро 

использовать в местах применения. 

Настоящая работа является продолжением серии наших статей, 

посвященных очистке сточных вод композиционными коагулянтами-
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флокулянтами, получаемых на основе разработанной нами технологии их 

производства в воде удобном для их хранения, транспортировки и 

использования на различных объектах очистки природных и сточных вод [121-

129]. 

В настоящей работе проанализированы характеристики загрязнений 

сточных вод, удаляемых с применением новой группы реагентов - 

композиционных коагулянтов-флокулянтов. Рассмотрена эффективность их 

применения для очистки сточных и природных вод. Обоснованы и представлены 

способы выбора наиболее эффективного реагента и совершенствования 

коагуляционно-флокуляционной очистки сточных вод. Выработаны 

рекомендации по применению алюминий- и железосодержащих 

композиционных флокулянтов-коагулянтов для очистки природных речных вод 

и производственных сточных вод. 

В данной статье представлены рекомендации по применению 

производимых алюминий и железосодержащих коагулянтов для очистки 

природных речных и производственных сточных вод. Рекомендации 

разработаны на основе результатов исследований их коагулирующей 

способности, представленной в ранее опубликованных работах 

[122,125,128,129]. В представленной статье, для обоснования рекомендаций по 

применению коагулянтов АКФК и ФКФК, продемонстрированы результаты их 

дополнительных исследований. 

 

2.1.1 Обоснование выбранного направления исследований 

 

Одним из способов повышения эффективности очистки природных и 

сточных вод является использование новых высокоэффективных реагентов, 

которые отвечали бы следующим требованиям:  

• высокая коагулирующая и флокулирующая активность;  

• удобство и простота использования;  

• низкая стоимость. 
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Этим требованиям по своим товарным характеристикам и химическому 

составу вполне удовлетворяют испытанные коагулянты АКФК и ФКФК, 

которые представляют собой порошкообразные реагенты, хорошо растворимые 

в воде, разбавленные растворы которых устойчивы в процессе хранения. Кроме 

того, коагулянты АКФК и ФКФК в отличие от сернокислых солей алюминия и 

железа содержат соединения кремния и должны проявлять свойства коагулянта 

и флокулянта. 

В этой связи в данной работе были проведены исследования 

эффективности применения данных реагентов для очистки природных вод и 

нефтесодержащих сточных вод, для которых широко применяется 

коагуляционный метод, на основании которых разработаны рекомендации по 

применению коагулянтов АКФК и ФКФК. 

Во второй половине прошлого века как в России, так и за рубежом 

появилось множество работ посвященных использованию магнитных полей с 

целью интенсификации различных технологических процессов, связанных с 

водными системами. Метод привлекателен своей технологической простотой и 

незначительными затратами при внедрении. Методика магнитной обработки в 

общем случае заключается в пропускании воды или водных систем (пульпы, 

растворов реагентов, суспензий) через магнитные поля [132].  

В ряде случаев оказывается полезной магнитная обработка не только 

растворов реагентов, а также безводных реагентов. Например, обработка 

раствора олеата натрия увеличивает адсорбцию этого реагента на фосфорите, 

флюорите, доломите и кварце. Также обработка водного раствора жидкого 

стекла усиливает подавляющую способность этого реагента [130-132]. 

По данным [132] при коагуляции взвесей скорость их оседания 

повышается, при этом возрастает и водопроницаемость осадка на фильтрах. С 

уменьшением забивки пор фильтровальной ткани повышается скорость 

фильтрации и увеличивается срок службы ткани. Также в работах [132,] было 

установлено, что после магнитной обработки воды скорость оседания 

содержащихся в ней тонкодисперсных взвесей увеличивается на 20÷90%. Такой 
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положительный эффект проявляется и в случае добавления коагулянтов, таких 

как сульфат железа, сульфат алюминия и др., к воде, прошедшей магнитную 

обработку. При этом наблюдается уменьшение электрокинетического 

потенциала коллоидных растворов гидроксидов алюминия и др. [132,133]. 

Однако при очень высокой мутности воды (выше 500 мг/л) эффект незначителен 

[134]. 

Необходимо подчеркнуть, что физическая сущность процессов, 

происходящих при магнитной обработке воды и водных систем, еще не 

выяснена. Существующие по этому вопросу гипотезы сводятся к 

представлениям об изменении структуры воды под действием магнитного поля. 

Есть много весьма разноречивых сведений об изменениях в магнитном поле 

таких свойств воды, как вязкость, плотность, электропроводность, 

поверхностное натяжение и некоторых других. Для систем очистки воды 

реагентными методами особый интерес представляют следующие наблюдения: 

эффективность магнитной обработки воды возрастает с повышением в ней 

концентрации различных ионов; в результате магнитной обработки сильно 

изменяется поверхностное натяжение растворов ряда химических соединений; 

смачиваемость минералов водой после воздействия на нее магнитного поля 

также изменяется; при определенных режимах магнитной обработки 

значительно возрастает химическая активность растворенного в воде кислорода 

[132].  

В данной работе предприняли попытку оценки влияния магнитной 

обработки наших композиционных флокулянтов-коагулянтов. Обработку 

реагентов проводили в магнитных полях, которые создаются с использованием 

электромагнитов, с напряженностью магнитного поля до 2000—3000 Э. 

В этой связи в данной работе были проведены исследования влияния 

подобной магнитной обработки разработанных реагентов для очистки 

природных вод и нефтесодержащих сточных вод, для которых широко 

применяется коагуляционный метод, на основании которых разработаны 

рекомендации по применению коагулянтов АКФК и ФКФК. 
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2.1.2 Методики и объекты исследований 

2.1.2.1 Объекты исследований 

 

В работе были использованы известные стандартные методы исследований 

и анализа, которые изложены в предыдущих отчетах. Эффективность 

коагулянтов оценивали по степени снижения загрязненности воды и величине 

оптимальной дозы, при которой достигается наибольшее снижение мутности, 

цветности, содержания нефтепродуктов. Одновременно осуществляли контроль 

за величиной pH очищаемой воды. В случае применения железного купороса и 

коагулянта ФКФК корректировку pH воды до оптимальных величин (9,2-9,8) 

осуществляли с применением 0,4% раствора NaОН. Коагулянты дозировали в 

очищаемую воду в виде 1% водных растворов (по оксиду алюминия или железа). 

Эффективность коагулянтов определяли методом пробного 

коагулирования на лабораторной установке «Капля» с механическим 

перемешиванием по схеме: смешение, хлопьеобразование и отстаивание. 

Смешение осуществляли в течение одной мин при среднем градиенте скорости 

G=500 с 1־, хлопьеобразование в течение 5 мин при G=50 с 1־. Отстаивание 

осуществляли в течение 5 мин для выделения загрязнений с гидравлической 

крупностью более 0,03 мм/с. 

Эксперименты проводили на реальной природной или сточной воде, 

описанной в работе [122]. Природная вода имела мутность в пределах от 10 до 

25,6 мг/л, цветность от 85 до 288 градусов по хром-кобальтовой шкале, при рН в 

диапазоне от 7,48 до 7,78. Сточная нефтесодержащая вода имела мутность от 47 

до 154 мг/л, содержание нефтепродуктов от 5,5 до 140 мг/л, при рН в диапазоне 

от 6,9 до 7,6. 

Характеристики исследованных коагулянтов представлены в работе [128]. 

Эффективность коагулянтов АКФК и ФКФК сравнивалась с эффективностью 

железного купороса и сульфата алюминия. Дозы коагулянтов измеряли в мг/л по 

оксиду алюминия или железа. В данной статье представлены также результаты 

дополнительных экспериментов по сравнению эффективности использования 
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для очистки природных вод, активированных при разных частотах импульсного 

магнитного поля и исходных образцов АКФК и ФКФК. Активирование 

продуктов в магнитном поле осуществлялось по методике описанной в [132]. 

 

2.1.2.2 Методика пробного коагулирования 

 

Методика пробного коагулирования позволяет осуществить выбор 

коагулянта или флокулянта, определить его оптимальную дозу и эффективность 

применения для очистки исследуемой воды. 

Сущность метода пробного коагулирования заключается в обработке воды 

реагентами в цилиндрах или стаканах при определенном стандартном режиме 

смешения и хлопьеобразования, либо в условиях, имитирующих 

коагуляционную очистку на существующих очистных сооружениях. На 

действующих очистных сооружениях для пробного коагулирования можно 

применять любой способ, принятой на станции, при условии что он дает 

достаточно хорошее совпадение доз, определяемых в лаборатории и требуемых 

для нормальной работы сооружений. Если эти дозы значительно расходятся 

между собой, то в методику должны быть внесены соответствующие коррективы 

по изменению интенсивности, времени, способа перемешивания. 

Смешение обычно осуществляется механической мешалкой, сначала 

быстро для равномерного распределения реагента в воде, затем медленно для 

создания крупных, быстро оседающих хлопьев загрязнений, подвергнутых 

коагуляции. Для этой цели применяются специальные установки «Капля» и 

«Джар-тест», позволяющие обрабатывать одновременно до 6 проб сточной воды 

и осуществлять перемешивание механическими мешалками с регулируемым 

числом оборотов в интервале от 10 до 200 об/мин (рисунки 1,2). Допускается 

перемешивание на магнитной мешалке или вручную (стеклянной палочкой, 

перевертыванием цилиндра). 
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Рисунок 1. Установка пробного коагулирования «Капля» 

 

Критерием эффективности реагента и выбора оптимальной дозы является 

минимальное время осаждения (всплывания) образующихся хлопьев, качество 

отстоянной сточной воды (прозрачность, мутность, содержание нефтепродуктов, 

взвешенных веществ и других загрязнений), объем и характеристики 

образующегося осадка. При этом в течение всего времени отстаивания (до 30 

мин) ведутся визуальные наблюдения за процессом осветления, отмечается 

время появления мелких, крупных хлопьев и полного осветления. 

 

Рисунок 2. Установка Jar Test для проведения коагуляционных испытаний 
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При проведении опытов по коагулированию воды разные дозы коагулянта 

добавляют в стаканы с неочищенной водой в виде 1-5% растворов, а флокулянта 

- в виде 0,1-0,05 % водных растворов. Дозы реагентов варьируют в интервале, 

охватывающим предполагаемую оптимальную дозу. Для сильнозагрязненной 

воды интервал доз расширяется в сторону увеличения. 

Дозы реагентов принимаются по активной части или по товарному 

продукту. Для сопоставления эффективности разных реагентов более 

целесообразно сравнивать их расходы по активному веществу. Пересчет доз 

реагентов на товарные продукты и объемы дозируемых растворов коагулянтов и 

флокулянтов производится по формулам: 

 

𝐷𝑐𝑟 =
𝐷𝑎𝑐𝑡 ∙ 100

𝐶𝑟
 (1) 

где 𝐷𝑐𝑟 - доза товарного реагента, кг/м3 сточной воды, 𝐷𝑎𝑐𝑡 - доза реагента 

по активному веществу, кг на м сточной воды, 𝐶𝑟 - концентрация товарного 

продукта по активному веществу, вес.%. 

 

Для реагентов в жидком виде дозу товарного продукта в объемных 

единицах можно найти по формуле: 

 

𝑉𝑐𝑟 =
𝐷𝑎𝑐𝑡 ∙ 100

𝜌 ∙ 𝐶𝑟
 (2) 

где 𝑉𝑐𝑟 - доза жидкого товарного реагента, м3/м3 сточной воды, ρ - 

плотность товарного продукта, кг/м3. 

Плотность дозируемых 1-5 % водных растворов коагулянтов определяется 

ареометром или принимается по справочникам. Плотность разбавленных 0,1 и 

0,05 % водных растворов флокулянтов мало отличается от плотности воды и 

может быть принята равной 1. 
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2.1.2.3 Определение оптимальной дозы коагулянта или флокулянта 

при самостоятельном применении 

 

В 6 лабораторных стаканов с неочищенной водой (объемом 0,5; 1,0; 1,5 или 

2,0 литра) добавляют разные дозы коагулянта или флокулянта, перемешивают 

быстро при 150 об/мин в течение 1 мин, а затем медленно при 50 об/мин в течение 

5-10 мин. При этом образуются крупные хлопья. Образование мелких хлопьев 

может быть, если данных коагулянт неэффективен или неоптимальная величина 

pH в случае использования неорганических коагулянтов или недостаточное 

время перемешивания. В последнем случае следует дополнительно медленно 

перемешать пробы воды, обработанные коагулянтом, в течение 5-10 мин. Для 

корректировки pH следует одновременно или после добавления коагулянта в 

сточную воду ввести раствор щелочного реагента в виде 1 - 5 % раствора. Расход 

щелочного реагента ( 𝐷𝑎𝑙𝑘 ) в зависимости от его вида для компенсации 

кислотности, вносимой коагулянтом, определяется по формуле: 

 

𝐷𝑎𝑙𝑘 = 𝐾
𝐷с

𝑀
 (3) 

где 𝐷с  - доза коагулянта, мг/л; M - эквивалентная (молекулярная) масса 

коагулянта, мг/мг-моль; К - эквивалентная масса щелочного реагента, мг/мг-экв. 

 

После окончания перемешивания образовавшиеся хлопья оставляют 

осаждаться. Время осаждения выбирают исходя из скорости оседания хлопьев в 

интервале от 1 до 30 мин. Качество очищенной воды оценивается визуально или 

количественно по требуемому показателю (цветности, мутности, содержанию 

нефтепродуктов и т. д.). Для этого требуемый для анализа объем сточной воды 

отбирается сифоном из каждого стакана. Полученные результаты вносят в 

таблицы. Зависимости основных показателей качества очищенной сточной воды 

от дозы коагулянта или флокулянта для наглядности можно выразить 

графически. Оптимальная доза коагулянта соответствует той дозе, при которой 
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достигается максимальный или требуемый эффект осветления воды при 

наименьшей или заданной продолжительности отставания. 

 

2.1.2.4 Определение оптимальной дозы флокулянта при совместном 

применении с коагулянтом 

 

В шесть лабораторных стаканов с неочищенной водой (объемом 0,5; 1,0; 

1,5 или 2,0 литра) добавляют одну и ту же дозу коагулянта (оптимальную или 

меньше оптимальной на 25-50 %), найденную, как показано в п. 1, содержимое 

стаканов быстро перемешивают при 150 об/мин в течение 1 мин, затем 

добавляют разные дозы флокулянта в изучаемом интервале доз, дополнительно 

интенсивно перемешивают при 150 об/мин в течение 1 мин, затем медленно при 

50 об/мин в течение 5-10 мин. Дальнейшее отстаивание отбор и анализ проб 

проводят также, как в п. 2.1. 

 

2.1.3 Экспериментальная часть 

2.1.3.1 Эффективность применения коагулянтов АКФК и ФКФК для 

очистки природных вод 

 

Исследования по коагуляции, проводились на речных водах рек Орши, 

Волги и Тверцы, и имеющих низкую мутность. Образцы имеют различную 

цветность и отбирались в районе г. Твери. Исследования проведены с 

применением коагулянтов АКФК и ФКФК и базовых коагулянтов, сульфата 

алюминия (СА) и сульфата железа (II) [128], при этом получены следующие 

общие результаты. 

Основным показателем, определяющим дозы коагулянтов, является 

исходная цветность природной воды. Оптимальная доза коагулянтов АКФК и 

СА увеличивается с увеличением цветности исходной воды (рисунок 3). Вид 

коагулянта влияет на оптимальную дозу при высокой цветности исходной воды. 

Для очистки воды реки Орши, имеющей высокую цветность, коагулянт АКФК 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 158 

требуется в меньшей дозе, чем СА. Для вод рек Тверца и Волга со средней 

цветностью, дозы реагентов АКФК и СА одинаковы. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость оптимальной дозы коагулянта от исходной 

цветности речной воды 

 

Эффективность снижения цветности и мутности исходной воды в 

значительной степени зависит от вида коагулянта. Как показали исследования, 

железосодержащие коагулянты ФКФК и сульфат закисного железа (ЖС) в 

отличие от алюминий содержащих коагулянтов непригодны для очистки 

цветных природных вод, поскольку ионы Fe2+ образуют цветные растворимые 

комплексы с гуминовыми и фульвокислотами. В результате цветность исходной 

воды при увеличении дозы коагулянта сначала повышается, а затем начинает 

снижаться, но остается значительно выше требуемых норм (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Зависимость цветности (D 400) коагулированной и отстоянной 

воды р. Орши 

 

Наибольшее снижение мутности и цветности достигается при обработке 

воды оптимальными дозами алюминий содержащих коагулянтов АКФК и 

сульфата алюминия (рисунок 5). Причем, дополнительное введение катионного 

флокулянта Праестол 650 снижает мутность очищаемой воды в большей степени 

при совместном применении с АКФК, чем с сульфатом алюминия. 

 

Рисунок 5. Эффективность снижения цветности и мутности волжской 

воды коагулянтами (15 мг/л) и совместно с Праестол 650 (0,75 мг/л) 
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Однотипный характер зависимости мутности отстоянной после 

коагулирования воды от дозы коагулянтов, которая проходит через максимум 

(рисунок 6) при использовании железо- и алюмосодержащих коагулянтов, 

свидетельствует об одинаковом механизме коагуляции вод с высокой 

цветностью. Ведущая роль принадлежит химическим взаимодействиям 

коагулянта с гуминовыми и фульвокислотами, определяющими цветность 

очищаемой воды, что приводит к образованию нерастворимых и растворимых 

полимерных комплексов. Вследствие этого при увеличении дозы коагулянта 

оптическая плотность очищаемой воды сначала увеличивается до максимума, 

при котором происходит полное связывание гуминовых и фульвокислот в 

полимерные комплексы, после чего скорость процесса их коагуляции и 

осаждения становятся преобладающими и оптическая плотность воды начинает 

снижаться. Следует также отметить, что для композиционных коагулянтов 

АКФК и ФКФК максимальная величина оптической плотности и скорость ее 

снижения выше, чем для однокомпонентных базовых коагулянтов, что, 

очевидно, обусловлено более высокой численной концентрацией и большими 

размерами частиц, образующихся в результате взаимодействия продуктов 

гидролиза коагулянта и гумат-сульфатных полимерных комплексов. 

 

Рисунок 6, зависимость мутности (D 540) коагулированной и отстоянной 

воды р. Орши с применением АКФК и СА 
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Активированный коагулянт АКФК эффективнее, чем неактивированный 

коагулянт АКФК снижают мутность и цветность очищаемой воды при дозах, 

меньше оптимальных (рисунок 5 и 6). Активированный ФКФК еще больше 

увеличивает цветность исходной воды по сравнению с неактивированным 

коагулянтом ФКФК (рисунок 8 и 9), что может использоваться для выделения из 

воды растворенных загрязнений, образующих нерастворимые комплексы с 

коагулянтом. В тех же условиях активированный АКФК обеспечивает более 

низкую мутность и цветность очищенной воды, по сравнению с 

неактивированным коагулянтом (рисунок 10). Можно предположить, что 

активация в магнитных полях оказывает воздействие на изменение структуры 

гидроксокомплексов железа, поскольку они обладают ферромагнитными 

свойствами. 

 

Рисунок 7. Коагуляция воды р. Орша при температуре 10 град (исходная 

мутность 25 мг/л, цветность 260 град, доза 20-30 мг/л, активация) 
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Рисунок 8. Коагуляция Волжской воды при температуре 10 град 

(исходная мутность 10 мг/л, цветность 85 град, доза 15 мг/л, активация) 

 

 

Рисунок 9. Зависимость мутности и цветности подземной воды от дозы 

ФКФК активированного и неактивированного  
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Рисунок 10. Зависимость мутности отстоянной и цветности 

фильтрованной подземной воды от дозы АКФК до и после активации  

 

Таким образом, для очистки цветных вод c низкой мутностью может 

использоваться коагулянт АКФК до и после его активации в магнитном поле. 

Эффективность применения АКФК значительно выше, а дозы на 20-30% ниже, 

чем сульфата алюминия при совместном использовании с катионным 

флокулянтом Праестол 650, а также при очистке цветных вод с высокой 

цветностью 260-300 град и c низкой мутностью. Характеристики отстоянной 

речной воды после коагуляционной очистки с применением оптимальных доз 

коагулянтов АКФК и СА представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Эффективность применения коагулянта АКФК и СА 

совместно с Праестол 650 для очистки природных вод отстаиванием 

Река Коагулянт* 
Доза, 

мг/л 

Мутность**, 

мг/л 

Цветность**, 

град 
pH** 

Эффект 

снижения 

мутности, 

% 

Эффект 

снижения 

цветности, 

% 

Тверца СА 15 4,7/12 17/102 6,2/7,78 61 83,3 

 АКФК 15 4,7/12 17/102 6,6/7,78 61 83,3 

Волга СА 15 2/10 10,6/85 6,7/7,75 80 87,5 

 АКФК 15 1,3/10 12,7/85 6,5/7,75 87 85,1 

Орша СА 20 8/25,6 36/288 5,9/7,48 68,7 87,5 

 АКФК 25 7,3/25,6 25,5/288 6,3/7,48 71,5 91,1 

*- Отношение доз коагулянт/флокулянт =20; 

**-в числителе показатель качества воды после очистки, в знаменателе – 

до очистки 

 

2.1.3.2 Эффективность применения коагулянтов АКФК и ФКФК для 

очистки нефтесодержащих сточных вод 

 

Полученные результаты по эффективности снижения содержания 

взвешенных веществ (мутности) и нефтепродуктов в сточных водах различных 

видов [122] позволяют сделать следующие выводы. 

1. Оптимальные дозы коагулянтов АКФК, ФКФК и базовых коагулянтов 

одинаковы при очистке сточных вод одного состава. Дозы железосодержащих 

коагулянтов равны или меньше оптимальных доз алюмосодержащих 

коагулянтов (табл. 2). 

Коагулянт ФКФК может применяться только для очистки природных вод 

с низкой цветностью. 

2. Коагулянт АКФК и С А обладают примерно одинаковой 

эффективностью для снижения содержания нефтепродуктов в исследованных 

сточных водах, а в сочетании с катионным флокулянтом Праестол 650 коагулянт 

АКФК лучше снижает мутность, чем сульфат алюминия (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Зависимость качества отстоянной после коагуляции сточной 

воды автомойки от дозы алюмосодержащих коагулянтов без флокулянта и с 

флокулянтом Праестол 650 при их отношении 10:1 и рН=6,4-7,0 

 

3. При использовании ФКФК содержание нефтепродуктов в очищенной 

воде значительно ниже, чем при применении железного купороса (рисунок 12, 

табл. 2). 
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Таблица 2. Эффективность применения коагулянтов АКФК и ФКФК 

совместно с Праестол 650 для очистки нефтесодержащих сточных вод 

отстаиванием 

Сточная 

вода 
Коагулянт* 

Доза, 

мг/л 

Мутность**, 

мг/л 

Нефтепродукты**, 

мг/л 
pH** 

Эффект 

снижения 

мутности, 

% 

Эффект снижения 

нефтепродуктов, 

% 

НПЗ СА 20 6/47 2,3/5,5 6,9/7,48 87,2 58 

 АКФК 20 9/47 2,5/5,5 6,9/7,48 80,9 54,5 

 же 10 8,7/47 4,3/5,5 8,5/7,48 81,5 22 

 ФКФК 10 8,7/47 2,8/5,5 8,5/7,48 81,5 49 

  20 8/47 2,1/5,5 8,5/7,48 83 61,8 

Автомойка СА 5 61 /107 10,6/140 6,5/7,1 43 92,4 

 АКФК 5 43/107 10,6/140 6,5/7,1 60 92,4 

 же 5 38/75 2,4/50,5 9,9/7,1 49 95,2 

 ФКФК 5 28/75 0,98/50,5 10,2/7,1 63 98,1 

Пром. СА 10 26/154 7,4/83 5,9/7,6 83 87,5 

ливневая АКФК 10 26/154 7,3/83 6,3/7,6 83 91,1 

 же 5 36/84 3,95/47 10,3/7,6 57 91,6 

 ФКФК 5 22/84 2,25/47 10,1/7,6 74 95,2 

 

*- Отношение доз коагулянт/флокулянт 10; 

**- в числителе показатель качества воды после очистки, в знаменателе - 

до очистки 
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Рисунок 12. Зависимость содержания нефтепродуктов в отстоянной 

сточной воде автомойки от дозы коагулянтов при совместном применении с 

флокулянтом Праестол 650 при их отношении 10:1 и рН=9,8-10,4. Содержание 

нефтепродуктов в исходной воде=50,5 мг/л 

 

2.1.4 Рекомендации по применению коагулянтов АКФК и ФКФК для 

очистки природных речных вод и производственных сточных вод 

 

2.1.4.1 Общие положения 

 

Коагулянты АКФК и ФКФК (ТУ 2163-001-3578061-08) производятся в 

ООО НПП «Тривектр» на основе сульфата алюминия и сульфата записного 

железа соответственно в присутствии солей кремниевой кислоты и представляют 

порошкообразные продукты, хорошо растворимые в воде. Растворы коагулянтов 

имеют кислую среду, устойчивы при хранении. 

Коагулянты АКФК и ФКФК, также как и другие алюмо- и 

железосодержащие коагулянты, предназначены для укрупнения 

тонкодисперсных взвешенных загрязнений и выделения растворимых 

загрязнений, способных вступать в химические взаимодействия с коагулянтами 
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с образованием нерастворимых веществ с целью их последующего отделения 

отстаиванием, фильтрованием или флотацией [113]. 

 

2.1.4.2 Область применения коагулянтов 

1. Коагулянты АКФК и ФКФК рекомендуется применять в 

технологических схемах очистки природных и сточных вод отстаиванием, 

флотацией и фильтрованием. Для смешения реагентов с водой и формирования 

хлопьев требуемого размера схемы очистки, также как и с применением 

традиционных коагулянтов, должны включать смесители и камеры 

хлопьеобразования [114]. 

2. Коагулянт АКФК может применяться вместо сульфата алюминия 

для интенсификации очистки природных и сточных вод на существующих 

очистных сооружениях. 

3. Коагулянт ФКФК может применяться на существующих очистных 

сооружениях вместо железного купороса для интенсификации очистки 

природных вод и сточных вод, в том числе нефтесодержащих сточных вод. 

Коагулянт ФКФК, также как и железный купорос, не рекомендуется применять 

для очистки цветных вод, содержащих гумусовые кислоты. 

4. При осветлении воды отстаиванием коагулянты АКФК и ФКФК 

рекомендуется применять совместно с катионными флокулянтами типа 

Праестол 650 при соотношении доз реагентов, равном 20:1 для природных вод и 

10:1 для сточных вод. 

 

2.1.4.3 Приготовление и дозирование растворов коагулянтов АКФК и 

ФКФК 

 

1. Коагулянты АКФК и ФКФК рекомендуется дозировать в очищаемую 

воду в зависимости от расхода в виде 1-5% растворов по оксиду алюминия или 

железа. 
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2. Требуемое количество товарного продукта G (кг), необходимое для 

приготовления 1000 кг раствора коагулянта нужной процентной концентрации 

вычисляют по формуле:  

 

𝐺 = 1000
𝐶𝐷𝑜𝑠
𝐶𝐶𝑜𝑚

 (4) 

где 𝐶𝐷𝑜𝑠  и 𝐶𝐶𝑜𝑚 - процентные концентрации дозируемого рабочего 

раствора и товарного продукта по оксиду металла. 

 

3. Расход рабочего раствора коагулянта (Qраб) для обеспечения 

требуемой дозы коагулянта Дкоаг для очистки воды определяют по формуле: 

 

𝑄𝑤[𝑘𝑔 ∙ ℎ−1] =
𝑄𝑎𝑞[𝑚

3 ∙ ℎ−1] ∙ 𝐷𝑐𝑜𝑎𝑔[𝑚𝑔 ∙ 𝑙−1]

10 ∙ 𝐶𝐷𝑜𝑠[%]
 (5) 

𝑄𝑤[𝑙 ∙ ℎ
−1] =

𝑄𝑤[𝑘𝑔 ∙ ℎ−1]

𝜌
 (6) 

где ρ - плотность дозируемого раствора коагулянта. 

4. Приготовление растворов АКФК и ФКФК может осуществляться с 

применением того же технологического оборудования, что и коагулянтов 

сульфатов алюминия и железа (II) [115]. 

5. Ввиду наличия в коагулянтах нерастворимых примесей дозирование 

приготовленных растворов АКФК и ФКФК может осуществляться с 

применением тех же дозирующих насосов, что и коагулянтов - сульфата 

алюминия и железа двухвалентного, но после предварительного отстаивания 

приготовленных растворов. 

 

2.1.4.4 Эффективность применения коагулянтов АКФК и ФКФК 

Эффективность применения коагулянтов АКФК и ФКФК для очистки 

природных и сточных вод одного и того же состава сопоставима с 

эффективностью сульфата алюминия и железного купороса соответственно при 

равных или меньших дозах АКФК и ФКФК (по оксиду алюминия или железа).  
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Дозы реагентов и эффективность коагуляционной очистки природных вод 

и нефтесодержащих сточных вод по схеме: смешение, хлопьеобразование, 

отстаивание, с применением коагулянтов АКФК и ФКФК и соответствующих 

базовых коагулянтов, сульфата алюминия и сульфата железа закисного, 

представлены в табл. 3 и 4. 

 

Таблица 3. Эффективность применения коагулянта АКФК и СА 

совместно с Праестол 650 для очистки природных вод отстаиванием 

Река Коагулянт* 

Доза по 

Аl2О3, 

мг/л 

Мутность**, 

мг/л 

Цветность**, 

град 
pH** 

Эффект 

снижения 

мутности, 

% 

Эффект 

снижения 

цветности, 

% 

Тверца СА 15 4,7/12 17/102 6,2/7,78 61 83,3 

 АКФК 15 4,7/12 17/102 6,6/7,78 61 83,3 

Волга СА 15 2/10 10,6/85 6,7/7,75 80 87,5 

 АКФК 15 1,3/10 12,7/85 6,5/7,75 87 85,1 

Орша СА 20 8/25,6 36/288 5,9/7,48 68,7 87,5 

 АКФК 25 7,3/25,6 25,5/288 6,3/7,48 71,5 91,1 

*- Отношение доз коагулянт/флокулянт =20; 

**-в числителе показатель качества воды после очистки, в знаменателе - 

до очистки 
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Таблица 4. Эффективность применения коагулянтов АКФК и ФКФК 

совместно с Праестол 650 для очистки нефтесодержащих сточных вод 

отстаиванием  

(с корректировкой величины pH очищаемой воды) 

Сточная 

вода 
Коагулянт* 

Доза по 

оксиду 

металла, 

мг/л 

Мутность**, 

мг/л 

Нефте 

продукты**, 

мг/л 

pH** 

Эффект 

снижения 

мутности, % 

Эффект снижения 

нефтепродуктов, % 

НПЗ СА 20 6/47 2,3/5,5 6,9/7,48 87,2 58 

 АКФК 20 9/47 2,5/5,5 6,9/7,48 80,9 54,5 

 же 10 8,7/47 4,3/5,5 8,5/7,48 81,5 22 

 ФКФК 10 8,7/47 2,8/5,5 8,5/7,48 81,5 49 

  20 8/47 2,1/5,5 8,5/7,48 83 61,8 

Авто- СА 5 61 /107 10,6/140 6,5/7,1 43 92,4 

мойка АКФК 5 43/107 10,6/140 6,5/7,1 60 92,4 

 же 5 38/75 2,4/50,5 9,9/7,1 49 95,2 

 ФКФК 5 28/75 0,98/50,5 10,2/7,1 63 98,1 

П
р
о
м

ы
ш

-

л
ен

н
ая

 

л
и

в
н

ев
ая

 

СА 10 26/154 7,4/83 5,9/7,6 83 87,5 

АКФК 10 26/154 7,3/83 6,3/7,6 83 91,0 

же 5 36/84 3,95/47 10,3/7,6 57 91,6 

ФКФК 5 22/84 2,25/47 10,1/7,6 74 95,2 

 

*- Отношение доз коагулянт/флокулянт =10; 

**-в числителе показатель качества воды после очистки, в знаменателе - 

до очистки 

 

Оптимальные дозы и величины pH (в пределах от 6,5 до 7,5) при очистке 

воды коагулянтом АКФК находятся в том же интервале величин, что и при 

использовании сернокислого алюминия и должны уточняться в каждом 

конкретном случае методом пробного коагулирования (см. раздел 2.2). 

Оптимальные дозы и величины pH (в пределах 9-9,5) при очистке воды 

коагулянтом ФКФК находятся в том же интервале величин, что и при 

использовании закисного сернокислого железа и должны уточняться в каждом 

конкретном случае методом пробного коагулирования, (см. раздел 2.2). 
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Корректировку pH можно осуществлять растворами щелочных реагентов 

(едкого натра, известкового молока и др.). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучены коагулирующие свойства коагулянтов АКФК и ФКФК и 

разработаны рекомендации по их применению для очистки природных и 

сточных вод. Экспериментально показано, что композиционный флокулянт 

АКФК эффективнее сульфата алюминия при очистке высокоцветных и 

среднецветных маломутных вод по показателю цветности при равных или 

меньших дозах. Одновременное достижение высокого показателя очистки воды 

отстаиванием по цветности и мутности достигается при применении АКФК 

совместно с флокулянтом Праестол 650 при соотношении коагулянт : 

флокулянт=20. 

Композиционный коагулянт ФКФК и сульфат железа не обеспечивают 

требуемого эффекта очистки природных вод по цветности даже в щелочной 

среде, что делает их применение для этих целей нецелесообразным. 

Экспериментально показано, что композиционный флокулянт ФКФК 

является самым эффективным коагулянтом из испытанных коагулянтов (СА, 

СЖ, АКФК, ФКФК) для очистки нефтесодержащих сточных вод при его 

совместном применении с флокулянтом Праестол 650. Композиционный 

коагулянт АКФК и сульфат алюминия обладают одинаковой эффективностью 

при очистке нефтесодержащих сточных вод. 
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2.2 Изучение эффективности активированных порошковых алюмо- и 

железосодержащих коагулянтов-флокулянтов марки АКФК для очистки 

природных вод и сточных вод 

 

Abstract. Коагуляция - важный процесс очистки воды и промышленных 

сточных вод. Коагуляция - наиболее распространенный метод очистки 

природных и сточных вод от основной массы коллоидных, мелкодисперсных и 

частично растворенных загрязнений. Приведены характеристики разработанных 

авторами новых композиционных флокулянтов-коагулянтов АКФК и ЖКФК в 

сравнении с традиционными солями алюминия и железа. Проведено сравнение 

коагулирующей и флокулирующей способности АКФК и совместного 

применения сульфата алюминия и кремниевых солей. Оценена эффективность 

применения активированных коагулянтов АКФК и ЖКФК для очистки 

природных и сточных вод. Показано, что активированные в импульсном 

магнитном поле коагулянты АКФК и ЖКФК по сравнению с исходными 

продуктами обладают улучшенными коагулирующими свойствами и большей 

эффективностью при очистке природных и сточных вод от взвешенных веществ 

и нефтепродуктов. 

Keywords: коагуляция; флокуляция; композиционные флокулянты-

коагулянты; АКФК; ЖКФК; очистка воды, активация в импульсном магнитном 

поле. 

 

Введение 

Очистка природных вод, совершенствование существующих и разработка 

новых методов и технологий водоподготовки в условиях урбанизации имеют 

первостепенное значение. Одним из таких методов очистки воды, поступающей 

из открытых источников, является метод коагуляционной обработки воды. 

Коагуляция представляет собой процесс укрупнения дисперсных частиц за счет 

их взаимодействия и объединения в агрегаты. Во многих технологических 

процессах для ускорения процессов коагуляции используется дополнительный 

процесс флокуляции частиц, образованных коагулянтом. Флокуляция — это 

User
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10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1.2.2



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 174 

процесс, в ходе которого мелкие частицы слипаются, образуя крупные хлопья. 

Наиболее распространенными в мире материалами для очистки 

производственных сточных вод являются минеральные коагулянты (солей 

алюминия и железа) и флокулянты. Основным назначением коагулянтов и 

флокулянтов является повышение эффективности очистки воды с 

использованием методов фильтрации, отстаивания или флотации. Очистка воды 

коагулянтами и флокулянтами применяется для удаления нефтепродуктов, солей 

тяжелых металлов, поверхностно-активных веществ, коллоидных и дисперсных 

загрязнений. 

Одной из целей настоящей работы является понимание строения и 

характера взаимодействия компонентов в матрично-изолированный 

композиционных флокулянтах-коагулянтах типа АКФК. Предыдущие 

исследования позволили выдвинуть предположение о том, что данный продукт 

представляет собой алюминий-полимерный комплекс, по аналогии с 

материалами, описанными в работах [139,140]. 

Описанный в работах [139,140] новый неорганический полимерный 

коагулянт, поли-алюминий-силикат-хлорид (PASiC), был приготовлен двумя 

способами:  

1. Гидроксилированием смеси AlCl3 и свежей поликремневой кислоты в 

отношениях Al/Si≥5;  

2. Гидроксилированный поли-алюминий-хлорид (PAC) в сочетании с 

поликремневой кислотой, выдержанный 2 h при соотношении Al/Si≥5.  

Продукты PASiC имели следующие свойства: содержание Al2O3 

6,40÷7,30%, содержание SiO2 0,40÷0,82%, соотношение Al/Si = 10÷20, 

основность (молярное отношение OH/Al, обозначенное B) составляло 1,2÷2,0. 

Коагуляционное поведение PASiC и PAC в условиях, типичных для коагуляции 

и флокуляции при очистке воды, было исследовано путем изучения скорости 

увеличения размера хлопьев, различных значений скорости потока, 

эффективности снижения мутности и влияния pH на эффективность удаления 

мутности, и стабильность PASiC. Результаты исследований характеристик 
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PASiC по сравнению с полиалюминий хлоридом (PAC) показали, что 

существуют некоторые взаимодействия между частицами гидроксида алюминия 

и поликремниевой кислотой. Особенно этот эффект наблюдается при низкой 

основности. По сравнению с PAC, PASiC позволяет повысить эффективность 

агрегирования и дать лучший коагулирующий эффект, но ослабить 

эффективность заряда в процессе коагуляции или стать нестабильным при 

хранении в течение более длительного времени, особенно при более высоком 

значении B и более низком содержании Al/Si. соотношение. Коагулирующий 

эффект PASiC тесно связан с процедурой приготовления. С увеличением B при 

таком же значении и уменьшении отношения Al/Si эффективность коагуляции 

PASiC увеличивается, и при том же значении B и соотношении Al/Si.  

Эти взаимодействия могут играть роль в химической структуре, 

молекулярно-массовом распределении, электрокинетических характеристиках и 

коагулирующих свойствах PASiC. Комплексы, образующиеся при объединении 

различных заряженных частиц гидроксида алюминия и поликремниевой 

кислоты, имеют менее положительный заряд, но большую молекулярную массу, 

чем соответствующие продукты гидролиза алюминия при том же значении pH. 

В целом PASiC продемонстрировал высокий коагуляционный эффект, 

превосходящий PAC как в отношении мутности, так и в отношении удаления 

цвета. 

Настоящая работа является продолжением серии наших статей, 

посвященных очистке сточных вод композиционными коагулянтами-

флокулянтами. Нами была разработана технология и запущена в производство 

серия композиционных флокулянтов-коагулянтов в виде удобном для их 

хранения, транспортировки и использования на различных объектах очистки 

природных и сточных вод. В данной статье представлены результаты 

исследований по применению, активированных в импульсном магнитном поле и 

исходных коагулянтов АКФК и ЖКФК. В данной работе проведена оценка 

влияния магнитной обработки наших композиционных флокулянтов-

коагулянтов. Обработку реагентов проводили в магнитных полях, которые 
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создаются с использованием электромагнитов, с напряженностью магнитного 

поля до 2000—3000 Э. Ранее была изучена эффективность коагулянтов АКФК и 

ЖКФК для очистки природных и производственных сточных вод в сравнении с 

широко применяемыми для этих целей коагулянтами - сульфатом алюминия и 

железным купоросом. 

 

2.2.1 Обоснование выбранного направления исследований 

Методы очистки воды с применением радиационных и других видов 

излучений используются как самостоятельно, так и для увеличения активности 

применяемых реагентов [135-137]. Например, при восстановлении хрома(VI) из 

водных растворов восстановительная способность серосодержащих 

восстановителей значительно повышается под действием электронного 

облучения [136]. Электроимпульсная обработка металлической загрузки 

применяется для ее активации в процессах удаления хрома и мышьяка из водных 

растворов [137]. Представляет интерес применение импульсного магнитного 

поля для активации композиционных коагулянтов АКФК и ЖКФК, что может 

повысить их коагулирующие и флокулирующие свойства, расширить 

ассортимент и области их применения. 

В этой связи в данной работе были проведены исследования эффективности 

применения активированных и исходных, не активированных реагентов для 

очистки природных и производственных сточных вод. 

Дополнительно для выявления влияния компонентного состава 

композиционных коагулянтов на эффективность очистки воды были проведены 

эксперименты по сравнению эффективности коагулянта АКФК и сульфата 

алюминия совместно с активной кремниевой кислотой и силикатом натрия. 

 

2.2.2 Методики и объекты исследований 

В работе были использованы известные стандартные методы исследований 

и анализа, которые изложены в предыдущих статьях [142]. 
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2.2.2.1 Характеристика исследованных коагулянтов 

Из реагентов применялись одни и те же образцы коагулянтов АКФК (ТУ 

26351-00108- 61-3578 ) и ЖКФК, до и после их активации в разных режимах.  

В работе применялись также силикат натрия в виде 1,25% раствора по SiO2, 

с величиной рН=10,56 и активная кремниевая кислота (АКК) в виде 0,3 % 

раствора (по SiO2). Активная кремниевая кислота (АКК) была получена путем 

добавления к 1,25% раствору (по SiO2) силиката натрия разбавленной серной 

кислоты (1:2) до рН=6,2, после чего раствор разбавляли в 4 раза и использовали 

сразу после приготовления. Полученный разбавленный раствор АКК с 

концентрацией 0,3 % неустойчив при хранении и через сутки превращался в 

нерастворимый гель. 

Характеристики испытанных коагулянтов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристики исследованных реагентов 

Коагулянт 

Содержание 

основного вещества, 

по оксиду, % 

Содержание 

кремния по 

оксиду, % 

pH 1% раствора 

(по оксиду Al 

или Fe) 

Оптическая плотность 

D540 1% отстоянного 

раствора 

АКФК 6,0 6,5 1,53 0,06 

АКФК 

активированный 
6,0 6,5 1,52 0,045 

ЖКФК 6,24 7,5  0,3 

ЖКФК 

активированный 
6,24 7,5  0,28 

 

При приготовлении 1% растворов коагулянтов до и после активации, было 

установлено, что в воде активированные и исходные коагулянты растворяются 

неполностью. Нерастворимая часть быстро осаждается и растворы коагулянтов 

становятся прозрачным и при хранении по внешнему виду не изменяются. 

Эффективность реагентов АКФК и ЖКФК до и после активации изучали 

при очистке природных и нефтесодержащих сточных вод с низкой мутностью, а 

также на модельной каолиновой суспензии. 
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2.2.3 Сравнение коагуляционно-флокуляционной способности АКФК и 

совместного применения сульфата алюминия и кремниевых солей 

Несмотря на то, что в растворах АКФК и ЖКФК должна присутствовать 

активная кремниевая кислота и коагулянты должны обладать повышенной 

флокулирующей активностью, проведенные исследования показали, что АКФК 

и ЖКФК обладают высокой коагулирующей и низкой флокулирующей 

способностью. Сравнение коагулирующих и флокулирующих свойств АКФК и 

сульфата алюминия (СА) в сочетании с солями кремниевых кислот в 

мономерной и полимерной форме при последовательном и одновременном вводе 

и осветлении каолиновой суспензии, было проведено для выяснения причин 

низкой флокулирующей способности композиционных коагулянтов. Также эти 

исследования позволят оценить механизм взаимодействия алюминиевой и 

кремниевой компоненты композиционного флокулянта-коагулянта при его 

растворении воде при использовании для обработки очищаемых вод. Результаты 

представлены на рисунках 1-3. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость мутности отстоянной каолиновой суспензии (5 мин) от 

дозы АКФК при совместном применении с СА (10 мг/л) и одновременном 

вводе 
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Рисунок 2. Зависимость мутности отстоянной каолиновой суспензии от вида 

реагентов: 1 - одновременный ввод (10+10 мг/л); 2 – последовательный ввод 

(10+10 мг/л); 3 - последовательный ввод (10+20 мг/л). AS – Сульфат алюминия. 

ASA – Активная кремниевая кислота. Silicate – Силикат натрия. ASFC – АКФК. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость pH отстоянной каолиновой суспензии от вида 

реагентов: 1- одновременный ввод (10+10 мг/л); 2-последовательный ввод 

(10+10 мг/л); 3- последовательный ввод (10+20 мг/л). ASA – Активная 

кремниевая кислота. Silicate – Силикат натрия. ASFC – АКФК. 

 

Как следует из рис. 1, увеличение количества АКФК при одновременном 

вводе с СА соответствует увеличению содержания кремниевых солей в 
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коагулянте. Такое изменение состава коагулирующей смеси приводит сначала к 

увеличению мутности каолиновой суспензии, а затем - к ее уменьшению. При 

соотношении СА:АКФК=1:1, остаточная мутность становиться минимальной и 

равной мутности каолиновой суспензии при применении только СА. 

Имеющийся максимум на кривой является следствием увеличения в воде 

содержания продуктов гидролиза коагулянта в виде мелких, плохо оседающих и 

поэтому не удаляемых отстаиванием хлопьев. Для получения очищенной воды с 

минимальной мутностью (17-18 мг/л) суммарная доза СА и АКФК составляет 20 

мг/л по оксиду алюминия, что в 2 раза выше, чем дозы реагентов при их 

самостоятельном применении. Полученные данные показывают, что АКФК 

проявляет свойства, аналогичные свойствам органических низкомолекулярных 

коагулянтов, которые обладают высокой коагулирующей и низкой 

флокулирующей способностью и эффективны при дозах, близких к дозам 

неорганических коагулянтов [138]. 

Сравнение эффективности разных способов ввода СА совместно с АКК или 

силикатом натрия и применения тех же доз СА (10 мг/л) и АКФК (10 мг/л) 

самостоятельно (рис. 2 и 3) позволяет сделать следующие выводы. 

1. При применении СА совместно с силикатом натрия и одновременном их 

вводе наблюдается увеличение pH и мутности каолиновой суспензии по 

сравнению с самостоятельным использованием СА и АКФК. Этот факт 

является косвенным доказательством отсутствия в АКФК силиката натрия 

в свободном виде. 

2. Эффективность применения АКК при одновременном вводе с СА, 

сопоставимая с эффективностью АКФК, объясняет низкие 

флокулирующие свойства АКФК, если в ее составе содержится активная 

кремниевая кислота, и свидетельствует о влиянии порядка ввода 

коагулянта и флокулянта на флокулирующий эффект смеси. Как следует 

из рисунка 2, максимальное снижение мутности наблюдается только при 

последовательном введении сначала коагулянта-сульфата алюминия, и 

через одну мин – флокулянта - активной кремниевой кислоты, которая 
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проявляет более высокий флокулирующий эффект, чем при 

одновременном вводе. 

3. Применение АКФК или СА совместно с АК при их последовательном 

вводе в меньшей степени, чем СА, снижают pH очищаемой воды (рисунок 

3), что имеет значение при необходимости корректировки pH очищаемой 

воды. 

Все полученные данные в совокупности позволяют предположить, что 

АКФК представляет собой алюминий-полимерный комплекс, по аналогии с 

материалами, описанными в работах [139-140].  

Продукт взаимодействия активной кремневой кислоты и сульфата 

алюминия, обладает более высокой коагулирующей способностью по сравнению 

с индивидуальным сульфатом алюминия, но меньшей флокулирующей 

способностью, по сравнению с активной кремниевой кислотой. Аналогичные 

полимерные комплексы на основе фосфатных солей алюминия были получены в 

работе [141], в которой была показана их высокая коагулирующая способность. 

 

2.2.4 Эффективность применения активированных коагулянтов АКФК и 

ЖКФК для очистки природных вод 

Как было показано ранее [142] для очистки природных вод более 

эффективно применение коагулянта АКФК. Коагулянт ЖКФК увеличивает 

цветность очищаемой воды вследствие образования растворимых железо-

гуматных комплексов. Представляет интерес сравнение эффективности данных 

коагулянтов для очистки тех же природных вод до и после их активации в 

импульсном магнитном поле. Одновременно были проведены эксперименты по 

влиянию активации на эффективность осветления каолиновой суспензии с 

применением данных коагулянтов. Результаты представлены на рисунок 4. 
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Рисунок 4. Зависимость мутности отстоянной каолиновой суспензии от дозы 

коагулянтов АКФК 

 

 

Рисунок 5. Зависимость pH каолиновой суспензии от дозы АКАФК. 

 

Как следует из данных рисунка 4 активированный АКФК обеспечивает 

снижение мутности каолиновой суспензии соизмеримое в пределах 

погрешности, действием исходного материала. Положительный эффект 
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активации наблюдается при дозе до 2,5 мг/л, которая в 4 раза меньшей дозы 

исходного коагулянта (10 мг/л). При этом величина pH очищаемой воды 

снижается в меньшей степени при использовании АКФК после активации, чем 

исходный материал, особенно в области внесения высоких доз реагента (рисунок 

5). 

Анализ представленных зависимостей показывает, что изменение pH при 

добавлении флокулянта коагулянта носит характер зависимости, 

представленной уравнением: 

 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐻0 − log (
𝐵

𝐶 − 𝐵
) (1) 

 

Где 𝑝𝐻0 – 𝑝𝐻 исходной очищаемой воды; 𝐶 – доза флокулянта-коагулянта; 𝐵 – 

фактор кислотной инертности флокулянта-коагулянта, который характеризует 

способность флокулянта-коагулянта изменять pH обрабатываемой воды. С точки 

зрения симметрии эта зависимость, строго говоря, должна быть симметрична 

относительно кислотных и основных свойств используемого флокулянта-

коагулянта. Поэтому эту зависимость можно развить как на кислотные, так и на 

основные свойства. Отсюда она примет вид: 

 

𝑝𝐻 = {
𝑝𝐻0 − 𝑙𝑜𝑔 (|

𝐵

𝐶 − 𝐵
|) , 𝐵 ≤ 0

𝑝𝐻0 + 𝑙𝑜𝑔 (|
𝐵

𝐶 + 𝐵
|) , 𝐵 ≥ 0

 (2) 

В уравнении (2) фактор инертности коагулянта-флокулянта становится 

симметричен относительно кислотно-основных свойств коагулянта-флокулянта. 

При B≥0 этот фактор описывает кислотные свойства реагента, а при B≤0 он 

описывает основные свойства реагента. Поведение зависимости (2) хорошо 

видно на рисунках 6 и 7. 

Из уравнения (2) и рисунков 6 и 7 видно, что с ростом величины фактора 

кислотно-основной инертности флокулянта-коагулянта уменьшается его 
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влияние на изменение pH обрабатываемой воды. Исходя и уравнения (1) были 

получены значения фактор кислотно-основной инертности для активированного 

и исходного флокулянта-коагулянта. Для исходного АКФК фактор кислотно-

основной инертности B=4.12, а для активированного АКФК от равен B=5.36. 

Исходя из этих данных можно заключить, что активация АКФК способствует 

снижению кислотной активности продукта. У данного явления может быть 

несколько причин, например изменение координации ионов Al3+ в кислотном 

сульфате алюминия или усиление взаимодействия кремниевой и алюминиевой 

составляющих в алюминий кремниевых полимерных комплексах. 

 

Рисунок 6. Поведение уравнения (2) в зависимости от дозы (𝐶) флокулянта-

коагулянта и величины фактор кислотно-основной инертности (𝐵) флокулянта-

коагулянта. 
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Рисунок 7. Изменение pH обрабатываемой воды в зависимости от дозы (𝐶) 

флокулянта-коагулянта и величины фактор кислотно-основной инертности (𝐵) 

флокулянта-коагулянта. Цифры у кривых указывают на величину 𝐵. 

 

Активированный коагулянт АКФК также эффективнее, чем исходный 

коагулянт, снижают мутность и цветность натуральной природной воды при 

дозах, меньше оптимальных (рисунки 8 и 9). Однако доза коагулянта снижается 

в меньшей степени при очистке воды с малой мутностью и высокой цветностью, 

чем высокомутной каолиновой суспензии: с 30 до 20 мг/л (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Коагуляция воды р. Орша при температуре 10 ℃ (исходная мутность 

25 мг/л, исходная цветность 260 град, доза 20-30 мг/л, активация) 
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Активированный ЖКФК еще больше увеличивает цветность исходной воды 

по сравнению с исходным коагулянтом ЖКФК (рисунки 9 и 10), что может 

использоваться для выделения из воды растворенных загрязнений, если они 

образуют нерастворимые комплексы с коагулянтом. При использовании 

активированного АКФК для очистки той же воды обеспечивается более низкая 

мутность и цветность очищенной воды, по сравнению с исходным коагулянтом 

(рисунок 11). 

 

 

Рисунок 9. Коагуляция Волжской воды при температуре 10 ℃ 

Исходная мутность 10 мг/л, исходная цветность 85 град, доза 15 мг/л 

 

 

Рисунок 10. Зависимость мутности и цветности подземной воды от дозы ЖКФК 

активированного и исходного 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 187 

 

Рисунок 11. Зависимость мутности отстоянной и цветности фильтрованной 

воды от дозы АКФК до и после активации 

 

Таким образом, для очистки минеральных суспензий и цветных вод с низкой 

мутностью может использоваться коагулянт АКФК до и после его активации в 

магнитном поле. Активированные образцы коагулянта АКФК лучше снижают 

мутность и требуются в меньших дозах, чем исходные продукты. При очистке 

минеральных суспензий расход активированного коагулянта уменьшается в 4 

раза, при очистке цветных вод с низкой мутностью дозы уменьшаются на 20-30 

% по сравнению с исходными продуктами. 

 

2.2.5 Эффективность применения активированных коагулянтов АКФК и 

ЖКФК для очистки сточных вод 

Как было показано в работе [142] коагулянт ЖКФК при очистке воды 

отстаиванием является более эффективным коагулянтом для снижения 

содержания взвешенных веществ (мутности) и извлечения нефтепродуктов из 

сточных вод, чем АКФК. 
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На рисунок 9 приведены результаты опытов по применению 

активированных образцов АКФК и ЖКФК (акт.№2) для очистки 

нефтесодержащей воды, содержащей 94 мг/л нефтепродуктов, имеющей 

рН=7,44 и мутность 80 мг/л. Представленные результаты, показывают, что 

активированные образцы АКФК и ЖКФК лучше снижают мутность, чем 

исходные. При этом оптимальная доза коагулянта не меняется. Коагулянт 

ЖКФК требуется в меньших дозах, чем АКФК. Так для снижения мутности со 

180 до 40 мг/л требуется 5 мг/л коагулянта ЖКФК и 15 мг/л активированного 

АКФК. Нефтепродукты при этом уменьшаются с 89 мг/л до 5- 6,5 мг/л. 

 

 

Рисунок 10. Зависимость мутности отстоянной (5-12 мин) нефтесодержащей 

сточной воды от дозы и вида реагента. ASFC – АКФК; ISFC – ЖКФК. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено сравнение коагулирующих свойств АКФК и совместного 

применения сульфата алюминия с активной кремниевой кислотой и силикатом 

натрия. 
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Сделано предположение, что повышенная коагулирующая способность и 

низкая флокулирующая способность коагулянта АКФК определяется 

химическим составом коагулянта, представляющего собой алюминий-

полимерный комплекс. 

Экспериментально показано, что активированные в импульсном магнитном 

поле коагулянты АКФК и ЖКФК по сравнению с исходными продуктами 

обладают улучшенными коагулирующими свойствами и большей 

эффективностью при очистке природных и сточных вод от взвешенных веществ 

и нефтепродуктов. 
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2.3 Інтергальна система моніторингу забруднення гідросфери полютантами, 

утвореними в результаті військової діяльності 

 

В умовах сьогодення очевидно, що здатність біосфери до саморегуляції 

значно послаблена наслідками людської життєдіяльності, що викликає серйозну 

загрозу можливості її існування як системи. Хімічні сполуки, які циркулюють у 

біосфері, шкодять не тільки здоров’ю людини, а й «здоров’ю» планети вцілому. 

Порушено природні угрупування й ландшафти, забруднюється атмосфера, 

морські акваторії і прісні водойми, зменшуються лісові ресурси, чисельність 

видів рослин і тварин, що впливає на біогеоценоз земної поверхні в цілому [143].  

Вода – одна із найдавніших компонентів біосфери , що є основою життя на 

землі і є одним з найголовніших видів природних ресурсів. До найстійкіших і 

найпоширеніших забруднювачів гідроресурсів належать нафтопродукти, стічні 

води, пестициди, нітрати, фосфати, синтетичні мийні засоби, пластикові вироби, 

поліетилен. Висока забрудненість викидами й відходами, незадовільний стан 

систем життєзабезпечення, швидке зростання населення міст і потреба 

розширення територій призвели до непридатності для використання 

більшості поверхневих вод. Перевищення норм гігієнічних показників важких 

металів таких як цинк, олово, мідь, свинець, хром, кадмій, кобальт можуть 

призвести до розвитку нирково-кам'яної хвороби, захворювання печінки, анемій, 

гіпертонічної хвороби, злоякісних пухлин, захворювань органів дихання, 

шлунково-кишкового тракту, порушення ліпідного обміну, викликати рак шкіри 

тощо [144, 145]. 

Останніми десятиліттями до екологічних проблем крім процесів побутової, 

промислової та сільськогосподарської діяльності долучились техногенні 

наслідки воєнної діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку. 

Війна на території України, спричинила значне антропогенне навантаження на 

екосистему викликане веденням бойових дій, які характеризуються значним 

забрудненням довкілля низкою специфічних небезпечних речовин [143].  

User
Текстовое поле
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У ході експлуатації значної кількості військових об'єктів, а саме: військові 

бази, містечка, арсенали, склади боєприпасів, сховища паливно-мастильних 

матеріалів і ракетного палива, авіаційні та загальновійськові полігони, 

танкодроми, звалища і поховання небезпечних відходів, колишні шахтні пускові 

установки, зокрема, радіоактивні, а також бойове застосування військової 

техніки і різних видів озброєння, та різних артилерійських і авіаційних 

боєприпасів з використанням сучасних вибухових речовин органічного складу 

створює реальну і потенційну небезпеку для населення і довкілля, забруднює 

навколишнє середовище хімічними речовинами, зокрема важкими металами, 

підвищує радіаційний фон, що зумовлює деградацію природних 

комплексів.[146]. 

Сучасні вибухові речовини сприяють хімічному забрудненню продуктами 

згоряння і вибуху, які в процесі хімічних перетворень виділяють велику кількість 

отруйних і порохових газів. Такі суміші газів (СО, С, СО2, NхOу, SO2 та інші ) 

взаємодіють з вологою повітря та через атмосферні опади випадають на поверхні 

ґрунту і потрапляють у водойми. Також, негативно впливають на навколишнє 

середовище полігонів димові суміші, які є одними з основних постачальників у 

атмосферу забруднювачів. При повільному згорянні такі суміші здатні 

утворювати стійкі дими і тумани, до складу яких входять неорганічні (метали, 

оксиди, солі тощо) і органічні речовини (антрацен, хлорорганічні полімери, 

гексахлоретан і ін.). Окрім того, в деяких горючих сумішах використовують 

органічні зв’язуючі речовини (смоли, ідітол і ін.). Кисневий баланс цих сумішей 

суттєво негативний, а газова фаза містить значну кількість СО і легкогорючих 

парів нафталіну або антрацену. Таким чином всі продукти згоряння димових 

сумішей прямо або опосередковано через атмосферні опади, осідають на 

поверхні ґрунту і водойм з подальшими хімічними перетвореннями, 

забруднюючи їх [147].  

Сучасний екологічний стан довкілля, спонукає до створення новітніх 

засобів і методів очищення, а також створення оперативної системи моніторингу 

якості водних ресурсів, що вимагає проведення наступних заходів:  
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- одержання об’єктивних і достовірних результатів екологічного стану 

водних об’єктів, що перебувають під постійними обстрілами різними видами 

зброї; 

- визначення переліку специфічних забруднювачів, з врахуванням 

техногенного навантаження від бойових дій, що за методологією ВДР є 

пріоритетними і входять до переліку небезпечних речовин, які створюють 

значний ризик для водного середовища та здоров’я людини.  

- вдосконалення системи контролю якості води, що спрямований на 

запобігання та усунення наслідків забруднення і виснаження вод, та сприяє 

розробленню методів і засобів їх очищення. 

- удосконалення технологічних процесів контролю якості природних 

вод та впровадження нових оперативних методів та способів гідрохімічного 

моніторингу на основі електрохімічних вимірювань. 

Матеріалом нашого дослідження є поверхневі води полігону, які постійно 

піддаються техногенному навантаженню військового спрямування і можуть 

впливати та порушувати гідрологічний та гідрогеологічний режими на значних 

прилеглих територіях та на екологічні аспекти. 

Типовим об’єктом для досліджень визначено Яворівський полігон, як 

регіон військової діяльності. Територія полігону використовуються для 

військових навчань з метою одержання практичних навиків використання усіх 

видів озброєння включаючи новітні розробки. Даний об`єкт функціонує з 1940 

року, а тому прогнозовано містить як довготривалі забрудники минулих років, 

так і теперішні, які утворюються в результаті дії негативних факторів військової 

діяльності в ході навчань, а в ході дій масштабного російського наступу 2022 

році ще й став об’єктом ракетного обстрілу.  

На території даного полігону обрано водні об’єкти згідно з врахуванням 

локалізації певного виду військового техногенного навантаження та відібрано 5 

комплексів проб. 

Місця відбору та досліджувані об’єкти зображено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Зони відбору проб на території полігону: 1 − джерело 

«7 джерел»; 2 − річка «Рикі»; 3 − річка поблизу населеного пункту Вербляни; 

4 − озеро «Інженерне»; 5 − озеро поблизу населеного пункту Немирів. 

 

Номери проб, наведені  в таблиці 1.  

Tаблиця 1. 

Місця відбору проб досліджуваних об’єктів  

 

 

 

 

Проби вод №1 та №2 відбирались в районі населених пунктів «Немирів» 

та «Вербляни» з озера і річки відповідно, що безпосередньо межують з місцями 

відпрацювання стрільб танковими бригадами та артилерійськими установками, 

а також зі стрілецької зброї в районі річки Рикі – проба №3. Проба №4, відібрана 

з метою оцінювання фактору впливу життєдіяльності військового містечка з 

озера «Інженерне». Пробу № 5 відібрано з витоку озера  «7 джерел», яке 

№ проби Місце відбору 

№1 Озеро поблизу населеного пункту «Немирів» 

№2 Річка поблизу  населеного пункту «Вербляни» 

№3 Річка «Рикі» 

№4 Озеро «Інженерне» 

№5 Джерело  «7 джерел» 

5 
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використовується як джерело питної води, що немає безпосереднього впливу 

військового-техногенного навантаження, виключно для порівняння. 

Якість води – це характеристика складу і властивості води, яка визначає її 

придатність для конкретного водоспоживача. Для об’єктивної оцінки якості води 

необхідно встановити комплексну оцінку стану водного об’єкту, що включає 

певну кількість характеристик водної системи перелік яких різниться для питної 

води, її санітарно-гігієнічної оцінки та господарсько-гігієнічних цілей.  

Для гігієнічного оцінювання досліджують: кількість завислих речовин; 

кількість плаваючих речовин; температуру; водневий показник рН; мінеральний 

склад; розчинений кисень; біологічно повне споживання кисню (БПК); хімічне 

споживання кисню (ХСК); наявність збудників захворювань; кількість 

лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП); кількість каліфагів у 

бляшкоутворюючих одиницях; наявність життєздатних яєць гельмінтів та 

найпростіших кишкових; кількість хімічних речовин. 

Для санітарного оцінювання води основними параметрами є гранично 

допустимі концентрації речовин (ГДК); орієнтовно допустимі рівні речовин 

(ОДР); лімітуючи ознаки шкідливості (санітарно-токсикологічний, загально 

санітарний, органолептичний з розшифруванням його властивостей: запаху, 

впливу на колір, утворення піни та плівки, надання присмаку); клас небезпеки 

речовин [148]. 

Для встановлення гідрофізичних показників (запаху, кольору, прозорості) 

та гідрохімічних показників (вмісту сульфатів, йонів амонію, нітратів та 

нітритів) використовували колориметричний метод аналізу. Одночасно 

титриметричним методом, визначали загальну твердість, лужність, 

перманганатну окиснюваність та вміст йонів хлору, калію та натрію. Результати 

проведених досліджень представлені в табл. 2. 
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Таблиця 2. 

Результати дослідження гідрофізичних та гідрохімічних показників якості 

поверхневих вод. 

 

Як видно з таблиці 2, найбільш забрудненою є вода проби №4, а також води 

проб №1 та №2. Визначено перевищений вміст сполук нітрогену (аміак, нітрити), 

що розглядається як показники давнішого забруднення солями азотистої кислоти, 

які є представниками продуктів окислення аміаку під впливом мікроорганізмів в 

процесі нітрифікації. Це свідчить про можливе забруднення води органічними 

Перелік 

показників 

Одиниці 

виміру 

Норма 

діючого 

стандарту 

Проба 

№1 

Проба 

№2 

Проба 

№3 

Проба 

№4 

Проба 

№5 

Запах бали не > 2 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 

Смак бали не > 2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Колір градуси не > 35 15-20 20 10 30 5 

Прозорість мг/дм3 не >1,5 1 1 0,5 2 0,5 

рН мг/дм3 6,0-8,0 7,70 7,64 7,8 7,12 7,34 

Твердість 
ммоль-

екв/дм3 
<7 4,60 3,4 4,0 4,6 4,6 

Залізо 

загальне 
мг/дм3 не >0,3 0,3 0,35 0,3 0,4 0,3 

Сульфати мг/дм3 не >500 16 15 24 53 20 

Хлориди мг/дм3 не >100 46 35 64 19 53 

Аміак мг/дм3 не >2,6 2,4 2,7 1,5 3,0 1,2 

Нітрити мг/дм3 не > 0,002 0,07 0,01 0,01 0,02 сліди 

Нітрати мг/дм3 не >10 сліди сліди н.в сліди 5,8 

Окислю-

ваність 
мг/дм3 не>5 9,6 8,8 6,9 25 6,2 

Сухий 

залишок 
г/дм3 не >1 0,271 0,215 0,311 0,231 0,322 
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азотовмісними речовинами, що може бути наслідком розпаду продуктів вибухових 

речовин органічного походження. Присутність нітритів в поверхневих водах 

зумовлюється також в процесі життєдіяльності населених пунктів. Наявність 

нітритів у кількостях, що не перевищують 0,002 мг/дм3, можна вважати фоновим 

значенням тоді як проби № 1 і 4 є забрудненими. Такі забруднення можуть 

викликати появу нітратів у токсичній кількості, а тому є небезпечними. 

До критичної межі наблизились і значення хіміко - органолептичних 

показників проб № 1, 2, 4 що перевищують показники стандарту і вказують на 

наявність у воді певних хімічних речовин (органічних речовин, мінеральних солей, 

газів), які надають воді неприємного запаху та збільшення осаду. На 

органолептичний стан поверхневих вод впливає також вміст загальної кількості 

заліза, що знаходиться у вигляді органічних комплексних сполук, які забарвлюють 

воду у жовто-бурі відтінки, або у вигляді колоїдів та тонко дисперсних зависей 

Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeS, тощо, що зумовлюють каламутність води. Якщо вміст заліза 

перевищує 0,3 мг/дм3, органолептичні властивості води погіршуються: з’являється 

неприємний в’яжучий, залізистий присмак та збільшення осаду. 

Аналізуючи води всіх проб, одержали показники з гранично допустимою 

концентрацією вмісту загального заліза, а в пробах №2 і №4 – дані показники 

перевищують норму. Такі результати були передбачувані, оскільки води даних 

проб відзначались частковою каламутністю та кольором. Такі забруднення 

частково можна розглядати як забруднення металевими відходами у вигляді гільз 

та боєприпасів.  

Виміряний завищений показник окиснюваності свідчить про забруднювання 

стічними водами. Перебільшення значення ГДК даного показника може вказувати 

на присутність органічних домішок причиною яких є забруднення 

нафтопродуктами, паливо-мастильними матеріалами (ПММ), поверхнево 

активними речовинами (ПАР), маслами, антифризами та іншими органічними 

речовинами, які використовуються під час експлуатації бойових машин та процесі 

життєдіяльності військового містечка. Проба №3 є найбільш забрудненою за всіма 

відміченими вище характеристиками.  
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Отримані нами результати вказують на те, що згідно діючого стандарту ГДК 

вміст окремих показників проб 1-4 є перевищено, такі води вважаються 

«брудними». Дані фізико-хімічні показники поверхневих вод є підставою для 

прогнозування їх швидкої евтрофікації. 

Проведено оцінювання якості води згідно санітарних характеристик, 

розрахунок яких проводився на основі аналізу загальних норм діючого стандарту, 

що входять в перелік небезпечних речовин, згідно директиви ЄС та являють 

найбільшу загрозу для водного середовища.  

Визначено та проаналізовано гідрофізичні та гідрохімічні показники для всіх 

проб та отримано перелік основних показників, значення яких найбільше 

наблизились до граничних або дещо підвищеними та за своїм походженням могли 

б бути спричинені в ході військової діяльності. Таких показників виявлено – 6: 

загальне залізо, аміак, нітрити, фосфати, окислюваність та показник рН. 

Одержаний перелік полютантів дійсно може утворюватися в ході діяльності 

військ. Саме тому авторами їх віднесено до ряду специфічних, відповідно до 

різновиду форм класифікацій. Такі полютанти внесено до числа обов’язково-

специфічних забруднювачів, що можуть створюватися в результаті військової 

діяльності.  

Однак, згідно ВДР та встановлених нею основних параметрів діяльності в 

секторі водного господарства, визначення небезпечних речовин за допомогою 

системи гранично допустимих концентрації (ГДК) не може належним чином дати 

об’єктивну оцінку комплексного стану водного об’єкту і охарактеризувати умови 

водної екосистеми та стійкості її до забруднення. Наявна система ГДК не 

забезпечує об’єктивної оцінки якості води, оскільки не враховується географічна 

зональність, що включає в себе геохімічний територіальний фон, що визначається 

вмістом хімічних елементів у геологічних породах та ґрунтах, а також не 

відображає загального токсикологічного навантаження. Зокрема, дана система не 

вказує переліку полютантів, що можуть спричинюватися військовою чи іншими 

сферами діяльності. 
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Враховуючи вищесказане, такі дослідження не можуть дати об’єктивної 

оцінки якості водних об’єктів, тим паче з врахуванням особливості техногенного 

навантаження військової діяльності і можуть вважатися недостовірними, а тому 

нами пропонується система досліджень стану поверхневих вод за допомогою 

вимірювання електричних параметрів .  

Огляд літературних даних [149, 150] і проведені нами дослідження показують 

можливість визначення показників якості водного середовища, а саме окисно-

відновного потенціалу (ОВП), який є важливою характеристикою якості води. ОВП 

можна використовувати як інтегральний показник для оцінювання загального 

забруднення вод органічними полютантами. При тому, такий процес оцінювання 

(електричний метод) є швидким та не вимагає рутинних лабораторних 

експериментів. Даний електричний метод заснований на електрохімічних 

вимірюванні Red-Ox потенціалу (Eh) середовища за допомогою компенсаційної 

схеми різниці потенціалів електрохімічної комірки. Такий інформативний параметр 

дозволить встановити фонові значення гідрохімічних показників вод для 

порівняння при контролі з виміряними, у котрих можливе існування хімічних 

елементів зі змінною валентністю у визначеній формі, а також виділити умови, при 

яких можлива міграція металів. 

Механізм окисно-відновних реакцій зводиться до переходу електронів від 

відновника до окисника, що в свою чергу призводить до зміни валентності наявних 

хімічних елементів, які утворюють сукупність систем у досліджуваному 

середовищі. При контакті таких систем з власними значенням потенціалу виникає 

вторинна окисно-відновна реакція, що веде до встановлення загального значення 

ОВП, величина якого відображає рівноважний окисно-відновний стан всіх систем, 

що знаходяться у водному середовищі. Процес електронного перегрупування 

продовжується до тих пір, поки не встановиться динамічна рівновага. 

Значення показника Eh < 0 мВ вказує на присутність сірководню, та металів 

низьких ступенів валентності (Fe2+, Mn2+), а Eh > + (100, 150) мВ, на присутність 

вільного кисню, та метали у вищій формі своєї валентності що вказує на 

проходження певних фізико-хімічних і біохімічних процесів, що відповідає умовам 
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соморегуляції та створенні необхідних умов для підтримання гемеостазу в 

природніх водах і впливає на процеси перетворення різних форм біогенних 

елементів. Дана величина вказує на активність хімічних елементів та їх сполук і 

визначається за формулою 1. 

               (1) 

Значення ОВП в природних водах визначаються сукупністю всіх окисних і 

відновних процесів і залежить від газового складу води (О2, Н2S) і можуть 

коливатися в межах від -400 до +700 мВ. Згідно літературних даних [151] значення 

ОВП деяких рідин наведені у табл. 3. 

Таблиця 3 

Значення ОВП деяких рідин 

Середовище Значення ОВП, мВ 

Внутрішнє середовище здорового організму -70 

Оптимальне середовище для росту корисних 

бактерій (кишкова паличка, біфітобактерій). 
+50 − -200 

Вода дистильована +400 

Вода водопровідна +200 − +380 

Вода бутильована + 210 −+400 

Сік свіжий +30 −  +70 

Сік після доби зберігання плодів +50 − +100 

Молоко матері -70 

 

Чиста вода в природному середовищі володіє певними гідробіологічними 

властивостями, які змінюються під час очищення та при її транспортуванні. Зміна Eh 

зумовлена зарядом йонів, що присутні у воді, а відношення йонних концентрацій 

окисної та відновної форми характеризують активність речовин у розчині та міцність 

комплексних сполук при біохімічному очищуванні води.  

)
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Показник Eh відображає якісний стан водного середовища як джерела 

природної питної води, значення якого можна розподілити за категоріями якості 

води ( табл. 4). 

Таблиця 4.  

Критерій якості води за показниками Eh. 

Категорія якості води Eh (мВ) 

Вища  (-115) − 0 

2-га категорія 0 – (+30) 

3-тя категорія (+30) − (+60) 

 

Показник ОВП вищої якості питної води з значенням -100мВ− -200мВ, 

відповідає санітарно-гігієнічним нормам діючого стандарту ГДК. Така вода 

відповідає внутрішньому середовищу організму людини, сприяє довголіттю, 

покращенню здоров’я людини, зміцнює захисні сили організму, та позитивно 

впливає на фізіологічні процеси та функції життєво-важливих органів людини [151]. 

Для цілісної і комплексної картини проведено визначення редокс-потенціалу 

водного середовища всіх досліджуваних проб, які відібрано на території полігону 

згідно таблиці 1.  

Окисно-відновний потенціал Eh вимірювали за допомогою сучасного 

мікропроцесорного приладу рH-150 МИ на платиновому електроді відносно хлор 

срібного електрода порівняння. 

Оскільки точність даного методу залежить від газового стану води, виміри 

проводились безпосередньо на місцях водовідбору (проба №1), а також з пляшок 

через певні проміжки часу (проба № 2-5). Результати досліджень наведені в табл. 5. 

Таблиця 5 

Результати визначення редокси-потенціалу (мВ) води проби №5 

Фонове значення 

0 год 
1 год 6 год 12 год 24 год 48 год 

-155 -10 +5 +15 +25 +58 
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Зміна значення та знака показника ОВП однієї і тієї ж проби при 

транспортуванні пояснюється електрохімічними перетвореннями складових води, 

при незмінному якісному і кількісному складі. За дві доби ступені окислення (заряди 

йонів) складових води змінився, що привело до зміни ОВП від від’ємного знака до 

додатного. Тому контроль води за ОВП необхідно здійснювати безпосередньо у 

джерелі, або використовувати консервант гліцин (Е 640) при транспортуванні у 

вимірювальну лабораторію. 

Проведено аналіз дослідження і з’ясовано, що ОВП метод є об’єктивним, 

однак не дозволяє відслідковувати забруднювачі які викликані саме в ході військової 

діяльності. 

З метою удосконалення методу гідрохімічного моніторингу нами 

пропонується інтегральний метод оцінювання якості води на базі визначення 

«Індексу водного забруднення» (ІВЗ), з урахуванням специфічних забруднювачів 

антропогенного характеру, які утворюються в результаті діяльності військ та сил 

МОУ.  

Досліджувана нами система ґрунтується на основі методики Билінкінської і 

Драчова, згідно якої враховується вплив полютантів фізико-хімічного, хімічного, 

мікробіологічного і гідробіологічного характеру та аналогічної методики яка була 

впроваджена Мінекобезпекою України 1998 року, що включала три групи 

спеціалізованих забрудників за сольовим складом, тропфо-сапробіологічними 

показниками та вмістом токсичних та радіоактивних речовин специфічної дії [152]. 

Даний метод є прототипом розглянутих вище методик, що враховує вплив 

специфічних забруднювачів і дозволить контролювати та керувати техногенним 

навантаженням на екосистему з урахуванням всіх факторів військового впливу.  

ІВЗ – це інтегральна характеристика забруднення води яка може 

використовуватися для визначення категорії якості води за основними полютантами 

антропогенного впливу на основі ГДК з врахуванням полютнтів які спричинені в 

ході військової діяльності.  

Значення даного показника розраховується за формулою 2. 
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   (2) 

де Сі – середнє за рік значення і-го показника (за рік вимірюється не менше 

п’яти разів); ГДКі – гранично допустима концентрація забруднювача; 6 – число 

показників, значення яких протягом тривалого часу перевищували ГДК норм 

діючого стандарту гідрофізичних та гідрохімічних показників якості води. 

Такі полютанти утворюються в процесі воєнної діяльності і віднесено нами до 

специфічних. Визначені показники диференціюються за 7 категоріями що різняться 

за величиною і відображені в табл. 6. 

Таблиця 6  

Категорії якості і характеристики природної води за показниками індексу 

водного забруднення (ІВЗ) 

Категорії якості Величина ІЗВ 

І- дуже чиста ≤0,2 

ІІ- чиста >0,2-1 

ІІІ- помірно забруднена 1-2 

ІV- забруднена 2-4 

ІV- брудна 4-6 

VІ- дуже забруднена 6-10 

VІІ - надзвичайно забруднена >10 

 

Згідно стандартної формули (2) здійснено обчислення та отримано середнє 

значення ІВЗ =1,23, що відповідає категорії помірно забруднена. 

Отже, ІВЗ метод – узагальнений метод вимірювання, що можна 

використовувати для оцінювання якості природної води як джерела питної води та 

для оцінювання забруднення специфічними органічними полютантами.  

Авторами проведено оцінювання якості води інтегральним методом та 

проведено оцінювання стану поверхневих вод Яворівського полігону та визначено 

категорію якості води. Згідно обчисленого ІВЗ – вода належить до ІІІ категорії якості 

− як помірно забруднена. 

6/)/(
6

і

і

і ГДКCІВЗ =
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В результаті досліджень визначено перелік полютантів з врахуванням 

техногенного навантаження в ході військової діяльності, а саме: залізо (Fe2+), аміак 

(NH4+), нітрити (NО2-) та фосфати (РО4
3-) а також фізико - хімічні показники рН та 

окислюваність. 

Запропонований інтегральний метод з переліком специфічних параметрів 

контролю дозволить вдосконалити стандарти екологічного спрямування та 

об’єктивно оцінювати вплив техногенного навантаження військової діяльності для 

швидкого реагування та мінімізації такого впливу. 

  



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 204 

SECTION 3. COMPUTER SCIENCE 

 

3.1 Information technology of support management decision making of 

hierarchical organizational structure choice under uncertainty 

 

Among the most important tasks of organizational structures (OS) management 

are closely related tasks of management of their structure and composition [153]. Such 

tasks are usually reduced to finding and forming optimal management hierarchies. The 

selection of the optimal hierarchy , from a set of hierarchies Ω such that 

, is carried out according to a certain set of criteria (for example, the cost of maintaining 

the staff of the organization). 

Then the optimal hierarchy will be the one that meets the condition: 

 , (1) 

where С is a cost. 

In [153] it is argued that for any hierarchy  there is a hierarchy  

whose costs do not exceed the costs of maintaining the hierarchy , i.e. 

, and which satisfies the conditions: 

1. no duplication, in which two managers manage the same group of performers; 

2. the existence of only one manager (top manager), who has no superiors, and 

only he/she is subordinate to all other managers and executors of the hierarchy; 

3. supports the so-called "normal" form of organization: the manager M0 does 

not directly manage the subordinates of the manager M1, who is subordinate to him/her. 

The searching for optimal OS is carried out by searching the set of allowable 

hierarchies, which is quite a difficult task and requires large computing resources. The 

problem of optimization of hierarchical OS can be solved by using graph-dynamic 

modeling methods [154-158]. 

The theory of graph-dynamic systems 159, 160 is based on a set of operations 

that allow to obtain a sequence of hierarchical graphs. In Fig. 1 an example of graphical 

representation of graph-dynamic modeling of norms of controllability by hierarchical 

optH optH 

min ( )opt
H

H Arg C H




1H  2H 

1H

2 1( ) ( )C H C H

User
Текстовое поле
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structures is given. The norm of controllability r characterizes the maximum number 

of direct subordinates controlled by one manager within 1 ≤ r ≤ n (n is the number of 

structural elements) 161. The number of structures m generated in this way can be 

quite large, for example m  10. Which can create difficulties with their ranking by 

preference. 

 

Figure  1.  Graphical representation of graph-dynamic modeling of norms of 

controllability by hierarchical structures: 

a) a chain graph (r-min); b) an intermediate hierarchies; c) a fan graph (r-max). 

 

Currently, a fairly large class of multicriteria decision analysis methods has been 

formed, such as expert evaluation (scoring method, analytic hierarchy process, 

ELECTRE method, etc.), which are usually used at the initial stage of analysis, and 

various simulation methods for adoption the final solution. 

It should be noted that the above methods of the first group do not take into 

account the Edgeworth-Pareto principle, according to which the best solution should 

be chosen among the Pareto-optimal solutions [162]. However, quite often the Pareto 

set can consist of a number of alternative solutions, which complicates the choice of 

one optimal solution and leads to the problem of narrowing (compressing) such a set. 

Currently, a number of approaches have been proposed to solve this problem 

[162-164, etc.], among which the most developed is the theory of the importance of 

criteria [164] and axiomatic approach, which formulates a number of axioms that 

impose certain requirements on behavioral style of decision maker in terms of its 

advantages in the process of choosing alternative solutions. In general, both approaches 
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can be implemented by providing additional information ("quanta" of information) of 

a quantitative or qualitative nature regarding the criteria or benefits of decision maker. 

According to [163], most of the existing methods aimed at narrowing the Pareto set 

cannot be considered strictly justified, as they are based on certain subjective heuristic 

considerations and/or use information that is extremely difficult to detect from decision 

maker. This paves the way for finding additional approaches to solving the problem of 

finding optimal solutions on the formed Pareto set. 

Modeling of organizational structures by graph-dynamic methods 

In [165, 166] has been defined the concept of "graph-dynamic system" and 

proposed one of the possible ways to describe it is the "П-functions" language. A 

graph-dynamic system is a dynamic system in which the object of change is its 

structure, which is described by a connection graph between individual elements. Let 

us to considering only such systems in which the connection graph is a tree. 

Let there be a hierarchical numbered tree graph (Fig. 2(a)), where the number n 

of each vertex is strictly greater than the number of the "senior" vertex with the number 

m, from which the vertex n is adjacent, and the "root" of the tree is conditionally 

considered adjacent from the fictitious vertex with number 0. Associate each vertex n 

with the number φ(n)=m. For example, for the graph in Fig. 1, and we get the following 

sequence: 

 φ(1)=0; φ(2)=φ(3)=φ(4)=1; φ(5)=2;, (2) 

 φ(6)=φ(7)=φ(8)=φ(9)=3; φ(10)=4; ... 

Then each hierarchical tree-like graph can be associated with a single-valued 

integer lattice function φ(n) defined on the set of all non-negative numbers: 1,2,3,…, 

, where  is the maximum number of a vertex in the graph. The function φ(n), 

which reflects the structure of subordination in the graph, is called the subordination 

function, or the П-function. Graphs of all possible П-functions, taking into account 

restrictions on the numbering of vertices, lie inside the region 0≤φ(n)≤n-1 of the plane 

{n, φ(n)}. The Fig. 2(b) shows the П-function of the graph in Fig. 2(a). 

maxN maxN
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Figure  2.  Tree-like graph with its П-function 

 

The integer П -function φ(n) certainly satisfies the following restrictions: 

1. φ(n)<n, i.e. the number of any vertex is always greater than the number of the 

vertex to which it is "subordinate". 

2. φ(n) is defined on all integers n from 1 to some N. 

3. φ(n)=0 means that the vertex of the graph with number n is not subordinate to 

any vertex, i.e. this constraint characterizes the procedure for the appearance of the root 

(root vertex) of a tree. 

These procedures make it possible to transform hierarchical OS when solving 

optimization problems. Let's consider a number of examples illustrating the 

possibilities of graph-dynamic methods. 

3.1.1 Modeling the procedure for increasing the number of subordinates in 

OS 

Consider a situation where it is necessary to model the procedure for increasing 

the number of subordinates in a hierarchy as moving from higher to lower levels. Such 

a task can be considered as a redistribution of the norm of controllability among 

managers. The procedure can be implemented through the following operation: 

 , . (3) 

Figures 3(a) and 3(b) show the original binary tree and the transformed graph, 

respectively. 

( ) [ ( )]n n =  ( ) [ ( ( ) 1) / 2]n n n =   +
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Figure  3.  а) the original binary tree; b) the transformed graph  

 

Let us write out the expressions for such a transformation: 

  

the first vertex is a root; 

The consideration of the transformed graph shows that the desired redistribution 

of the norm of controllability has taken place. For example, if in the original graph 

vertices 8 and 9 were subordinate to vertex 4, then in the transformed graph vertices 6, 

7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 are already subordinate to it. 

3.1.2 Modeling the procedure for the hierarchy integration (aggregation) 

Figure 4 shows three initial structures and their П-functions (   

), from which it is necessary to create one structure.  

1: ( ) [1 (0 1) / 2] 1/ 2;n n=  =  + = ( ) [ ( )] [ 1 / 2] [0,7] 0;n n =  = = =

1( ),n 2 ( ),n

3( )n

  

  

  

  

  

  

  

…………………………………………………………………………. 

  

2: ( ) [2 (1 1) / 2] 2;n n=  =  + = ( ) [ 2] [1,4] 1 2 1;n = = = 

3: ( ) [3 (2 1) / 2] 4,5;n n=  =  + = ( ) [ 4,5] [2,12] 2 3 2;n = = = 

4: ( ) [4 (3 1) / 2] 8;n n=  =  + = ( ) [ 8] [2,88] 2 4 2;n = = = 

5: ( ) [5 (4 1) / 2] 12,5;n n=  =  + = ( ) [ 12,5] [3,53] 3 5 3;n = = = 

6: ( ) [6 (5 1) / 2] 18;n n=  =  + = ( ) [ 18] [4,2] 4 6 4;n = = = 

7: ( ) [7 (6 1) / 2] 24,5;n n=  =  + = ( ) [ 24,5] [4,94] 4 7 4;n = = = 

8: ( ) [8 (7 1) / 2] 32;n n=  =  + = ( ) [ 32] [5,65] 5 8 5;n = = = 

15: ( ) [15 (14 1) / 2] 112,5;n n=  =  + = ( ) [ 112,5] [10,6] 10 15 10.n = = = 
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Figure  4.  Graphical representation of the structure aggregation procedure 

a) initial structures; b) aggregation structure; c) П-functions of structures 

 

The "aggregation" operation was used for this transformation: 

 , k=2,3,…. (4) 

The necessary transformations are presented below: 

 the first 

vertex is a root; 

the 

second vertex is a root; 

 the third 

vertex is a root; 

 

 

 

 

 

 

( ) ( )n k n = 

1: ( ) 2 (0) 0n n=  =  = 

2: ( ) 2 (0) 0n n=  =  = 

3: ( ) 2 (0) 0n n=  =  = 

8: ( ) 2 (2) 4 8 4;n n=  =  = 

9: ( ) 2 (3) 6 9 6;n n=  =  = 

10: ( ) 2 (3) 6 10 6;n n=  =  = 

11: ( ) 2 (3) 6 11 6;n n=  =  = 

12: ( ) 2 (5) 10 12 10;n n=  =  = 

13: ( ) 2 (5) 10 13 10;n n=  =  = 
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In the last two expressions for n=15 and n=16, the resulting functions ψ(n) 

violate the conditions for its existence, i.e. ψ(n)>n. Therefore, proceeding from [165, 

166], we use the procedure for its extension: ψ(n)=(n–1). 

Then the expressions for n=15 and n=16 can be represented as follows: 

 

 

Figure 4(b) shows the transformed graph that defines the aggregated OS. 

3.1.3 Modeling the procedure for the aggregation of hierarchy with a 

reduction its components 

To implement such a procedure, the "aggregation with reduction" operation was 

used: 

 ψ(n)=φ(k∙n), k=2.3,…. (5) 

This operation reduces the number of tree nodes while simultaneously increasing 

the number of hierarchy levels. Figure 5 shows five initial structures and their 

subordination functions. 

4: ( ) 2 (1) 2 4 2;n n=  =  = 

5: ( ) 2 (1) 2 5 2;n n=  =  = 

6: ( ) 2 (1) 2 6 2;n n=  =  = 

7: ( ) 2 (2) 4 7 4;n n=  =  = 

14: ( ) 2 (5) 10 14 10;n n=  =  = 

15: ( ) 2 (8) 16;n n=  =  =

16: ( ) 2 (8) 16.n n=  =  =

15: ( ) 2 (8) 16 ( 1 15 1 14);15 14;n n n=  =  =  − = − =

16: ( ) 2 (8) 16 ( 1 16 1 15);15 15.n n n=  =  =  − = − =



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 211 

 

Figure  5.  Graphical representation of the structure aggregation procedure: 

а) initial structures; b) П -functions of initial structures; 

c) an aggregated structure with a reduction its components for k=2; 

d) an aggregated structure with a reduction its components for k=3 

 

Let's perform transformations of initial structures for k=2 and k=3. 

For k=2: 

 the first 

vertex is a root; 

the 

second vertex is a root; 

 

 

 

 

1: ( ) (2 1) 0n n=  =   = 

2: ( ) (2 2) 0n n=  =   = 

7: ( ) (2 7) 3 7 3;n n=  =   = 

8: ( ) (2 8) 4 8 4;n n=  =   = 

9: ( ) (2 9) 4 9 4;n n=  =   = 

10: ( ) (2 10) 5 10 5;n n=  =   = 
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 – does not exist. 

For n=1425 the ψ(n) function does not exist. 

For k=3: 

 the first 

vertex is a root; 

  

 

 

 

 

 

 

 – does not exist. 

For n=1025 the ψ(n) function does not exist. 

The resulting graphs are shown in Figures 5(c) and 5(d). The Figure 5(c) 

illustrates two trees (instead of five), as well as the presence of disconnected 

("scattered") vertices 1325. In the second case (for k=3), one structure was obtained, 

and the number of disconnected vertices increased (from 9 to 25). The appearance of 

these vertices can be interpreted as a reduction in the composition of the organization. 

Information technology of optimal OS selection 

The paper proposes a methodology of synthesis the information technology of 

qualitative modeling of the problem of choosing the optimal OS, which is based on the 

integrated use of procedure for the Pareto set construction and the theory of evidence 

methods [167, 168]. 

For example, based on the method of graph-dynamic modeling, a number of 

variants of the OS of the enterprise as a whole, or its individual units 

, were synthesized. It is necessary to select the most optimal OS option. 

Let's consider the main stages of the proposed methodology for selecting the 

optimal OS of the enterprise, Fig. 6. 

Stage 1. Narrowing the set of acceptable OS options based on a set of technical 

and economic indicators of the organization. 

3: ( ) (2 3) 1 3 1;n n=  =   = 

4: ( ) (2 4) 2 4 2;n n=  =   = 

5: ( ) (2 5) 2 5 2;n n=  =   = 

6: ( ) (2 6) 3 6 3;n n=  =   = 

11: ( ) (2 11) 5 11 5;n n=  =   = 

12: ( ) (2 12) 5 12 5;n n=  =   = 

13: ( ) (2 13)n n=  =  

1: ( ) (3 1) 0n n=  =   = 

2: ( ) (3 2) 1 2 1;n n=  =   = 

3: ( ) (3 3) 2 3 2;n n=  =   = 

4: ( ) (3 4) 3 4 3;n n=  =   = 

5: ( ) (3 5) 4 5 4;n n=  =   = 

6: ( ) (3 6) 4 6 4;n n=  =   = 

7: ( ) (3 7) 5 7 5;n n=  =   = 

8: ( ) (3 8) 5 8 5;n n=  =   = 

9: ( ) (3 9)n n=  =  

{ | 1, }iA i n = =
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Let's select a set of indicators  (production, economic, 

organizational and technical parameters) that determine the state of the analyzed 

enterprise, where  is a complex indicator, each  is a measurable 

indicator of the enterprise. 

On the basis of  within each complex indicator Kj the problem of a choice of 

an optimum variant of OS (or several variants if the range of admissible values of the 

corresponding  indicator is established) is solved. 

Then,  ,  

Restructuring options  are excluded from further analysis. 

Then  will be formed, where ωi is the number of indicators  

for which Ai is the optimum. 

If 
 
so, a set of additional analysis criteria is formed for expert 

evaluation of OS options. 

If 
 
so, it is recommended to make changes to: 

1. a set of criteria for evaluation of the set of OS options; 

2. a range of allowable  values for Ai evaluation; 

3. a set of parameters for Ai synthesis. 

 

{ | 1, }jK j m = =

( ){ | 1, }j

j lK k l t= = ( )j

lk

( )j

lk

( )j

lk

*( ): , 1, ;j

j j lK B l t   =  = *( ) ( ) ( )j j

l l i
i

B opt k A= *( ) *( ), 1, .j j

l lB B n  =

( )
1,

\ j
j m

С A
=

=  

\ : ,ωi i iA C A     ( )i

lk

\ 1C 

\ 0C =

( )j
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Figure  6.  Algorithm for selection of the optimal OS of the enterprise 
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Stage 2. Selection of optimal OS options based on expert evaluation methods. 

Let  be a set of OS options ( ), each element 

of which is evaluated by a set of local criteria , with some given coefficients 

of relative importance . 

Then,  is an integral criterion ( );  is a vector of 

importance of criteria , . 

The task is to choose the optimal solution X*: 

 ,  (6) 

where opt is a some optimization operator. 

The procedure for selection the optimal OS option according to the Pareto-

optimality: 

2.1. Selection of the set of Pareto-optimal solutions Pf (X): 

 . (7) 

2.2. Choosing the optimum among non-dominant solutions. 

If |Pf (X)| > 1, then to select a single solution, or narrow the Pareto set, the 

following procedure is proposed: 

1. Use the notation А = Pf (X), , n = |Pf (X)|. 

2. Form 2|А|-1 subsets  based on the set A, that satisfy conditions [169-

171]: 

1.  ; 

2.  , ; 

3.  , k < n , . (8) 

4.  . 

3. Determine the relationship , ; determine the appropriate degree 

of superiority  for all formed . 
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4. Form a truncated matrix of pairwise comparisons of selected subgroups of 

alternatives [172]: 

 , (9) 

where , ; cij is an expert preferences of formed by Ej subset 

; d is an amount of formed by Ej subsets . 

5. Calculate the basic probability assignment  for the all 

selected subsets in accordance with next expression [172]: 

 ;             . (10) 

6. , : aggregation of the obtained values  and 

, provided that the evaluation was carried out by a group of experts 

. 

7. : formation of intervals   

Belief function : 

 . (11) 

Plausibility function : 

 , (12) 

where Λ denotes . 

8. Choosing the optimal solution 
 
by comparing the intervals 
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Let us consider an example of the implementation of the proposed methodology. 

For example, on the basis of the method of graph-dynamic modeling was synthesized 

20 variants of the OS of the enterprise as a whole, or its individual units 

. The following complex indicators 
 
were used to 

evaluate each Ai option [173]: 

K1 – a group of indicators that express the results of the enterprise activity; 

K2 – a group of indicators that characterize the organization of the management 

process; 

K3 – a group of indicators that characterize the rationality of the OS and its 

technical and organizational level. 

Let's define a set of measured indicators of activity of the enterprise on each 

defined above complex indicator [173]: 

 – saving capital investments; increase in production volumes; 

cost reduction. 

 – productivity; economy; reliability. 

 – duplication factor (coefficient); degree of centralization; 

controllability level coefficient; coefficient of territorial concentration. 

According to the results of the analysis of the synthesized set of OS options 

, the set A was narrowed to 6 options , , 

which are evaluated by the formed set m = 8 of local criteria (f1 ÷ f8), for example: 

f1 – flexibility of the control system; 

f2 – adaptability of the control system; 

f3 – the possibility of diversification without significant loss of control over 

activities; 

f4 – the degree of centralization of financial resources; 

f5 – independence of units; 

f6 – maneuverability of resources; 

{ | 1,20}iA i = = { | 1,3}jK j = =

(1)

1 { | 1,3}lK k l= =

(1)

2 { | 1,3}lK k l= =

(1)

3 { | 1,4}lK k l= =

{ | 1,20}iA i = = * { | 1,6}iA i = =
*  
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f7 – efficiency of control; 

f8 – balance of rights and responsibilities of managers and executors. 

Let us consider an example of constructing a Pareto set based on the proposed 

approach. 

To evaluate alternatives for each criterion, a five-point scale has been used. The 

results are shown in Table 1. 

Table  1. 

Profiles of expert preferences  

Alternatives  

(OS options) 

Criteria 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 

A1 4 3 4 3 1 4 3 5 

A2 5 3 3 3 2 3 4 4 

A3 2 4 2 4 4 2 3 5 

A4 5 3 2 3 2 1 4 3 

A5 3 4 3 4 5 2 4 2 

A6 4 3 5 4 4 4 3 5 

 

According to the Pareto set search algorithm, following pairwise comparisons 

has been done: 

1.  Compare in pairs A1 and A2; A1 and A3; A1 and A4; A1 and A5; A1 and A6 

according to each criterion f1 ÷ f8. 

A1 A2; A1 A2; A1 A2; A1 A2; A1 A2; A1 A2; A1 A2; A1 A2; 

A1 A3; A1 A3; A1 A3; A1 A3; A1 A3; A1 A3; A1 A3; A1 A3; 

A1 A4; A1 A4; A1 A4; A1 A4; A1 A4; A1 A4; A1 A4; A1 A4; 

A1 A5; A1 A5; A1 A5; A1 A5; A1 A5; A1 A5; A1 A5; A1 A5; 

A1 A6; A1 A6; A1 A6; A1 A6; A1 A6; A1 A6; A1 A6; A1 A6. 
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According to obtained results of comparison A1 and A6, the relation A6 A1 is 

fulfilled. Respectively А1 is the dominant alternative and it is removed from further 

consideration. 

2.  Compare in pairs A2 and A3; A2 and A4; A2 and A5; A2 and A6 according to each 

criterion f1 ÷ f8. 

A2 A3; A2 A3; A2 A3; A2 A3; A2 A3; A2 A3; A2 A3; A2 A3; 

A2 A4; A2 A4; A2 A4; A2 A4; A2 A4; A2 A4; A2 A4; A2 A4; 

A2 A5; A2 A5; A2 A5; A2 A5; A2 A5; A2 A5; A2 A5; A2 A5; 

A2 A6; A2 A6; A2 A6; A2 A6; A2 A6; A2 A6; A2 A6; A2 A6. 

According to obtained results of comparison A2 and A4, the relation A2 A4 is 

fulfilled. Respectively A4 is the dominant alternative and it is removed from further 

consideration. The alternative A2 is added to Pareto set P = {A2}. 

3.  Compare in pairs A3 and A5; A3 and A6 according to each criterion f1 ÷ f8. 

A3 A5; A3 A5; A3 A5; A3 A5; A3 A5; A3 A5; A3 A5; A3 A5; 

A3 A6; A3 A6; A3 A6; A3 A6; A3 A6; A3 A6; A3 A6; A3 A6. 

Pairs A3, A5, and A3, A6 are incomparable in relation, respectively, A3 is added 

to the Pareto set P = { A2, A3}. 

4.  Compare in pairs А5 and А6 according to each criterion f1 ÷ f8. 

A5 A6; A5 A6; A5 A6; A5 A6; A5 A6; A5 A6; A5 A6; A5 A6. 

The alternatives A5 and A6 are incomparable, respectively, they both are included 

to the Pareto set P = { A2, A3, A5, A6}. 

Thus, the resulting Pareto set has the next form P = {A2, A3, A5, A6}, respectively, 

the choice of OS should be made among these options. 

Consider a situation where it is difficult for decision maker to determine the 

relative importance of criteria, which is quite common in practice. In this case, it is 

advisable to use the mathematical apparatus of the theory of evidence [169-172]. 

Evidence theory suggests instead of comparing individual alternatives, to select from 
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the original set of analyzed options (frame of discernment) the subgroup, and then 

determine the degree of their preference within a given scale over the whole set of 

analyzed options (the expert determines for which subgroups or subsets of alternatives 

he/she can determine the degree of his/her preference, while the advantages of a 

particular subgroup of alternatives are equivalent to the problem of pairwise 

comparison of this subgroup with the whole set of alternatives). Next, the results of the 

expert survey are processed and the weights of the alternatives (basic probability 

assignments) are calculated, according to one of the rules of combination (for example, 

the Dempster’s rule of combination) the combined basic probability assignments are 

determined. The values of belief and plausibility functions are calculated for all formed 

subgroups of alternatives which are determined, including subgroups consisting of one 

alternative. 

Let us consider an example of the proposed approach based on the obtained 

Pareto set P = {A2, A3, A5, A6}. Two experts (E1 and E2) were involved to decision-

making process, which are formed the following possible subgroups of options: 

E1= {A3}, {A5, A6}, {A2, A3, A5, A6}.  E2= {A5}, {A2, A3, A5, A6}. 

For making pairwise comparison were used 0÷6 scale of preferences, where the 

value 0 indicates the impossibility to compare alternatives (incomparability); value 1 

indicates the uniformity (equivalence) of the elements; a value of 6 indicates the 

absolute degree of preference. The obtained results in the form of truncated matrix of 

pairwise comparisons (9) are given in Table. 2. 

Table  2. 

Truncated matrix of pairwise comparisons of selected subgroups of alternatives 

E1 {A3} {A5, A6} {A2, A3, A5, A6} 

{A3} 1 0 4 

{A5, A6} 0 1 6 

{ A2, A3, A5, A6} 1/4 1/6 1 

E2 {A5} { A2, A3, A5, A6} 

{A5} 1 2 

{ A2, A3, A5, A6} 1/2 1 
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Determine the weights of the selected groups of alternatives according to (10). 

The obtained normalized weights can be considered as the basic probability 

assignments of formed by experts groups of alternatives. 

Expert E1: 

  

 

 

Expert E2: 

 

 

Considering experts as independent sources of information, it is possible to 

calculate the combined probability assignments for all selected focal elements 

(subgroups of alternatives), using one of the rules of combination. Table 3 presents the 

results of the intersection of the formed focal elements. 

Table  3. 

Intersection of the formed focal elements 

 E1 

{A3} {A5, A6} { A2, A3, A5, A6} 

E2 
{A5}  {A5} {A5} 

{ A2, A3, A5, A6} {A3} {A5, A6} { A2, A3, A5, A6} 

 

For the case {A5}  {A3} =  the coefficient of conflict is: 

 

Accordingly, 1 – K = 1 – 0.23 = 0.77. Based on the date from Table 3, the 

resulting focal elements will take next form: {A3}, {A5}, {A5, A6} and { A2, A3, A5, A6}.  

Given the low level of conflict, let us determine the combined probability 

assignments based on the Dempster’s rule: 

1 3
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Taking into account the obtained results, the next values of the belief (Bel) and 

plausibility (Pl) functions for each initial alternative A2, A3, A5, A6 were determined: 

  

Since alternatives A2 and A6 are obtained a combined probability assignments of 

0, then Bel({A2}) = Bel({A6 }) and Pl({A2}) = Pl({Pl6 }), respectively. 

 

 

The above results show that the biggest value of the belief and plausibility 

functions has alternative A5, therefore, it is optimal. 

Conclusions. A methodology of synthesis of information technology of 

qualitative modeling of the problem of choosing the optimal OS of the enterprise, 

which is based on the mathematical apparatus of the theory of graph-dynamic, has been 

proposed. Methods of the theory of graph-dynamic systems are used for synthesis of a 

number of alternative variants of hierarchical OS of the enterprise by possible 

transformations of their structure for the further solving of various problems of their 

optimization. 

The approach allowing to automate search and formation of optimum 

organizational hierarchical structures according to some criterion (for example, 

expenses for the maintenance of employees of the organization) using methods of 

graph-dynamic is considered. The examples considered in this paper illustrate the 
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possible transformations of hierarchical OS in solving various problems of their 

optimization. 

To solve the problem of multi-criteria optimization in order to choose the 

optimal OS of the enterprise, an approach is proposed, which is based on the integrated 

use of the procedure of Pareto set formation and methods of evidence theory. The 

proposed approach allowed to obtain a more formalized procedure of narrowing the 

Pareto set. 

The mathematical apparatus of the theory of evidence allows to model the 

uncertainty in the judgments of experts or decision maker (removed the necessary 

requirement of "unambiguous" superiority of one alternative over another). A 

numerical example of finding the optimal OS of the enterprise is given. The obtained 

results allow to increase the quality and efficiency of finding optimal solutions. 
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3.2 Методика оцінки та прогнозування радіоелектронної обстановки 

 

Вступ 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) активно використовуються в 

усіх сферах життєдіяльності людей. Створення інтелектуальних СППР стало 

природним продовженням широкого застосування СППР класичного типу. 

Інтелектуальні СППР знайшли широке використання для вирішення 

специфічних завдань військового призначення, а саме [174, 175]: 

– планування розгортання, експлуатації систем зв’язку та передачі даних; 

– автоматизація управління військами та зброєю; 

– збір, обробка та узагальнення розвідувальних відомостей про стан об’єктів 

розвідки та ін. 

Одним з таких завдань, де використовуються інтелектуальні СППР є аналіз 

та прогнозування радіоелектронної обстановки, що також зводиться до 

багатокритерійного аналізу альтернатив, враховуючи велику чисельність та 

різнотипність угруповань військ (сил). З практичної точки зору від ефективності 

аналізу та прогнозування радіоелектронної обстановки залежить ефективність 

використання радіочастотного ресурсу та ефективність функціонування систем 

зв’язку (радіоелектронного подавлення). Разом з тим, при аналізі завдань 

радіоелектронної обстановки (РЕО) виникає ряд проблемних питань, а саме: 

1. Сигнали аналізуються в складній радіоелектронній обстановці на фоні 

різних за походженням завад. 

2. Вхідні сигнали не збігаються з еталонами за рахунок впливу різних типів 

завад. 

3. Інтерпретація сигналів залежить від досвіду оператора (експерта), 

повноти додаткової інформації по конкретному завданні (умови невизначеності). 

Аналіз літературних даних та постановка проблеми 

В роботі [180] розкрито суть когнітивного моделювання та сценарного 

планування. Запропонована система взаємодоповнюючих принципів побудови і 

реалізації сценаріїв, виділені різні підходи до побудови сценаріїв, описана 

User
Текстовое поле
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процедура моделювання сценаріїв на основі нечітких когнітивних карт. 

Запропоновано виявляти концепти когнітивної карти на основі аналізу 

внутрішньої і зовнішнього середовища організації, що дозволить системно 

поглянути на умови господарювання підприємства, спрогнозувати подальший 

розвиток та прийняти правильні управлінські рішення. Запропонований 

авторами підхід не дозволяє врахувати тип невизначеності про стан об’єкту 

аналізу та не враховує затримку на обробку даних про стан об’єкту. 

В роботі [181] проведений аналіз основних підходів до когнітивного 

моделювання. Когнітивний аналіз і дозволяє: дослідити проблеми з нечіткими 

чинниками і взаємозв’язками; враховувати зміни зовнішнього середовища та 

використовувати об’єктивно сформовані тенденції розвитку ситуації в своїх 

інтересах. Зазначено що необхідно розробці системи критеріїв для можливості 

формалізації і автоматизації прийняття рішень в проблемних областях. Також 

зазначено, що необхідно враховувати об’єктивність інформації, яка 

обробляється.  

В роботі [182] описаний підхід на основі агентів, який використовується в 

мультиагентній інформаційно-аналітичній системі і розглянуто проблеми 

інформаційної підтримки прийняття рішень. До недоліків зазначеного підходу 

слід віднести обмеженість представлення складних систем, а саме в жодного з 

агентів немає уявлення про всю систему. 

В роботі [183] представлено метод аналізу великих масивів даних. 

Зазначений метод орієнтований на пошук скритої інформації в великих масивах 

даних. Метод включає операції генерування аналітичних базових ліній, 

зменшення змінних, виявлення розріджених ознак та наведення правил. До 

недоліків зазначеного методу належить неможливість врахування різних 

стратегій оцінювання рішень. 

В роботі [184] запропоновано підхід для оцінки вартості життя клієнта в 

галузі авіаперевезень. В зазначеному підході спочатку використовується 

регресійна модель, після чого використовується модель непрямого оцінювання. 

На кінцевому етапі відбувається порівняння результатів оцінки з використанням 
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обох моделей оцінювання. До недоліків зазначеного підходу слід віднести 

неможливість визначення адекватності отриманої оцінки.  

В роботі [185] запропоновано комплексний метод обробки різнотипних 

даних в інтелектуальних СППР. Зазначений підхід заснований на концепції озера 

даних. Зазначений підхід дозволяє обробляти як структуровані так і не 

структуровані дані. До недоліків зазначеного підходу слід віднести 

неможливість визначення адекватності отриманої оцінки та встановити вплив 

кожного показника один на одного.  

В переважній більшості в відомих інтелектуальних СППР 

використовуються методи багатокритеріального нечіткого оцінювання 

альтернатив. Разом з тим, проведений аналіз праць [174, 176–186] показав, що в 

переважній більшості зазначені методи мають наступні спільні обмеження:  

– складність формування багаторівневої структури оцінювання;  

– відсутність врахування сумісності нерівномірно значних показників;  

– відсутність можливості спільного виконання прямої і зворотної задач 

оцінювання за підтримки вибору найкращих рішень; 

– відсутність можливості формування узагальненого показника оцінки та 

вибору рішень на основі наборів часткових показників, що змінюються з 

урахуванням складної багаторівневої структури оцінювання; 

– складність агрегування різнорідних показників (як кількісних, так і 

якісних) оцінки та вибору рішень, що розрізняються по вимірювальним шкалами 

та діапазонами значень; 

– не врахування різних стратегій оцінювання рішень; 

– складність налаштування (адаптація) оціночних моделей при додаванні 

(виключенні) показників і зміні їх параметрів (сумісності та значущості 

показників); 

– не врахування типу невизначеності початкових даних про стан об’єкту. 

Для досягнення мети встановлюється така ціль: 

– здійснити математичну постановку завдання з розробки методики оцінки 

та прогнозування РЕО в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень; 
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– провести розробку методики оцінки та прогнозування РЕО в 

інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень; 

– провести оцінку ефективності запропонованої методики. 

Матеріали та методи дослідження 

При розробці методики оцінки та прогнозування РЕО в інтелектуальних 

системах підтримки прийняття рішень використовувалися методи: 

нечітких темпоральних моделей – для встановлення взаємних зв’язків між 

показниками та визначення ступеня впливу показників один на одного для 

вирішення задачі аналізу та прогнозування стану РЕО; 

штучних нейронних мереж, що еволюціонують – для навчання та 

корегування баз знань радіоелектронної обстановки. Для навчання штучних 

нейронних мереж, що еволюціонують використаний розроблений в попередніх 

роботах метод навчання штучних нейронних мереж, який дозволяє проводити 

глибоке навчання штучних нейронних мереж, який полягає в навчанні 

архітектури, виду та параметрів функції належності. 

Моделювання методики оцінки та прогнозування РЕО в інтелектуальних 

системах підтримки прийняття рішень проводилося при наступних параметрах: 

– засоби радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти 

(ППРЧ). Діапазон частот – 30–512 МГц; потужність передавача – 10 Вт; ширина 

смуги частот, що випромінюється – 12,5 кГц, чутливість приймача –120 дБ; 

кількість засобів радіозв’язку (ЗРЗ) в мережі – 5. Кількість частотних каналів для 

переналаштування засобів радіозв’язку (ЗРЗ) – 10000; кількість перестроювання 

– від 333,5 до 1000 стрибків/сек; 

– комплекси радіоелектронного подавлення (РЕП)–2. Діапазон частот 

комплексів РЕП – 30–2000 МГц; потужність передавача – 2000 Вт; максимальна 

смуга частот, що може бути подавлена одночасно – 80 МГц. Тип завади 

комплексів РЕП – шумова загороджувальна завада з частотною маніпуляцією, як 

одна з найбільш поширених та вплив якої добре відомий; стратегія комплексу 

РЕП-динамічна. 

Моделювання проводилося з використанням програмного забезпечення 
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MathCad 2014 та ПЕОМ Intel Core i3. До ПЕОМ було підключено 5 

програмованих приймопередавачів LimeSDR (США) з програмним 

забезпеченням GNU Radio (Німеччина) та підключено до генератора шуму 

RIGOL DG5252 (Німеччина), що імітував роботу комплексу РЕП. 

Для проведення експерименту використовувалася навчальна вибірка, що 

містить дані про стан радіоелектронної обстановки угруповання. Для 

експериментів використовувалося 5000 спостережень із цієї вибірки. Навчальна 

вибірка містила 3000 спостережень, тестова – 2000 спостережень. 

Результати дослідження з оцінки та прогнозування РЕО в 

інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень 

Математична постановка завдання з розробки методики оцінки та 

прогнозування РЕО в інтелектуальних системах підтримки прийняття 

рішень 

Проведемо математичну постановку завдання з розробки методики оцінки 

та прогнозування РЕО в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень. 

Постановка завдання.  

Задано: параметри засобів радіозв’язку : S – кількість 

передавальних антен, V – кількість приймальних антен,  – швидкість 

перестроювання робочої частоти,  – кількість частотних підканалів, М – вид 

модуляції сигналу та його позиційність; – кількість варіантів швидкості 

перестройки робочої частоти,  – потужність корисного сигналу,  – смуга 

частот сигналу,  – відношення сигнал/завада (ВСЗ),  – передаточна 

характеристика каналу зв’язку, – швидкість кодування;  – швидкість 

передачі інформації засобом радіозв’язку. 

Необхідно: ідентифікувати засіб радіозв’язку, його тип, параметри та режим 

роботи, поточне положення частотно-часової посилки та провести 

прогнозування подальшого положення частотно-часової посилки його сигналу з 
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заданою точністю  в момент часу при мінімальному часі ідентифікації 

.  

Обмеження та допущення відповідно до обмежень та допущень що 

наведені у попередньому розділі дослідження. 

Завдання ідентифікації засобу радіозв’язку, його типу, параметрів та 

режиму роботи та прогнозування подальшого положення частотно-часової 

посилки його сигналу зводиться до типової оптимізаційної задачі. Система 

рівнянь для вирішення оптимізаційної задачі має такий вигляд: 

                                                 (1) 

Так як процес аналізу радіоелектронної обстановки є динамічним процесом, 

то запишемо функціонал (1) аналізу та прогнозування стану РЕО для динамічної 

системи в вигляді багатовимірного часового ряду: 

    (2) 

де  – багатовимірний часовий ряд;  

 – часовий зріз стану РЕО аналізу представлений у вигляді 

багатовимірного часового ряду на t-й момент часу, а саме параметрів засобів 

радіозв’язку  в момент часу з заданою точністю ;  

– значення j-го компонента багатовимірного часового ряду на t-й момент 

часу;  

– максимальне значення часової затримки i-го компоненту відносно j-го;  

φij – оператор для врахування взаємовпливу між i-им та j-им компонентом 

багатовимірного часового ряду;  

Fi – перетворення для отримання s(t), i=1,…, N; N – число компонентів 

багатовимірного часового ряду; ι – оператор для врахування ступеню 

інформованості про стан РЕО. 
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З виразу (2) можна зробити висновок, що вираз дозволяє описати процеси 

аналізу РЕО з урахуванням запізнень у часі. Затримки необхідні на збір, обробку 

та узагальнення інформації про стан РЕО, а також враховує ступеню 

інформованості про стан РЕО. Також зазначений вираз (2) дозволяє описати 

процеси, що мають як кількісні так і якісні одиниці виміру. 

Враховуючи зазначене, пропонується провести розробку методики оцінки 

та прогнозування радіоелектронної обстановки в інтелектуальних системах 

підтримки прийняття рішень з метою зменшення часу на ідентифікацію 

параметрів засобів радіозв’язку з заданою точністю. 

Розробка методики оцінки та прогнозування радіоелектронної 

обстановки в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень 

Удосконалена методика оцінки та прогнозування радіоелектронної 

обстановки в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень 

складається з наступної послідовності дій (рис. 1): 

1. Введення вихідних даних. На даному етапі вводяться вихідні дані що 

наявні про РЕО. Проводиться ініціалізація базової моделі стану РЕО регіону з 

типовими параметрами радіоелектронних засобів та засобів радіоелектронної 

боротьби. 

2. Виявлення факторів та зв’язків між ними.  

На даному етапі відбувається аналіз проблеми, визначення мети і завдань 

аналізу та прогнозування стану РЕО, а також когнітивна структуризація наявної 

інформації про стан РЕО 

       (2) 

де  ‒ нормоване значення;   ‒ максимальне та мінімальне значення, 

відповідно. 

3. Задання значень факторів та зв’язків між ними. 
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Рис. 1. Алгоритм реалізації методики аналізу та прогнозування стану РЕО 

 

3. 1. Обробка вихідних даних. 

Значення параметрів вершин xvi,  (h ‒ кількість факторів) можуть бути 

представлені у вигляді: чисел, які відрізняються одиницями вимірювання і 
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порядком величин; інтервалами  де xvi1, xvi2 ‒ мінімальне та 

максимальне значення вершин та вербальних описів; нечіткими трикутними 

числами  де xvi1, xvi2, xvi3 ‒ мінімальне, найбільш очікуване і 

максимальне значення вершин; нечіткими трапецієподібними числами 

 де xvi1, xvi2 ‒ песимістична та оптимістична оцінки меж інтервалів, 

  ‒ інтервал найбільш можливої оцінки. 

3. 2. Нормування значень параметрів вершин, представлених у вигляді 

інтервалів, нечітких чисел.  

3. 3. Нормування значень зв’язків між вершинами, представлених у вигляді 

інтервалів нечітких чисел.  

3. 4. Структуризація значень зв’язків між вершинами. 

4. Побудова НЧКМ. 

НЧКМ стану РЕО полягає в завданні структурних взаємозв’язків (у вигляді 

часових лагів) між концептами НЧКМ, зважених нечіткими значеннями  їх 

впливу один на одного. В зазначеній роботі в якості НЧКМ FSi, що реалізують 

нечіткі темпоральні перетворення Fi, пропонуються модифіковані моделі 

ANFIS-типу (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System): 

       (3) 

де T – операція T-норми. 

Після чого відбувається агрегування на основі операції T-норми ступенів 

істинності передумов правил 

       (4) 

Далі активізують укладення відповідних правил відповідно до ступенями 

істинності їх передумов на основі операції імплікації (тут, імплікації 

Мамдані - операції min-активізації): 

       (5) 

Після чого здійснюється операція max-диз’юнкції, акумулюючи 

активізовані укладення всіх правил моделі: 
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             (6) 

Далі відбувається нормалізація, зберігання і виведення нечітких значень 

вихідних змінних моделі з необхідними для НЧКМ з часовими затримками  

               (7) 

5. Проведення топологічного аналізу структури НЧКМ 

Процедура топологічного аналізу структури НЧКМ складається з наступної 

послідовності дій: 

Дія 5. 1. Введення значень зв’язків між вершинами НЧКМ. 

Дія 5. 2 Якщо значення зв’язків між вершинами представлені в вигляді 

вербальних описів дотримується, то переходимо до дії 5. 3, а якщо ні то 

переходимо до дії 5. 4. 

Дія 5. 3. Структуризація значень зв’язків між вершинами.  

Дія 5. 4. Якщо умова, що значення зв’язків між вершинами представлені в 

вигляді інтервалів нечітких чисел виконується, то переходимо до дії 5. 5; 

якщо умова не виконується, тобто значення зв’язків між вершинами 

представлені числами з інтервалу wij [174,174] то переходимо до дії 5. 6. 

Дія 5. 5. Нормування значений зв’язків між вершинами, що представлені в 

вигляді інтервалів, нечітких чисел.  

Дія 5. 6. Побудова НЧКМ в вигляді матриці відношень.  

Дія 5. 7. Перехід від невизначених значень до “– 1”, “0” та “1”. Для 

застосування топологічного аналізу структури НЧКМ отримані нормовані 

інтервальні значення зв’язків між вершинами рекомендується перетворювати 

наступним чином: 

1) якщо нормовані значення лежать в інтервалі [–1, 0), то присвоюється 

мінус “одиниця”;  

2) якщо нормоване значення лежить в інтервалі [0, 0,5) – “нуль”;  

3) якщо нормоване значення лежить в інтервалі [0,5, 1] – “одиниця”.  

Дія 5. 8. Побудова матриці відношень, що складається з “– 1”, “0” та “1”.  

Дія 5. 9. Розрахунок розмірності симплексів комплексу Kx(Y; λ). 

Спочатку здійснюється підрахунок одиниць в кожному i-му рядку, i=1, 2, 
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…, m, а потім розрахунок розмірності симплексів комплексу Kx(Y; λ). 

                                                    (8) 

Дія 5.10. Розрахунок розмірності симплексів комплексу Ky(X; λ*).  

Спочатку здійснюється підрахунок одиниць в кожному j-му стовбцю, а 

потім розрахунок розмірності симплексів комплексу Ky(X; λ*). 

                                                   (9) 

Дія 5.11. Здійснюється перетворення матриць.  

Перетворення матриці Λ в (1)Λ – упорядкування строк зверху вниз 

здійснюється за наступним правилом 

                                              (10) 

Перетворення матриці (1)Λ в (2)Λ – упорядкування j-стовбців зліва направо 

здійснюється по правилу 

                                        (11) 

Дія 5. 12. Здійснюється побудова симплиціальних комплексів.  

Побудова комплексу  представляє собою послідовність  

симплексів , яка  впорядкована за правилом (10) убування їх розмірності.  

Побудова комплексу  представляє собою послідовність  

симплексів , яка впорядкована за правилом (11) убування їх розмірності.  

Дія 5. 13. Визначається перший структурний вектор по матриці (2)Λ 

комплексу Kx (Y;λ).  

Визначення по матрице (2)Λ першого структурного вектору Qx={Qdim K,…, 

Qg, Q1, Q0} комплексу Kx (Y;λ) здійснюється наступним чином. Для кожної 

розмірності q(i) кількість симплексів в кожному класі еквівалентності Qq 

встановлюється по правилу: якщо хоча б  одна одиниця i-строки не входить в 

попередні строки i–1, i–2, …, 1, то відповідний даній строчці симплекс утворює 

окремий клас еквівалентності.  
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Дія 5.14. Визначається перший структурний вектор по матриці (2)Λ Ky (Y;λ*). 

Для кожної розмірності q(j) кількість симплексів в кожному класі еквівалентності 

Qq встановлюється по правилу: якщо хоча б одна одиниця j-го стовбця не входить 

в попередні стовбці j–1, j–2, …, 1, то відповідний цьому стовбцю симплекс 

утворює окремий клас еквівалентності.  

6. Навчання ШНМ (штучних нейронних мереж). 

В зазначеній процедурі відбувається навчання ШНМ за допомогою 

розробленого авторами в роботі [175] методу навчання ШНМ, що 

еволюціонують. Зазначений метод відрізняється від відомих тим, що дозволяє 

проводити навчання не тільки синаптичних ваг, але й параметрів функції 

належності разом з архітектурою ШНМ.  

7. Прогнозування стану РЕО. 

Багатовимірний аналіз і прогнозування стану складної системи/процесу 

виконується на основі структурно і параметрично налаштованої НЧКМ і може 

здійснюватися в наступних режимах: 

‒ по-перше, безпосереднє багатовимірне прогнозування стану складної 

системи/процесу для t-го моменту часу, тобто розрахунок значень вихідних 

змінних моделей FSі, і=1,…,N по заданим кожен раз відповідним сукупностями 

значень вхідних змінних цих моделей; 

‒ по-друге, саморозвиток і прогнозна оцінка зміни стану складної 

системи/процесу, при якому моделювання динаміки зміни стану проводиться з 

деякої ситуації, заданої початковими значеннями всіх концептів НЧКМ, при 

відсутності зовнішніх впливів на неї; 

‒ по-третє, розвиток і прогнозна оцінка зміни стану складної 

системи/процесу, при якому моделювання динаміки зміни стану проводиться в 

деякій ситуації. Ситуація задана початковими знаннями всіх концептів НЧКМ, 

при зовнішньому впливі на значення концептів і/або на відносини впливу між 

концептами НЧКМ. 

Моделювання та оцінка ефективності запропонованої методики 

проводилася у відповідності до умов моделювання з залученням засобів, які 
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детально описані в розділі 2 зазначеного дослідження. На рис. 2, 3 наведено 

моделювання дуельного конфлікту засобів радіозв’язку та радіоелектронної 

боротьби. При чому запропонована методика оцінки та прогнозування була 

використана саме в засобах радіоелектронної боротьби на етапі ідентифікації 

засобу радіозв’язку та прогнозуванні положення сигналу в частотно-часовій 

площині.  

 

а 

 

б 

Рис. 2 Робота 5 приймопередавачів за зазначеною методикою та двох 

генераторів шуму RIGOL DG5252: а –  загальне представлення ППРЧ; б – 

детальне представлення впливу завад на системи ППРЧ при моделюванні 
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Рис. 3 Демонстрація ефективності використання процедури навчання та 

прогнозування з використанням запропонованої методики 

 

З аналізу рис. 2, 3 видно, разом з тим, при задіянні процедури навчання та 

прогнозування кількість уражених завадою частотних елементів збільшена в 

середньому на 20 % . 

У якості критерію якості прогнозування використовувався квадратний 

корінь із середньоквадратичної помилки. 

Для порівняння якості прогнозування використовувалися багатошаровий 

персептрон (MLP), радіально-базисна нейронна мережа (RBFN) та штучна 

нейронна мережа, що еволюціонує. 

Результати прогнозування для різних систем представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Результати прогнозування для різних систем 

Назва системи 
Кількість параметрів, 

що налаштовуються 

RMSE 

(навчальна) 

RMSE 

(тестова) 
Час, с 

Багатошаровий персептрон 51 0.1058 0.1407 0.1081 

Радіально-базисна 

нейронна мережа 
21 0.1066 0.2155 0.1081 

Еволюціонуюча каскадна 

система з нео-фаззі 

вузлами 

20 0.0784 0.1081 0.1081 
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Зазначені результати видно з результатів в останніх строках табл. 2 та 

табл. 1, я к різниця індексу Ксі-Бені. 

Основними перевагами запропонованої методики оцінки є: 

– має гнучку ієрархічну структуру показників, що дозволяє звести завдання 

багатокритеріального оцінювання альтернатив до одного критерію або 

використовувати для вибору вектор показників; 

– однозначність отриманої оцінки стану РЕО; 

– широка сфера використання (системи підтримки та прийняття рішень); 

– простота математичних розрахунків; 

– не накопичує помилку навчання; 

– можливість адаптації системи показників в ході роботи; 

‒ навчання не тільки синаптичних ваг штучної нейронної мережі, але й виду 

та параметрів функції належності; 

‒ навчання архітектури штучних нейронних мереж; 

‒ обчислення даних за одну епоху без необхідності зберігання попередніх 

обчислень; 

– можливість синтезу оптимальної структури НЧКМ. 

Варто відзначити, що запропонована процедура навчання показала кращий 

за критерієм PC (partition coefficient, PC ‒ коефіцієнт розбиття) результат в 

порівнянні з EFCM і кращий за часом роботи результат в порівнянні з FCM. 

Дослідження показало, що зазначена процедура навчання забезпечує в 

середньому на 10–18 % більшу високу ефективність навчання штучних 

нейронних мереж та не накопичує помилок в ході навчання (табл. 1). 

До недоліків запропонованого методики слід віднести: 

– втрата інформативності при оцінюванні стану РЕО за рахунок побудови 

функції належності. Зазначена втрата інформативності може бути зменшена за 

рахунок вибору типу функції належності при практичній реалізаціях 

запропонованої методики в системах підтримки та прийняття рішень. Вибір типу 

функції належності залежить від обчислювальних ресурсів конкретного 

електронно-обчислювального засобу; 
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– менша точність оцінювання по окремо взятому параметру оцінки стану 

РЕО; 

– менша точність оцінювання у порівнянні з іншими методами оцінки. 

Зазначена методика дозволить: 

– провести оцінку стану РЕО; 

– визначити ефективні заходи для підвищення ефективності управління; 

– підвищити швидкість оцінки стану РЕО; 

– зменшити використання обчислювальних ресурсів систем підтримки та 

прийняття рішень. 

Проведений аналіз методики показав, що обчислювальна складність на 15–

25 % менше, у порівнянні з методиками, що використовуються для оцінки 

ефективності прийнятих рішень, які представлені в табл. 1. Зазначене 

дослідження є подальшим розвитком досліджень, що спрямовані на розробку 

методологічних засад підвищення ефективності інформаційно-аналітичного 

забезпечення, що опубліковані вже раніше [174, 175, 182]. 

Напрямки подальших досліджень слід спрямувати на зменшення 

обчислювальних витрат при обробці різнотипних даних в системах спеціального 

призначення. 

 

Висновки 

1. Проведено математичну постановку завдання з розробки методики 

оцінки та прогнозування РЕО в інтелектуальних системах підтримки прийняття 

рішень. Зазначене дозволяє описати процеси, що проходять в інтелектуальних 

системах підтримки прийняття рішень під час вирішення завдань аналізу та 

прогнозування стану РЕО. В якості критерію ефективності зазначеної методики 

обрано точність аналізу та прогнозування стану РЕО при виконанні обмежень на 

час ідентифікації. З постановки завдання дослідження видно те, що процес 

аналізу та прогнозування є складним ієрархічним процесом, який зводиться до 

вирішення завдання багатокритерійного аналізу альтернатив.  

2. Саме тому, в ході зазначеного дослідження розроблено методику оцінки 
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та прогнозування РЕО в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень, 

що дозволяє: 

– провести багатовимірний аналіз і прогнозування стану РЕО в умовах 

невизначеності; 

– забезпечити прогнозну оцінку в умовах нестохастичної невизначеності, 

нелінійності взаємовпливу, часткової неузгодженості і суттєвою 

взаємозалежності компонентів багатовимірного часового ряду; 

– провести навчання штучних нейронних мереж для інтелектуальних 

систем підтримки прийняття рішень; 

– провести топологічний аналіз структури НЧКМ; 

– обробляти значення зв’язків між факторами, що представлені в вигляді 

чисел, вербальних описів, а також дозволяє обґрунтувати вибір цільових та 

управляючих вершин НЧКМ в умовах невизначеності вихідних даних. 

3. Проведений приклад використання запропонованої методики на прикладі 

оцінки та прогнозування стану РЕО. Зазначений приклад показав підвищення 

оперативності обробки даних на рівні 15–25 % за рахунок використання 

додаткових удосконалених процедур. 
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3.3 Методологічні засади навчання штучних нейронних мереж в 

інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень 

 

Вступ 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) активно використовуються в 

усіх сферах життєдіяльності людей. Особливого поширення вони отримали при 

обробці великих масивів даних, забезпечення інформаційної підтримки процесу 

прийняття рішень особами, що приймають рішення. Проведений аналіз відомих 

наукових досліджень [192-201] свідчить про те, що на даний час основою 

існуючих СППР становлять методи штучного інтелекту.  

Створення інтелектуальних СППР стало природним продовженням 

широкого застосування СППР класичного типу. Інтелектуальні СППР 

забезпечують інформаційну підтримку всіх виробничих процесів і служб 

підприємств (організацій, установ), включаючи проектування, виготовлення і 

збут продукції, фінансово-економічний аналіз, планування, управління 

персоналом, маркетинг, супровід створення (експлуатації, ремонту) виробів та 

перспективне планування. Також зазначені інтелектуальні СППР знайшли 

широке використання для вирішення специфічних завдань військового 

призначення, а саме [192, 193]: планування розгортання, експлуатації систем 

зв’язку та передачі даних; автоматизація управління військами та зброєю; збір, 

обробка та узагальнення розвідувальних відомостей про стан об’єктів розвідки 

та інш.  

Основним інструментом для вирішення розрахункових та інших завдань в 

сучасних інтелектуальних СППР є штучні нейронні мережі (ШНМ), шо 

еволюціонують. ШНМ, що еволюціонують мають як універсальні апроксимуючі 

властивості, так і можливості нечіткого виводу. Вони одержали широке 

поширення для розв’язку різних завдань інтелектуального аналізу даних, 

ідентифікації, емуляції, прогнозування, інтелектуального управління та т.п. 

ШНМ, що еволюціонують забезпечують стабільну роботу в умовах нелінійності, 

невизначеності, стохастичності та хаотичності, різного роду збурювань і завад. 

User
Текстовое поле
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Незважаючи на досить успішне їхнє застосування для розв’язку широкого кола 

завдань інтелектуального аналізу даних, ці системи мають ряд недоліків, 

пов’язаних з їхнім використанням.  

Серед найбільш істотних недоліків можна виділити такі: 

1. Складність вибору архітектури системи. Як правило, модель, заснована 

на принципах обчислювального інтелекту, має фіксовану архітектуру. У 

контексті ШНМ це означає, що нейронна мережа має фіксовану кількість 

нейронів і зв’язків. У зв’язку із цим, адаптація системи до нових даних, що 

надходять на обробку, що мають відмінну від попередніх даних природу, може 

виявитися проблематичним.  

2. Навчання в пакетному режимі та навчання протягом декількох епох 

вимагає значних часових ресурсів. Такі системи не є пристосовані для роботи в 

online режимі з досить високим темпом надходження нових даних на обробку.  

3. Багато з існуючих систем обчислювального інтелекту не можуть 

визначати правила, що еволюціонують, по яких відбувається розвиток системи, 

а також можуть представляти результати своєї роботи в термінах природньої 

мови. Таким чином, актуальним є завдання розробки нових методів навчання для 

ШНМ, які дозволять вирішити зазначені труднощі. 

3.3.1 Аналіз літературних даних та постановка проблеми 

В роботі [194] проведено аналіз властивостей ШНМ, які використовувалися 

при прогнозуванні концентрації забруднюючих речовин повітря. В роботі 

акцентувалася увага на те, що ШНМ мають низьку швидкість конвергенції та 

локальний мінімум. Запропоновано використання екстремальної навчальної 

машини для ШНМ, що забезпечує високу ефективність узагальнення при 

надзвичайно високій швидкості навчання. До недоліків зазначеного підходу слід 

віднести накопичення помилок ШНМ в ході проведення обчислень, 

неможливість вибору параметрів та типу функції належності. 

В роботі [196] наведено оперативний підхід з просторового аналізу в 

морській галузі для кількісної оцінки та відображення супутніх екосистемних 

послуг. Такий підхід охоплює тривимірність морського середовища, 
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розглядаючи окремо всі морські області (морська поверхня, водяний стовп та 

морське дно). Фактично, метод будує 3-вимірні моделі моря шляхом оцінки та 

картографування, що пов’язані з кожним із трьох морських доменів через 

прийняття репрезентативних показників. До недоліків зазначеного методу слід 

віднести неможливість гнучкого налаштування (адаптації) оціночних моделей 

при додаванні (виключенні) показників і зміні їх параметрів (сумісності та 

значущості показників). 

В роботі [197] представлена модель машинного навчання для автоматичної 

ідентифікації запитів та надання інформаційних служб підтримки, що 

обмінюються між членами інтернет-спільноти. Зазначена модель призначена для 

обробки великої кількості повідомлень користувачів соціальних мереж. 

Недоліками зазначеної моделі є відсутність механізмів оцінки адекватності 

рішень, що приймаються та велика обчислювальна складність. 

В роботі [198] представлено використання ШНМ для виявлення аномалії 

серцевого ритму та інших захворювань серця. В якості методу навчання ШНМ 

використовується алгоритм зворотного поширення помилки. Недоліками 

зазначеного підходу є його обмеженість навчанням лише синаптичних ваг, без 

навчання виду та параметрів функції належності. 

В роботі [199] представлено використання ШНМ для виявлення cходження 

лавин. В якості методу навчання ШНМ використовується алгоритм зворотного 

поширення помилки. Недоліками зазначеного підходу є його обмеженість 

навчанням лише синаптичних ваг, без навчання виду та параметрів функції 

належності. 

В роботі [200] представлено використання ШНМ для виявлення проблем 

виявлення аномалій в системах домашньої авторизації. В якості методу навчання 

ШНМ Кохонена використовується алгоритм “переможець отримує все”. 

Недоліками зазначеного підходу є накопичення помилки в процесі навчання, 

обмеженість навчанням лише синаптичних ваг, без навчання виду та параметрів 

функції належності. 
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В роботі [201] представлено використання ШНМ для виявлення проблем 

виявлення аномалій в енцефалограмі людини. В якості методу навчання ШНМ 

використовується метод тонкого налаштування параметрів ШНМ. Недоліками 

зазначеного підходу є накопичення помилки в процесі навчання, обмеженість 

навчанням лише синаптичних ваг, без навчання виду та параметрів функції 

належності. 

В роботі [203] представлено використання методів машинного навчання, а 

саме ШНМ та генетичних алгоритмів. В якості методу навчання ШНМ 

використовується генетичний алгоритм. Недоліками зазначеного підходу є його 

обмеженість навчанням лише синаптичних ваг, без навчання виду та параметрів 

функції належності. 

В роботі [204] представлено використання методів машинного навчання, а 

саме ШНМ та методу диференційного пошуку. В ході дослідження проведено 

розробку гібридного методу навчання ШНМ, що заснований на використанні 

алгоритму зворотного поширення помилки та диференційного пошуку. 

Недоліками зазначеного підходу є його обмеженість навчанням лише 

синаптичних ваг, без навчання виду та параметрів функції належності. 

В роботі [205] проведено розробку методів навчання ШНМ з використанням 

комбінованої апроксимації поверхні відгуку, який забезпечує найменші похибки 

навчання і прогнозування. Недоліком зазначеного методу накопичення помилки 

в ході навчання та неможливість зміни архітектури ШНМ в ході навчання. 

В роботі [206] наведено використання ШНМ для оцінки ефективності 

роботи агрегату, використовуючи попередній часовий ряд його продуктивності. 

Для навчання ШНМ використовуються моделі SBM (Stokhastic Block Model) та 

DEA (Data Envelopment Analysis). Недоліками зазначеного підходу є 

обмеженість в виборі архітектури мережі, навчання тільки синаптичних ваг. 

В роботі [207] наведено використання ШНМ для оцінки геомеханічних 

властивостей. В якості методу навчання ШНМ використовується алгоритм 

зворотного поширення помилки. Покращення характеристик алгоритму 

зворотнього поширення помилки досягається за рахунок збільшення навчальної 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 245 

вибірки. Недоліками зазначеного підходу є його обмеженість навчанням лише 

синаптичних ваг, без навчання виду та параметрів функції належності. 

В роботі [208] наведено використання ШНМ для оцінки інтенсивності 

дорожнього руху. В якості методу навчання ШНМ використовується алгоритм 

зворотного поширення помилки. Покращення характеристик алгоритму 

зворотнього поширення помилки досягається за рахунок використання 

пропускних з’єднань між кожним шаром, так що кожен шар викладає лише 

залишкову функцію щодо результатів попереднього шару. Недоліками 

зазначеного підходу є його обмеженість навчанням лише синаптичних ваг, без 

навчання виду та параметрів функції належності. 

Проведення аналізу відомих наукових праць [192–208] показав, що для 

навчання штучних нейронних мереж використовуються загальновідомі методи 

навчання. Зазначені методи орієнтовані як правило на навчання синаптичних ваг 

або функції належності. Використання відомих алгоритмів (методів, методик) 

навчання штучних нейронних мереж навіть з покращеними характеристиками не 

задовольняє існуючим та перспективним вимогам, що висуваються до них. 

Метою дослідження є розробка алгоритму навчання штучних нейронних 

мереж для інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, яка дозволяє 

виконувати обробку більшої кількості інформації, при однозначності рішень, що 

приймаються. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:  провести постановку 

завдання навчання штучних нейронних мереж; провести розробку алгоритму 

навчання штучних нейронних мереж для інтелектуальних систем підтримки 

прийняття рішень;  визначити переваги та недоліки запропонованого алгоритму. 

Архітектура, багатошарової нейро-фаззі системи, що еволюціонує наведена 

на рис. 1. складається з п’яти послідовних шарів. На вхідний (нульовий) шар 

нейро-фаззі системи подається  - мірний вектор сигналів-образів 

 (тут  – поточний дискретний час), що 

підлягають обробці.  

( )1n

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, ,...,
T

nx k x k x k x k= 1,2...k =
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Перший прихований шар містить nh функцій належності, 

 Таким чином, для кожного входу задається h функцій 

належності. Перший прихований шар виконує фазифікацию вхідного простору. 

При цьому мається на увазі, що в процесі навчання-еволюції повинні 

настроюватися як власне параметри цих функцій, так і їх число: на рис. 1 – 

кількість вузлів першого прихованого шару .  

Другий прихований шар забезпечує агрегування рівнів належності, 

розрахованих у першому прихованому шарі, і складається з h блоків множення.  

Третій прихований шар – це шар, що настроює синаптичні ваги , 

які підлягають визначенню в процесі контрольованого навчання. 

Четвертий прихований шар утворено двома суматорами, що обчислює суми 

вихідних сигналів другого та третього прихованого шарів.  

І, нарешті, в п’ятому (вихідному) шарі проводиться дефазифікація, у 

результаті якої обчислюється вихідний сигнал NFS (neuro-fuzzy system) . 

Таким чином, якщо на вхід нейро-фазі системи поданий векторний сигнал 

, елементи першого прихованого шару роблять його фазифікацію, 

обчислюючи рівні належності  Звичайно в якості функцій 

належності використовуються традиційні гаусіани 

                                            (1) 

де  – параметр центру l-ї функції належності i-го входу,  – параметр 

ширини функції належності i-го входу.  

Варто відзначити, що попереднє нормування даних на деякий інтервал, 

наприклад,  дозволяє спростити розрахунки, оскільки параметри 

ширини  можуть бути прийняті однаковими для всіх входів, тобто . 

Крім гаусіанів (1) можуть бути використані й інші ядерні функції, 

наприклад, B-сплайни, що відповідають умові одиничної розбивки, парні 

вейвлети, гнучкі функції активації-належності [209, 210] та інш.  

( ), 1,2...., ; 1,2,..., .li ix i n l h = =

h
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У другому прихованому шарі обчислюються агреговані значення 

, при цьому для гаусіанів з однаковими параметрами ширини: 

 

де . 

Таким чином, сигнали на виходах блоків множення другого прихованого 

шару аналогічні сигналам на виходах нейронів першого прихованого шару 

звичайних радіально-базисних нейронних мереж (RBFN ‒ Radial basis function 

networks) [211]. Виходами третього прихованого шару є значення , 

четвертого –  і , нарешті, на виході системи 

(п'ятого вихідного шару) з’являється сигнал  

 

де 

 

Нескладно помітити, що розглянута система реалізує нелінійне  

відображення вхідного простору в скалярний  вихідний сигнал  

подібно нормалізованої RBFN [212], а по архітектурі (при фіксованому h) 

збігається з TSK-системою (Takagi, Sugeno, Kang'a) нульового порядку, тобто 

архітектурою Ванга–Менделя [213].  
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Рис. 1 Архітектура, багатошарової нейро-фаззі системи, що еволюціонує 
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   ŷ  

y  
+  −  

1x  

2x  

nx  



 

 
 

Для того щоб зрозуміти взаємозв’язок запропонованого алгоритму в процесі 

функціонування ШНМ авторами було побудовано типовий алгоритм 

функціонування ШНМ з алгоритмом навчання ШНМ (рис. 2).  

 

Рис. 2 Алгоритм функціонування та навчання штучної нейронної мережі, 

що еволюціонує 
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Початковим етапом є введення вихідних даних, а саме початкової 

архітектури та параметрів штучної нейронної мережі (етап 1-4).  

Етап 1. Визначення кількості шарів в штучній нейронній мережі. 

Етап 2. Визначення кількості вузлів в шарі штучної нейронної мережі. 

Етап 3. Визначення кількості зв’язків між шарами та вузлами штучної 

нейронної мережі. 

Етап 4. Визначення кількості скритих шарів штучної нейронної мережі. 

Етап 5. Визначення кількості та параметрів функції належності (ФН). 

Етап 6. Визначення синаптичних ваг зв’язків штучної нейронної мережі. 

Етап 7. Перевірка відповідності архітектури та параметрів штучної 

нейронної мережі вимогам, що висуваються. 

Етап 8. Прийнятті рішення на корегування архітектури та параметрів 

штучної нейронної мережі. 

Розглянемо докладно етапи запропонованого алгоритму навчання. 

Етап 5. Настроювання параметрів і кількості функцій належності. 

Процес настроювання параметрів і кількості функцій належності 

відбувається в такий спосіб. Нехай на вхід системи, у якої в вихідному стані в 

першому прихованому шарі відсутні функції належності, надходить перше 

спостереження навчальної вибірки .  

Це спостереження формує перший вузол першого прихованого шару  так, 

що . У такий спосіб створюється n функцій належності й формується 

єдина синаптична вага , що задається випадково в інтервалі . 

Далі для цієї функції належності  задається радіус сусідства r, обумовлений 

максимально можливим числом функції належності в NFS h. Так, якщо функції 

належності по осях розподілені рівномірно, то  

.                                                      (2) 

Далі при надходженні другого спостереження  проводиться перевірка 

умови  
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.                                           (3) 

Якщо ця умова виконується, то проводиться корекція центрів функцій 

належності вузла  згідно із правилом  

                                (4)   

де  – параметр кроку навчання.  

Таким чином, при  

                                          (5) 

У тому випадку, якщо умова (3) не виконується, то формується другий 

вузол  функцій належності першого прихованого шару, центри яких 

                                                 (6) 

Одночасно з вузлом  в NFS вводиться друга синаптична вага , що 

також задається випадковим чином. Нехай до моменту надходження на вхід NFS 

спостереження сформоване  вузлів функцій належності , із 

центрами  Із надходженням  проводиться 

перевірка умови  

                                  (7)  

Якщо ця умова виконується, то проводиться корекція центрів функцій 

належності, найближчих до відповідних компонентів  відповідно до правила 

                                 (8) 

Нескладно помітити, що (8) є не що інше, як правило самонавчання Т. 

Кохонена “Переможець одержує все” [214] з тою лише різницею, що 

самонавчання карти Кохонена реалізується на гіперсфері  

                                                     (9) 

а правило (8) – на гіперкубі 

                                                  (10) 
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У тому випадку, якщо умова (7) не виконується, у системі формується 

 вузол  із центрами функцій належності  

                                             (11) 

Одночасно з вузлом  формується синаптична вага . Як видно, 

зазначена процедура є гібридним алгоритмом, що еволюціонує Н. Касабова [215] 

та карти, що самоорганізовується Т. Кохонена [214], при цьому процес еволюції 

архітектури-самонавчання функцій належності може відбуватися як безперервно, 

так і до досягнення числа функції належності. Настроювання параметрів центру 

й ширини функцій належності може проводитися по алгоритму із вчителем, 

заснованому на мінімізації цільової функції, яка, як правило, задається з 

використанням евклідової норми та для однієї пари навчальних даних 

що має вид  

                            (12)  

При застосуванні методу найшвидшого спуска відповідні формули 

адаптації в загальному випадку для  -мірного вектора вхідних сигналів 

приймає вид  

                                         (13)  

                                        (14)  

де  – параметр кроку навчання для параметрів центру функції 

належності;  – параметр кроку навчання для параметра ширини функції 

належності;  

Для спрощення розрахунків похідних і прискорення обчислення значення 

функції належності формула адаптації параметра ширини може бути записана у 

вигляді  

                      (15) 
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При використанні в якості функцій належності традиційних гаусианів (9) 

відповідні формули градієнта цільової функції (12) для однієї пари навчальних 

даних приймає вигляд 

                            (16) 

                        (17) 

де  

                                          (18) 

Похідні  і , визначені на основі (9) і (18), можна записати 
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де  – дельта Кронекера,  
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                             (21) 

                           (22) 
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Як ми вже відзначали, для настроювання синаптичних ваг нейро-фаззі 

системи можуть бути використані відомі алгоритми навчання-ідентифікації  

[217, 218]:  експоненціально-зважений рекурентний метод найменших квадратів; 

              (23)  

де  – зовнішній навчальний сигнал,  – параметр забування застарілої 

інформації; 

‒ оптимальний по швидкодії градіентний однокроковий алгоритм 

Качмажа–Уідроу–Хоффа  

                     (24) 

‒ алгоритм навчання, що володіє як стежачими так і згладжуючими 

властивостями [218]  

                    (25) 

і тому подібні процедури.  

Процедура (25) пов'язана з алгоритмом (23) співвідношенням, 

                                      (26) 

а при  отримуємо форму алгоритму (23).  

Процес настроювання синаптичних ваг може відбуватися одночасно із 

самонавчанням-еволюцією першого прихованого шару. Нехай до моменту 

надходження спостереження  сформовано р вузлів функцій належності 

 й розрахований вектор синаптичних ваг . Нехай умова (7) не 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( )( )

( )( ) ( ) ( )( )
( )( )

( )
( ) ( ) ( )( )( )

( )( ) ( ) ( )( )
( )( )

( ) ( )
( ) ( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( )
1

1

1 1
1

1

ˆ1
1 ,

1

1 11
1

1

,0 1,

h hT h

h h h

hT h h

h h

h h

hT h h

h h hT h

h h

hT h h

k
h hT

r

P k y k w k x k
w k w k x k

x k P k x k

P k y k y x k
w k x k

x k P k x k

P k x k x k P k
P k P k

x k P k x k

x x




  


  

 

   

    

−

=

 − − −
 = − + =

+ −


− −
= − +

+ −


  − −
= − − = 

 + −  


 
=   

 


( )y t 

( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

( )( )
( )( )

T

2

1
1 ;

h h

h h h

h

y k w k x k
w k w k x k

x k






− −
= − +

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )

1
T

2

1 1 ,

1 ,0 1

h h h h h h

h h h

w k w k k y k w k x k x k

k k x k

  

   

− = − + − −

 = − +  


( ) ( ) ,h hk TrP k =

0 =

( )x k

1 2, ,..., p   ( )1pw k −



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 255 

виконується, що відразу ж веде до формування вузла  та завданню довільного 

початкового значення синаптичної ваги . При цьому вихідний сигнал NFS 

може бути представлений у вигляді   

                   (27) 

а алгоритм (24) –  

                   (28) 

Як можна бачити, процес одночасних еволюції-самонавчання-

контрольованого навчання не викликає ніяких обчислювальних проблем.  

Етап 7. Перевірка відповідності архітектури та параметрів штучної 

нейронної мережі вимогам, що висуваються. 

На даному етапі відбувається перевірка відповідності архітектури та 

параметрів штучної нейронної мережі вимогам. Зазначені вимоги до 

функціонування штучної нейронної мережі висуваються на етапі проектування 

систем підтримки прийняття рішень та залежать від типу та обсягів завдань, що 

виконуються системами підтримки прийняття рішень.  

Етап 8. Прийнятті рішення на корегування архітектури та параметрів 

штучної нейронної мережі. 

На підставі порівняльної оцінки вимог, що висуваються до функціонування 

ШНМ та реальної їх ефективності приймається рішення на корегування 

параметрів ШНМ, а саме (дія 6-8 на схемі рис. 2): виду та параметрів функції 

належності; синаптичних ваг між зв’язками. 

У разі неможливості забезпечити необхідні вимоги, що висуваються до 

ШНМ, приймається рішення на зміну архітектури ШНМ та визначенні 

початкових параметрів ШНМ (дія 1-5 на схемі рис. 2). 
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3.3.2 Розробка методики навчання штучних нейронних мереж для 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень 

Метою дослідження є розробка методики навчання штучних нейронних 

мереж для інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, яка дозволяє 

виконувати обробку більшої кількості інформації, при однозначності рішень, що 

приймаються. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: провести постановку 

завдання навчання штучних нейронних мереж; провести розробку методики 

навчання штучних нейронних мереж для інтелектуальних систем підтримки 

прийняття рішень;  визначити переваги та недоліки запропонованої методики. 

Мережа Кохонена [193] відноситься до самоорганізуючих мереж. Це 

означає, що вони не отримують бажаний вихідний сигнал при надходженні 

вхідного навчального вектору, а в результаті навчання мережу розділяє вхідні 

сигнали на класи, таким чином формуючи топологічні карти. Одним з 

найважливіших властивостей навченої мережі Кохонена є її здатність до 

узагальнення. Суть роботи мережі Кохонена полягає в тому, що відбувається 

кластеризація вхідних векторів в групи схожих між собою векторів. При цьому 

ваги мережі настроюються так, щоб вхідні образи, які належать одному кластеру, 

активізували один і той ж вихідний нейрон.  

Вектор кожного з нейронів мережі Кохонена може замінити групу 

відповідних йому класифікуються векторів. Таким чином, це властивість 

дозволяє використовувати даний вид мережі в галузі стиснення даних.  

Варто відзначити, що самоорганізуюча карта Т. Кохонена реалізує 

відображення вхідного простору розмірності n в вихідна простір розмірності m. 

Самоорганізована карта має дуже просту архітектуру з прямою передачею 

інформації. Крім нульового (рецепторного) шару, вона містить єдиний шар 

нейронів, який дуже часто називають шаром Кохонена [193]. 

Саме завдяки такій організації, кожен нейрон мережі отримує всю 

інформацію про аналізованому образі і генерує на свій вихід відповідний відгук. 

Після цього в шарі Кохонена виникає режим конкуренції, в результаті якої 
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визначається єдиний нейрон-переможець з максимальним вихідним сигналом. 

Цей сигнал по латеральним зв'язків забезпечує збудження найближчих “сусідів” 

переможця і придушення реакції далеко віддалених вузлів. Самоорганізуються 

карти можуть мати різну топологію. Однак найбільш часто рецептори і нейрони 

розташовуються у вузлах одно або двовимірної решітки. Розглянемо докладніше 

архітектуру самоорганізуючої карти. На вхід мережі надходить n -мірний 

вхідний сигнал. Мережа містить єдиний шар з m нейронів, які утворюють на 

площині прямокутні решітки. 

Нейрони характеризуються своїм місцем розташування в мережі. Кожен 

нейрон шару Кохонена пов’язаний з кожним входом нульового (вхідного) шару 

прямими зв’язками, а також з усіма іншими нейронами поперечними зв'язками. 

На рис. 3 представлена 1D-карта Кохонена. 

 
 

Рис. 3 – 1D-карта Кохонена 

 

В процесі навчання сусідні нейрони впливають один на одного сильніше, 

ніж ті, які розташовані далі. Саме латеральні зв'язку в мережі забезпечують 

збудження одних нейронів і гальмування інших. Кожен нейрон з шару Кохонена 

формує зважену суму сигналів . При цьому, якщо синапси 

прискорюють, то . Якщо ж синапси гальмуючі, то . 

На рис. 4 запропоновано методику навчання штучної нейронної мережі. 

Удосконалення зазначеної методики навчання полягає в додаванні дій 5-8 до 

відомих методів навчання штучних нейронних мереж. Тобто відбувається 
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додатково навчання штучних нейронних мереж, що не було враховано в роботах 

[192‒208]:  

архітектури штучних нейронних мереж в залежності від кількості вхідної 

інформації (кількості шарів, кількості скритих шарів, кількості зв’язків між 

нейронами у шарі та між шарами); кількості та параметрів функції належності; 

не вимагає зберігання раніше розрахованих даних. 

Крок 1: Початковим етапом є ініціалізація початкових значень синаптичних 

ваг. Крок 2. Визначення ваг нейронів. Крок 3. Корекція ваг нейрону та 

визначення функції сусідства. Крок 4. Формування першого кластеру. 

Крок 5. Перевірка значення порогу. Крок 6. Перевірка спроможностей 

архітектури щодо обробки кількості інформації, що надходить на її вхід.  

Крок 7. Еволюція архітектури системи. 

Перед початком роботи алгоритму навчання мережі Кохонена вхідні 

вектори попередньо нормалізуються: 

                                      (29) 

Сам алгоритм навчання мережі Кохонена може бути описаний як 

послідовність кроків: 

Крок 1: проводиться ініціалізація початкових значень синаптичних ваг 

. 

Одним з часто застосовуваних способів ініціалізації є присвоювання 

синаптичним вагам значень, рівних випадково обраним векторам з безлічі 

спостережень. В цілому, існує три основних способу ініціалізації початкових 

ваг: ініціалізація випадковими значеннями, коли всім ваг даються малі випадкові 

величини; ініціалізація прикладами, коли в якості початкових значень задаються 

значення випадково вибраних прикладів з навчальної вибірки; лінійна 

ініціалізація.  

В цьому випадку ваги ініціюються значеннями векторів, лінійно 

впорядкованих вздовж лінійного підпростору, що проходить між двома 

головними власними векторами вихідного набору даних. 
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Рис. 4. – Методика навчання штучної нейронної мережі 

 

Крок 2: на вхід системи подається нормалізований вектор сигналів  та 

вибирається вектор ваг (нейрон), найближчий до  тобто вектор, для якого 

Евклідова відстань до x буде найменшим: 

                                      (30) 

Цей вираз також може бути записано в наступному вигляді: 
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                                    (31) 

Крок 3: проводиться корекція (настройка) вектору синаптичних ваг  за 

правилом 

                       (32) 

де ‒ нове значення ваги,  ‒ змінюється з часом коефіцієнт 

посилення (на першій ітерації  поступово зменшується до нуля, тобто, 

 ‒ монотонно спадаюча функція (функція сусідства) виду, 

                                              (33) 

де  ‒ вектор, який визначає положення i -го нейрона в решітці,  ‒ вектор, 

який визначає положення j -го нейрона в решітці. Очевидно, що для нейрона-

переможця  Найчастіше в якості опції сусідства вибирають 

гаусіан, “Мексиканський капелюх”, косинусоїдну функцію, функції 

Єпанечнікова та т.п. При цьому вихідні сигнали мережі визначаються так: 

                                        (34) 

Далі кроки 1 і 2 повторюються до тих пір, поки вихідні значення мережі не 

стабілізуються із заданою точністю. Сенс настройки за виразом (32) зводиться 

до того, що відбувається мінімізація різниці між вхідним вектором  і 

вектором синаптичних ваг нейрона-переможця. 

Іншими словами можна сказати, що цей алгоритм в процесі настройки 

“підтягує” вектор синаптичних ваг нейрона-переможця до поточному вхідному 

образу . В даному випадку знаходиться вектор , який потім 

зменшується на величину , яка задає швидкість навчання. Таким чином, 

можна сказати, що навчання зводиться до обертання вектору ваг нейрона в 

напрямку вхідного вектору без істотного зміни його довжини. 

В [209] запропоновано оригінальний online еволюціонуючий метод 

нечіткої кластеризації (evolving fuzzy clustering method, EFCM), в основі якого 

лежить імовірнісний підхід до вирішення завдання, при цьому основним 
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параметром, який в підсумку визначає кінцевий результат, є радіус сформованих 

кластерів, обраний з емпіричних міркувань і визначає в підсумку число 

можливих класів. Незважаючи на ефективність імовірнісних алгоритмів нечіткої 

кластеризації (FCM), їх “слабким” місцем є “жорстке” обмеження 

                                        (35) 

Цього недоліку позбавлений, так званий, можливістний (possibilistic) 

підхід (PCM) до нечіткої кластеризації [208], пов’язаний з оптимізацією цільової 

функції що веде до того, що спостереження, так само належить всім класам, 

тобто рівновіддалене від всіх центроїдів, може має ті ж рівні приналежності, що 

і спостереження, також рівновіддалене від центроїд, але не належить жодному з 

кластерів 

                    (36) 

де  ‒ центр ваги j-го кластера, який вираховується в 

процесі обробки даних,  ‒ параметр фазифікації (“фаззіфікатор”), що 

визначає “розмитість” меж між кластерами і зазвичай покладаються ,

 ‒ скалярний параметр, що визначає відстань, на якому приналежність 

приймає значення 0,5, тобто якщо: 

                                                  (37) 

то . 

Використання можливістного підходу веде до еволюціонуючого методу 

нечіткої кластеризації (EPCM), який зручно записати у формі послідовності 

кроків: 

Крок 4: при надходженні спостереження  формується перший кластер 

з центроїдом . 

Крок 5: при надходженні спостереження  перевіряється умова 

                                             (38) 
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де  ‒ деякий апріорі задається поріг. 

Якщо ця умова виконується, то спостереження  не формує новий центр 

ваги, тобто потрібно було, що воно належить першому кластеру з рівнем 

належності 

                                    (39) 

Якщо ж виконується умова  

                                         (40) 

то відбувається корекція центроїда  згідно WTA (winner-takes-all, WTA)-

правилу самонавчання Кохонена [209]:  

                                               (41) 

 ‒ параметр кроку налаштування. 

При цьому центроїд  підтягується до вектору спостережень ; якщо ж 

для  виконується нерівність 

                                             (42) 

то формується другий кластер з центроїдом  

.                                                        (43) 

При цьому повинні бути розраховані рівні належності  та  по 

формулам, що наведені нижче.  

Крок 6. Перевірка спроможностей архітектури щодо обробки 

кількості інформації, що надходить на її вхід. 

Отже якщо є N спостережень та m кластерів з центроїдами , розрахунки 

всіх належностей та скореговані координати центроїдів оцінюються згідно 

відношення:  
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                                                (44) 

отримаємо в результаті мінімізації (36) по всім параметрам, що 

оцінюються.  

Система рівнянь (44) представляє собою по суті пакетний алгоритм 

обробки інформації так, що при надходженні спостереження  усі 

розрахунки повинні бути проведені заново. Зрозуміло, що при достатньо  високій 

частоті надходження даних підхід може виявитися неефективним.  

З цією метою потрібно провести розробку рекурентних процедур, що не 

потребують зберігання відпрацьованих раніше даних. Реалізувати зазначені 

рекурентні процедури можна на основі двошарової адаптивної нейро-фаззі 

мережі з наступною архітектурою. 

Перший скритий шар мережі утворений звичайними нейронами Кохонена 

, пов’язані між собою латеральними зв’язками, по яким реалізується процес 

конкуренції. Вихідний шар мережі, утворений вузлами , призначений для 

розрахунку рівнів належності кожного спостереження кожному j-му 

кластеру, . Для налаштування центроїдів кластерів використовується 

рекурентна процедура самонавчання, яка має вид [201]: 

( )
( )

( ) ( )

( )

( )
( ) ( )

( )

1
1

2 1

1

1

2

1

1

1 ,

,

,

j

j

N

j

k
j N

j

k

N

j j

k
j N

j

k

x k c
u k

u k x k

c

u k

u k x k c

k

u k















−

−

=

=

=

=

  
   −
  = + 
      




=



 −


=











( )1x N +

K

jN

u

jN

( )x k

1,2,3,...,j m=



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 264 

                          (45) 

Неважко помітити що перший вираз (45) і є WTM-правило самонавчання 

зі звужуючою функцією сусідства   

Крок 7. Еволюція архітектури системи. 

Процес еволюції системи подібно попередньому починається з єдиного 

нейрона Кохонена, який уточнює координати першого центроїду . Наступний  

нейрон додається до мережі при виконанні умови (42), яке в даному випадку 

приймає форму 

                                          (46) 

В цей момент формується нейрон з центроїдом . Тут необхідно  

помітити, що оскільки в нейронних мережах Кохонена дані попередньо 

нормуються на гіпершар так, що 

                                           (47) 

нерівність (42), яке визначає необхідність введення до  мережі нових 

нейронів, отримує форму  

                                        (48) 

або 

                                         (49) 
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Таким чином, нарощування архітектури відбувається в результаті 

постійного контролю нерівенств (58) або (49) що відбувається в випадку, якщо 

ці нерівенства порушуються.  

Завдяки використанню саме можливістного підходу, доцільна реалізація 

ще однією “гілки еволюції”, а саме, якщо в якійсь момент часу виявиться, що 

належності спостереження  не перевищують деякого порогового значення  

                                               (50) 

тобто спостереження  достатньо далеко розташовано от всіх вже 

сформованих центроїдів, це також може служити сигналом для формування 

нового кластера  

                                                  (51) 

Для оцінки якості нечіткої кластеризації може бути використаний 

популярний індекс Ксі–Бені [201] в розширеній формі [205]. Для фіксованої 

вибірки, що має N спостережень цей індекс має вид 

                         (52) 

Для online обробки цей індекс подібно центроїдам кластерів також може 

розраховується рекурентно:  

                  (53) 

Додавання виразу (51) в процедуру навчання (47) дозволить організувати 

додатковий контроль за кількістю кластерів, що формуються системою. Так, 

введення третього порогу  та перевіряючи на кожному кроці умову  

,                                               (54)  
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можна зупинити процес нарощування нейронів в випадку порушення 

нерівності (54).  

Запропоновано методику навчання штучних нейронних мереж для 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. Проведено моделювання 

роботи запропонованої методики в програмному середовищі MathСad 14.  

Для проведення експерименту використовувався двовимірний штучно 

згенерований набір даних. Він містив 15 кластерів з різним рівнем перекриття. 

Вибірка даних містила 5000 спостережень. Дані подавалися на обробку в 

послідовному режимі. Для порівняння якості кластеризації використовувалися 

FCM і система, заснована на еволюціонує методі нечіткої кластеризації (Evolving 

Fuzzy Clustering Method, EFCM) з різними значення параметра порога. Як 

критерій оцінки якості кластеризації був використаний індекс Ксі-Бені. У 

таблиці 1 представлені порівняльні результати кластеризації. 

Таблиця 1 ‒ Порівняльні результати кластеризації 

Система 
Кількість 

кластерів 

Параметри 

алгоритму 

XB 

(Індекс Ксі-

Бені) 

Час 

кластеризації, 

с 

FCM (Fuzzy  

C-Means) 

15 - 0.0903 2.69 

EFCM 9 Dthr = 0.24 0.1136 0.14 

EFCM 12 Dthr = 0.19 0.1548 0.19 

Запропонована 

система 

(пакетний 

режим)  

12 delta = 0.1 0.0978 0.37 

Запропонована 

система (online 

режим) 

12 delta=0.1 0.1127 0.25 

 

Для проведення наступного експерименту була використана вибірка даних, 

що описує характеристики об’єкту моніторингу. Вибірка даних містила 210 

спостережень. Кожне спостереження описувалося сім’ю параметрами: кількість 

особового складу; загальна чисельність особового складу; кількість 

організаційно-штатних структур; кількість зразків озброєння та військової 

техніки; кількість засобів зв’язку; кількість типів зразків озброєння та військової 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 267 

техніки; тип засобів зв’язку. Перед кластеризацією ознаки спостережень були 

нормалізовані на інтервалі . 

Таблиця 2 ‒ Порівняльні результати кластеризації 

Система 
Кількість 

кластерів 

Параметри 

алгоритму 

XB 

(Індекс Ксі-

Бені) 

Час,с 

FCM (Fuzzy  

C-Means) 

3 - 0.1963 0.81 

EFCM 4 Dthr = 0.6 0.2330 0.04 

Запропонована 

система 

(пакетний 

режим)  

3 delta = 0.4 0.2078 0.45 

Запропонована 

система (online 

режим) 

3 delta = 0.4 0.2200 0.30 

 

Параметри аналізованих систем, а також кількість виявлених кластерів, 

також наведені в табл. 2. Для оцінки якості роботи систем використовувався 

індекс Ксі-Бені (XB). Варто відзначити, що запропонована система показала 

кращий за критерієм PC (partition coefficient, PC ‒ коефіцієнт розбиття) результат 

в порівнянні з EFCM і кращий за часом роботи результат в порівнянні з FCM. Як 

запропоновані системи, так і FCM виявили три нечітких кластера.  

Основними перевагами запропонованої методики оцінки є: не накопичує 

помилки навчання в ході навчання штучних нейронних мереж за рахунок 

корегування параметрів та архітектури штучної нейронної 

мережі; однозначність отриманої результатів; широка сфера використання 

(системи підтримки та прийняття рішень); простота математичних 

розрахунків; можливість адаптації системи в ході роботи; можливість синтезу 

оптимальної структури системи підтримки та прийняття рішення. 

До недоліків запропонованого методики слід віднести: 

– втрата інформативності при оцінюванні (прогнозування) за рахунок 

побудови функції належності. Зазначена втрата інформативності може бути 

зменшена за рахунок вибору типу функції належності та її параметрів при 

 0,1
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практичній реалізаціях запропонованої методики в системах підтримки та 

прийняття рішень. Вибір типу функції належності залежить від обчислювальних 

ресурсів конкретного електронно-обчислювального засобу. 

– менша точність оцінювання по окремо взятому параметру оцінки стану; 

– втрата точності результатів за час перестройки архітектури штучної 

нейронної мережі. 

Зазначене дослідження є подальшим розвитком досліджень проведеними 

авторами, що спрямовані на розробку теоретичних основ підвищення 

ефективності систем штучного інтелекту, що опубліковані вже раніше  

[1, 2, 29‒32].  

 

Висновки 

 

1. Розроблено алгоритм навчання методу навчання штучних нейронних 

мереж для інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень.  

Підвищення оперативності обробки інформації та зменшення похибки 

оцінювання досягається за рахунок: навчання не тільки синаптичних ваг штучної 

нейронної мережі, але й виду та параметрів функції належності; навчання 

архітектури штучних нейронних мереж; можливості комбінації елементів 

штучної нейронної мережі; можливості навчання окремих елементів штучної 

нейронної мережі; обчислення даних за одну епоху без необхідності зберігання 

попередніх обчислень. Зазначене зменшує час на обробку інформації за рахунок 

відсутності необхідності звернення до бази даних; 

‒ відсутності накопичення помилки навчання штучних нейронних мереж в 

результаті обробки інформації, що надходить на вхід штучних нейронних мереж. 

Дослідження розробленого алгоритму навчання показало, що зазначений 

алгоритм навчання забезпечує в середньому на 10–18 % більшу високу 

ефективність навчання штучних нейронних мереж та не накопичує помилок в 

ході навчання. 
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2. Наукова новизна зазначеної методики навчання штучних нейронних 

мереж для інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень полягає в 

наступному. 

‒ проводить навчання не тільки синаптичних ваг штучної нейронної мережі, 

але й виду та параметрів функції належності; 

‒ в разі неможливості забезпечити задану якість функціонування штучних 

нейронних мереж за рахунок навчання параметрів відбувається навчання 

архітектури штучних нейронних мереж; 

‒ вибір архітектури, виду та параметрів функції належності відбувається з 

врахуванням обчислювальних ресурсів засобу та з врахуванням типу та кількості 

інформації, що надходить на вхід штучної нейронної мережі; 

‒ не відбувається накопичення помилки навчання штучних нейронних 

мереж в результаті обробки інформації, що надходить на вхід штучних 

нейронних мереж. 

Практична цінність запропонованої методики полягає в тому, що на її основі 

було проведено розробку практичних рекомендації щодо підвищення 

ефективності навчання штучних нейронних мереж. 

Дослідження розробленої методики показало, що зазначена методика 

навчання забезпечує в середньому на 16–23 % більшу високу ефективність 

навчання штучних нейронних мереж та не накопичує помилок в ході навчання. 
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SECTION 4. ELECTRICAL ENGINEERING 

 

4.1 The mechanism of thermoactivated dislocation motion in intrinsically 

defective semiconductor crystals 

 

          Studies of the effect of point defects on the mobility of dislocations in crystals 

have been studied mainly for impurity atoms in terms of their "braking" properties in 

order to create materials with predictable mechanical properties [224– 227]. It was 

assumed, local barriers were thought to be associated with point defects.  However, 

unlike Pierrels barriers, which are placed strictly periodically, such barriers are 

characterized by a chaotic arrangement in the sliding plane of the dislocation. 

Therefore, the main work on the study of the interaction of moving dislocations with 

point defects was solved by modeling the thermoactivated motion of dislocations 

through randomly placed local barriers of different shapes and a certain distribution in 

height and distance between them. However, attempts to apply this approach to the 

Peierls model led to the functional dependences of the dislocation velocity on 

temperature and tension υ (T, τ) in forms that do not agree with the experimental 

results. 

The problem of the influence of point defects of stoichiometry on the kinetics of 

reproduction and movement of dislocations has not been studied. In this case, the 

interpretation of the behavior of dislocations in crystals is a priori carried out in the 

same way as for impurity atoms, which is not correct for intrinsically defective crystals. 

Therefore, the  aim of this work is to study the role of stoichiometry defects in the 

thermoactivated motion of dislocations within a wide range of changes in their 

concentrations and temperature range. Such studies were performed on crystals of solid 

solutions of CdxHg1-xTe (x-molar composition) as model objects. The source crystals  

after cultivation  have significant nonstoichiometry due to the high elasticity of 

mercury vapor. An important feature of such crystals is also a smooth change in the 

band gap (from –0.1 to 1.5 eV) with a change in the molar concentration of Cd. 
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Thermoactivation analysis of the plastic fluidity of crystals of solid solutions of 

CdxHg1-xTe indicates that the movement of dislocations is controlled by the Payers 

mechanism [228]. However, with a potentially low Peyerls relief for these crystals, the 

processes of movement and reproduction of dislocations must be significantly 

influenced by their own point defects, in particular defects in stoichiometry. The effect 

of such defects on thermoactivated slip dislocations in CdxHg1-xTe crystals was 

revealed in [229].          

          Experimental methodology.The methods of microhardness (PMT-3 

microhardness tester) and uniaxial compression (Regel-Dubov relaxometer) were used. 

Bridgman-grown single crystals were studied. The identification plane was the chip 

plane (110). The concentration of intrinsic defects was regulated by annealing samples 

at controlled mercury vapor pressures pHg or high-temperature thermal annealing 

(HTTA) at 623 K. Control of stoichiometric defects was performed by Hall 

measurements of carrier concentration (T = 77 K) . The temperature dependences of 

the microhardness Hv (T) of samples of different stoichiometry in the temperature 

range 77–450 K were investigated. Based on these data, the dependences of the 

difference concentration (p77K - n77K), microhardness Hv1 (T = 300 K) and Hv0 (values 

corresponding to the initial part of the athermic region of Hv(T) dependence) on pHg in 

the process of regulating thermal annealing were constructed. Measurements of Hv(T) 

were performed on two identical samples: the first was subjected to the annealing cycle 

with increasing pHg (T = 573 K), the second – HT AT in saturated Hg vapors at 623 K. 

            The results of experimental research and their discussion. Figure 1 shows the 

experimental dependences of carrier concentration (p77K - n77K) and microhardness for 

the Cd0,24Hg0,76Te single crystal on the mercury vapor pressure pHg  during annealing. 
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 Figure 1.   Dependences of carrier concentration (p77K - n77K) (1) and microhardness 

Hv0 (2) and Hv1 (T = 300 K) (3) for the Cd0,24Hg0,76Te single crystal from the   

mercury vapor pressure pHg during annealing. The dashed line corresponds to the 

changes in the sample after HT AT. 

The insert shows a schematic dependence of Hv (T) for CdxHg1-xTe with 

characteristic measurement points Hv0 and Hv1 

 

                 It follows from the figure that the increase in pHg for the first sample from   1.8 

∙ 10-3 at is accompanied by a monotonic decrease in p77K, which in accordance with the 

conventional model of point defects in CdxHg1-xTe means "healing" vacancies in the 

metal lattice diffusion. The extremum at pHg ≈ 10-1 at corresponds to a composition 

close to stoichiometric, when vacancies [Hg] and [Cd] are mostly absent. A further 

increase in pHg is accompanied by an increase in the concentration of interstitial atoms 

(Hg), as a result of which the crystal acquires an electronic type of conductivity.For the 

semiconductor composition Cd0,24Hg0,76Te studied in this work, the characteristic 

regions on the nonmonotonic dependence of Hv (T) (see the insert in figure 1) are 

relatively more pronounced than for compositions close to semimetallic. For the first 

sample, when the concentration of vacancies decreases, the value of Hv0 decreases 

monotonically, reaching the minimum value at the stoichiometric composition. Further 

saturation of the Hg sample by increasing the concentration between the nodal mercury 

does not change the microhardness. The second sample after HT AT (30 min.) shows 

an increase in concentration to a maximum value of 1018 cm-3 (Hv0 in this case decreases 
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sharply from 63 to 49 kgf / mm2). It is noteworthy that with increasing concentration 

of [Hg] crystal hardening is observed only in the low temperature region, i.e. in the 

athermic region and lower on the Hv (T) dependence, and in the high temperature 

region there is a slight hardening of both crystals. The minimum value of Hv1 in this 

case is reached at stoichiometric concentration and does not change with increasing 

concentration (Hg). 

           To assess the contribution of various stoichiometry defects to the process of 

interaction with moving dislocations in plastic fluidity, the dependences of the yield 

strength σ0 at uniaxial compression (293K) and activation volume Va on the degree of 

structural perfection were studied compression of samples with different 

concentrations (p77K - n77K), using the method [230] (T = 293K). In figure 2 shows the 

following dependences for Cd0,21Hg0,79Te crystals. 

 

                    

  Figure  2. Dependences of dark Va (1) and light Vas (2) activation 

               of dislocation volumes and yield strength σ0 (3 ) from the  

                concentration of carriers in single crystals Cd0,21Hg0,79Te,  

                    obtained from uniaxial deformation tests at T = 300 K 

 

   From figure 2 it follows that σ0 (as well as Hv1) decreases monotonically with 

increasing concentration [Hg], reaching the maximum value at stoichiometric 

composition. The introduction of type (Hg) defects in the lattice does not affect σ0. 

With such a change in the spectrum of point interferences, Va increases from 11 to 14 

b3, reaching the maximum value in stoichiometric crystals. Subsequent annealing, 
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which leads to n-type conductivity with an electron concentration of n77K = 1016 cm-3, 

has virtually no effect on Va. The tendency to change Va with the concentration of 

stoichiometric defects is especially clear for the “light” value of the activation volume 

Vas obtained by irradiating the relaxed crystals with light under conditions of negative 

photoplastic effect. 

  Let us discuss the results obtained in terms of thermoactivated dislocation 

motion. The non-trivial nature of Hv (T), as well as the results of the study of the effect 

of annealing on the parameters Hv0, Hv1, σ0 and Va indicate a specific role of 

stoichiometric defects in the inhibition of mobile dislocations. In particular, the 

dominant defects that resist motor dislocations are [Hg] and [Cd]. However, when the 

crystal temperature changes, the mechanism of interaction [Hg] with mobile 

dislocations changes: in the region of high temperatures (T ≥ 300 K) the interaction is 

mainly elastic, resulting in a slight strengthening of the crystal with increasing [Hg] 

concentration. This fact is confirmed, as shown above, also by a decrease in Va with 

increasing concentration [Hg], which is due to a decrease in the average distance 

between local stoppers, and thus an improvement in the structural perfection of the 

crystal. Atoms (Hg) do not have a locking effect on moving dislocations, which is also 

consistent with the conclusions [229]. 

            Using the activation volume  value, we estimate the average distance between 

obstacles for moving dislocations. Provided that the distance between the obstacles is 

comparable to their size, the minimum distance between them is equal to: 

Lmin ≈ (V0/b)1/2 

where V0 is the activation volume at =0 ( – the thermal component of the applied 

tension), b is the Burgers  vector.  

         The effective distance between obstacles along the dislocation line depends on 

the tension (weak obstacles) [231]:                  

Lmax = (Gb l2/ )1/3     

where G is the shear modulus. 

Estimates of the above formulas show that the stoppers for moving dislocations 

are defects in the sliding plane of dislocations at distances of approximately 2.0 – 2.4 

 





THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 275 

and 3.2 – 4.6 nm for p- and n-type crystals, respectively. Thus, in n-type samples, the 

distance between the interferences is almost twice the same distance in p-type crystals, 

which is due to the “healing” of mercury vacancies during annealing in saturated 

mercury vapor. 

  In the region of low temperatures, electrical interaction predominates. In this 

case, the sliding process of dislocations is accompanied by an increase in their fill factor  

f  due to saturation of broken bonds in the dislocation nucleus by electrons of point 

centers (in our case –  ionized [Hg]), “swept” by dislocation when moving in the sliding 

plane. The probable course of such processes in CdxHg1-xTe is evidenced by the results 

of electrophysical measurements of crystals in the process of their uniaxial deformation  

[ 232 ]. According to this model, as the concentration of [Hg] increases, the charge at 

the dislocations increases, thus limiting the mobility of the latter, which 

macroscopically manifests itself in increasing the microhardness of the sample. 

Therefore, the nonmonotonic nature of the Hv(T) dependence for CdxHg1-xTe is due to 

a similar charge dependence on the dislocations, and hence to the effect on their 

mobility. 

These results indicate that in CdxHg1-xTe crystals, within the framework of the 

main dislocation displacement mechanism (Peierls mechanism), the transformation of 

the alternative mechanism of interaction of mobile dislocations with point defects takes 

place when the temperature changes. 

 The decreased strength of the crystal after HT AT can be explained by the action 

of the following mechanisms. First, since the final cause of p77K growth after HT AT is 

currently unknown, a sharp increase in Hv1 after such annealing indicates that after 

growth, the studied crystals contain a significant concentration of local stoppers of 

unknown nature (possibly [Hg] complexes), as a result, the crystals have a high initial 

microhardness. Annealing destroys such defects and the crystal acquires a more perfect 

structure for thermoactivated dislocation motion. In the framework of the used 

dislocation charge model, the drop in microhardness can be explained by a decrease in 

the energy of formation of double inflections due to a sharp increase in the coefficient 

f of mobile dislocations [233]. 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 276 

            After HT AT at the maximum concentration of point defects, distortions of the 

potential relief and fine structure of dislocation nuclei are possible, as a result of which 

the strength properties of the lattice also change. To quantify the contribution of 

intrinsic defects in this process, the calculation of the Peierls tension σP – tension of 

the deactivation motion of dislocations was performed. For Pierre's sinusoidal relief 

[234]: 

                            

for quasi-parabolic: 

                              

where G is the shear modulus (for Cd0.2Hg0.8Te is 1.8 1010 N / m2), a1 is the distance 

between two adjacent Peyerls relief grooves), b is the value of the Burgers vector. The 

most real results of σP calculations are obtained for quasi-parabolic relief. In particular, 

for crystals of different stoichiometry, the specific values are as follows: 

 p77K = 8 1016 сm-3          σP =  860 MPa 

    p77K = n77K = 1015 сm-3    σP =770 MPa  

      p77K = 1018 сm-3                   σP = 120  MPa  

   Satisfactory agreement between the calculated value of  Peierls  tension and 

the value obtained from the extrapolation of the temperature dependence of the yield 

strength to σ0 (T = 0 K) is observed only in samples with minimal deviation from the 

stoichiometric concentration (intrinsic). At the maximum concentration of acceptors, 

the calculated value of σP does not correspond to real values. Thus, the above results 

indicate the possible influence of stoichiometry defects (Hg vacancies) on the Pierrels 

relief up to its distortion. 

Thus, a set of studies to establish the role of intrinsic defects in thermoactivated 

dislocation motion shows that [Hg] vacancies are the dominant defects that affect the 

kinetics of motion and reproduction of double bends in the entire temperature range of 

plasticity of CdxHg1-xTe crystals. 

The study of thermally activated sliding dislocations in such crystals in a wide 

range of temperatures synchronously with the control of their electrophysical 

2 3

1/16p U Ga b = 

2 3

116 /p U Ga b = 
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parameters RH(T) found that plastic deformation is determined by the equilibrium state 

of their electronic subsystem [232]. This situation is typical of narrow band 

semiconductors due to the presence of stoichiometric defects, creating an acceptor level 

in the band gap near the valence band ceiling with low activation energy EA = 0.02 eV 

and a donor near the bottom of the conduction band (activation energy close to zero). 

Therefore, a certain thermodynamic state of the electronic subsystem will determine 

the charge state of its own stoichiometric defects - vacancies [Hg] and [Cd] and 

interstitial atoms (Hgі). The latter will always be in the ionized state and due to their 

coordination in the internodal positions will not, as confirmed above, inhibit the 

dislocations due to the lack of lattice dilatation. Thus, a change in temperature in a 

relatively small range will be accompanied by recharging of the local centers associated 

with [Hg] and their corresponding levels in the restricted zone. Thus, within the main 

mechanism controlling the plastic fluidity, the change in crystal temperature, 

synchronously with the change in its conductivity type, will also be accompanied by a 

change in the mechanism of interaction of moving dislocations with point defects of 

the crystal lattice. 

    Based on uniaxial deformation studies, it is established that the general trend 

in the thermoactivated motion of dislocations during the transition of the crystal from 

the impurity region of conductivity to its own is an increase in the activation volume 

and activation energy of dislocations. Activation volume is known to be the first sign 

that separates the mechanism of thermoactivated dislocation motion. In particular, the 

low value of Va in the region of impurity conductivity indicates the dominant role of 

mechanisms that require the movement of atoms from or to the dislocation in the 

overall process of movement of dislocations. 

   Therefore, the thermoactivated motion of dislocations in CdxHg1-xTe, 

obviously, should be considered as the imposition of mechanisms of conservative 

motion of dislocations and sliding dislocations. The increase in the activation volume 

during the transition from the impurity region to its own indicates an increase in the 

contribution of net slip over crawl in the overall mechanism of dislocation movement. 
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  In general, we associate the observed correlation between the yield strength and 

microhardness with the equilibrium state of the electronic subsystem, first, with the 

different role of stoichiometry defects in the interaction with mobile dislocations at 

certain equilibrium states of the electronic subsystem of samples and, secondly, when 

the crystal passes from one mechanism to another in a certain temperature range. 

  In the region of impurity conductivity, a fixed concentration of temperature 

corresponds to a certain concentration of ionized intrinsic acceptor point defects. Any 

change in temperature unambiguously affects the change in the concentration of 

electrons localized at the acceptor level Ea. The movement of dislocations in this 

temperature range is carried out mainly due to the creep of dislocations with the 

participation of their own point defects, in particular vacancies Hg and Cd. This process 

is accompanied by the filling of dislocation zones with electrons, "swept" from ionized 

acceptors, as a result of which the mobility of dislocations is reduced. An increase in 

the crystal temperature is accompanied by an increase in the electron concentration at 

the acceptor level of the eigenpoint defects. However, the number of such carriers 

"swept" on the dislocation line decreases due to the thermal release of electrons from 

the dislocation to the conduction band. Thus, the plastic deformation of CdxHg1-xTe 

crystals in the region of impurity conductivity is carried out by the movement (mainly 

conservatively) of charged dislocations with simultaneous “sweeping” of electrons 

from ionized acceptors into dislocation zones. 

             Further increase in temperature is accompanied by a change in the mechanism 

of conductivity of crystals. In the mixed conduction region, most point acceptors are 

ionized, and in their own, all defects of this type are in the ionized state. Plastic 

deformation in these cases is carried out by the interaction of charged dislocations 

moving (mostly in a non-conservative way) in the sliding plane, with ionized defects 

of the lattice. The latter fact, in our opinion, may be one of the reasons for the relatively 

high plasticity of the studied crystals. In this case, as suggested in [233], the energy of 

formation of the double inflection on the charged dislocation decreases due to the 

electrostatic repulsion of the inflection from the rest of the dislocation. reduction of the 
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energy of formation of double inflection, due to long-range Coulomb forces of 

interaction between charged defects and dislocations: 

E= 8 π/15ε a (e2 / kT a lnc-1)1/2 

where ε is the dielectric constant; e - electron charge; c is the concentration of point 

defects.  This fact leads to the conclusion that increasing the concentration of ionized 

defects causes an increase in the rate of dislocations, that is hardening of the crystal. 

               Conclusions. Thus, based on the results of complex studies of concentration 

and temperature dependences of microhardness, yield strength and activation volume 

from uniaxial deformation tests, the role of stoichiometry defects in thermally activated 

motion of dislocations in narrow-band crystals CdxHg1-xTe. dislocations. It is shown 

that at high concentrations of mercury vacancies their influence on the Pierrels relief 

of the lattice occurs. The influence of the equilibrium state of the electronic subsystem 

of narrow-band semiconductors on the behavior of dislocations in them in the process 

of plastic fluidity is established. When the temperature changes, within the framework 

of the main mechanism of dislocation motion, the dominant mechanisms of interaction 

of dislocations with the imperfections of the crystal lattice change.   
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4.2 Determination of destruction conditions for substrates of flexible printed 

structures 

 

The number of flexible printed structures (FPS) used in electronic products is 

constantly growing, based on the many advantages of such products compared to 

traditional printed circuit boards on rigid substrates and bulky cable products [235-

236]. In light of the rapid development of flexible electronics around the world, the 

study of such structures is extremely relevant [237-238]. Flexible printed structures are 

used in mobile devices, in particular, for military, medical or space applications, etc.  

Thus, it is advisable to use FPS in robotic mobile platforms, for which the size 

of structural elements, their weight and reliability are critical [239-240]. FPS can 

significantly reduce the overall dimensions of the hardware component of mobile 

platforms, while providing the possibility of three-dimensional installation, as well as 

their use in a dynamic mode under various external influences.  

To conduct experimental researches, a test sample of FPS with dimensions of 

100 mm × 30 mm, shown in Fig. 1, was used. The FPS under test is made of polyimide 

foiled with aluminum of material type FDI-A-50 (with a thickness of polyimide layer 

of 20 μm and aluminum foil of 30 μm) by subtractive technology. 

The objectives of experimental research are: 

– determination of the base material electrical strength under normal operating 

conditions and under conditions of use in environments with high humidity, as well as 

the impact of sea water on the insulating base; 

– assessment of the tensile strength level of the polyimide substrate; 

– analysis of the nature of FPS deformations under dynamic mechanical 

influences. 
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Figure 1. General view of the test sample. 

 

The electric breakdown of solid dielectrics is based on electronic processes of 

impact ionization. Breakdown occurs instantly, does not depend on the time of stress 

and is associated with the destruction of the molecular and crystalline material 

structure. The determining factor for it is the electric field strength.  

To study the electrical breakdown mechanism for the dielectric substrate of 

polyimide FPS the universal breakdown system UPU-1M is used. The stand is 

designed for testing insulation materials with alternating sinusoidal voltage with a 

frequency of 50 Hz and rectified voltage of negative polarity, adjustable from 0 kV to 

250 kV with an output current of up to 100 mA. This stand is used in electrical 

engineering and power engineering. It is designed for operation indoors or under a 

canopy at operating values of air temperature from 5 °C to 40 °C, relative humidity up 

to 80% (at a temperature of 20 °C) and atmospheric pressure from 84.0 kPa to 

106.7 kPa. Power supply is single-phase network of sinusoidal alternating current with 

voltage of (220 ± 20) V and frequency of (50 ± 1) Hz.  

The physical configuration of UPU-1M, as well as the design of the electrodes 

are presented in Fig. 2, a and Fig. 2, b, respectively. 

To conduct the experiment, the FPS test sample was fixed between the contacts 

of the UPU-1M unit, after which there was a gradual increase of the electric field 

strength in the area of the test sample. 

As a result of the experiment, the value of the breakdown voltage of the FPS 

substrate, which is operated under normal conditions, was fixed at the level about 

25 kV. 
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а)                                                        b) 

Figure 2. UPU-1M stand configuration (a) and design of electrodes (b). 

 

The view of FPS test sample after the electric breakdown is presented in Fig. 3. 

 

 

Figure 3. View of the test sample after electrical breakdown. 

 

As can be seen from Fig. 3, the dielectric base of the FPS has undergone 

mechanical damage in the region of maximum concentration of the electric field 

strength. 

To conduct an experiment for determining the ultimate electric field strength that 
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causes the breakdown of the FPS substrate during its operation in conditions of high 

humidity the test sample was placed in water for several days. After extraction and 

drying, the FPS was placed between the contacts of the UPU-1M unit and examined 

for electric breakdown. 

During the experiment it was found that the breakdown of the dielectric base 

occurs at a voltage of about 35-40 kV. The test sample has the form shown in Fig. 4. 

 

 

Figure 4. View of the FPS test sample, operating in conditions with high 

humidity, after an electrical breakdown. 

 

As can be seen from Fig. 4, the area of mechanical failure is more localized than 

the area of destruction of the sample, which is operated under normal conditions. This 

result is due to the fact that the second sample was more degreased and purified. 

To conduct an experiment to determine the maximum voltage required to break 

the base of the FPS by simulating its operation in the marine environment, the test 

sample was in salt water for several days. After drying, FPS were also subjected to an 

electric breakdown test. 

As a result of the experiment, it was recorded that the breakdown of the dielectric 

base occurs at a voltage of about 35 kV. The test sample has the form shown in Fig. 5. 

 

 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 284 

 

Figure 5. View of the FPS test sample, operating in conditions with high 

humidity and salt concentration, after an electrical breakdown. 

 

To study the conditions of FPS mechanical breaking, the tensile testing machine 

IR 5047-50 was used, which is designed to test polymer products for rupture and 

deformation with a maximum ultimate load of 5000 kgf at normal temperature. The 

machine is designed to work in laboratory-type rooms.  

For experimental research, the test samples were fixed in the tensile testing 

machine IR 5047-50, after which they were subjected to stretching. As a result, it was 

found that the rupture of a single-layer FPS based on polyimide FDI-A-50, shown in 

Fig. 1, occurs at a load of 10-12 N. 

As a result, the test samples have the form shown in Fig. 6. 

 

   

Figure 6. The test samples of FPS after rupture test. 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 285 

To study the results of the influence of alternating loads, as well as the magnitude 

of the pressure that can lead to the destruction of the detachable contact joint (for 

example, FPS connection with ZIF-connector), a stand for dynamic research was 

developed [241]. It allows to create pressure on any area of  FPS with a force from 0 

N to 70 N, as well as alternately affect different sides of the FPS in the transverse plane 

with a frequency from 0 Hz to 100 Hz. The schematic design of the experimental stand 

is presented in Fig. 7. 

 

 

Figure 7. Experimental stand for dynamic FPS tests. 

 

There are such position in Fig. 7: 1 is pusher made on the basis of the solenoid, 

with the possibility of operation in both directions depending on the polarity of the 

applied voltage; 2 is vertically movable parts of the frame for FPS mounting, which 

are made on the basis of printed circuit boards and allow to set different tension and 

position of the FPS; 3 is 40-pin ZIF-connectors for electrical and mechanical 

connection of the flexible loop with the rigid part of the electronic module; 4 is part 

with a slot in which a flexible loop is placed for further impact of the translational 

movement of the pusher; 5 is PCB for pusher operating mode control. 

The working field of this stand has the sizes of 150 mm × 70 mm that allows to 

fix test samples of FPS of the corresponding sizes having a different configuration of 

printed conductors and a wide range of thickness of a dielectric substrate. 
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For the experiment, a test sample (Fig. 1) with a group of contact pads (Fig. 8) 

was fixed with a ZIF FPC-connector so that the maximum impact of the pusher took 

place in the area of the connector.  

The pusher exert influence on the FPS test sample with increasing force (from 

0 N to 5 N) until the latter was pulled out of the connector. 

 

 

Figure 8. Terminal printed contacts of the FPS test sample. 

 

As a result of the experiment, it was determined that with force N the 

investigated FPS are pulled out of the connector, the samples then have the form shown 

in Fig. 9. 

As can be seen from Fig. 10, in these areas on the sample there are significant 

deformations of the conductors, namely: their exfoliation (1); curvature of the edges 

(2); open circuits (3); formation of cracks on the surface of conductors (4). 

Based on the results of the experiment, it can be concluded that with increasing 

force, which is aimed at the destruction of the detachable contact joint made on the basis 

of ZIF FPC-connector, there is a deformation of the conductive tracks of the FPS. 

These changes can cause breaks or short circuits in the electrical circuits of the 

FPS, which in turn will increase the probability of failure of the entire product in which 

the FPS is used [242]. 

 

5F
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Figure 9. The FPS samples after the experiment. 

 

Thus, the results of the destruction conditions determination for polyimide 

substrates for electronic products are presented. The breakdown voltage for different 

operating conditions of the FPS has been determined, it varies in the range from 25 kV 

to 40 kV. Using a tensile testing machine, critical levels of mechanical impact on FPS 

during their operation, which can lead to the destruction of polymer substrates, as well 

as of printed conductors on them, have been determined, it was in the range from  

10 to 12 N. Studies performed using a stand for dynamic FPS testing allowed to 

determine the pressure value required to break the detachable contact joint of FPS and 

ZIF-connector, it was about 5 N. 
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4.3 Intensification of main pipelines diagnostics with non-contact current 

measurements 

 

4.3.1 Актуальність інтенсифікації діагностування трубопроводів 

Підземні (і підводні) трубопроводи (ПТ) відіграють важливу роль у 

промисловості, сферах побуту та є важливим стратегічним фактором 

народногосподарського комплексу. У різних регіонах світу налічують понад 2 

млн. км трубопроводів, якими транспортують газ, нафту, воду, сировину та 

продукти хімічної промисловості. 

Впливи середовища призводять до корозійних пошкоджень трубопроводів. 

Це спричиняє втрати та перебої постачання транспортованих продуктів, 

забруднення, аварії та катастрофи. Необхідні великі обсяги робіт та фінансові 

витрати на ліквідацію результатів аварій. Аварійність ПТ через корозію зростає 

з часом аж до непридатності їх для подальшого використання. Для підвищення 

надійності та продовження термінів експлуатації металевих трубопроводів 

використовують комплексний протикорозійний захист (ПКЗ). Для цього 

використовують ізоляційні покриття та катодну поляризацію (електрохімічний 

катодний захист від корозії). Щоб запобігти необоротним корозійним 

пошкодженням, потрібно вчасно і у відповідних місцях налагоджувати ПКЗ. Це 

потребує періодичних обстежень виявлення корозійно небезпечних місць і 

ділянок. Над цією комплексною проблемою працюють вчені різних 

спеціальностей та практики – будівельники та експлуатаційники трубопровідних 

систем. 

У практиці обстежень ПТ в основному використовують контактні 

електрометричні методи з поверхні землі, що є трудомістким і недостатньо 

інформативним. Ефективність та оперативність обстежень можна суттєво 

підвищити з використанням безконтактних методів індикації та вимірювань, що 

обумовлює їх актуальність.  

У Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України 

розвинуто метод безконтактних вимірювань струмів (БВС) та створено нові 

User
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прилади для контролю стану ПКЗ ПТ в умовах експлуатації. Розроблено нову 

технологію оперативних інтегральних, диференційних і локальних обстежень та 

кількісних оцінок розподілу вздовж траси параметрів ПКЗ ПТ. Це дає змогу 

суттєво підвищити оперативність, інформативність і вірогідність результатів 

обстежень і контролю технічного стану підземних металевих трубопроводів. 

Далі коротко аналізуємо сучасний стан систем контролю корозії ПТ, 

отримані авторами результати науково-технічних розробок методів та засобів 

діагностичних обстежень та контролю стану захисту від корозії ПТ, їх практичні 

використання та перспективи подальшого розвитку.  

 4.3.2 Аналіз розвитку систем контролю корозії трубопроводів 

 У результаті численних досліджень та практики експлуатації зроблено 

комплексний метод захисту від корозії сталевих підземних та підводних 

трубопроводів ізоляційними покриттями та катодною поляризацією [243-245]. 

Ізоляція руйнується, старіє зазвичай швидше ніж метал. Змінюється 

електродинамічна ситуація вздовж траси. Це потребує періодичного контролю 

стану захисту від корозії з метою обґрунтованого планування своєчасного 

ремонту для запобігання пошкоджень та аварій. Тому особливо важливо 

своєчасно виявляти найімовірніші вздовж трас місця корозії ПТ. 

Для обстежень, контролю, діагностики та моніторингу технічного стану 

магістральних трубопроводів використовують інформаційно-вимірювальні 

системи (ІВС), які поділяють на три типи. Стаціонарні ІВС реалізують системами 

датчиків, розміщених у певних точках траси та пов'язаних з диспетчерським 

пунктом. Такі системи дають інформацію лише про стан трубопроводу в точках 

траси, де встановлені датчики та інтегрально між ними. Внутрішньотрубну 

дефектоскопію металевої стінки труби реалізують спеціальними магнітними або 

ультразвуковими системами (снарядами відбору та накопичення вимірювальної 

інформації), які пропускають по трубопроводу з потоком продукту, що 

транспортується. Проте внутрішньотрубна дефектоскопія виявляє тільки наявні 

пошкодження металу труби, але не дає потрібної інформації про стан захисту для 

запобігання корозії. Тому необхідні обстеження стану зовнішньої поверхні труби 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 290 

(ізоляції, електричної поляризації) та середовища. Більше інформації про стан 

ПКЗ надають системи польових експедиційних досліджень. 

 Традиційно для корозійних обстежень ПТ використовують контактні 

електрометричні методи, які досить прості як по суті так і в інструментальної 

реалізації. Проте їх продуктивність обмежується трудомісткістю забезпечення 

достатньої кількості надійних контактів вимірювальних електродів із трубою та 

землею. Безконтактні ж методи обстежень щодо мобільності, продуктивності та 

інформативності мають значні переваги порівняно з традиційними контактними 

методами [245, 246]. 

Важливу інформацію про корозійні процеси металу в електропровідному 

середовищі мають електричні струми. Їх розподіл найбільш чутливий до складу 

середовища та стану ізоляційних покриттів [244-248]. Але застосування 

контактних методів вимірювань струмів мало придатне для обстежень ПТ. Для 

підвищення оперативності та інформативності контролю корозійного стану 

магістральних трубопроводів проведено наукові дослідження та розробки 

електромагнітного методу та засобів діагностичних обстежень ПТ [245-252].  

На даний час безконтактні методи застосовують лише для визначення 

розташування трубопроводів і кабелів та іноді для пошуку пошкоджень ізоляції. 

Практично мало використовують можливості безконтактних вимірювань 

струмів (БВС) для контролю розподілу струму установок катодного захисту 

(УКЗ) (що призводить до нераціональних витрат електроенергії) та для 

кількісних оцінок розподілу перехідного опору ПТ і його компонент (ізоляції та 

поляризації) як основних показників стану ПКЗ на різних ділянках ПТ. Тому 

актуальними є популяризація, широке впровадження та подальше вдосконалення 

цих методів. 

4.3.3 Безконтактні вимірювання струмів (БВС) ПТ 

Електричний струм, що протікає вздовж трубопроводу, можна вимірювати 

без розриву струмопроводу трьома різними методами. По-перше, за напругою на 

ділянці труби, електричний опір якої відомий; використовують закон Ома. По-

друге, за магнітним потоком по замкнутому контуру, який охоплює 
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струмопровід; використовують закон повного струму. По-третє, за 

характеристиками просторового розподілу магнітного поля струму, 

використовуючи закон Біо-Савара. Перший метод вимагає контактів із металом 

труби. Другий є безконтактним інтегральним та потребує кругового доступу до 

труби. Тому вони не придатні для оперативного обстеження ПТ. Третій метод – 

диференційний можна використовувати для нашої задачі. 

Розвинуто теоретичні основи диференційного методу БВС ПТ [245-246]. 

Виділено класи градієнтних (радіальних), паралаксних (азимутальних), 

інваріантних та різницевих методів [245-246].  

Запропоновано нові способи та пристрої БІТ для оперативних обстежень 

ПТ з метою запобігання пошкодженням трубопроводів [245-249]. Розроблена 

апаратура БІТ-КВП дає можливості визначення місця, напряму і глибини 

залягання трубопроводів (струмопровідних комунікацій) та вимірювання струму 

з корекцією рельєфної похибки без підключення до труби і землі (рис. 1). 

Додатково споряджена вольтметром для традиційних контактних вимірювань та 

електронною пам'яттю. Результати вимірювань через інтерфейс за спеціальною 

програмою переводять у персональний комп'ютер для автоматичної обробки та 

документування. Інший варіант апаратури типу БВС забезпечує вимірювання 

глибини залягання ПТ, сили струму і додатково споряджений блоком системи 

глобального позиціонування GPS для визначення географічних координат точки 

вимірювання.  

 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 292 

 

Рис. 1. Робота з апаратурою БІТ-КВП (з азимутальною орієнтацією бази) 

під час обстежень підземного трубопроводу. 

 

4.3.4 Технологія безконтактних обстежень ПТ 

Створені засоби БВС дають можливість оперативно проводити 

інтегральні та диференційні обстеження і контроль параметрів 

протикорозійного захисту а також локальні [245 – 248, 252] деталізаційні 

діагностичні обстеження корозійного стану трубопроводів та пов'язаних з ними 

інших підземних металевих споруд. 

Запропоновано способи вимірювання розподілу струму установок катод-

ного захисту (УКЗ) між різними нитками та плечами трубопроводів (рис. 2) та 

визначення густини струму катодного захисту ПТ за результатами БВС та 

коефіцієнтом гармоніки для довільної точки в зоні дії УКЗ.  

Розроблено методи визначення перехідного опору "труба-земля" на різних 

ділянках ПТ (рис. 3) та його складових: опорів ґрунту, ізоляції та поляризації 

[245, 246, 250, 252]. Запропоновано новий спосіб визначення поляризаційного 

потенціалу поверхні металу в електропровідному середовищі з вилученням 

оммічної складової за вимірами постійних та змінних напруг [246, 248]. 

 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 293 

 

Рис. 2. Схема розподілу струму УКЗ на відгалуженні підземного газопроводу  

 за вимірам БІТ-КВП. 

 

 

Рис. 3. Розподіл перехідного опору «труба-земля»  

і виявлення місць пошкодження ізоляції ПТ.  

 

Запропоновано концепцію та розвинуто нову інформаційну технологію 

обстеження стану ПКЗ ПТ на основі БВС для оперативного виявлення найбільш 

ймовірних місць корозії з подальшим використанням удосконаленої контактної 

електрометрії у місцях аномально великої витрати струму УКЗ для кількісних 
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оцінок параметрів стану ізоляції та електрохімічного захисту з метою 

запобігання пошкоджень ПТ  [246 – 248, 251, 252]. 

З приладами БВС на даний час працює один оператор (рис. 1), який 

переміщується з приладом вздовж траси, визначає місце та глибину залягання 

ПТ, вимірює силу струму з автоматичним записуванням результатів вимірювань 

в електронну пам'ять для подальшого документування та опрацювання. За 

характером розподілу (змін) вимірюваного струму оператор має можливість 

оперативно аналізувати стан контрольованого ПКЗ і, при потребі, здійснювати 

додаткові вимірювання на трасі.  

У перспективі можна автоматизувати переміщення апаратури типу БІТ 

вздовж траси з використанням транспортних засобів, зокрема, безпілотних 

літальних апаратів. 

4.3.5 Висновки  

Практично важливі підземні сталеві трубопроводи (ПТ) захищають від 

корозії ізоляційними покривами та катодною поляризацією. Для контролю їх 

стану зазвичай використовують, переважно, контактні електрометричні способи. 

Недоліками їх є трудомісткість, локальний характер контролю та недостатня 

інформативність.  

Ефективність та оперативність діагностичних обстежень ПТ суттєво 

підвищують застосування безконтактних методів, зокрема безконтактних 

вимірювань струмів (БВС). 

У ФМІ НАН України розвинуто теоретичні основи методу безконтактних 

вимірювань струмів та створено нові прилади типу БВС для контролю стану 

протикорозійного захисту ПТ в умовах експлуатації. Розроблено технологію 

інтегральних, диференційних і локальних обстежень та кількісних оцінок 

параметрів протикорозійного захисту ПТ. Запропоновано нові методи 

оперативного виявлення місць незадовільної ізоляції ПТ, визначення розподілу 

вздовж траси густини струму катодного захисту і перехідного опору «труба-

земля» та його компонент (опорів ізоляції, ґрунту, поляризації). 
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Ефективність створеної методики та апаратури безконтактних обстежень 

перевірено шляхом зіставлень з результатами традиційної контактної 

електрометрії під час діагностичних обстежень ПТ у процесі експлуатації. 

Розроблені метод та апаратура БВС істотно підвищують оперативність та 

інформативність діагностичних обстежень і вірогідність результатів контролю 

ПКЗ підземних трубопроводів. 
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SECTION 5. ENERGY AND ENERGY ENGINEERING AND 

TECHNOLOGIES 

 

5.1 Analysis of safety criterion maked on fuel rod state in design basis accidents, 

limiting embrittlement of fuel cladding material 

 

The paper reveals briefly experimental studies  carried  out to validate safety 

criteria  (acceptance  criteria). The scope of the data experimentally obtained by  

research  the behaviour and properties of  VVER type fuel claddings from Zr1%Nb 

alloy under loading conditions simulating the stage of core flooding with water in loss  

of  the  coolant  accident  conditions (LOCA) suffices to judge the character and 

numerical value of criterional parameters of the embrittlement criterion in terms of the 

cladding stability upon flooding and subsequent implementation of  fuel assembly 

unloading and transportation. Accidents are considered involving loss of coolant by 

primary circuit which are characterized by conditions of degraded heat transfer from 

fuels. During accidents loss of tightness by fuel rod cladding is tolerable, however, in 

this case, the cooling of a distorted fuel rod and the dismantling (unloading) of the core 

after an accident have to be feasible. 

Keywords: loss  of  the  coolant  accident  conditions, fuel rod, Zr1%Nb alloy, 

oxidation, deformation, heat resistance. 

Introduction 

The objective of the work is to validate the fulfillment of safety requirements 

placed on fuel rod condition in design basis accidents. A design basis accident is the 

one for which the design defines initial events and final states as well as contemplates 

safety systems that with the account for a single failure of safety systems or a single 

staff error, independent of an initial event, provide for the limitation of its 

consequences via limits established for accidents of this type [253, 254].  

Accidents are considered involving loss of coolant by primary circuit which are 

characterized by conditions of degraded heat transfer from fuels. Under these 

conditions, the temperature of fuel rods (fuel and/or cladding) rises compared to that 

under normal operating conditions. During accidents loss of tightness by fuel rod 
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cladding is tolerable, however, in this case, the cooling of a distorted fuel rod and the 

dismantling (unloading) of the core after an accident have to be feasible. 

Experimental validation of embrittlement  criterion for Zr1%Nb claddings 

In process of  LOCA, the inadequate  cooling of fuel claddings gives rise to their 

heating to reach high temperatures. Under these conditions, their intensive steam 

oxidation is feasible. 

The degree of the cladding oxidation is basically governed by the levels of 

temperatures and pressure, time of  oxidation  in steam and deformation. 

As a results of the cladding-steam interaction, the cladding material becomes 

brittle. 

Because of the cladding material embrittlement, the Zr1%Nb alloy changes its 

original thermophysical and mechanical properties, and the ductility characteristics 

become lower. The thickness of the unoxidized cladding material is reduced. 

Temperature stresses of cladding arising at the stage of core flooding with water 

from the emergency cooling system as well as mechanical loads effected by fuel 

assembly (FA) unloading  and transportation may lead to the fragmentation of an 

embrittled cladding. 

The degree of Zr1%Nb cladding-coolant interaction is stipulated by the maximum 

limit of a fuel rod damage in terms of the tolerable depth of cladding oxidation, namely, 

the embrittlement criterion [253]. 

The degree of the Zr1%Nb cladding embrittlement is limited by two criterional 

parameters    and   local  oxidation  depth  of  cladding  (equivalent  cladding  

reacted  -  ECR)  : 

− the  maximal  cladding  temperature Tclad  does  not  exceed   12000C 

Тclad  <   = 1200оС. 

The ultimate value of the fuel cladding temperature  characterizes the 

temperature with the exceeding  of  which  a self-sustaining  Zr-steam  reaction  may  

begin. 

− the  maximum ECR  is  not  more  than  18%  of  its  original  thickness  

lim

cladТ

lim

cladECR

lim

cladТ

lim

cladТ

lim

cladECR



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 298 

ECR  <    =  18%. 

The ultimate magnitude of  ECR reflects the degree of the embrittlement of a fuel 

cladding material and, if it is exceeded, a cladding may fracture in  brittle mode as a 

result of loads produced by the emergency core cooling, discharge, handling and 

transportation of fuel assemblies. 

ECR  is  an  overall  thickness of an equivalent Zr layer (that would react with 

steam assuming the whole locally absorbed oxygen would be spent to form 

stoichiometric Zr, ZrO2) related to the original cladding thickness. 

 If a fuel rod is ruptured (depressurized), the oxidation  of both outer and inner 

surfaces of cladding are taken into account. 

The degree of oxidation as applied to Zr1%Nb claddings is assessed from either 

the oxygen  specific  weight  gain,  ∆m, or  ECR. 

ECR and weight gain, ∆m, are related by the ratio [253-256] 

ECR  =  N  (  e / o )  100,  % 

where   

N - 

is the coefficient that takes into account the oxidation  of 

cladding at both the surfaces (N=2 for a ruptured); 

o    - is original thickness of specimen, cm; 

 e   - is thickness of equivalent layer ( calculated thickness of Zr layer that 

would  be  spent  to  form  ZrO2), cm; 

 e =  Zr  / O2   1/ Zr    m; 

Zr, О2    - are molecular masses of zirconium and oxygen, respectively; 

Zr  - is zirconium density, mg/cm3; 

m  - is specific weight gain, mg/cm2, 

m = М/Sо; 

М  - is oxygen weight gain, mg; 

Sо  - is area of original cladding surface, cm2. 

It is to be pointed out that the specific weight gain of a cladding is found by 

dividing the weight gain by the area of the original cladding surface. This gives a 
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conservative assessment of the specific weight gain. The real oxidized area may be 

larger at the expense of possible cladding deformation. 

The ration to determine ECR  has the form  of 

ECR  =  N  4,355  10-2  m / o ,   %.                                                          (1) 

It is recommended to determine the oxygen weight gain of Zr1%Nb claddings 

via the parabolic ratio [257] 

m = 920  exp (-10410/T)  , (2) 

where  m   - is specific weight gain, mg/cm2; 

Т      - is temperature, K; 

      - is time, s. 

The relation (2) recommended for the assessment the degree of Zr1%Nb cladding 

oxidation is conservative at the temperatures of (900-1200)0C  and the time of the alloy-

steam interaction up to 900s for the case of the availability of a hydrogen additive in 

steam, deformation of cladding and irradiation. 

Fig.1 presents experimentally acquired values of the oxidation reaction rate 

constant, relationship (2) for Zr1%Nb alloy, as well as of Zry-4 oxidation rate and 

Baker-Just ratio obtained  for  Zr. 

 

Fig. 1.  Zr1%Nb  and  Zry-4 Reaction  Rate  Constant  vs  Temperature. 
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Results  on  experimentally  validated  embrittlement  criterion 

The embrittlement  criterion  pertaining  to  Zr1%Nb  fuel claddings is validated 

by the results of  the  following  experiments  [255-260]: 

− research  of fuel cladding ability to  withstand  quenching  (thermal shock 

tests); 

− estimation of  the physico-mechanical state of oxidized specimens after flooding 

with cool water or after quick  removing into cool water (estimation  of  impact  

elasticity  and   residual ductility), metallographic examinations of oxidized 

specimens subjected to a thermal shock. 

Thermal shock tests. Requirements  for  the  procedure  used  to  test  for  thermal  

shock (table 1) comprise  the  following: 

- indirect  heating of specimens in well thermostatically-controlled facility; 

- isothermal  exposure; time and temperature being recorded; 

- quick removing of a specimen into cool water (or the flooding of a 

specimen from bottom); 

- analysis of a tested simulator  state; 

- formation  of  simulator  failure  map. 

In the experiments carried out with short-length simulators (table 2), account was 

taken of many loading factors involved in LOCA. The use of a short-length simulator 

ensured a uniform in height and time controlled temperature field. The availability of 

UO2 pellets (or sintered Al2O3) gave essentially real values of temperature effected 

stresses arising in a cladding upon flooding (quick immersion) with cool water. The 

tests were implemented using both integer fuel rod simulators internally pressurized 

with an inert gas (deformation of cladding was simulated) and those having unsealed 

ends (not  pressurized). 

The experiments with unirradiated claddings were  carried  out  in two facilities: 

− with specimen heating in a shaft-type furnace; the weight gain of a specimen 

being continuously  recorded  during of  the experiment – UNOPRO; 

−  with heating simulator cladding placed in the central hole of UO2 pellets – 

TEFSAI. 
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The experiments with irradiated claddings were carried out in all-purpose rigs UVS  

[255]. The experiments to study the thermal resistance were carried  out in a wide 

temperature range (900-1200)0C; the cladding oxidation degree was different (from 

18% to 60% ECR). 

Table 1 

The parameters of the thermal shock tests were as follows: 

Parameters  Facility 

  UNOPRO TEFSAI UVS 

Simulator cladding temperature,  оС (900  -  

1200) 

(900  -  

1300) 

(1000 - 1200) 

Simulator heating rate, deg/s var 

 

10 - 20 13 

(from  800оС) 

Steam pressure, MPa 0,1 0,1 0,1 

Steam specific transfer, mg/cm2/s 7 50 2 g/min 

Flow rate of carrier gas (argon), cm3/min - - 140  6  

Temperature of flooded water 

(immersion),                                            

оС 20 20 2535 

Rate of flooding from bottom 

(immersion), 

m/s 

s 

 

0,2 

0,2  

0,5 - 0,8  

Cooling rate, deg/s ~ 100 ~ 100 ~ 100 

 

Table 2 

Type 1-4 simulators consisted of the following components: 

Component Facility 

 UNOPRO TEFSAI UVS 

Cladding Material Zr1%Nb Zr1%Nb Zr1%Nb 

 Length 60mm 120mm 60mm 

Pellet Material Al2O3 UO2 UO2 

 Shape Standard – VVER type 

Plug Material Zr1%Nb - Zr1%Nb 
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The data were acquired on the heat resistance of VVER type fuel claddings 

operated to reach the burn-up of ~ 50 MWday/kgU. 

Simulators having unirradiated (types 1, 2, 3) and irradiated (type 4) claddings  

The results of the thermal shock tests are presented as maps illustrating the ability 

of Zr1%Nb claddings to resist thermal shock – failure  maps.  The results of the thermal 

shock tests are plotted on the failure  map as temperature of oxidation vs oxidation 

time. 

The boundaries of the allowable ranges of  cladding state  are: 

Maximally allowable  temperature     = 

1200оС 

Vertical straight 

line 

Maximally allowable degree of oxidation 

  = 18% 

(∆m is calculated from ratio (2)) 

Inclined straight 

line 

The embrittlement criterion “12000C – 18% ECR” for Zr1%Nb claddings of VVER 

type fuel rods was corroborated experimentally. 

Estimation  of  mechanical properties of oxidized claddings subjected to 

thermal shock 

The mechanical properties of oxidized claddings of cold water quenched fuel rod 

simulators were  estimated  from the results of impact testing (estimation of impact 

elasticity)  and compression testing  in  the  direction  normal  to  the  specimen  

symmetry  axis (estimation of  residual  ductility). 

Compression tests. To assess the mechanical properties of oxidized Zr1%Nb 

claddings subjected to a thermal shock, use was made of the results of compression 

testing 30 or 50 mm long pieces cut off from pre-oxidized VVER tubes ( 9.15 x 7.72 

mm). The compression tests were carried  out at room and elevated temperatures  in 

the Instron-TT-DM machine and in a high temperature vacuum facility 1246P – 

2/2300, respectively. The grip  displacement  rate is 2 mm/min. The strain temperature 

is (20-900)0C. 

The results of the compression tests revealed a clear-cut distinction between the
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specimens having a ductility margin (complete ductility, low ductility) and those that 

fractured in a brittle mode (fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Compression tests (Ttest = 200C). 

 

A strong dependence of the “ductility boundary” on a testing temperature and a 

specimen weight gain can be seen [259]. 

The results of the compression testing showed that the ductility  characteristics of 

Zr1%Nb and Zry-4 alloys differed at a room temperature [260]. This difference reduces 

with the rise of the compression testing temperature.                

Impact  tests. In our view, the estimation of the oxidized Zr1%Nb cladding 

elasticity  from the results of  impact tests is most unbiassed.  

In the experiments assessing the impact elasticity of cold water quenched oxidized 

claddings, original specimens were used; they were prepared from claddings of fuel 

rod type 2 simulators that remained integer after testing for thermal shock. 

A notch 0.5 mm wide and (1.0 – 1.5) mm deep was cut in a simulator cladding 100 

mm long using a diamond disc. The impact elasticity tests were carried out using a 

pendulum hammer of the PSV-1.5 type: 

- Testing temperature 20 оС; 

- Maximum impact energy ~ 15 J; 
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- Impact speed ~  3-4 m/s. 

The impact strength was calculated via the formula  

ak = W / F, 

where W - is fracture strength, J; 

            F - is a specimen cross area at a point of shock load application, cm2. 

The impact elasticity  of Zr1%Nb specimens in the original state equals 64.2-89.3 

J/cm2. This value is a factor of ~ 2  higher  than  that  of  Zry-4F specimens. 

The tough fracture mode shown by Zr1%Nb claddings oxidized at (900-1300)0C 

takes place upon oxidation  to 5% ECR in impact  tests (fig. 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Impact  elasticity  of  oxidized claddings  vs  oxidation  degree. 
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does not fracture when cold quenched  (subjected to thermal shock). At the degree of 

Zr1%Nb cladding oxidation to 18% ECR, the impact strength remains not lower than 

1 J/cm2. 

Metallographic examinations. Examinations of the cladding microstructure 

allowed determination of the thickness of Zr1%Nb – steam interaction layers (ZrO2, 

-Zr(O), -Zr) formed as a result of the oxidation. The estimation  of  the degree of the 

cladding oxidation based on the results of the metallographic measurements of 

interaction layer thicknesses is an indirect one. 

The knowledge of the oxygen distribution within the interaction layer thickness 

gives an idea of the influence produced by absorbed oxygen on the ductile (plastic) 

properties of claddings. The indirect estimation of the oxygen content and distribution 

within interaction layers was  carried  out  based on the results of measuring the 

microhardness of layers. 

The microhardness of claddings was measured with PMT-3 microhardness tester 

at the load of 50 g. The error of the measurements was ± 8 kg/mm2. 

Metallographic examinations revealed that the (metal + -Zr(O))  layer thickness 

averaged hardness H50  of the claddings of type 1-4 simulators oxidized at temperatures 

 10500C to 43 % ECR amounts up to 600 kg/mm2 at the cladding thickness up to two 

times reduced compared to the original thickness (fig. 4). 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

Fig. 4. Variation in (metal + -Zr(O)) layer thickness  averaged microhardness of 

Zr1%Nb claddings  vs  oxidation  temperature. 
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 The microhardness of the metal part of the Zr1%Nb claddings oxidized at  

10500C increases with the oxidation degree The microhardness of claddings oxidized 

at (1100-1200)0C (fig. 4) is weakly dependent upon the oxidation degree. 

Conclusions 

The analysis of the data experimentally obtained by research  the behaviour and 

properties of  VVER type fuel claddings from Zr1%Nb alloy under loading conditions 

simulating the stage of core flooding with water in LOCA suffices to shows the 

character and numerical value of criterional parameters of the embrittlement criterion 

in terms of the cladding stability upon flooding and subsequent implementation of  fuel 

assembly unloading and transportation. 

The representative maximal design limit of fuel rod damage in terms of oxidation 

(embrittlement criterion) comprises all together the maximum temperature of the  fuel 

cladding heating and the local depth of cladding oxidation. 

The numerical values of the criterional parameters =1200оС and  =18%   

are validated by the experimental data obtained from studies into the kinetics of the Zr-

steam reaction and from the specially implemented  thermal  shock experiments.  
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5.2 Methods for calculating the technological parameters of the gasification of 

carboncontaining substances 

 

The results of transformations of carbon-containing substance through their 

gasification are determined by the type of substance, its composition, nature, ratio of 

reacting components, heat transfer conditions, temperature in the reaction space, and 

other factors. The high value of the degree of carbon conversion of the processed 

substance is achieved precisely by the stoichiometric ratio of the reacting components. 

The stoichiometric or theoretical ratio in the gasification of carbon-containing 

substance is the composition of the reacting components (oxidant/carbon), when the 

oxidant is supplied in an amount sufficient for the complete conversion of carbon and 

other gas-forming elements of the substance. 

The stoichiometric oxidant consumption coefficient (α) is a specific indicator 

that indicates the amount of an oxidizing substance of a certain nature for the complete 

conversion of a unit of a carbon-containing substance with its own physical and 

chemical properties. Thus, the consumption coefficient of the oxidizer will be different 

both for carbon-containing substance with different elemental composition and for an 

oxidizer of different nature. 

The maximum yield of thermal transformation products occurs at a 

concentration of the reacting components corresponding to their stoichiometric ratios, 

that is, the ratios of the masses involved in thermal transformation reactions. 

The processes of gasification of carbon-containing substance, depending on the 

type of oxidizer, are divided into oxygen, steam and air [261, 262, 263]. These 

processes occur on the basis of such basic reactions: 

2С +О2 = 2СО      (1) 

С+Н2О = СО + Н2      (2) 

2С +О2 +N2= 2СО+N2     (3) 

Let's rewrite reaction (1) for 1 kg of carbon: 

1 kg (С) + 32/24 kg (О2) = 56/24 kg (СО)  

1 kg (С) + 1.333 kg (О2) = 2.333 kg (СО)      (4) 
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That is, for the oxidation of 1 kg of carbon during gasification, 1.333 kg of 

oxygen is needed, while we get 2.333 kg of CO. 

We write the reaction (2) in a similar way: 

12 kg (С) + 18 kg (Н2О) = 28 kg (СО) + 2 kg (Н2)   

 1 kg (С) + 18/12 kg (Н2О) = 28/12 kg (СО) + 2/12 kg (Н2)   

 1 kg (С) + 1.5 kg (Н2О) = 2.333 kg (СО) + 0.167 kg (Н2)   (5) 

According to reaction (2), for the gasification of 1 kg of C, 1.5 kg of H2O is 

needed, and in this case we will obtain 2.333 kg of CO and 0.167 kg of H2. 

With the known elemental composition of the carbon-containing substance, it is 

possible to determine the required stoichiometric amount of the oxidizing agent for 

gasification of 1 kg of the carbon-containing substance. 

Indeed, according to (4) and (5), if 1 kg of carbon-containing substance contains 

Ср/100 kg of carbon, then the oxygen demand for its complete gasification will be 

1.333∙Ср/100 kg, and water 1.5∙Ср/100 kg (where Cp is the carbon content in the 

carbon-containing substance, (% (wt.)). 

However, in the composition of the carbon-containing substance there is some 

amount of water (Wр/100) and oxygen (Ор/100) (where Wр, Ор are the content of water 

and oxygen in the carbon-containing substance, respectively, (% (mass)), respectively, 

the need in the oxidizer will decrease. According to the chemical reaction (1), we 

determine how much carbon will react with oxygen, which is part of the carbon-

containing substance. 

Let's write reaction (1) for 1 kg of oxygen. 

24/32 kg (С) + 32/32 kg (О2) = 56/32 kg (СО). 

That is, having spent 1 kg of O2, it will undergo a transformation of 24/32 kg of 

carbon, and having spent Op/100 - oxygen, carbon will react (C O2)) in the amount: 

 

С(О2)  = 24/32 ∙ Ор/100 = 0.75 ∙ Ор/100    (6) 

Similarly, according to the chemical reaction (2), the amount of carbon (С(Н2О)), 

which will react with the water contained in the carbon-containing environment, will 

be: 
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С(Н2О)  = 12/18 ∙ Wр/100 = 0.667 ∙ Wр/100    (7) 

Then, the amount of carbon that requires an additional oxidizer from outside (См) 

is determined as: 

С м  = Ср/100 – (С (О2) + С (Н2О))= 

= Ср/100 – (0.75 ∙ Ор/100 + 0.667 ∙ Wр/100 )   (8) 

Let us determine the consumption coefficient of the oxidizer when using pure 

oxygen, i.e. oxygen consumption coefficient (αО2). 

Let us use reaction (1) for the gasification of a carbon-containing substance, 

when oxygen is used as an oxidizing agent. It follows from the reaction that 1.333 kg 

of oxygen is needed to oxidize 1 kg of carbon during gasification. Since 1 kg of the 

working composition of the carbon-containing substance contains carbon Ср/100, then 

1.333∙Ср/100 oxygen is necessary for its gasification. 

We take into account that in the composition of the carbon-containing substance 

there is some proportion of oxygen Op/100 and water Wp/100, which will reduce the 

required amount of the introduced oxidizer. Then, for the oxidation of carbon in the 

amount of См, oxygen in the amount of 1.333 См is needed, that is, the consumption 

coefficient of the oxidizer, in this case oxygen (αO2, kg O2 / kg of substance), will be 

equal to: 

αО2 = 1.333∙(Ср/100 – (С (О2) + С (Н2О))) =  

= 1.333∙(Ср/100 – (0.75 ∙ Ор/100 + 0.667 ∙ Wр/100))  (9) 

Let us determine the consumption coefficient of the oxidizer when water is used 

as an oxidizer, i.e. water consumption coefficient (αН20). 

According to equation (5), 1.5 kg of H2O is needed to oxidize 1 kg of carbon. 

Then, for the oxidation of carbon in the amount of См, water is needed in the amount 

of 1.5 См, that is, the consumption coefficient of the oxidizer, in this case water (αH20, 

kgH20 / kg of substance), will be equal to: 

αН20 =1.5 ∙ ( Ср/100 – (0.75 ∙ Ор/100 + 0.667 ∙ Wр/100))   (10) 

Let us consider reaction (3) and determine the consumption coefficient of the 

oxidizer when air is used as an oxidizer, i.e. airflow coefficient (αair). 
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We proceed from the fact that the specific amount of oxygen for the gasification 

of a carbon-containing substance is determined by formula (9). To calculate the 

specific consumption of air used as an oxidizing agent during gasification, we take into 

account that oxygen in the air contains 23.1% (mass.). Then the air flow coefficient 

(αair, kg air / kg substance) is equal to: 

αair = 100/23.1 ∙ 1.333∙(Ср/100 – (0.75 ∙ Ор/100 + 0.667 ∙ Wр/100) = 

= 5.77∙(Ср/100 – (0.75 ∙ Ор/100 + 0.667 ∙ Wр/100)  (11) 

Given the quantity or consumption of a carbon-containing substance (Gy, kg or 

kg/s) with specific physical and chemical characteristics, we determine the amount or 

consumption of the oxidizer (in kg or kg/s): 

- with oxygen gasification: 

MО2 = αО2 ∙ Gу = 1.333∙(Ср/100 – (0.75∙Ор/100 + 0.667∙Wр/100)) ∙ Gу  (12) 

- with steam gasification: 

MН20 = αН20 ∙ Gу = 1.5∙(Ср/100 – (0.75∙Ор/100 + 0.667∙Wр/100)) ∙ Gу  (13) 

- with air gasification: 

Mair = αair ∙ Gу = 5.77∙(Ср/100 – (0.75∙Ор/100 + 0.667∙Wр/100) ∙ Gу  (14) 

The next step is to consider the theoretical yield of carbon-containing substance 

gasification products depending on their physicochemical properties and the type of 

oxidizer. 

With oxygen gasification occurring according to the main reaction (1) and 

additional (2), the mass yield of Н2 (М(О2)Н2(р2), kg or kg/s), formed during the 

interaction of own water with carbon according to reaction (2), will be equal to: 

М(О2)Н2(р2) = 2/18 ∙ Gу ∙W
р/100 =  0.111∙ Gу ∙ W

р/100    (15) 

Then the volumetric yield of H2 under normal conditions (V(O2)H2, m
3 or m3/s) 

will be: 

V(О2)Н2(р2) = М(О2)Н2(р2) / ρН2 = М(О2)Н2(р2) / 0.089 = 1.247 ∙ Gу ∙W
р/100,   

(16) 

where ρН2 – the density of Н2 under normal conditions, ρН2 = 0.089 kg/m3. 

The mass yield of CO (M(O2)CO, kg or kg/s), formed during the interaction of own 

water with carbon according to reaction (2), will be equal to: 
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М(О2)СО(р2) = 28/18 ∙ Gу ∙W
р/100 =  1.556 ∙ Gу ∙W

р/100    (17) 

Then the volumetric yield of CO under normal conditions (V(О2)СО(р2), m3 or 

m3/s), formed during the interaction of own water with carbon according to reaction 

(2), will be: 

V(О2)СО(р2) = М(О2)СО(р2) / ρСО = М(О2)СО(р2)  / 1.25 = 1.245 ∙ Gу ∙W
р/100,   

(18) 

where ρСО – the density of СО under normal conditions, ρСО = 1.25 kg/m3. 

In this case, the amount of carbon that reacted with its own water according to 

reaction (2) is equal to: 

М(О2)С(р2)  = 12/18 ∙ Gу ∙W
р/100 = 0.667 ∙ Gу ∙W

р/100   (19) 

The amount of carbon left after reaction (2) to carry out reaction (1): 

М(О2)С(р1) = Gу ∙ С
р/100 –  М(О2)С(р2) = Gу ∙ (С

р/100 – 0.667 ∙ Wр/100)  (20) 

Then the mass yield of CO (M(O2)CO(p1), kg or kg/s) formed by reaction (1) will 

be equal to: 

М(О2)СО(р1) = 56/24 ∙ М(О2)С(р1) =  2.333 ∙Gу ∙ (С
р/100 – 0.667 ∙ Wр/100) (21) 

And the volumetric yield of CO under normal conditions (V(O2)CO(p1), m
3 or m3/s) 

will be: 

V(О2)СО(р1) = М(О2)СО(р1) / ρСО = М(О2)СО(р1)  / 1.25 = 

= 1.866 ∙ (Gу ∙ (С
р/100 – 0.667 ∙ Wр/100))    (22) 

The total mass yield of CO (M(O2)CO, kg or kg/s), formed during the oxygen 

gasification of carbon-containing substance, will be equal to: 

М(О2)СО = М(О2)СО(р1) + М(О2)СО(р2) = 

= 2.333 ∙ Gу ∙ (С
р/100 – 0.667 ∙ Wр/100) + 1.556 ∙ Wр/10)  (23) 

And the total volumetric yield of CO under normal conditions (V(O2)CO, m3 or 

m3/s): 

V(О2)СО = V(О2)СО(р1) + V(О2)СО(р2) = 

= 1.866 ∙ Gу ∙ (С
р/100 – 0.667 ∙ Wр/100) + 1.245 ∙ Wр/100) (24) 

Let us consider the steam gasification of carbon-containing substance, which 

occurs according to the main reaction (2) and additional reaction (1). 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 312 

The mass yield of CO (M(H20)CO(p1), kg or kg/s), formed during the interaction of 

its own oxygen with carbon according to reaction (1), is equal to: 

М(Н20)СО(р1) = 56/32 ∙ Gу ∙О
р/100 =  1.75 ∙ Gу ∙О

р/100   (25) 

The volumetric yield of CO under normal conditions (V(Н20)СО(р1), m
3 or m3/s), 

formed during the interaction of native oxygen with carbon according to reaction (1), 

will be: 

V(Н20)СО(р1) = М(Н20)СО(р1) / ρСО = М(Н20)СО(р1)  / 1.25 = 1.4 ∙ Gу ∙О
р/100,   (26) 

Then the amount of carbon that reacted with its own oxygen according to 

reaction (1) is: 

М(Н20)С(р1)  = 24/32 ∙ Gу ∙О
р/100 = 0.75 ∙ Gу ∙О

р/100   (27) 

The amount of carbon left after reaction (1) to carry out reaction (2): 

М(Н20)С(р2) = Gу ∙ С
р/100 –  М(Н20)С(р1) = Gу ∙ (С

р/100 – 0.75 ∙ Ор/100)  (28) 

Then the mass yield of CO (M(H20)CO(p2), kg or kg/s) formed by reaction (2) will 

be equal to: 

М(Н20)СО(р2) = 28/12 ∙ М(Н20)С(р2) =  2.333 ∙ Gу ∙ (С
р/100 – 0.75 ∙ Ор/100) (29) 

And the volumetric yield of CO under normal conditions (V(H202)CO(p2), m
3 or 

m3/s) will be: 

V(Н20)СО(р2) = М(Н20)СО(р2) / ρСО = М(Н20)СО(р2)  / 1.25 = 

= 1.866 ∙ (Gу ∙ (С
р/100 – 0.75 ∙ Ор/100))    (30) 

The total mass yield of CO (M(H20)CO, kg or kg/s), formed during the steam 

gasification of carbon-containing substance, will be equal to: 

М(Н20)СО = М(Н20)СО(р1) + М(Н20)СО(р2) = 

= 1.75 ∙ Gу ∙О
р/100 + 2.333 ∙ Gу ∙ (С

р/100 – 0.75 ∙ Ор/100)= 

= Gу (1.75 ∙ Ор/100 + 2.333 ∙ (Ср/100 – 0.75 ∙ Ор/100) ,  (31) 

And the total volumetric yield of CO under normal conditions (V(H20)CO, m3 or 

m3/s): 

V(Н20)СО = V(Н20)СО(р1) + V(Н20)СО(р2) = 

=  Gу (1.4 ∙ Ор/100 + 1.866 ∙ (Ср/100 – 0.75 ∙ Ор/100)  (32) 

During steam gasification, the mass yield of Н2 (М(О2)Н2(р2), kg or kg/s) formed 

during the interaction of water with carbon according to reaction (2) will be equal to: 
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М(Н20)Н2(р2) = 2/12 ∙ М(Н20)С(р2) =  0.167 ∙ Gу ∙ (С
р/100 – 0.75 ∙ Ор/100)  (33) 

Then the volume output of H2 under normal conditions (V(H20)H2, m
3 or m3/s) will 

be: 

V(Н20)Н2(р2) = М(Н20)Н2(р2) / ρН2 = М(О2)Н2(р2) / 0.089 = 

= 1.876 ∙ Gу ∙ (С
р/100 – 0.75 ∙ Ор/100)     (34) 

Let us consider the air gasification of carbon-containing substance, which occurs 

according to the main reaction (3) and additional reactions (1) and (2). 

The mass yield of CO (M(air)CO(p1), kg or kg/s), formed during the interaction of 

its own oxygen with carbon according to reaction (1), is equal to: 

М(air)СО(р1) = 56/32 ∙ Gу ∙О
р/100 = 1.75 ∙ Gу ∙ О

р/100   (35) 

The volumetric yield of CO under normal conditions (V(Н20)СО(р1), m
3 or m3/s), 

formed during the interaction of native oxygen with carbon according to reaction (1), 

will be: 

V(air)СО(р1) = М(air)СО(р1) / ρСО = М(Н20)СО(р1)  / 1.25 = 1.4 ∙ Gу ∙О
р/100,   (36) 

Then the amount of carbon that reacted with its own oxygen according to 

reaction (1) is: 

М(air)С(р1)  = 24/32 ∙ Gу ∙О
р/100 = 0.75 ∙ Gу ∙О

р/100   (37) 

The mass yield of H2 (M(air)H2(p2), kg or kg/s), formed during the interaction of 

own water with carbon according to reaction (2), will be equal to: 

М(air)Н2(р2) = 2/18 ∙ Gу ∙W
р/100 =  0.111∙ Gу ∙ W

р/100    (38) 

Then the volumetric yield of H2 under normal conditions (V(O2)H2, m3 or m3/s) 

will be: 

V(air)Н2(р2) = М(air)Н2(р2) / ρН2 = 

= М(air)Н2(р2) / 0.089 = 1.247 ∙ Gу ∙W
р/100    (39) 

The mass yield of CO (M(air)CO, kg or kg/s), formed during the interaction of own 

water with carbon according to reaction (2), will be equal to: 

М(air)СО(р2) = 28/18 ∙ Gу ∙W
р/100 =  1.556 ∙ Gу ∙W

р/100    (40) 

Then the volumetric yield of CO under normal conditions (V(air)CO(p2), m3 or 

m3/s), formed during the interaction of own water with carbon according to reaction 

(2), will be: 
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V(air)СО(р2) = М(air)СО(р2) / ρСО = М(air)СО(р2)  / 1.25 = 1.245 ∙ Gу ∙W
р/100  (41) 

In this case, the amount of carbon that reacted with its own water according to 

reaction (2) is equal to: 

М(air)С(р2)  = 12/18 ∙ Gу ∙W
р/100 = 0.667 ∙ Gу ∙W

р/100   (42) 

The amount of carbon that will remain after reactions (1) and (2) to carry out 

reaction (3): 

М(air)С(р3) = Gу ∙ С
р/100 –  М(air)С(р1) –  М(air)С(р2) = 

= Gу ∙ С
р/100 –  0.75 ∙ Gу ∙О

р/100) –  0.667 ∙ Gу ∙W
р/100   (43) 

The mass yield of CO (M(O2)CO(p1), kg or kg/s), formed by reaction (3), will be 

equal to: 

М(air)СО(р3) = 56/24 ∙ М(О2)С(р3) = 

= 2.333 ∙ Gу ∙ (С
р/100 –  0.75∙Ор/100) –  0.667 ∙ Wр/100)  (44) 

And the volumetric yield of CO under normal conditions (V(air)CO(p3), m
3 or m3/s) 

will be: 

V(air)СО(р3) = М(air)СО(р3) / ρСО = М(air)СО(р3)  / 1.25 = 

= 1.866 ∙ Gу ∙ (С
р/100 –  0.75 ∙Ор/100) –  0.667 ∙ Wр/100)  (45) 

The total mass yield of CO (M(air)CO, kg or kg/s), formed during air gasification 

of carbon-containing substance, will be equal to: 

М(air)СО = М(air)СО(р1) + М(air)СО(р2) + М(air)СО(р3) = 

= Gу (1.75 ∙ Ор/100 + 1.556 ∙ Wр/100 + 

+ 2.333 ∙ (Ср/100 – 0.75∙Ор/100) – 0.667 ∙ Wр/100),  (46) 

And the volumetric yield of CO under normal conditions (V(air)CO(p3), m
3 or m3/s) 

will be: 

V(air)СО = М(air)СО  / ρСО =  

= 0.8∙ Gу (1.75 ∙ Ор/100 + 1.556 ∙ Wр/100 + 

+ 2.333 ∙ (Ср/100 – 0.75 ∙Ор/100) – 0.667 ∙ Wр/100)  (47) 

Since the air contains nitrogen and during air gasification, it does not take part 

in chemical reactions, i.e. is actually neutral, then its amount at the outlet will be equal 

to the amount of nitrogen introduced with air. 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 315 

Using formula (14) and taking into account that the mass content of nitrogen in 

the air is 76.9%, we determine the mass yield of N2 (M(air)N2, kg or kg/s), with air 

gasification: 

М(air)N2 = 0.769 ∙ Mair = 

= 4.473 Gу ∙(С
р/100 – (0.75∙Ор/100 + 0.667∙Wр/100)  (48) 

And the volumetric output of N2 under normal conditions (V(air)N2, m
3 or m3/s) 

will be: 

V(air)N2 = М(air)N2 / ρ N2 = М(air)N2  / 1.25 = 

= 3.578 ∙Gу(С
р/100 – (0.75∙Ор/100 + 0.667∙Wр/100),   (49) 

where ρN2 – the density of N2 under normal conditions, ρN2 = 1.25 kg/m3. 

Thus, the above method for calculating technological parameters makes it 

possible to determine the consumption coefficients of oxidizers and the amount of 

oxidizer, as well as the amount of products formed during the gasification of carbon-

containing substance, depending on their physicochemical properties. 
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5.3 Морфометрична оцінка нерівномірності графіка електричного 

навантаження 

 

Традиційна оцінка нерівномірності графіка електричного навантаження 

(ГЕН) не завжди дозволяє достатньо інформативно характеризувати 

нерівномірність ГЕН, що потребує розробки нових методів, які би дозволяли 

здійснювати детальніший аналіз та будувати критерії для подальшого 

використання в системах управління навантаженням. Мормофетрична оцінка 

успішно зарекомендувала себе в процесах аналізу геометричних параметрів 

об’єктів в різних наукових дослідженнях [264-268], в задачах електроенергетики 

морфометричний аналіз не використовувався. 

Природа ГЕН дозволяє представити його у вигляді кругової часової 

діаграми – діаграми радарного типу (ДРТ). Таким чином фігура графіка утворює 

замкнений багатокутник певної форми. Якщо споживання є рівномірним то 

фігура являє собою коло. Морфометрія є відомим інструментом аналізу фігур 

різної форми і широко використовується для аналізу нерівномірності форми в 

ряді наук, зокрема в медицині, географії, аналізі поверхонь матеріалів. Його 

використання дозволяє отримати детальну та різносторонню оцінку 

нерівномірності, що і дозволило висунути гіпотезу про можливість його 

використання для аналізу нерівномірності ГЕН. Трансформацію ГЕН (рис.1), 

доцільно здійснити за допомогою діаграми радарного типу (ДРТ) [269-276] (рис. 

2). Відстань  від  центру  координат ( ) до точки діаграми відповідає 

значенню потужності, що споживається в даний момент часу.  

 

 

  

Рис.1. Типовий ГЕН Рис. 2. ДРТ типового ГЕН 
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Основні морфометричні параметри [267], можна поділити на дві групи – 

базові та похідні, рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Морфопараметри ДРТ 

Розглянемо можливість оцінки нерівномірності ГЕН за допомогою базових 

морфопараметрів – номера 2,3,4,5,6,7,8 на рис.3. 

Периметр ДРТ ( ) – сума довжин відрізків, що формують ДРТ [280]: 

. (1) 

Площа ДРТ  ( ) – площа багатокутника – фігури, що обмежена замкнутою 

ломаною без самоперетинів, що задана своїми вершинами в порядку обходу 

[280], обчислюється за формулою: 

.    (2) 

Координати центра ваги ДРТ,: 

П
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4) координати центра ваги 

5) округлість 

7) видовження 

8) випуклість 

9) радіус вписаного, описаного кіл 1) X,Y координати 

2) периметр  

6) компактність  

13) периметр випуклості 

10) довжина, ширина 

14) площа випуклості 

11) головна вісь видовження 

15) компактність випуклості 

12) додаткова вісь видовження 

 

16) кут осей видовження 

 

ПОХІДНІ БАЗОВІ 
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   (3) 

Зміщення центра ваги ДРТ  відносно центра координат  

характеризує нерівномірність ГЕН, оскільки, коли ДРТ має форму кола (при 

рівномірному споживанні) то координати центра ваги і центра координат 

співпадають, в іншому випадку має місце зміщення координат центра ваги  

відносно центру координат , що зростає з ростом нерівномірності, рис. 4: 

.   (4) 

Зі зменшенням нерівномірності відбувається наближення форми ДРТ до кола 

та . Тобто,  є мірою нерівномірності ДРТ, що реагує на будь-які піки чи 

провали ГЕН. 

Округлість ( ) визначається як відношення радіуса вписаного кола ДРТ до 

радіуса його описаного кола (рис. 4), центри кіл співпадають з центром ваги ДРТ: 
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Рис. 4. Округлість ДРТ 

де – радіус вписаного кола ДРТ  (рис. 2, рис. 4); – радіус 

описаного кола ДРТ (рис. 2, рис. 4). 

Якщо , то . Якщо , то . 

На рис. 5 представлено ГЕН та відповідну йому ДРТ, що дозволяє 

ілюструвати порівняльний аналіз  та . Як видно з рис. 4  надає 

детальну характеристику нерівномірності, що має певну аналогію з , але на 

відміну від  характеристика  є інтегральною, оскільки враховує не тільки 

одне мінімальне та максимальне значення, а їх множину зумовлену 

нерівномірністю ГЕН, оскільки координати центра вписаного та описаного кіл 

зміщені на величину , що є мірою нерівномірності ДРТ, а радіуси кіл обмежені 

мінімальним та, відповідно, максимальним значенням радіусів, проведених з 

центра ваги фігури ДРТ. 
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а) 
  

б) 

Рис. 5. Оцінювання ГЕН: 

а) на основі визначення ; б) на основі визначення  

 

Компактність (стисненість, нерозрихленість) ( ) визначається як 

відношення між площею ДРТ і квадратом її периметру:  

.     (6) 

В умовах значної нерівномірності ДРТ величина  значно зростає при 

фактично незмінній величині  і, відповідно, . При рівномірному ГЕН 

ДРТ є колом, для якого , а . Підставивши ці величини в 

формулу (6), отримаємо: . 

Порівняння  величин  та  з точки зору оцінки добової 

нерівномірності ГЕН наведено на рис. 6. 
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а) 
 

б) 

Рис. 2.6. Оцінювання ГЕН: 

а) на основі визначення ;  б) на основі визначення  

Як видно з рис. 6. та на основі аналізу (3) – (5) величини  здійснюють 

характеристику нерівномірності на основі значень величин у певні моменти часу. 

При цьому ігноруються проміжні значення величини між моментами часу та 

характеристики зміни нерівномірності: спади чи рости, стрімкі чи розмірені 

перепади значень. На противагу їм величина , що визначається відношенням 

квадрата довжини профілю графіка (периметра ДРТ) до площі ДРТ дозволяє 

врахувати проміжні значення, здійснюючи лінійну апроксимацію та характер 

нерівномірності – більш стрімкі перепади значень призводять до росту величини 

 

Видовження ( ) визначається  як відношення між значенням довжини 

перпендикуляра до головної осі діаграми ( ) та значенням довжини головної 

вісі діаграми ( ), рис. 7. Головна вісь визначається як найдовша вісь, що 

проходить через центр ваги ДРТ: 
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Рис. 7. Видовження ДРТ 

 

На основі аналізу кута  можна визначити підприємства пік навантаження 

яких співпадає з піком навантаженням енергосистеми. У відповідності з рис. 7, 1 

година складає  повороту основної осі ДРТ. 

В загальному випадку, час зміщення пікового навантаження відносно 7-ї 

години ранку можна визначити наступним чином: 

,     (8) 

де кут осей видовження. 

Якщо – наявне пікове навантаження в години пік 

енергосистеми. Якщо – наявне пікове навантаження в години нічного 

провалу енергосистеми. В інших випадках наявне пікове навантаження в години 

напівпіку енергосистеми. 
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Отже, в подальшому для застосування процедур управління 

навантаженням будемо використовувати промислові підприємства, що 

створюють пікове навантаження в години піку енергосистеми з метою 

вирівнювання їх ГЕН та, відповідно, ГЕН енергосистеми. 

Випуклість ( ) обчислюється як відношення між площею випуклого 

корпуса  і  площею ДРТ . Прикладом випуклого корпусу може служити 

натягнута «гумова стрічка» навколо ДРТ, рис. 8: 

.     (9) 

Якщо , то . Якщо , то . 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

б) 

Рис. 8. Оцінювання ГЕН: 

а) на основі визначення ;     б) на основі визначення  

Визначення величин  основане на відношенні максимуму 

навантаження до його середнього значення. На противагу  величина  є 

інтегральною, оскільки вона враховує не тільки одне максимальне значення, а їх 

множину визначену випуклою фігурою та зумовлену нерівномірністю ГЕН. 

Отже величина  надає характеристику нерівномірності, що має певну 

аналогію з , але охоплює множину максимумів ГЕН, тому є більш 

широкою і точніше описує характер нерівномірності.  
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Таким чином морфопараметри  доцільно використовувати 

для аналізу нерівномірності ГЕН, решту – при інших розрахунках характеристик 

процесу електроспоживання,  враховуючи,  що  їх  значення  знаходяться в межах 

від нуля до одиниці. Якщо вони прямують до нуля, то нерівномірність ГЕН є 

значною. З наближенням їх до одиниці ГЕН є рівномірним. 

Морфометричні параметри дають нові можливості для характеристики 

нерівномірності ГЕН. Вони характеризують форму ГЕН, відображаючи як 

загальну нерівномірність, так і співвідношення споживання електроенергії в 

різні години доби. На основі їх аналізу отримано висновок, що детальну 

комп’ютеризовану оцінку добової нерівномірності доцільно здійснювати із 

застосуванням власне морфометричних параметрів.  

Отже, задля повного та детального аналізу форми ГЕН необхідно створити 

комплексний морфометричний критерій. Він дозволить здійснювати детальну 

оцінку нерівномірності, що в подальшому дасть можливість покращити процес 

споживання електроенергії.  

Групуючи вибрані морфопараметри, отримаємо критерій оцінки 

нерівномірності ГЕН, що дозволить комплексно оцінювати нерівномірність ГЕН, 

характеризуючи при цьому: 

− загальну добову нерівномірність ГЕН, динаміку і величину змін значень 

навантаження на основі параметра ;  

− співвідношення споживання електроенергії, яке було б, якби споживач 

працював лише з заданими максимальними навантаженнями, з реальною 

величиною споживання електроенергії на основі параметра ;  

− співвідношення між навантаженням у періоди нічного провалу/напівпіку 

та пікового навантаження, показуючи наближене співвідношення дешевої та 

дорогої спожитої енергії (згідно з диференційованим тарифом) на основі 

параметра ;  

− детально загальну добову нерівномірність ГЕН, динаміку і величину зміни 

значень навантаження, як відношення всіх піків і провалів ДРТ на основі .  
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Комплексний морфометричний показник рівномірності ГЕН набуде 

наступного вигляду: 

 .     (10) 

Він є вектором, координати якого характеризують нерівномірність ГЕН у 

відповідності з суттю відповідного морфометричного параметра. Якщо значення 

, то ГЕН має значну нерівномірність, при  має місце 

рівномірне споживання електроенергії протягом доби. 

У даному показнику рівномірності ГЕН (10)  М1 спадає, найбільш реагуючи 

на збільшення кількості значних піків і провалів; М2 спадає, найбільш реагуючи 

на збільшення локальних екстремумів; М3 спадає, найбільш реагуючи на 

накладання симетричних (ДРТ) піків/провалів; М4 спадає, найбільш реагуючи на 

збільшення незначних коливань або значні перепади значень. Тобто, в 

залежності від поставленої задачі ми можемо гнучко задавати межі, до яких 

прямує та чи інша складова критерію (10), що дозволяє більш чітко визначати 

цілі вирівнювання та здійснювати адекватну оцінку: 

,  (11) 

де значення меж для кожного компонента критерію , 

. 

Якщо, для прикладу, в нас є ГЕН з оцінкою нерівномірності 

 і нас цікавить зменшення великих 

піків і провалів ГЕН на 5%, зменшення нерівномірності в цілому на 10%, 

зменшення співвідношення споживання пік /провал та напівпік на 15%, 

зменшення піків ГЕН на 20%, то (10) запишеться наступним чином: 
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Отже, спираючись на формули (10) та (11), доцільно утворити 

морфометричну математичну модель оцінки добової нерівномірності ГЕН та її 

об’єктно-орієнтовану реалізацію, що дозволяє здійснювати детальну оцінку 

нерівномірності та може бути легко інтегрована в сучасні системи управління 

виробництвом.  

Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) дає змогу створювати моделі 

елементів систем як об’єктів згідно з принципами об’єктно-орієнтованого 

підходу на засадах об’єктно-орієнтованої композиції з подальшим формуванням 

із цих об’єктів моделі системи в цілому. Особливої актуальності це набуває для 

моделювання СЕП та їх елементів і процесів, що відбуваються в них, зокрема 

ГЕН. Це дозволяє значно спростити процес створення комп’ютерних моделей 

систем, у яких задіяні складні, з точки зору математичного опису, елементи, адже 

користувач такої моделі оперуватиме нею як об’єктом, а не окремими 

рівняннями, які його описують [277–279]. 

Таким чином за допомогою підходів ООП створюємо морфометричну 

модель ГЕН та її об’єктно-орієнтовану реалізацію – клас Графік. 

Використовуючи термінологію ООП, модель об’єкта чи явища називається 

класом. Ієрархія спроектованого класу наведена на рис.11, його код, що ліг в 

основу відповідного програмного забезпечення. 

Одним із найважливіших принципів ООП є абстрагування, яке полягає у 

виділенні абстракцій – важливих характеристик об’єкта або групи об’єктів, які 

відрізняють їх від усіх інших видів об’єктів, чітко визначаючи особливості цих 

об’єктів у перспективі їхнього подальшого розгляду, аналізу та моделювання. В 

теорії ООП абстрагування застосовується у формуванні класів, що описують 

типи об’єктів, операції, які можна здійснити з об’єктами, та операції, що їх 

можуть здійснити самі об’єкти. 
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Рис. 11. Ієрархія класу Графік 

 

Класи будують за ієрархічним принципом. Головним типом відношень між 

класами є успадкування (inheritance). Воно виникає тоді, коли один клас 

1

k

i

k
=

Графік.Pc= Графік.Навантаження

Графік.СКВ= Графік.Дисперсія

Множина значень навантаження – Графік.Навантаження

Властивості класу

Час фіксації процесу електроспоживання -  Графік.Час

Опис тарифу і всіх його коефіцієнтів -  Графік.Тариф

1

2

3

Методи класу

4

5

( )
2

1

1 n

i c

i

p P
n =

 −Графік.Дисперсія = 

Дисперсія

ДРТ

( )Графік.Діаграма = f Графік.Потужність, Графік.Час, Графік.Тариф

6

Кз

7

Км

8

Кн

9

Кф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

Максимум

 Графік.Максимум=max Графік.Навантаження

11

Мінімум

 Графік.Мінімум=min Графік.Навантаження

12

Рс

13

Рск
2

1

k

i

i

k
=

Графік.Pcк= Графік.Навантаження

14

СКВ

15

Споживання

Графік.CП= Графік.Навантаження

Графік.Кф= Графік.Рск Графік.Рс

Графік.Км= Графік.Максимум Графік.Рс

Периметр ДРТ -  Графік.Морфометрія.Периметр 17

Площа ДРТ - Графік.Морфометрія.Площа 18

19

М1

20

М2

21

М3

22

М4

min max1M R R=Графік.

22 4M S П=   Графік.

2 13M L L=Графік.

4 вM S S=Графік.

Графік.Кз= Графік.Рс Графік.Рм

Графік.Кн= Графік.Мінімум Графік.Максимум



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 328 

(нащадок) використовує структуру чи функціональну частину одного або 

кількох інших класів (відповідно констатуються проста та множинна 

спадковості). 

Стан об’єкта характеризують переліком усіх можливих його параметрів 

(властивостей) і їхніх значень. До параметрів об’єкта належать ті його 

характеристики, які роблять його унікальним (індивідуальним) і які в процесі 

функціонування об’єкта набувають певних значень. 

Для прикладу розгортання класу на промисловому підприємстві 

розглянемо схему механічного цеху інструментального та ремонтного 

господарств картонно-руберойдового комбінату з інтеграцією засобів збору й 

аналізу інформації про електроспоживання – рис. 12. 

 

Рис. 12. Схема цеху 

В класі Графік наявні ряд властивостей і методів. Здійснимо їх 

абстрагування і сформуємо його стан. Властивості класу дозволяють здійснити 

КТП

ВЕНТИЛЯТОРНА

 

ГАЛЬВАНІЧНА ДІЛЯНКА

ДІЛЯНКА ПОГРУЗКИ І 

ВИГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ПОСТ

МИЙКА

ДІЛЯНКА ТОЧНОЇ ОБРОБКИ 

ДЕТАЛЕЙ

Д
ІЛ

Я
Н

К
А

 Г
Р

У
Б

О
Ї 
О

Б
Р

О
Б

К
И

 

Д
Е

Т
А

Л
Е

Й
РП-2

Р
П

-3

Р
П

-6

РП-4

РП-5

Р
П

-1

ЯВЗ

2
Я

В
З

Ш
У

КУ КУ

Сервер управління 

навантаженням 

підприємства

На місцях під’єднання споживачів (розподільчі пункти) здійснюється збір та передача інформації 

про електроспоживання на сервер управління навантаженням підприємства

РП

ГРАФІКГРАФІК

На сервері функціонує програмне

забезпечення на основі класу 

Графік



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 329 

загальний опис характеристик ГЕН, а методи – розрахувати показники його 

нерівномірності, як на основі класичного підходу, так і на основі 

морфометричного. 

Варто зауважити, що клас Графік є базовим, і на його основі шляхом 

наслідування  можна створити субкласи з базовими і розширеними методами та 

властивостями для моделювання графіків навантаження цехів,  підрозділів та 

окремих споживачів електричної енергії промислових підприємств.  

Для схеми (рис. 12) ієрархія структури класів набуде наступного вигляду 

– рис.13. У даній ієрархічній схемі класи мають вільний доступ до інформації, 

що міститься в кожному з них, що дозволяє здійснювати моделювання 

ієрархічних систем, та виконувати автоматичний перерахунок параметрів 

моделей в режимі реального часу. Крім цього, можливий доступ до будь-яких 

характеристик процесів операторів, що працюють з системою. 

 

Рис. 13. Ієрархічна схема реалізації класу Графік 

В об’єктно-орієнтованій моделі добового ГЕН виділимо ряд властивостей 

і методів, які описують стан і параметри  процесу (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК ПІДПРИЄМСТВА

ГРАФІК ЦЕХУ ТОЧНОЇ 

ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ

МАСИВ ГРАФІКІВ 

ПРИЙМАЧІВ РП-3

МАСИВ ГРАФІКІВ 

ПРИЙМАЧІВ РП-2

ГАЛЬВАНІЧНИЙ ЦЕХ

МАСИВ ГРАФІКІВ 

ПРИЙМАЧІВ РП-4

МИЙКА

МАСИВ ГРАФІКІВ 

ПРИЙМАЧІВ РП-5

ВЕНТИЛЯТОРНА

ГРАФІКИ 

ПРИЙМАЧІВ РП-6

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ 

ПОСТ

ГРАФІКИ 

ПРИЙМАЧІВ РП-1
МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ
МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ

МЕТОДИ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 330 

Таблиця 1. Властивості та методи класу Графік 

Назва  Детальний опис 

Графік.Час Множина значень часу 

Графік.Навантаження Множина значень навантаження 

Графік.Тариф Опис тарифу і всіх його коефіцієнтів 

Графік.Мінімум Мінімум навантаження 

Графік.Максимум Максимум навантаження 

Графік.Споживання Добове споживання електричної енергії 

Графік.Pc Середнє значення навантаження 

Графік.Pcк Середньоквадратичне значення навантаження 

Графік.Дисперсія Дисперсія навантаження 

Графік.СКВ Середньоквадратичне відхилення навантаження 

Графік.Кф Коефіцієнт форми 

Графік.Км Коефіцієнт максимуму 

Графік.Кз Коефіцієнт заповнення 

Графік.Кн Коефіцієнт нерівномірності 

 Графік.Діаграма Діаграма радарного типу 

Графік.Морфометрія Морфометричні показники 

Графік.Морфометрія.Периметр Периметр 

Графік.Морфометрія.Площа Площа 

Графік.Морфометрія.ЦентрВаги Центр ваги діаграми радарного типу 

Графік.Морфометрія.M1 Округлість 

Графік.Морфометрія.M3 Видовження 

Графік.Морфометрія.M4 Випуклість 

Графік.Морфометрія.M2 Компактність 

Графік. Критерій Оцінка нерівномірності на основі (8) 

 

Процес оцінки нерівномірності на основі класу Графік є доволі простим і 

в типових випадках виглядає наступним чином (рис. 14). Відбувається він за 

допомогою розробленого програмного забезпечення. 

 

 

Рис. 14. Процес оцінки нерівномірності ГЕН 

Дане програмне забезпечення дозволяє на основі отриманої інформації 
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розраховувати та аналізувати характер добової нерівномірності ГЕН 

технологічних агрегатів, виробничих цехів та промислового підприємства в 

цілому, що дозволяє отримати цілісну картину процесу електроспоживання та 

вдосконалити його. 

Використання морфометричних показників дає можливість більш 

детально оцінювати добову нерівномірність навантажень СЕП промислових 

підприємств, порівняно із традиційними показниками.  

Для оцінки нерівномірності ГЕН доцільно використати ряд 

морфометричних показників: округлість, компактність, видовження та 

випуклість. На відміну від традиційної оцінки, вони дозволяють отримати 

детальну характеристику нерівномірності, що дозволяє вивчати раніше не 

досліджувані закономірності процесів електроспоживання та більш гнучко 

управляти навантаженням СЕП. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що за допомогою 

традиційних показників не можливо оцінити відмінності різних за формою ГЕН 

у всіх можливих випадках. На противагу їм морфометричні показники надають 

детальну, розширену інформацію в усіх проаналізованих випадках, що дозволяє 

використовувати їх в якості критерію оцінки нерівномірності ГЕН, що надає 

унікальну характеристику для кожного окремого випадку. 

Збільшення значних піків і провалів ГЕН призводить до зменшення 

округлості ДРТ; збільшення нерівномірності в цілому призводить до зменшення 

компактності ДРТ;  ріст споживання в пік і спад споживання в провал/напівпік 

призводить до зменшення видовження; збільшення кількості піків призводить до 

зменшення випуклості. 

Комп’ютеризовану оцінку добової нерівномірності варто  здійснювати 

шляхом об’єктно-орієнтованої реалізації морфометричної моделі аналізу 

нерівномірності ГЕН, що дозволить створювати автоматичні системи управління 

навантаженням, інтегруючи їх у сучасні системи управління виробництвом. 

  



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 332 

5.4 Дослідження перенесення робочого середовища у регенеративному 

повітропідігрівнику типу РПП-54М2 після його модернізації 

 

Формування енергетичної безпеки країни є одним із заходів ефективного 

використання теплової енергії. У цьому напряму є першочерговим впровадження 

ефективних рішень та новітніх технологій, які направлені на зменшення 

залежності держави від імпорту енергетичних ресурсів, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, зниження техногенного 

навантаження на довкілля. Проблема енергоефективності та енергоємності для 

всіх галузей України на сьогоднішній день є ключовою. 

Основна частина введених потужностей в Україні припадає на теплові 

електричні станції (ТЕС), які працюють на твердому, рідкому та газоподібному 

паливі. Збільшення споживання палива і його вартість на ТЕС спонукає до 

необхідності удосконалення процесів спалювання та процесів утилізації теплоти 

відхідних димових газів. Одним із основних завдань сучасної енергетики є 

підвищення економічності і надійності роботи сучасних котельних агрегатів. 

Метою досліджень реконструйованих регенеративних повітропідігрівників 

котла ТП-100 було визначення гарантійних показників його роботи згідно з 

паспортними даними, які подав завод-виробник [281]. 

Під час досліджень основні експлуатаційні параметри роботи котла та 

допоміжного устаткування визначались приладами штатного контролю 

блочного та місцевого щитів управління, показами системи керування і 

контролю (СКК) блоку. 

Паливна лабораторія хімічного цеху ТЕС надала результати аналізів проб 

твердого палива (Qр
н, А

р, Wр, Sр, Vг), вугільного пилу (Wп, R90) вмісту горючих у 

виносі та жужелі (Гвин, Гжуж.). 

Коротка характеристика устаткування. Однобарабанний котел ТП-100 

був оснащений чотирма регенеративними повітропідігрівниками типу РПП-

54М2, у кожному із яких було 24 сектори: 13 секторів знаходились у газовій 

частині, 9 – у повітряній, 2 сектори – під радіальними ущільненнями. 

User
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Під час капітального ремонту енергоблока було проведено заміну існуючих 

РПП на нові – РПП-54М2 з однаковою кількістю розташування секторів у газовій 

і повітряній частині повітропідігрівників – по 11 секторів та 2 сектори, які закриті 

радіальними ущільненнями. 

Згідно з технічними вимогами до РПП-54М2 повинні бути гарантовані такі 

показники роботи повітропідігрівників: 

- присмокти в РПП – 8%  визначені згідно методики АSME PTC 4.3-91 

[282] гарантувало такі показники роботи повітропідігрівників; 

- підтримання температури відхідних газів на рівні 142 ÷ 145 оС, підігрів 

повітря до температури 235 ÷ 240 оС за температури повітря на вході в 

повітропідігрівник – 50 оС та розрахункової температури димових газів перед 

РПП – 288 оС. 

Ці показники визначались в процесі даних випробовувань і подальших 

розрахунків на основі цих замірів. 

Методика випробовувань і обсяг вимірювань. Випробовування 

регенеративних повітропідігрівників проводились згідно з [283, 284, 285, 286]. 

На працюючому котлі після виконання робіт по регулюванню радіальних і 

аксіальних ущільнень РПП при навантаженні котла 90 % від номінального з 

витратою живильної води 580 т/год, що відповідає електричній потужності 

191,5 МВт, на кожному з чотирьох РПП проводились випробовування. 

У процесі визначення експлуатаційних швидкостей повітря та димових газів 

до і після РПП виявлено значну пульсацію середовища в коробах, неоднорідність 

потоку, що не дало можливості використати дані вимірювання для аналізу. 

Розрідження в коробах РПП визначались за допомогою U – подібних 

манометрів. Величини перетікання і перенесення робочого середовища 

визначались двома методами. Перший метод визначення: відповідно до 

стандарту по методиці АSME PTC 4.3-91 [282], за яким присмокти в РПП у 

відсотках визначаються як відношення кількості повітря, яке перетікає в димові 

гази до кількості димових газів на вході в РПП. За основу розрахунків 

%1
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приймається вміст двоокису вуглецю (СО2) у відхідних димових газах та 

визначається показником φперетікання: 

φперетікання = , %.   (1) 

Другий метод визначення: відповідно до методики [284], згідно з якою 

присмокти повітря ( ) визначаються як різниця коефіцієнтів надлишку повітря 

після і до РПП: 

,      (2) 

де згідно з [285] визначається коефіцієнт надлишку повітря (α): 

.        (3) 

Результати випробовувань 

Для кожного з чотирьох РПП-54М2 проводилось заміри полів на вході та 

виході з метою визначення складу (RO2, NOx, CO, O2) та температур відхідних 

димових газів [287].  

Котел працював під час спалювання кам’яного вугілля. Параметри роботи 

підтримувались постійними – згідно з режимною картою. Схема вимірювань під 

час дослідження газоповітряного тракту котла зображена на рис. 1. Визначення 

складу продуктів спалювання, відхідних димових газів, проводилось 

газоаналізаторами ДАГ 500 та ТЕSТО 350 S/L. Місця врізок штуцерів і точок 

заміру показані на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема вимірювань під час дослідження газоповітряного тракту 

однобарабанного котла ТП-100: 1 – барабан; 2 – ширмовий пароперегрівник; 3 – 

вихідна конвективна частина пароперегрівника; 4 – вихідна ступінь проміжного 

пароперегрівника; 5 – вхідна ступінь проміжного пароперегрівника; 6 – середня 

конвективна частина пароперегрівника; 7 – холодна конвективна частина 

пароперегрівника; 8 – радіаційний настінний пароперегрівач; 9 – регулююча 

ступінь проміжного пароперегрівача; 10 – рекуперативний повітропідігрівник; 

11 – водяний економайзер; 12 – регенеративний повітропідігрівник; 13 – вихід 

жужелю; 14 – пальник; 15 – калорифер; 16 – дуттьовий вентилятор; 17 – 

електрофільтри; 18 – димотяг 

 

Усереднені значення вмісту в продуктах спалювання СО2, перетікання 

повітря в відхідні димові гази, кисню на вході та виході кожного з РПП-54М2, 

надлишку повітря, присмоктів повітря, отримані під час випробувань 

представлені в табл. 1 і 2. 

Виміряні значення розрідження та тисків до та після РПП за газовою та 

повітряною частинами кожного повітропідігрівника представлені в табл. 3. 
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Рис. 2. Схема із зазначеними місцями врізок штуцерів і точками замірів 
 

Усереднені значення результатів замірів температури на вході в РПП та на 

виході з РПП з газової та повітряної частин кожного повітропідігрівника 

наведені в табл. 4. 
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Таблиця 1. 

Значення вмісту СО2 в продуктах спалювання на вході та виході з кожного 

РПП-54М2 

Найменування 

Вміст СО2 

% перетікання 

(за форм. (1)) 
на вході в 

РПП, %  

на виході 

з РПП, % 

РПП-54М2-7А 13,45 12,47 7,86 

РПП-54М2-7Б 13,13 12,50 5,04 

РПП-54М2-7В 11,89 10,97 8,39 

РПП-54М2-7Г 12,21 11,17 9,31 

 

Таблиця  2. 

Значення вмісту СО2 в продуктах спалювання та 

надлишку повітря на вході та виході з кожного РПП-54М2 

Найменування 

Вміст СО2 Надлишок повітря 
% перетікання 

(за форм. (2)) 
на вході 

у РПП, % 

на виході 

з РПП, % 

на вході 

у РПП,  

на виході 

з  РПП,  

РПП-54М2-7А 5,9 6,98 1,383 1,488 10,5 

РПП-54М2-7Б 6,26 6,97 1,416 1,487 7,07 

РПП-54М2-7В 7,64 8,67 1,560 1,689 12,87 

РПП-54М2-7Г 7,3 8,45 1,522 1,660 13,77 

 

Таблиця 3 

Значення розрідження та тисків до та після РПП за газовою та повітряною 

частинами кожного повітропідігрівника 

Найменування та місце заміру 

На вході 

в РПП, 

кгс/м2 

На виході 

з РПП, 

кгс/м2 

Перепад, 

кгс/м2 

РПП-54М2-7А 
Газова сторона 150 235 85 

Повітряна сторона 155 115 40 

РПП-54М2-7Б 
Газова сторона 150 225 75 

Повітряна сторона 155 115 40 

РПП-54М2-7В 
Газова сторона 152 240 88 

Повітряна сторона 180 140 40 
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Продовження табл. 3 

РПП-54М2-7Г 
Газова сторона 155 240 85 

Повітряна сторона 185 140 45 

 

Таблиця 4. 

Значення результатів замірів температури на вході та на виході з РПП з 

газової та повітряної частин кожного повітропідігрівника 

Найменування та місце заміру 
на вході 

в РПП, 
оС 

на виході 

з РПП, 
оС 

Різниця, 

температур 
оС 

РПП-54М2-7А 
Газова сторона 300 160 140 

Повітряна сторона 52 266 214 

РПП-54М2-7Б 

Газова сторона 297 152 145 

Повітряна сторона 49 252 203 

РПП-54М2-7В 
Газова сторона 303 148 155 

Повітряна сторона 58 267 209 

РПП-54М2-7Г 
Газова сторона 296 159 136 

Повітряна сторона 58 263 205 

 

Після проведення перевірки гарантійних показників були уточнені заміри 

перепадів тиску і розрідження з повітряної та газової сторін РПП за номінального 

навантаження блоку за витрати живильної води 638 т/год (електричного 

навантаження 200 МВт). Дані наведені в табл. 5. 

Таблиця 5 

Заміри перепадів тиску і розрідження з повітряної та газової сторін РПП за 

номінального навантаження блоку за витрати живильної води 638 т/год 

Найменування та місце заміру 

На вході 

у РПП, 

кгс/м2 

На виході 

з РПП, 

кгс/м2 

Перепад, 

кгс/м2 

РПП-54М2-7А 
Газова сторона 170 272 102 

Повітряна сторона 199 155 44 

РПП-54М2-7Б 
Газова сторона 180 270 90 

Повітряна сторона 200 155 45 
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Продовження табл. 5 

РПП-54М2-7В 
Газова сторона 170 270 100 

Повітряна сторона 205 160 45 

РПП-54М2-7Г 
Газова сторона 174 270 96 

Повітряна сторона 210 160 50 

 

Після поданих рекомендацій та згідно з попередніми висновками на 

чотирьох РПП було проведене водяне промивання, після якого опір РПП з 

газової сторони знизився. Результати замірів тисків повітря і розріджень 

димових газів до та за РПП після промивання наведені в табл. 6. 

Таблиця 6. 

Заміри тисків повітря і розріджень димових газів до та за РПП після 

проведеного водяного промивання 

Найменування та місце заміру 
На вході 

в РПП, 

кгс/м2 

На виході 

з РПП, 

кгс/м2 

Перепад, 

кгс/м2 

РПП-54М2-7А 
Газова сторона 140 225 85 

Повітряна сторона 140 95 45 

РПП-54М2-7Б 
Газова сторона 145 225 80 

Повітряна сторона 135 95 40 

РПП-54М2-7В 
Газова сторона 140 225 85 

Повітряна сторона 150 125 25 

РПП-54М2-7Г 
Газова сторона 145 225 80 

Повітряна сторона 150 125 25 

Внаслідок виконаних досліджень РПП-54М2 встановлено: 

1. Перенесення робочого середовища в РПП визначені згідно методики 

АSME PTC 4.3-91, які відповідно становлять 7,86; 5,04; 8,39; і 9,31 % за 

гарантованих 8 % ± 1 %. 

2. Перенесення, які визначені за надлишком повітря відповідно становлять 

10,5; 7,07; 12,87 і 13,77 %. 

3. За номінального навантаження блоку і експлуатаційно чистій набивці 

РПП, після проведення водяного промивання, опір РПП з повітряної сторони 

становить 40, 40, 40 і 45 кгс/см2. 
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4. Опір РПП з газової сторони становить 85, 75, 88 і 85 кгс/см2 за 

номінального навантаження і експлуатаційно чистій набивці РПП.  

5. Температура гарячого повітря після РПП складає 266, 252, 267 та 263 оС 

за температури повітря на вході в РПП 50 ÷ 55 оС. 

6. Перепад температур з газової сторони на РПП 140, 145, 155 і 136 оС. 

Для забезпечення нормальних експлуатаційних умов роботи рекомендовано 

проводити один раз у зміну обдування РПП, згідно інструкції з експлуатації. У 

випадку, якщо перепад тисків у повітропідігрівнику збільшується на 50 % 

номінального значення, необхідно провести водяне промивання РПП. 
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SECTION 6. FOOD TECHNOLOGY 

 

6.1 Development of complete school nutrition with the use of catering approach 

 

Adequate nutrition of schoolchildren is a mandatory element of the educational 

process and the basis of the health of the younger generation. According to the World 

Health Organization, only 15% of human health depends on genetic predisposition, as 

much on the organization of health, while 70% - on lifestyle and nutrition [288]. The 

state of health of schoolchildren has significantly deteriorated in recent years [289, 

290]. In school-age children, the functional capabilities of the body are reduced, the 

level of disorders of autonomic regulation and morbidity increases. Extremely low is 

the extremely low physical activity of schoolchildren, the prevalence of bad habits, 

increasing the incidence of obesity, which forms low tolerance to physical activity, 

reduced adaptability and reserves of the circulatory system, deteriorating quality of life 

in general [291]. Every seventh child in Ukraine (twice as often in boys) is overweight 

or obese [292].  

Rational nutrition of school-age children is of particular importance due to the 

peculiarities of growth and development in this period and the intensive workload. 

Adequate needs and balanced food consumption are a source of energy and a key factor 

in ensuring optimal mental development, formation of immune competence and health 

of the adult population [293, 294]. 

To date, the acute problem of providing vitamins and trace elements has not been 

sufficiently solved [295]. Deficiency of vitamins, macro- and microelements in the diet 

of schoolchildren leads to metabolic disorders, reduced physical and mental 

performance, negatively affects the growth and development of children, provokes the 

development of chronic pathology, allergic conditions [296]. Today, the diet of 

schoolchildren is dominated by anomalous stereotypes, which are characterized by 

unbalanced diet and deficiency of many essential nutrients necessary for the 

harmonious development and health of children [297]. 

User
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There are a number of problems in the organization of quality school nutrition, 

which has led to a significant spread of elementary pathology. During 2000-2013, the 

incidence of endocrine diseases, eating disorders and metabolic disorders in young 

people doubled. There is also a tendency to gain weight, obesity, cardiovascular disease 

and cancer.  

To date, there are insufficient studies in Ukraine to generalize the nutritional 

status of school-age children with physical disabilities, the main trends in eating 

behavior, depending on body weight and habitat, the prevalence of nutritional 

deficiencies or excessive consumption of basic macro - and micronutrients in school-

age children. 

The problem of the nutritional status of the child population of Ukraine is 

extremely relevant, so in modern socio-economic conditions there are new norms and 

requirements for the nutrition of schoolchildren, which must be met to organize a full 

meal in educational institutions [298]. 

An unhealthy diet is a growing concern in almost all European countries. It can 

lead to obesity in school-age children and increase the risk of cardiovascular and other 

systemic diseases in later life. The growing obesity epidemic is a growing health risk 

factor in many European countries [299-301]. 

The analysis of the experience of the advanced countries of the world shows that 

the successful solution of the problem of healthy nutrition of children at school and 

other general educational institutions should be based on the use of products of 

increased readiness of industrial production. Creation of structures that provide 

completeness of rations on their basis, taking into account the age, health and habits of 

children, as well as the use of modern technologies, equipment and packaging to bring 

industrial products to readiness and use in educational institutions. 

In order to create a safe, healthy educational environment, the organization of 

nutrition in schools should be in accordance with the Resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine № 305 of March 24, 2021. This document defines the principles 

of planning and the mechanism of nutrition of students [302]. 
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According to the school nutrition reform, the amount of salt and sugar, vegetable 

and animal fats, and juices in the diet of schoolchildren is limited. Sausages, sausages, 

fish, canned meat and fruits and vegetables, and confectionery are not included in the 

school diet because they are high in salt, sugar, and some of them are preservatives and 

trans fatty acids, which is against the principles of healthy eating. Reduced 

consumption of bread and potatoes. Instead, the consumption of milk and dairy 

products, meat, fish, cereals and legumes has increased. The table of food substitutions 

related to the principles of rational nutrition has been removed. 

The daily diet should be varied and include foods that belong to different groups. 

Meals (breakfast, brunch, lunch, dinner, supper) include foods of the following groups: 

cereals and / or potatoes, fruits and / or vegetables, milk and / or dairy products, meat, 

fish, eggs, nuts , legumes, seeds and fats. At least one hot meal should be provided. 

The frequency of meals is set by the educational institution depending on the age of 

students, the type of educational institution and the peculiarities of the organization of 

the educational process in the educational institution. 

Caloric content of breakfast is about 25-30%, lunch about 30-35% of daily 

energy needs, according to dietary norms, the average rate is calculated taking into 

account the requirements of the age group of students. Culinary dishes and products 

are sold on the day of preparation in compliance with the requirements for storage 

conditions and terms of sale. 

Meals in educational institutions should be provided subject to the requirements 

for the main food groups. Thus, cereals and / or potatoes (processed) must contain no 

more than 10 g of sugars per 100 g of finished product; have a low sodium / salt content; 

contain no more than 10 g of fat per 100 g of finished product; breakfast, lunch and 

dinner should include at least one serving of this category; during the week the diet 

should include three or more varieties of dishes from this category; provide no more 

than one serving of fried food from this category of food per week; frying should be 

carried out using refined oil containing more than 50% monounsaturated fats and less 

than 40% polyunsaturated fats. 
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Vegetables should be fresh or processed, without added sugars and sweeteners. 

Breakfast, lunch and dinner should include at least one serving of vegetables daily, and 

three or more servings of fresh vegetables per week. Fruits and berries must be fresh 

or processed, without added sugars and sweeteners, dried fruits and berries without 

added sugars and sweeteners, and salt and fat. 

Meat is allowed (except waterfowl) chilled, sea fish. With a single meal, the diet 

should include at least two servings of meat, one serving of eggs and fish per week. 

Edible fats in the form of vegetable oil and butter. 

Milk and dairy products (yogurt, kefir, acidophilus milk, hard cheese, soft cheese 

and cottage cheese, sour cream, and dishes from them should contain no more than 10 

g of sugar per 100 g / ml of finished product. At a single meal should be at least one 

serving of milk or dairy products or dairy food. 

Non-carbonated drinking water is allowed, as well as drinks based on soy, rice, 

oats, corn, buckwheat, nuts or almonds, which contain no more than 10 g of sugar per 

100 ml of finished product, without added sweeteners, low in sodium / salt . There 

should also be fruit, vegetable and fruit-vegetable pasteurized juices. Beverages made 

on site without added sugars or sweeteners are recommended: tea, fruit tea, compote, 

compote, drinks based on roasted grains (barley, rye) and chicory, cocoa with milk, 

cocoa with drinks based on soy, rice, oats, corn , buckwheat, nuts or almonds. 

Beverages without added sugars and sweeteners, as well as without energy stimulants 

such as taurine, guarana and caffeine are used. 

Iodized salt should be used during cooking. 

Bakery products, flour culinary products made of baked dough, based on rye and 

/ or whole grain rye, wheat and mixed or gluten-free flour. These products can be with 

hard cheese, except processed cheese, cottage cheese, eggs, greens, fresh or dried 

spices, processed legumes, nuts, seeds without added salt, as well as vegetables and / 

or fruits.  

Soups, sauces, dishes prepared exclusively from ingredients of plant or animal 

origin without the use of food concentrates. 
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Modern models of school nutrition include catering. Catering belongs to one of 

the areas of production and trade activities of enterprises and consists in outbound 

(outside the location of the institution) restaurant service of consumers, as well as the 

provision of services of outbound event and sale of finished products, goods to 

consumers. 

Catering in school nutrition is a way of organizing the nutrition of students, 

which involves the delivery and sale of ready meals made without the use of material 

and technical base of the educational institution by the food market operator that 

provides food services.  

The term "catering" (translated from English means "catering"), formed from the 

English word "cater", which means "customer service", "supply of provisions", "desire 

to bring pleasure" [303]. 

It is possible to implement a catering approach to the organization of school 

meals thanks to kitchen factories. In this case, you need to think carefully about the 

whole city or district, choose one "central" school with a large food unit, equip it so 

that its capacity is enough to prepare hot meals at several neighboring institutions. This 

will be a "kitchen factory" with a full technological cycle of production of finished 

products. Another option is to organize such a centralized production outside the 

school, and then its capacity may not be enough for one district or one city. But the 

delivery of ready meals to school with the appropriate services in school dining halls 

and is called catering. This method of catering, according to experts, gives significant 

savings not only on the equipment of food units, but also in the use of resources: water 

- by 53%, electricity - by 48%, cleaning products - by 40%, payroll - by 50 % [303, 

304]. 

State (municipal) institutions and educational structures are very inert. In most 

cases, they cannot provide complete and quality nutrition for children due to bloated 

bureaucracy and many time-consuming operations. Starting with the need for a large 

number of purchases and ending with employees of food units who receive the 

minimum wage and are not interested in improving the quality of food. Since the 

salaries of employees of the food unit, accounting and other expenses are not taken into 
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account in the case of cooking by the staff of the institution, the new models of catering 

are particularly cost-effective and generally do not increase food costs. Therefore, the 

food system according to modern models of food organization - catering - is the most 

promising, in a competitive environment. 

The first stage in the organization of school meals was the development of 

technological maps. The technological documentation for food and products takes into 

account the requirements of the "About the statement of norms and the Order of the 

organization of food in educational institutions and children's establishments of 

improvement and rest", as well as the requirements set by the Ministry of Health for 

catering in general secondary education. The research was also guided by the norms 

on the daily needs of schoolchildren in proteins, fats, carbohydrates and energy, 

according to the order of the Ministry of Health of Ukraine № 1073 from 03.09.2017 

"About the statement of Norms of physiological needs of the population of Ukraine in 

the basic nutrients and energy" [305]. 

The main components of technological maps are presented in Fig.1. 

 

Figure 1. The main components of technological maps. 

 

All technological maps are examined at the State Institution "Institute of Public 

Health. OHM. Marzeyev National Academy of Medical Sciences of Ukraine ", and the 
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State Food and Consumer Service issues the conclusion of the state sanitary-

epidemiological examination.  

Dishes and products from the technological documentation can be included in 

any seasonal menu, including winter. The technological maps show all the necessary 

calculations (gross / net, energy value, etc.), cooking processes and temperature 

regimes.  

There are also technological maps for gluten-free meals and instructions on how 

to cook such food. 

The technological maps indicate the expiration date and storage conditions.  

In order to compile the menu of breakfasts for students of grades 1-4 of 

secondary schools, technological maps of salads have been developed. Salads should 

be present in the daily breakfast menu of students. 

Developing a breakfast menu is the next step in organizing school meals.  

In order to ensure a variety of food, a sufficient cycle of changes in the dishes 

offered to students, there is an approximate four-week seasonal menu. 

In the case of catering services for the organization of food, the menu is the 

provider of food services (technologist, production manager). 

The procedure for compiling the menu includes the stages presented in Fig. 2. 

The inclusion of certain dishes in the daily diet, the caloric content of certain 

meals, the minimum requirements for the regime (multiplicity) of eating vegetables, 

fruits, meat, fish, eggs, nuts, legumes and other foods meet the standards of nutrition 

[305]. 

The development of an approximate four-week seasonal menu is provided by the 

founder of the educational institution for a group of educational institutions. 

The menu-schedule is made on the basis of an approximate four-week seasonal 

menu taking into account technological documentation for dishes and products. 

There is a single menu-schedule for the respective institution, but with a different 

number of products in accordance with the norms of nutrition for each age group of 

students. The menu must indicate the name of the dishes and their theoretical output 

for each age group, the number of servings for different age categories of students, the 
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amount of food needed to complete the menu (gross / net weight): in the numerator - 

per student. , in the denominator - for all students. 

 

Figure 2. The procedure for compiling a menu for catering 

 

If there is a medical certificate issued by a general practitioner - family doctor or 

pediatrician, certifying the special dietary needs of students with a diagnosis, for such 

categories of students organized nutrition in accordance with the recommendations of 

a general practitioner - family doctor or pediatrician in the certificate on restriction / 

exclusion of relevant foodstuffs, beverages and meals and their replacement with 

foodstuffs of similar energy and nutritional value. 
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Ready meals contain a limited amount of salt, sugar and fat in accordance with 

the requirements set by the Ministry of Health for the organization of nutrition in 

general secondary education. 

In different seasons, fresh, frozen, dried and pickled vegetables, fruits and berries 

with salt, sugar and fat content can be offered in accordance with the requirements set 

by the Ministry of Health for the organization of nutrition in general secondary 

education. 

Porridge and pasta are offered as stand-alone dishes or as side dishes. Preference 

is given to products with a higher content of dietary fiber (in particular, buckwheat 

compared to rice). 

It is not allowed to boil vegetables for salads the next day. 

Salads are seasoned immediately before delivery. 

The salt content of bread meets the requirements set by the Ministry of Health 

for nutrition in general secondary education. Preference is given to whole-grain bakery 

products with a high fiber content, with the addition of bran and seeds. 

Legumes (green peas, beans, peas, lentils) and dishes with their contents are 

offered as side dishes or stand-alone dishes. 

The milk and milk products offered in terms of sugar content meet the 

requirements set by the Ministry of Health for nutrition in general secondary education 

institutions. There are dishes with milk and dairy products, to which vitamin D is 

added. Milk and kefir with a mass fraction of fat from 2.5 to 3.2 percent, yogurt - from 

1.5 to 2.5 percent, cottage cheese - at least 5 percent, sour cream - not less than 15 

percent. 

Poultry (chicken, turkey), skinned, lean pork, veal, beef were used to prepare 

meat dishes. 

Pasteurized juice without added sugars and sweeteners is offered in limited 

quantities in accordance with the diet - once a week in the amount of 200 g 

Educational establishments do not use technologically processed meat and fish 

products, meat and eggs of waterfowl, river fish, food products (including snacks) with 

a salt content of more than 0.12 grams of sodium or the equivalent amount of salt per 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 350 

100 grams finished product, food products with sugar content over 10 grams per 100 

grams of finished product, food products containing synthetic dyes and flavors (except 

vanillin, ethylvanillin and vanilla extract), sweeteners, flavor enhancers, preservatives, 

unpasteurized milk and dairy products, made from unpasteurized milk, mushrooms, 

coffee and coffee beverages, fish, meat, fruit and vegetables and other preserves of 

industrial production, except pasteurized juices of industrial production without added 

sugars and sweeteners, carbonated beverages, including sweet carbonated and energy 

drinks, unpasteurized juices home-made products. 

Do not use pasteurized bottled milk without boiling, cottage cheese (in the 

absence of primary packaging) and sour cream without cooking. 

There are no such dishes as sour milk "samovasva", jellies, meat and fish salads, 

cold cuts, pâtés, zeltsy, forshmak, deep-fried products, pasta "navy" with soft cheese, 

cottage cheese or m ' ash, pancakes with soft cheese, cottage cheese or meat, creams, 

fruit drinks, drinks with artificial colors, flavors and sweeteners. 

Vegetable oil (sunflower, corn, olive) is recommended for salads, and is a 

priority when cooking other dishes that require fat. 

Saturated fats, including butter, make up no more than 10 percent of total 

calories. 

One of the most useful components of complex dishes, including salads, are 

peeled nuts and seeds, without icing, without the addition of salt or sugar. 

Information on the content of nuts and other common food allergens in ready 

meals is provided in the menu in accordance with the diet, clearly and easily provided 

to students with allergic reactions, their parents and other legal representatives. Next 

to the menu there is information on the interpretation of food allergen indices according 

to dietary norms. 

Drinking water should be available at all times during meals and at any other 

time. 

The founder (founders) and heads of relevant institutions provide students with 

clean and safe drinking water that meets the requirements set by the Ministry of Health. 
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The salt content is one of the main criteria for the selection of products and dishes 

offered in educational institutions and meets the standards of nutrition, as well as the 

requirements set by the Ministry of Health for the organization of nutrition in general 

secondary education. 

Iodized salt is used in cooking. 

The amount of added sugars in products and meals offered in educational 

institutions is limited in accordance with nutrition standards and the requirements set 

by the Ministry of Health for the organization of nutrition in general secondary 

education institutions. The content of sugars, which is naturally contained in dairy 

products, fruits, berries and vegetables, is not limited. 

When choosing suppliers of seasonal vegetables, fruits, berries, cereals, 

legumes, nuts and seeds, preference is given to local agro-industrial enterprises in terms 

of supplying quality and safe products. 

Procurement of food products is carried out in accordance with the Law of 

Ukraine "On Public Procurement". 

The founder (s) and heads of educational institutions ensure the change of dishes, 

their preparation and taking into account the feedback and suggestions of students, their 

parents or other legal representatives and staff of institutions to meet food quality in 

order to limit food waste.  

The developed 14-day menu for students in grades 1-4 is presented in tables 1 

and 2.  

These data show that national culinary traditions are taken into account when 

planning and preparing meals. At the same time, we offer a variety of modern dishes 

that meet international culinary trends - macaque, vegetable risotto. 

Vegetables, fruits and berries are presented in the maximum variety, different 

forms and composition of ready meals. 

Porridge and pasta are offered as stand-alone dishes. Preference is given to 

buckwheat with a higher content of dietary fiber. 

The number of meat, poultry and fish dishes offered during the week corresponds 

to the diet. Meat dishes are combined with vegetable garnishes or salads. 
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Table 1. 

Menu and nutritional value of breakfasts for students of grades 1-4, 1st week 

№ The name of the 

dish 
Output Proteins Fats Carbohydrates 

Energy value, 

kKal 

Monday 

1 Vegetable salad 

with seeds 
100,00 1,81 2,02 16,30 87,36 

2 Mac and Cheese 150,00 11,11 14,41 24,11 265,75 

3 Sour cream 20,00 0,70 2,12 1,42 27,28 

4 Pancakes with 

apples 
100,00 3,50 3,30 31,20 162,26 

5 Fruit orange 100,00 0,90 0,20 8,10 36,18 

6 Green / herbal tea 
200,00 0,20 0,00 4,00 16,00 

 Total 
 18,22 22,05 85,13 594,82 

Tuesday 

1 Cucumber salad 

with parsley and 

garlic 

100,00 1,59 3,23 4,02 50,71 

2 Chicken thigh in 

mustard sauce 
100,00 13,90 8,10 4,10 144,08 

3 Buckwheat 

porridge with 

butter 

120,00 4,10 3,10 32,08 166,20 

4 Masala tea 200,00 3,75 3,05 6,36 66,62 

5 Mandarin fruits 50,00 0,45 0,11 4,05 18,18 

 Total  23,79 17,59 50,61 445,79 

Wednesday 

1 Salad with 

cabbage and 

carrots and flax 

seeds 

100,00 1,51 3,45 5,83 59,24 

2 Fish fried in egg 100,00 12,30 6,20 10,00 143,00 

3 Vegetable risotto 120,00 2,40 3,61 36,60 181,17 

4 Yogurt 200,00 4,40 4,20 17,00 120,00 

5 Grape fruits 100,00 0,84 0,40 18,00 75,36 

 Total  21,45 17,86 87,43 578,77 
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Continuation of Table 1 

Thursday 

№ The name of the 

dish 
Output Proteins Fats Carbohydrates 

Energy value, 

kKal 

1 Beet salad а 100,00 1,55 3,19 9,20 69,87 

2 Roast at home 

with chicken 
180,00 12,50 7,10 33,60 241,58 

3 Cocoa with milk 200,00 2,80 3,90 24,80 140,54 

4 Oatmeal cookies 60/2шт 1,80 6,00 14,20 115,16 

5 Mandarin fruits 100,00 0,80 0,20 7,50 33,50 

 Total  19,45 20,39 89,30 600,65 

Friday 

1 Tomato and 

bread salad 
100,00 1,75 2,43 6,98 55,39 

2 Barley porridge 

with butter 
120,00 2,40 3,12 30,40 153,20 

3 Chicken 

schnitzel / Fish 

sticks 

100,00 12,50 9,85 16,19 200,17 

4 
Masala tea 200,00 3,75 3,05 6,36 66,62 

5 
Banana fruit 100,00 1,51 0,52 21,15 91,09 

 Total  21,91 18,97 81,08 566,47 

Recommended rate 18-21 17-21 73-88 525-630 

 

Potatoes as a separate dish (potatoes baked with turmeric) are offered no more 

than twice a week. 

Among the most useful components of salads are nuts and seeds, in particular, 

the menu includes a salad with cabbage, carrots and flax seeds, as well as a vegetable 

salad with seeds. The amount of nuts and seeds should be 25 g twice a week. 

The menu includes sea fish, which is a source of complete proteins and unique 

fatty acids, the menu of the first week presents fish fried in egg, and the second week 

includes fish under vegetables. 
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Analysis of the data in Table 1 showed that the nutritional value of breakfasts 

for students in grades 1-4 in the 1st week of nutrition meets the recommended standards 

for protein, fat and carbohydrates.  

A slight excess of the recommended protein content (18-21 g) was noted in the 

menu on Tuesday (23.79 g), Wednesday (21.45 g) and Friday (21.91 g), but this is not 

a disadvantage, as the protein is necessary for the growth and development of the 

child's body. At the same time, the average protein content per week is 20.96 g, which 

is within the recommended norm. 

According to the fat content, an increase in their number is observed only in the 

menu on Monday - 22.05 g at the recommended rate of 17-21 g. The species 

composition of dishes indicates the diversity of lipid composition and the 

predominance of vegetable oil against saturated animal fats.  

Unsaturated fats include essential fatty acids and fat-soluble vitamins, so their 

consumption is mandatory for the proper structural and functional state of the body and 

its organs and systems, including brain, nervous system, heart, blood vessels, endocrine 

system, vision, skin and hair. 

Reducing the consumption of saturated fats, mainly of animal origin, is 

associated with a reduced risk of diseases of the circulatory system. According to the 

average fat content, the weekly menu corresponds to the recommended norm. 

Educators should regularly consume foods and foods rich in carbohydrates. The 

priority products of this group are plant products with a high content of dietary fiber. 

The content of carbohydrates in the daily meals presented in the weekly menu varies 

between 50.61-89.30 g. At the same time, the total average value of carbohydrates 

corresponds to the recommended norm of 73-88 g. 

The energy value of the presented weekly menu below the recommended norm 

(525-630 kKal) is noted in the Tuesday menu (445.79 kKal).  

The total average number of calories per week meets the recommendations. 

The results of Table 2 indicate the compliance of the dishes presented in the 

menu, their nutritional and energy value to the recommended standards for students in 

grades 1-4. 
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Table 2. 

Menu and nutritional value of breakfasts for students of grades 1-4, 2st week 

№ 
The name of the 

dish 
Output Proteins Fats Carbohydrates 

Energy value, 

kKal 

Monday 

1 
Cucumber salad 100,00 1,13 2,14 2,95 34,99 

2 Potatoes baked 

with turmeric 
120,00 3,09 8,11 25,21 181,15 

3 Cheesecake with 

raisins 
100,00 15,00 14,00 33,40 312,92 

4 
Sour cream 20,00 0,70 2,12 1,42 27,28 

5 Drink from dried 

fruits 
200,00 0,60 0,00 10,00 40,40 

6 
Grape fruits 100,00 0,63 0,30 13,51 56,56 

 Total  21,42 26,57 86,49 653,29 

Tuesday 

1 Salad with 

vegetables and 

eggs 

100,00 2,54 4,48 3,26 62,87 

2 
Pilaf with meat 200,00 16,60 13,36 33,60 314,32 

3 
Rye bread 30,00 1,00 0,20 15,00 62,80 

4 
Cocoa with milk 200,00 2,80 3,90 24,80 140,54 

5 Fruit orange 100,00 0,90 0,20 8,10 36,18 

 
Total   23,84 22,14 84,76 616,71 

Wednesday 

1 
Tomato salad 50,00 0,60 3,00 1,90 36,62 

2 Boiled pasta 

with butter 
120,00 5,92 5,28 25,28 167,26 

3 Fish under 

vegetables 
100,00 14,34 5,25 15,80 164,65 

4 
Yogurt 150,00 3,30 3,15 12,75 90,00 

5 
Mandarin fruits 100,00 0,80 0,20 7,50 33,50 

 
Total   24,96 16,88 63,23 492,03 
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Continuation of Table 2 

Thursday 

№ The name of the 

dish 
Output Proteins Fats Carbohydrates 

Energy value, 

kKal 

1 Salad with 

cabbage and 

carrots 

100,00 1,51 3,45 5,83 59,24 

2 Buckwheat with 

butter 
120,00 4,10 3,10 32,08 166,20 

3 Milanese cutlet 

with cheese 
100,00 15,40 11,08 23,60 251,00 

4 
Kefir 150,00 2,90 2,50 3,80 48,54 

5 
Apple fruits 100,00 0,37 0,40 13,12 54,94 

 
Total    24,28 20,53 78,43 579,92 

Friday 

1 Cheese and 

tomato salad 
50,00 4,20 5,10 1,70 69,16 

2 Vegetable stew 

with green peas 
120,00 3,10 7,80 10,10 120,98 

3 Corn pancakes 

with apples 
150,00 8,25 10,05 50,10 313,83 

4 Сметана Sour 

cream 
20,00 0,70 2,12 1,42 27,28 

5 
Yogurt 150,00 3,30 3,15 12,75 90,00 

 Mandarin fruits 50,00 0,45 0,11 4,05 18,18 

 Total  20,00 28,33 80,12 639,43 

Recommended rate 18-21 17-21 73-88 525-630 

 

In the daily menu there are no significant deviations in the content of individual 

factors of nutrition, but the overall average values of protein, fat, carbohydrates and 

calories per week correspond to their recommended amounts. 

 Thus, based on the research and taking into account the requirements, 

recommendations for the organization of school meals on the terms of catering. 

Technological maps of salads and breakfast menus for schoolchildren of grades 1-4 

have been developed, taking into account their preferences and in accordance with the 

recommended norms of nutritional and energy value of rations. 
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6.2 Оптимізація окремих ступенів випарки цукрового виробництва 

 

В енерготехнологічній системі виробництва цукру найбільші втрати ексергії 

(майже 72 %) припадають на варіння утфелей тому саме цим процесам 

приділяється найбільша увага. Для відділення випарки типового цукрового 

заводу був розроблений метод термоекономічної оптимізації [306] (за 

величиною температурного напору в окремих ступенях).  

Задача локальної оптимізації зводиться до мінімізації річних 

термоекономічних витрат на систему випарки в цілому: 

   (1) 

тут  – вартісне вираження річних енергетичних витрат, що 

розраховуються за відповідними втратами ексергії в i-тому (блоці, ступені) 

елементі , де  – ціна палива, перерахована на один кДж його ексергії; 

– втрати ексергії в і-тому елементі,  – час роботи системи за рік; - 

річні капітальні і пов'язані з ними витрати;  – капітальні вкладення в i-тий 

елемент при здачі об'єкта в експлуатацію «під ключ»;  – узагальнений річний 

коефіцієнт окупності капітальних вкладень. У подальших розрахунках прийнято: 

 = 3000 годин на рік, ексергія палива (природний газ з теплотою згоряння 36522 

МДж/м3), ціна природного газу 0,354 USD/м3. При цих умовах  = 9,69.10-6 

USD/кДж.   (в USD) розраховувалися за емпіричною формулою [306] 

,      (2) 

де  15000 USD – вартість монтажу та наладки кожного із ступенів 

випарки; = 400 USD – коефіцієнт вартості теплообмінної поверхні ,м
2, 

об’єднаний річний коефіцієнт окупності капітальних вкладень для випарних 

апаратів  = 0,1908. Основна частина втрат ексергії обумовлена теплообміном 

при кінцевій різниці температур, тому в якості незалежної змінної при 
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термоекономічній оптимізації була обрана величина температурного напору в 

кожному із ступенів ΔTi = Thi – Tci, де Thi – температура гріючої (яка 

конденсується) пари; Tci –температура технологічного (киплячого) розчину, що 

гріється  i = 1,2, ..., m, де m – число ступенів. При цьому кожен із ступенів 

характеризується своїм мінімальним значення термоекономічних витрат , що 

відповідають значенням , i = 1,2, ..., m. Існування для кожного ступеня свого 

локального мінімуму  пояснюється тим, що зі зростанням  збільшується 

величина  ,тому що збільшуються втрати ексергії, і зменшується величина 

, оскільки зменшується поверхня теплообміну ступеня, а, отже, їх сума  (1) 

буде мати мінімум (рис.1). 

 

Рисунок 1. Залежність термоекономічних витрат в і-тому ступені від 

величини температурного напору в цьому ступені 

 

Пошук оптимального значення методом Гауса-Зейделя в силу 

унімодальності функції  проводиться для кожного із ступенів i = 1,2,...,m 

шляхом послідовного порівняння , отриманого на даному кроці ітерації, з 

попереднім, і, якщо знайдене значення менше, то переходять до наступної 

ітерації. Розрахунок закінчується в тому випадку, якщо знайдене значення   

стає більше, ніж значення , що отримане на попередньому кроці, яке і буде 

оптимальним. Потім розраховуються сумарні термоекономічні витрати по (1). 

Відповідно, задається інтервал зміни величин температурних напорів 

 і крок зміни цього напору , .  Для зручності розрахунків 
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можна прийняти , , , , тобто як інтервал, так і 

крок зміни температурного напору для всіх ступенів можуть прийматися 

однаковими. Значення  потім корегується шляхом пошуку з більш дрібним 

кроком  (рис. 2) поблизу точки . 

 

Рисунок 2. Уточнене значення оптимального температурного напору в і-той 

ступені і відповідна йому величина мінімальних термоекономічних витрат. 

 

Розрахунок оптимальних характеристик для першого ступеня випарки.  

У розрахунках, виходячи з технологічних обмежень, прийняті: граничні 

значення температурних напорів , «великий» крок 

зміни температурного напору ; «дрібний» крок зміни температурного 

напору . 

Отримані значення оптимальних температурних напорів і локальних 

оптимумів річних термоекономічних витрат для  першого ступеня, наведені в 

табл.1., відкориговані в табл. 2., для другого ступеня - в табл.3., відкориговані в 

табл. 4., для третього  ступеня - в табл.5., відкориговані в табл. 6. відповідно.  
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Таблиця 1. 

Значення температурного напору та річних термоекономічних витрат 

в першому ступені (оптимальні величини виділені) 
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4 403 4221 221555 23192 111710 134903 

6 405 2814 330692 34617 79355 113973 

8 407 2110 438756 45929 62418 108348 

10 409 1688 545764 57131 51909 109041 

12 411 1407 651730 68224 44715 112939 

 

У програмній реалізації саме ці відкориговані значення використовуються в 

якості . 

Знайдене значення температурного напору у першому ступені перевищує 

відповідне у існуючій системі випарки на 2,6 оС, в другому на 1,9 оС, в третьому  

1,6 оС відповідно. 

Підтримання такого збільшеного температурного напору у першому ступені 

дозволить зменшити річні витрати в цьому ступені на 3800 USD, в другому на 

2780 USD, в третьому  740 USD відповідно. 

 

 

Слід зазначити, що знайдені значення в силу жорсткої прив’язки до 

технологічного ланцюжка кожного ступеня вимагають взаємного узгодження, 

тому що потоки, які виходять з попередніх ступенів, одночасно входять в 

наступні, а, отже, температурний рівень процесів в ступенях повинен узгоджено 

змінюватися, змінюючи тим самим величину термоекономічних витрат. 
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Таблиця 2. 

Уточнені значення температурного напору та річних термоекономічних 

витрат в першому ступені (оптимальні величини виділені) 
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7,9 406,9 2137 433378 63 073 45 367  108 440 

8,0 407,0 2110 438756 62 418 45 929 108 348 

8,1 407,1 2084 444132 61 778 46 492  108 270 

8,2 407,2 2059 449504 61 152 47 055  108 207 

8,3 407,3 2034 454874 60 541 47 617  108 158 

8,4 407,4 2010 460242 59 943 48 179  108 122 

8,5 407,5 1986 465607 59 358 48 740  108 099 

8,6 407,6 1963 470969 58 786 49 302  108 088 

8,7 407,7 1941 476328 58 226 49 863  108 090 

8,8 407,8 1919 481685 57 679 50 423  108 103 

8,9 407,9 1897 487039 57 142 50 984  108 127 

9,0 408,0 1876 492391 56 617 51 544  108 162 

10,0 409,0 1688 545764 51 909 57 131 109 041 
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Таблиця 3. 

Значення температурного напору та річних термоекономічних витрат 

в другому ступені (оптимальні величини виділені) 
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4 394 4913 209879 21970 127075 149046 

6 396 3275 313228 32789 90153 122942 

8 398 2456 415539 43499 70825 114324 

10 400 1965 516827 54102 58832 112935 

12 402 1637 617107 64600 50623 115223 

14 404 1403 716394 74993 44628 119622 

16 406 1228 814703 85284 40047 125332 

18 408 1091 912048 95475 36426 131901 

20 410 982 1008444 105566 33486 139052 

 

Таблиця 4. 

Уточнені значення температурного напору та річних термоекономічних 

витрат в другому ступені (оптимальні величини виділені) 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
н

и
й

 н
ап

ір
, 
Δ

T
2
, 
К

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

гр
ію

ч
о
ї 

п
ар

и
, 
T

h
2
, 
К

 

П
о
в
ер

х
н

я
 

те
п

л
о
о
б

м
ін

у
, 
A

s2
, 

м
2
 

В
тр

ат
и

 

ек
се

р
гі

ї,
  

П
2
, 
В

т 

В
ар

ті
сн

е 

в
и

р
аж

ен
н

я
 р

іч
н

и
х
 

ек
се

р
ге

ти
ч
н

и
х
 

в
и

тр
ат

, 
Z

e2
, 

U
S

D
/y

ea
r 

Р
іч

н
і 

к
ап

іт
ал

ьн
і 

та
 

зв
'я

за
н

і 
з 

н
и

м
и

 

в
и

тр
ат

и
, 
Z

k
2
, 

U
S

D
/y

ea
r 

Р
іч

н
і 

те
р
м

о
ек

о
н

о
м

іч
н

і 

в
и

тр
ат

и
, 
Z

2
, 

U
S

D
/y

ea
r 

8,0 398,0 2456 415539 43499 70825 114324 

8,1 398,1 2426 420628 44032 70094 114126 

8,2 398,2 2396 425714 44564 69380 113945 

8,3 398,3 2368 430797 45096 68682 113779 

8,4 398,4 2339 435878 45628 68000 113629 

8,5 398,5 2312 440957 46160 67333 113493 

8,6 398,6 2285 446032 46691 66680 113372 

8,7 398,7 2259 451106 47222 66041 113264 

8,8 398,8 2233 456176 47753 65416 113170 

8,9 398,9 2208 461244 48284 64804 113089 

9,0 399,0 2183 466310 48814 64205 113020 

9,1 399,1 2159 471373 49344 63618 112963 
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9,2 399,2 2136 476434 49874 63043 112918 

9,3 399,3 2113 481492 50403 62480 112884 

9,4 399,4 2090 486547 50932 61928 112861 

9,5 399,5 2068 491600 51461 61387 112848 

9,6 399,6 2047 496651 51990 60856 112846 

9,7 399,7 2026 501699 52518 60335 112854 

9,8 399,8 2005 506744 53047 59825 112872 

9,9 399,9 1985 511787 53574 59324 112899 

10,0 400,0 1965 516827 54102 58832 112935 

10,1 400,1 1946 521865 54629 58350 112980 

10,2 400,2 1926 526900 55157 57876 113033 

10,3 400,3 1908 531933 55683 57411 113095 

10,4 400,4 1889 536963 56210 56955 113165 

10,5 400,5 1871 541991 56736 56506 113243 

10,6 400,6 1854 547016 57262 56066 113328 

10,7 400,7 1836 552039 57788 55633 113421 

10,8 400,8 1819 557059 58314 55207 113522 

10,9 400,9 1803 562077 58839 54789 113629 

11,0 401,0 1786 567092 59364 54378 113743 

11,1 401,1 1770 572105 59889 53974 113864 

11,2 401,2 1754 577115 60413 53577 113991 

11,3 401,3 1739,39 582123 60937 53186 114124 

11,4 401,4 1724,13 587128 61461 52802 114264 

11,5 401,5 1709,14 592131 61985 52424 114410 

11,6 401,6 1694,40 597131 62508 52052 114561 

11,7 401,7 1679,92 602129 63032 51686 114718 

11,8 401,8 1665,68 607124 63555 51326 114881 

11,9 401,9 1651,69 612117 64077 50972 115049 

12,0 402,0 1637,92 617107 64600 50623 115223 
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Таблиця 5. 

Значення температурного напору та річних термоекономічних витрат 

в третьому ступені (оптимальні величини виділені) 
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4 381,5 4004 112107 11735 106822 118557 

6 383,5 2669 167284 17511 75919 93431 

8 385,5 2002 221889 23227 59743 82971 

10 387,5 1601 275930 28884 49706 78591 

12 389,5 1334 329415 34483 42835 77319 

14 391,5 1144 382355 40025 37818 77844 

16 393,5 1001 434756 45511 33984 79495 

18 395,5 889 486627 50941 30953 81894 

20 397,5 800 537976 56316 28492 84809 

 

 

Таблиця 6. 

Уточнені значення температурного напору та річних термоекономічних витрат 

в трерьому ступені (оптимальні величини виділені) 
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10,0 387,5 1601 27530 28884 49706 78591 

10,1 387,6 1585 278617 29166 49302 78469 

10,2 387,7 1570 281303 29447 48906 78353 

10,3 387,8 1555 283988 29728 48517 78245 

10,4 387,9 1540 286671 30009 48135 78144 

10,5 388,0 1525 289353 30290 47759 78049 

10,6 388,1 1511 292033 30570 47391 77961 

10,7 388,2 1497 294712 30851 47028 77879 

10,8 388,3 1483 297390 31131 46672 77804 

10,9 388,4 1469 300066 31411 46322 77734 

11,0 388,5 1456 302741 31691 45978 77670 

11,1 388,6 1443 305415 31971 45640 77612 
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11,2 388,7 1430 308087 32251 45308 77559 

11,3 388,8 1417 310758 32530 44981 77512 

11,4 388,9 1405 313427 32810 44659 77469 

11,5 389,0 1392 316095 33089 44343 77432 

11,6 389,1 1380 318762 33368 44031 77400 

11,7 389,2 1369 321427 33647 43725 77373 

11,8 389,3 1357 324091 33926 43424 77350 

11,9 389,4 1346 326754 34205 43127 77332 

12,0 389,5 1334 329415 34483 42835 77319 

12,1 389,6 1323 332075 34762 42547 77310 

12,2 389,7 1312 334734 35040 42264 77305 

12,3 389,8 1302 337391 35318 41985 77304 

12,4 389,9 1291 340047 35596 41711 77308 

12,5 390,0 1281 342701 35874 41440 77315 

12,6 390,1 1271 345354 36152 41174 77326 

12,7 390,2 1261 348006 36430 40911 77341 

12,8 390,3 1251 350656 36707 40652 77360 

12,9 390,4 1241 353305 36984 40397 77382 

13,0 390,5 1232 355953 37261 40146 77408 

13,1 390,6 1222 358599 37538 39898 77437 

13,2 390,7 1213 361244 37815 39654 77470 

13,3 390,8 1204 363888 38092 39413 77506 

13,4 390,9 1195 366530 38369 39176 77545 

13,5 391,0 1186 369171 38645 38942 77587 

13,6 391,1 1177 371810 38921 38711 77633 

13,7 391,2 1169 374448 39198 38483 77681 

13,8 391,3 1160 377085 39474 38258 77732 

13,9 391,4 1152 379721 39750 38037 77787 

14,0 391,5 1144 382355 40025 37818 77844 
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SECTION 7. INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

7.1 Features of the pitstop module as a tool of information technologies 

 

A more fundamental definition of information technology is that it is the 

application of technology to solve organizational problems on a large scale. Reviewing 

and refining printed publications prior to release will solve large and small quality 

problems in information technology. The software includes all data, programs and 

modules that allow you to operate and correct the publication in electronic form. 

Ultimately, the operating system or user editing tool will achieve an unconditional and 

error-free result. 

The PitStop software tool or module is an essential tool for anyone working with 

PDF files in the print industry. This module is required at the stage of checking input 

files (preflighting) and has numerous interactive features, and also has such an option 

as Action Lists, which allows you to automatically make changes to several documents 

or orders at once. 

The main program in PitStop Pro can be considered the Enfocus PDF Profile 

program, which allows up to 140 checks and 70 correction opportunities. PitStop 

allows you to build an Enfocus Certified PDF workflow based on task information (in 

XML format), running suggested checks, and monitoring their progress. The PDF 

Profile tool is embedded in the processed file, each preflight check has its place and 

order in it, and a comparison of the old and changed versions can also be created. 

Characteristic PitStop Pro: 

➢  Editing PDF files. 

➢  Global changes in multiple or large PDF files. 

➢  Setting up automatic changes throughout the document. 

➢  Insert covers, page renumbering, color conversion. 

➢  Prepress check of documents (fonts, colors, objects). 

➢  Support for standards such as PDF/X format, Ghent PDF Workgroup 

specifications, user profiles. 

User
Текстовое поле
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➢  Generation of preflight reports containing a list of all issues. 

➢  Error navigation followed by automatic correction. 

➢  Display information about the authors and types of changes made to the 

document. 

PitStop Pro allows the prepress worker to edit and modify fonts, perform color 

management, adjust image resolution and manage other attributes of the input file, the 

PitStop module allows you to check almost all properties of PDF documents and thus 

guarantees a quality printout. Part of an automated PDF workflow when used with 

other Enfocus products [307-309]. Text editing, for example, can occur on lines or 

paragraphs, copying and pasting objects, transferring between pages and documents in 

general is allowed. 

If the PDF contains an RGB image, it may produce unexpected results after the 

PDF is processed. Images may be of poor quality, the final printed color may not be 

correct, and there may even be color shift. Colors may change and images may be 

displayed in poor quality. To prevent this, check PDF files for RGB images that should 

be converted to CMYK. To convert images from RGB to CMYK using the Show 

PitStop Inspector panel, certain settings have been made in Fig. 1, after which the 

CMYK colors of fig. 2. 

  

Figure. 1. Image setting in RGB 
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Figure. 2. Picture in CMYK  

If the color is set incorrectly, you can change the color of images and the fill or 

stroke of graphic objects, as well as the color of path lines. You can also define a 

different color model for them. To do this, use the Enfocus Pitstop Inspector panel. 

By activating the runners, the color of the selected image in fig. 3 and fig. 4. 

 

Figure. 3. Image before editing 

 

 

 

Figure. 4. Image after editing 

 

Enfocus PitStop Profesional allows you to edit individual text rulers. This is 

especially useful for minor corrections in the form of correcting spelling errors. 
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By selecting the desired text using certain tools in Fig. 5. 

 

Figure. 5. Text editing tools 

Certain corrections are made (replacing the font in Fig. 6, changing the color of 

the font in Fig. 7. and editing the color in Fig. 8.). 

 

Figure. 6. Text change 

 

Figure. 7. Changing the font color 

 

Figure. 8. Edited color 

The PitStop module makes it easy to resize PDF files. This can be done in 

one of two ways: manually or automatically. 
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Manual method (inspector). 

If you need to edit a specific document or page, follow these steps: Go to the 

Position icon and select Edit Page Boxes. Next, you need to select the page block 

that you want to change, and in the Size W and H fields fill in the new desired 

value (Fig. 9). 

 

Figure. 9. Change the page size 

In this way, you can determine all the fields that need to be changed. Also, the 

Anchor Point selector allows you to select a reference point for calculations. 

If you want to apply the specified page boxes to all pages, this can easily be done 

by clicking Actions in the inspector panel and selecting Aply these Page Boxes to All 

Pages Fig.10. 

 

 

 

Figure. 10. Changes to all pages 

Automation batch method. If you need to fix many documents in one click, 

follow these steps to create a list of actions that can be run in PitStop Pro or fully 

automated using Enfocus PitStop Server. 

Open the Action List panel by going to the PitStop Pro menu in Acrobat > Action  
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Lists and click New. In the search field at the top left, enter a field to filter all 

actions associated with the field, and select the necessary actions. After that, we add 

them to the list of actions in Fig. 11. 

 

Figure.11. Setting up the action list 

Starting with PitStop Pro 12, the Image – Curve Editing tab has appeared in the 

Enfocus Inspectopr window, which is very convenient when working with images. 

The Curves tool is one of the most powerful and flexible methods for color 

grading and image adjustment. With Curves, you can measure any shade of brightness 

from 0 to 255 and add additional breakpoints to make better corrections, or refine input 

and output breakpoint values. Curves can be created by adding points and dragging 

them to the desired location, or by entering values in the boxes below the curve. 

The image curve editing mode allows you to work with the entire image or part 

of it, it all depends on the desired color correction. Highlights, midtones, or shadows 

can be adjusted. The change in the balance of the curve can be influenced by changing 

the shape of the curve, this is shown in Fig. 12., fig. 13., fig. 14., fig. 15. and fig. 

sixteen. 

 

 

 

 

 

Figure. 12. Curve setting CMYK 

 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 372 

 

 

 

 

 

Figure. 13. Curve setting Cyan 

 

 

 

 

 

 

Figure. 14. Curve setting Magenta  

 

 

 

 

 

Figure. 15. Curve setting Yellow  

 

 

 

 

 

Figure. 16. Curve setting Black 

The features of the PitStop module, namely the editing of font characteristics 

and colors, are analyzed. Using the PitStop module, you can easily resize PDF files, 

two options are described. An example of adjusting the tone of images and their color 

correction is presented. 
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7.2 Інструментальні програмні засоби рішення задач розподілу зв'язних 

ресурсів 

 

Історію цивілізації можна представити як безупинний процес розвитку 

відносин, пов'язаних зі створенням, розподілом і споживанням ресурсів. 

Характер використовуваних ресурсів протягом століть неодноразово мінявся. 

Традиційною для двадцятого століття стала характеристика суспільства 

розвинутих держав як індустріального. Вона прямо зв'язана з визначальною 

роллю промислових та енергетичних ресурсів у матеріальній складовій 

суспільних процесів. Вступаючи в двадцять перше століття, людство відкриває 

новий етап розвитку – інформаційний. Для нього характерна домінуюча роль 

інформаційних ресурсів. 

Інформаційна сфера і рівень розвитку інформаційних технологій стають 

вирішальними показниками розвиненості держави. З'явився новий вид ресурсу – 

інформаційний, характерною рисою якого є внутрішній взаємозв'язок. Зараз 

задачі розподілу мають новий вид. 

У ході досліджень було проаналізовано сучасний стан задач розподілу 

ресурсів і методів їх рішення в інформаційних системах [312], систематизовані 

задачі розподілу ресурсів і методи їх рішення [313], розроблені методи пошуку 

локального [314, 315] і глобального екстремуму [316] при рішенні прикладних 

задач розподілу пов'язаних ресурсів в автоматизованих інформаційних системах 

(АІС). 

Для вирішення завдань розподілу пов'язаних ресурсів на графовій моделі 

при 2-х множинах, відсутності обмежень на приймальні можливості множин та 

рівності зв'язків між ресурсами, тобто відповідає алгоритму [315, 316] був 

розроблений спеціалізований програмний пакет. 

Вихідні повідомлення представлені у вигляді екранних форм, за 

допомогою яких можна аналізувати результат рішення задачі та отримувати з 

можливістю збереження даної інформації на диску. 

User
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Вхідною інформацією для системи є одна з форм представлення графа (а 

саме завдання вершин графової моделі та зв'язків між ними), відповідно до якої 

необхідно ввести в систему дані. Під час вирішення задачі потрібно задати 

початкові умови. 

Розроблений додаток функціонує під управлінням операційних систем 

родини Microsoft Windows і за наявності стандартного аналізатора XML у 

системі (msxml.dll у каталозі system32 системного каталогу операційної 

системи). 

Програмний додаток забезпечує можливість створення нових та 

редагування існуючих графів, тобто введення нових вершин та зв'язків між ними 

та редагування та видалення існуючих. На основі графа, завантаженого в 

систему, та завдання певних початкових умов здійснюється пошук локального та 

глобального мінімумів. Отримані результати можна роздрукувати. Графи 

зберігаються у форматі, який можна інтерпретувати не лише даним додатком. Це 

гарантує можливість розробки іншого програмного забезпечення, що могло б 

використовувати вже існуючі графи. 

Структура пакету. Основні модулі системи (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Узагальнена структура розробленого програмного додатку 

Розроблений додаток складається з таких компонент: 

• модуль роботи з графами, який дозволяє вносити будь-які зміни до 

структури графа; 

Система розв'язання задач 
розподілу пов'язаних 
ресурсів на графах на 

графових моделях

Модуль

роботи з графами
Розрахунковий модуль

Модуль звітності про 
результати розрахунків
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• розрахунковий модуль, який проводить всі основні розрахунки, 

необхідні для знаходження локального та глобального мінімумів у 

неорієнтованих графах та подання результатів у зручній для 

користувача формі; 

• модуль звітності результатів розрахунків, який дозволяє, отримавши 

результати, за необхідності коригувати звіт та роздруковувати його. 

Модуль роботи із графами дає змогу: 

• створювати нові, редагувати існуючі неорієнтовані графи, а також 

зберігати їх під новими іменами; 

• додавати нові вершини та зв'язки між вершинами; 

• видаляти непотрібні вершини та зв'язки між вершинами; 

• редагувати імена існуючих вершин; 

• виводити стандартні повідомлення системи про неправильні дії 

користувача щодо роботи з графами. 

Розрахунковий модуль дає змогу: 

• проводити попереднє розбиття графа на підграфи, із зазначенням 

приналежності обов'язкових вершин, які мають бути присутніми у 

будь-якому з підграфів, та пошук локального мінімуму в даній 

області за допомогою методу перенесення вершин; після проведення 

розрахунку з'являються результуючі підграфи із зазначенням 

кількості розсічених ребер між ними; 

• розраховувати глобальний мінімум у неорієнтованому графі із 

зазначенням початкової та кінцевої вершини для того, щоб вказати 

системі напрям обходу графа та момент закінчення розрахунку 

системи; потім отримані один або кілька результатів відображаються 

у зручній для розуміння формі та відзначається кількість розсічених 

ребер між підграфами цих рішень. 

Модуль звітності результатів розрахунків дозволяє: 
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• виводити звіт про хід пошуку локального мінімуму у формі, 

доступній для редагування, та можливістю друку звіту; 

• формувати звіт результатів пошуку глобального мінімуму в 

неорієнтованому графі та друкувати його за потреби на принтері. 

Опис роботи із програмою. Після запуску програми перед користувачем 

з'являється головне вікно системи (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основне вікно системи 

Потім для роботи в системі необхідно створити новий або завантажити 

існуючий графік. Для створення нового графа необхідно вибрати однойменний 

підпункт меню або натиснути першу кнопку на панелі інструментів. 

Відкривається вікно збереження графа, в якому потрібно ввести ім'я графа 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Вікно збереження графа 
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Для відкриття існуючого графіка необхідно вибрати підпункт “відкрити 

граф” меню “файл” або натиснути другу кнопку на панелі інструментів. У вікні 

(рис. 4) необхідно вибрати один з графів і натиснути кнопку "відкрити". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Вікно відкриття графа 

Якщо потрібно зберегти граф під іншим ім'ям, можна викликати діалог 

збереження графа (рис. 3) за допомогою меню програми або третьої кнопки на 

панелі інструментів. 

Після завантаження або створення нового графа основне вікно системи 

набуде наступного вигляду (рис. 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Основне вікно системи після завантаження графа 

Пересуваючись по вершинах графа, користувач має можливість 

переглядати зв'язки даної вершини з іншими, що зображуються у списку, який 

знаходиться у правій частині вікна. 
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У разі потреби можна додати вершину до графа. Для цього треба натиснути 

кнопку додати. З'явиться вікно (рис. 6), у якому користувач має ввести ім'я нової 

вершини та натиснути кнопку "додати до графа". Після закінчення додавання 

нових вершин необхідно закрити вікно. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Вікно для додавання нових вершин до графа 

Для видалення непотрібної вершини із графа потрібно виділити її зі списку 

за допомогою маніпулятора та натиснути кнопку “Видалити”. Після цього на 

екрані з'явиться вікно, де необхідно підтвердити дію (рис. 7). 

 

 

 

 

Рисунок 7. Вікно підтвердження видалення вершини 

 

Система надає користувачу можливість перейменовувати вершини. Після 

вибору вершини і натискання кнопки “перейменувати” з'являється вікно (рис. 8), 

в якому необхідно ввести нову назву вершини. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Вікно перейменування вершин 

Під час роботи із програмним додатком можна переглядати існуючі, 

встановлювати нові та видаляти непотрібні зв'язки між вершинами, а також 
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змінювати вагу зв'язку. Для встановлення зв'язку треба вибрати вершину у 

лівому списку та натиснути кнопку “додати”. У вікні, яке з'явиться (рис. 9), 

необхідно вибрати вершину, з якою ще немає зв'язку, та натиснути кнопку 

“встановити зв'язок”. 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Вікно для встановлення зв'язків між вершинами 

Для видалення зв'язку треба виділити в списку лівої частини вікна і 

натиснути кнопку "видалити". Потім у наступному вікні (рис. 10) підтвердити 

свій намір. 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Вікно підтвердження видалення зв'язку 

При необхідності зміни ваги зв'язку між вершинами необхідно виділити 

зв'язок та натиснути кнопку "змінити вагу". Після цього на екрані з'явиться вікно 

(рис. 11), у якому треба запровадити нове значення ваги зв'язку. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Вікно зміни ваги зв'язку 
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Система дозволяє знаходити локальний та глобальний мінімум у 

неорієнтованих графах. Для початку розрахунків обов'язково потрібно 

завантажити до системи вихідний граф. 

Для початку пошуку локального мінімуму потрібно натиснути кнопку 

"Розрахувати локальний мінімум у графі". З'явиться вікно, в якому необхідно 

розбити граф на підграфи, щоб вказати орієнтовно місце, в якому потрібно 

шукати локальний мінімум (рис. 12). У цьому вікні за допомогою навігаційних 

кнопок необхідно розбити граф, перелік вершин якого знаходиться у списку 

праворуч, на два підграфи, списки вершин яких знаходяться ліворуч. Після 

проведення розбивки графа та позначки обов'язкових вершин у підграфах (вони 

не можуть переміщатися до іншого підграфу в процесі пошуку кращого рішення) 

для початку розрахунку необхідно натиснути кнопку “ОК”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Вікно для розбивки графа на підграфи 

Після закінчення розрахунків отриманий результат з'явиться у вікні у 

зручній для аналізу формі (рис. 13). 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Вікно зображення результату пошуку локального мінімуму 
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При необхідності отримання роздрукованого результату пошуку 

локального мінімуму необхідно натиснути кнопку “надіслати результат у MS 

Word”, після чого отримуємо звіт (рис. 14), який за необхідності можна 

редагувати, зберігати та роздруковувати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Звіт про результати пошуку локального мінімуму 

Спочатку пошуку глобального мінімуму треба натиснути кнопку 

“розрахувати глобальний мінімум у графі”. 

З'явиться вікно, в якому треба зазначити початкову та кінцеву вершину 

(рис. 15). Це робиться для того, щоб вказати системі напрямок обходу графа (від 

початкової вершини до кінцевої). Не бажано вибирати одну й ту саму вершину 

або сусідні вершини, тому що це суперечить алгоритму пошуку глобального 

мінімуму і може призвести до "зациклювання" програми. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Вікно введення початкових даних для розрахунку 
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Після проведення розрахунків з'являється вікно, де відображаються 

результати пошуку глобального мінімуму (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Вікно для відображення результатів пошуку глобального 

мінімуму 

Оскільки результатів може бути кілька, будь-який рядок у списку 

відображає один з можливих розв'язків задачі. У панелі стану (внизу) вказано 

кількість розсічених ребер цих рішень (воно однакове у всіх варіантах і є 

мінімальним для заданого графа). 

Для отримання звіту про результат потрібно натиснути кнопку “надіслати 

результат у MS Word”, після чого з'явиться звіт. 

Для полегшення роботи система має зручний інтерактивний довідник, де 

описані можливості та призначення системи та детально розписано як 

користуватись програмою. Для того, щоб 

викликати допомогу, необхідно вибрати 

однойменний підпункт меню "Допомога" 

або натиснути четверту кнопку на панелі 

інструментів. Перед користувачем 

з'явиться вікно, в якому 

відображатиметься вміст довідкової 

підсистеми, що включає розділи та 

параграфи (рис. 17). 

Рисунок 17. Вікно довідкової 

підсистеми 
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За необхідності отримання матеріалу параграфа можна двічі мишею 

натиснути на назві параграфа та отримати матеріал параграфа (рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Вікно матеріалу параграфу довідкової системи 

Для полегшення отримання необхідної інформації довідкова підсистема 

має реєстр пошуку, за допомогою якого можна за ключовим словом знайти 

потрібний розділ та параграф (рис. 19). Для пошуку в довідковій підсистемі 

достатньо перейти на вкладку “Пошук”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Вікно пошуку у довідковій підсистемі 

Умови роботи програми. Для роботи програми необхідно встановити 

систему BDE (Borland Database Engine). 

Встановлення BDE здійснюється тим самим чином, який використовується 

для встановлення Delphi5.0.  
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7.3 Методика оцінювання ефективності інформаційно-аналітичного 

забезпечення аналізу радіоелектронної обстановки угруповання військ 

(сил) 

 

Вступ 

У процесі управлінської діяльності центральне місце займають питання 

розробки і прийняття управлінських рішень, які в сучасних умовах неможливі 

без ефективної інформаційно-аналітичної підтримки [317]. 

Основою управління є рішення керівника (начальника), яке представляє 

собою певний порядок і способи виконання поставлених завдань. Підготовка та 

прийняття рішень є однією з найважливіших функцій керівника (начальника) по 

управлінню об’єктом управління, в нашому випадку силами та засобами 

радіоелектронної розвідки, що функціонують в інтересах угруповання військ 

(сил) [317].  

Тому обґрунтованість і своєчасність рішення керівника становлять 

найважливіше завдання відповідних посадових осіб та аналітичних підрозділів зі 

радіоелектронної розвідки. 

Великий вплив на ефективність виконання цього складного завдання 

посадовими особам методи прийняття рішення, вдосконалення яких 

здійснюється на основі комплексної автоматизації та інформатизації [317]. 

Інформаційно-управляючою є система, що складається з персоналу і комплексу 

засобів автоматизації його діяльності, що реалізує інформаційні технології 

виконання встановлених функцій. Таким чином, створення і впровадження в 

практику роботи сучасних керівників нових високоефективних автоматизованих 

систем та інформаційних технологій підтримки та прийняття рішень є одним з 

найважливіших напрямів удосконалення управління.  

В даний час активно розвиваються програмні системи підтримки прийняття 

рішень, що дозволять підвищити ефективність інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності службових осіб центрів радіоелеткронної розвідки.  

Серед факторів, які стимулюють розвиток цього класу програмних систем, 

можна відмітити підвищення ролі їх використання для вирішення слабо 
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структурованих і важко формалізованих завдань в умовах невизначеності, 

неточності, неповноти і неузгодженості вихідних даних, необхідності 

врахування різноякісних та динамічно змінних параметрів. 

В таких умовах важливого значення набуває розробка методів 

багатокритеріального оцінювання складних об’єктів і альтернатив прийняття 

рішень.  

Розвитку теорії і методів багатокритеріальних систем підтримки прийняття 

рішень присвячені роботи таких авторів, як О.І. Ларічев, А.Н. Катула,  

А.Б. Петровський, Н.А. Северцев, Е.А. Трахтенгер, А.І. Орлов, О.С. Вентцель, 

R.L. Keeney, H. Raiffa, B. Roy , Т.L. Saaty, К.P. Kearns та інші [317–323]. 

Необхідність врахування невизначеності при вирішенні задач 

багатокритеріального оцінювання і підтримки вибору альтернатив під час 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб є 

обґрунтуванням використання методів і моделей теорії нечітких множин і 

нечіткої логіки для підвищення оперативності діяльності службових осіб.  

В рамках даного напрямку створення методів і моделей підтримки вибору 

рішень, присвячені роботи таких дослідників, як А.Е. Алтунін , І.З. Батиршін, 

Л.С. Берштейн, А.Н. Борисов, С.Я. Коровін, О.А. Крумберг, А.Н. Меліхов,  

Д.А. Поспєлов, М.В. Семухін, В.Б. Сілов, R. Bellman, E. Mamdani, M. Sugeno,  

D. Dubuis, H. Prade, J.C. Bezdek, J.L. Castro, A. Kaufmann, H. Larsen, T. Takagi,  

T. Terano, Y. Tsukamoto, R. Yager, L.A. Zadeh та інші [317–323]. 

Враховуючи зазначене використання теорії нечітких множин та нечіткої 

логіки для систем підтримки та прийняття рішення є актуальним напрямком 

подальших наукових досліджень в системах підтримки та прийняття рішень в 

інтересах роботи посадових осіб. 

Проведення аналізу відомих наукових праць [317–341] показав, що вони в 

переважній більшості засновані на використанні загальнонаукових методів, як 

системний, порівняльний, структурно-функціональний аналіз, метод експертних 

оцінок, методологія сценарного аналізу соціально-економічних систем та 

теоретико-інформаційного підходу. 
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Спільними обмеженнями існуючих методів багатокритеріального нечіткого 

оцінювання альтернатив є:  

складність формування багаторівневої структури оцінювання;  

відсутність врахування сумісності нерівномірно значних показників;  

відсутність можливості спільного виконання прямої і зворотної задач 

оцінювання за підтримки вибору найкращих рішень. 

Для створення програмних засобів підтримки прийняття рішень необхідно 

створення методів нечіткого оцінювання, що повинні задовольняти наступному 

комплексу вимог: 

можливість формування узагальненого показника оцінки та вибору рішень 

на основі наборів часткових показників, що змінюються з урахуванням складної 

багаторівневої структури оцінювання; 

можливість агрегування різнорідних показників (як кількісних, так і 

якісних) оцінки та вибору рішень, що розрізняються по вимірювальним шкалами 

та діапазонами значень; 

врахування сумісності і різної значимості часткових показників в 

узагальненої оцінки рішень; 

врахування різних стратегій оцінювання рішень; 

гнучке налаштування (адаптація) оціночних моделей при додаванні 

(виключенні) показників і зміні їх параметрів (сумісності та значущості 

показників); 

забезпечення можливості реалізації в рамках єдиної моделі: прямого 

завдання оцінювання (згортки) узагальненого показника на основі часткових 

показників; зворотної задачі оцінювання (розгортки) часткових показників при 

заданому значенні узагальненого показника; спільного виконання прямої і 

зворотної задач оцінювання за підтримки вибору найкращих рішень. 

Зважаючи на зазначене метою зазначеної статті є розробка методики 

оцінювання ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення з 

оцінювання радіоелектронної обстановки угруповання військ (сил) з 

використанням нечіткої логіки для вирішення наступних завдань:  
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збільшення кількості інформації, що спроможні обробити службові особи; 

підвищення достовірності прийняття рішення службовими особами; 

оцінки альтернатив рішень в ході інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності службових осіб; 

ранжування і порівняльної оцінки множини рішень;  

обґрунтування стратегій оцінювань обраних рішень; 

визначення значень (діапазонів значень) часткових показників рішень за 

заданим значенням (діапазонами значень) узагальненого показника; 

пошуку рішень (значень або діапазонів значень) часткових показників, що 

забезпечують необхідні значення або діапазони значень узагальненого 

показника (з фіксацією і без фіксації значень або діапазонів значень підмножини 

часткових показників);  

пошуку найкращих рішень (значень або діапазонів значень) часткових 

показників, що забезпечують необхідні значення або діапазони значень 

узагальненого показника (з фіксацією і без фіксації значень або діапазонів 

значень підмножини часткових показників). 

Для розробки методики нечіткого оцінювання діяльності службових осіб 

необхідно провести формалізацію процесу нечіткого оцінювання процесу 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Зазначене можливо провести за 

допомогою розробки моделі нечіткого оцінювання. 

У загальному вигляді задача побудови нечітких оціночних моделей для 

підвищення оперативності інформаційно-аналітичного забезпечення ставиться 

таким чином. Нехай є множина показників, значення яких відображають 

результати вимірювання/оцінки відповідних властивостей безлічі складних 

об’єктів або альтернатив рішень.  

Потрібно побудувати нечітку оціночну модель з урахуванням 

багаторівневої структури оцінювання, різної значимості показників, а також 

нечітких відносин сумісності між показниками на кожному рівні ієрархії моделі. 

Всі множини показників розбивається за рівнями ієрархії. На кожному рівні 

ієрархії показники утворюють підмножини, кожне з яких відповідає показнику 
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суміжного з ним більш високого рівня ієрархії. На кожному рівні ієрархії, 

починаючи з другого, можуть існувати показники, що не утворюють підмножин 

на більш низькому рівні (“листя”). На першому рівні ієрархії знаходиться 

підмножина з одного (узагальненого) показника. 

Кожному показнику приписується вага. Показники, що належать одній 

підмножині, утворюють нечітке відношення сумісності. 

Зазначена нечітка оціночна модель в формалізованому вигляді може бути 

представлена таким чином: 

              (1) 

де  – число рівнів ієрархії моделі;  – число підмножин показників на -

му рівні ієрархії;  – число підмножин показників на  рівні ієрархії; 

 – число показників з підмножини  -го рівня ієрархії;  – число 

показників з підмножини   рівня ієрархії віднесеного з -тим 

показником  з підмножини  -го рівня ієрархії;  – вага показника ; 

 – нечітке відношення сумісності між показниками підмножини та  з 

підмножини . 

На рис. 1 показаний фрагмент нечіткої оціночної моделі запропонованого 

типу. Зазначена нечітка оціночна модель дозволяє врахувати всі сформовані 

вимоги, що пред’являються до тих умов оцінки та вибору рішень і 

характеризуються такими властивостями: 

має гнучку ієрархічну структуру показників, що дозволяє звести завдання 

багатокритеріального оцінювання альтернатив до одного критерію або 

використовувати для вибору вектор показників, що забезпечує можливість 

нечіткого представлення показників і відношень сумісності між ними, які 

можуть реалізувати різноманітний характер взаємозалежностей; 

дозволяє реалізувати методи прямого і зворотного нечіткого оцінювання; 

( ) ( ) ( ) ( ) 
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Рис. 1 Фрагмент нечіткої оціночної моделі 
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враховує різну значимість окремих показників за рахунок використання 

ваги показника; 

містить необхідний набір засобів формалізації для забезпечення програмної 

реалізації. 

Методика нечіткого оцінювання діяльності службових осіб інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності службових осіб, складається з наступних 

основних етапів (рис. 2). 

Початковим етапом є введення вихідних даних, а саме показників оцінки, 

які розроблені в [317, 342] 

Етап 1. Побудова нечіткої оціночної моделі. 

Етап 2. Визначення ступенів сумісності показників інформаційно-

аналітичного забезпечення, що агрегуються. 

Етап 3. Обґрунтування набору операцій згорток для агрегування показників 

інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Етап 4. Співставлення ступенів сумісності показників, що агрегуються з 

операціями їх згортки. 

Етап 5. Задання стратегії оцінювання. 

Етап 6. Розбиття нечіткого відношення сумісності на класи сумісності і 

вибір відповідних їм операцій згортки. 

Етап 7. Модифікація нечіткого відношення сумісності. 

Етап 8. Формування структури згортки показників нечіткої оціночної 

моделі. 

Етап 9. Завдання зважених значень показників і нечітке оцінювання 

альтернатив. 

Етап 10. Розробка рекомендацій щодо підвищення оперативності 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб та 

визначення раціонального порядку їх роботи. 

Розглянемо докладно етапи запропонованої методики оцінювання. 
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Етап 1. Побудова нечіткої оціночної моделі. 

Для побудови нечіткої оціночної моделі пропонується наступний спосіб, що 

включає в себе: по-перше, створення ієрархічної структури показників оцінки; 

по-друге, визначення ваг показників на кожному рівні ієрархії моделі; по-третє, 

задання нечітких відносин сумісності між показниками на кожному рівні ієрархії 

моделі. 

 

Рис. 2 Алгоритм реалізації методики нечіткого оцінювання діяльності 

службових осіб  
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Для створення ієрархічної структури показників оцінки необхідно вирішити 

наступні завдання: 

показники кожного рівня ієрархії групуються по підмножинам: 

 

де  – -та підмножина показників на -му рівні ієрархії моделі; 

 – число підмножин показників на -му рівні ієрархії; 

для кожного показника  -му рівні ієрархії моделі встановлюється 

відповідність з підмножиною показників  -го рівня 

 

де  – число рівнів ієрархії моделі;  – число підмножин показників на 

 – му рівні ієрархії;  – кількість підмножин показників на -му рівні 

ієрархії;  – число показників з підмножини  -го рівня ієрархії;  – число 

показників із підмножини  -го рівня ієрархії, співвіднесеного з -тим 

показником  з підмножини  -го рівня ієрархії моделі;  – -тий 

показник з підмножини  -го рівня ієрархії моделі. 

Для створення ієрархічної структури показників можуть бути використані 

відомі підходи і методи аналізу складних систем, включаючи методи 

експертного оцінювання. Варто відзначити, що відомі підходи також можуть 

бути використані і для визначення значущості (ваг) усіх показників на кожному 

рівні ієрархії моделі: 

 

де  – вага показника . 

Особливий інтерес представляє задання нечітких відносин сумісності між 

показниками, так як в подальшому саме ці нечіткі відносини визначають операції 

згортки показників в нечіткій оціночній моделі. Ці нечіткі відношення задаються 

між показниками з підмножин на кожному рівні ієрархії моделі:  
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де  – нечітке відношення сумісності між показниками підмножини ; 

 – ступінь сумісності показників  та .  

Залежно від особливостей розв'язуваної задачі оцінки, сумісність може 

трактуватися як кореляція, взаємовплив часткових показників, одночасна 

досяжність значень співставляємих часткових показників. 

Також, на зазначеному етапі відбувається оцінка адекватності інформації, 

що надходить та визначається її користь. 

Етап 2. Визначення ступенів сумісності показників, що агрегуються. 

Для визначення ступенів сумісності часткових показників можуть 

використуватися як прямі, так і непрямі методи. При використанні прямих 

способів значення ступенів сумісності  показників  та  ( , 

де  – число показників) в нечіткому відношенні сумісності  

можуть бути задані безпосередньо самими експертами або отримані в результаті 

експериментів. Непрямі методи використовуються якщо складно безпосередньо 

оцінити ступінь сумісності показників. 

Крім того, значення  можуть бути співставлені з критеріальними рівнями 

сумісності, впорядкованими в порядку зростання ступеня сумісності, наприклад, 

відповідно до шкали Харрінгтона, C = {NC – “низький рівень”, LC – “Рівень 

нижче середнього”, MC – “Середній рівень”, HC – “Рівень вище середнього”, 

FC – “Високий рівень”}: 

 

де u – індекс елемента множини C. 

Нечіткі відношення сумісності між показниками з підмножин  зручно 

представити у вигляді нечітких орієнтованих графів з нечіткими вершинами 

і нечіткими дугами: 
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При цьому, так як для всіх підмножин показників нечіткі відносини 

сумісності задаються аналогічним чином, то перейдемо в подальшому до 

наступного більш наочному позначенню і опису нечіткого графа сумісності 

показників: 

 

де  – нечітка множина показників (вершин)  

 – ступінь належності до базової множини для показника ; 

 – нечітка множина орієнтованих дуг, причому кожна дуга 

 співставлень відповідному рівню сумісності  показників  та . 

Нечітке представлення показників дозволяє використовувати для їх оцінки 

розвинений апарат теорії нечітких множин і чисел. Представлення ж ступеню 

сумісності між показниками на основі нечітких відносин сумісності дозволяє 

застосовувати для їх аналізу підходи і методи теорії нечітких відносин. Для 

випадку, коли складно безпосередньо оцінити ступень сумісності показників, 

пропонується спосіб, заснований на попарному порівнянні всіх показників 

оцінки і заповненні, так званих, таблиць сполучення між лінгвістичними 

значеннями цих показників (таблиця 1). 

Число рядків і стовпців в таблицях сполучуваності для кожної пари 

показників відповідають лінгвістичним градаціях їх оцінок. На перетині рядка та 

стовпця ставиться символ «+», якщо можливо відповідне поєднання значень для 

показників, сумісних з вказаною ступенем. В іншому випадку ставиться символ 

«-». Частка символів «+» в таблиці визначає ступінь сумісності одного показника 

з іншим. 

У разі великої кількості показників для більш точного визначення ступеня 

їх сумісності, слід збільшити число градацій на лінгвістичних шкалах. 

Для оцінки сумісності n показників експертом заповнюються  

таблиць сполучення. 
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Таблиця 1 – Приклад таблиці сполучення 

Середній рівень Оперативність 

Достовірність 

 
Дуже 

погано 
Погано Середньо Добре Відмінно 

Дуже погано + + + + + 

Погано + + + + - 

Середньо + + + - - 

Добре + + - - - 

Відмінно + - - - - 

Рівень вище 

середнього 

Достовірність 

Оперативність 

 Дуже 

погано 

Погано Середньо Добре Відмінно 

Дуже погано + + + + + 

Погано + + + + + 

Середньо + + + + + 

Добре + + + + - 

Відмінно + + + - - 

 

Етап 3. Обґрунтування набору операцій для агрегування показників.  

У роботах [317–328] сформульовані вимоги до розроблюваних нечітких 

моделей оцінювання, що розроблюються, а також до методів прямого і 

зворотного нечіткого оцінювання на їх основі для підтримки та прийняття 

рішень. Ці вимоги багато в чому обумовлені вибором операцій згортки і 

способом їх зіставлення зі ступенем сумісності показників, що агрегуються. 

Також, виходячи з сформованих вимог до мінімізації витрат ресурсів і часу 

для підготовки до проведення оцінки передбачається використання нечітких 

аналітичних згорток замість FIS (Fuzzy Interface System)-моделей. Це 

обумовлено, в тому числі, складністю налаштування і використання FIS-моделей 

як при прямому, так і при зворотному нечіткому оцінюванні альтернатив.  

При оцінці і виборі альтернатив рішень особа, що приймає рішення може 

керуватися різними стратегіями, екстремальними варіантами яких є: досягнення 

найнижчого значення з усіх показників або досягнення максимального значення 

хоча б по одному з показників. Для двомісного випадку цим екстремальним 

стратегіям відповідають такі операції згортки показників  та  та kp ( )lkl ppp ,min:
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. Для визначення ступеня компромісності двомісних операцій згортки 

пропонується використовувати параметр . При цьому, чим менше значення 

параметра , тим менше ступінь компромісності показників  та . Значення 

параметра  будемо обчислювати відповідно до виразу: 

. 

де  – значення “об’єму” під поверхнею функції, утвореної в результаті 

застосування відповідної операції згортки; а  та  – в результаті операцій 

 та , відповідно. 

Проведений аналіз найбільш поширених двомісних операцій згортки, які 

мають зазначеними вище властивостями [318–323, 333], і для цих операцій 

визначені значення параметра . У таблиці 2 представлені операції згортки, що 

задовольняють зазначеним вимогам в порядку зростання значення параметра . 

З таблиці 2 можна зробити висновок, що для екстремальних стратегій 

оцінювання значення параметра  відповідає операції згортки 

 – операції згортки . Іншими операціями згортки 

відповідають значення параметра .  

При побудові моделей оцінки можуть зустрічатися ситуації, коли для 

декількох (більше двох) показників ступеня їх сумісності (або критеріальних 

рівнів їх сумісності) збігаються.  

Для отримання узагальненої оцінки потрібно послідовно попарно згорнути 

ці показники з використанням однієї і тієї ж операції. У цьому випадку на 

результат оцінки впливає наявність властивості асоціативності операції, що 

застосовується. Відповідно необхідно врахувати вимогу властивості 

асоціативності для операцій згортки. 

Подальший же аналіз використання асоціативних операцій згортки дозволяє 

зробити висновок про недоцільність використання операції  для 

запропонованої моделі через істотне збільшення невизначеності при зворотному 

нечіткому оцінюванні. 
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Таблиця 2 – Операції згортки які доцільно використовувати 

№ 

з/п 

Операція згортки 

показників  та 

 

Значення 

параметра  

№ 

з/п 

Операція згортки 

показників  та  

Значення 

параметра  

1  0,0 8 
 

0,5 

2  0,16 9 
 

0,5 

3 
 

0,23 10 
 

0,5 

4  0,33 11  0,67 

5  0,5 12  0,84 

6 
 

0,5 13  1,0 

7 
 

0,5    

Решта операції згортки задовольняють всім висунутим вимогам і складають 

набір операцій для зіставлення зі ступенями сумісного вартості показників 

(таблиця 3).  

 

Таблиця 3 – Обґрунтований набір операцій згортки 

№ 

з/п 

Операція згортки 

показників  та 

 

Значення 

параметра  

1  0,0 

2  0,16 

3  0,5 

4  0,84 

5  1,0 

Етап 4. Зіставлення ступенів сумісності показників, що агрегуються з 

операціями їх згортки. 

Можна відзначити, що три операції з відібраних на попередньому етапі 

операцій згортки є, по суті, варіантами однієї і тієї ж параметризованої операції 

med з різними значеннями параметра. Ця особливість використовується для 
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запропонованого способу зіставлення ступенів сумісності показників з 

операціями їх згортки. 

Для зіставлення ступенів сумісності показників, що агрегуються з 

операціями згортки, як правило, використовуються прямі способи 

безпосереднього встановлення експертом такої відповідності. 

Однак з обґрунтованого на попередньому етапі набору операцій можна 

зробити висновок, що вся безліч компромісних стратегій забезпечує 

параметризоване сімейство операцій згорток типу: 

 

Причому, значення параметра  можуть використовувати ступені 

сумісності показників, що агрегуються  та . Для ілюстрації зазначеного на 

рис. 3 представлена залежність  від . Також значення параметра  операції 

згортки  можуть бути зіставлені з критеріальним рівнями сумісності 

показників. У таблиці 4 наведено приклад такого зіставлення. 

Етап 5. Визначення стратегії оцінювання. 

Стратегія оцінювання визначається виходячи з переваг особи, що приймає 

рішення, а також особливостей об'єктів оцінки і полягає в завданні: по-перше, 

порядку огляду ступенів сумісності показників, що обумовлює порядок 

агрегування показників в моделі; по-друге, процедури перерахунку ступенів 

сумісності показників при їх послідовній згортці. 

Можуть бути задані дві основні стратегії нечіткого оцінювання: 

від найменш сумісних показників до найбільш сумісних показників; 

від найбільш сумісних показників до найменш сумісних показників. 
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Рис. 3 – Графік залежності  від  для операції згортки  

 

Таблиця 4 – Зіставлення значень параметра операції згортки  з 

критеріальними рівнями сумісності показників 

 

№ 

з/п 

Операція згортки 

показників  та  

Критеріальні рівні сумісності 

показників  и  

Позначення Опис 

1  NC Низький рівень 

2  LC Рівень нижче 

середнього 

3  MC Середній рівень 

4  HC Рівень вище 

середнього 

5  FC Високий рівень 
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Причому, стратегія оцінювання може задаватися як для всієї моделі, так і 

окремо для кожної з підмножин показників. 

Етап 6. Розбиття нечіткого відношення сумісності на класи сумісності та 

вибір відповідних їм операцій згортки. 

Розглянемо випадок стратегії оцінювання від найменш сумісних показників 

до найбільш сумісних показників. Нечітке відношення сумісності показників 

може бути розбите на так звані класи сумісності щодо критеріальних рівнів 

сумісності. На рис. 4 та рис. 5 показано, що нечітке відношення сумісності  

щодо критеріального рівня NC – “Відсутність сумісності” може бути розділене 

два класи сумісності. 

 

Рис. 4 – Класи сумісності нечіткого відношення сумісності 

 

 

Рис. 5 – Приклад модифікації нечіткого відношення сумісності  
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Для агрегування показників всередині одного класу сумісності показників 

використовується одна і та ж операція, відповідна заданому критеріальному 

рівню. І порядок згортки показників всередині одного класу не важливий. Для 

розглянутого випадку показники  та , що агрегуються з використанням 

операції  або операції . 

Етап 7. Модифікація нечіткого відношення сумісності. 

Після згортки показників потрібно виконати модифікацію нечіткого 

відношення сумісності і зміна ступенів (рівнів) сумісності показників з 

урахуванням нового агрегованого показника  вага якого буде рівна сумі ваг 

агрегованих показників (рис. 5). 

Етап 8. Формування структури згортки показників. 

Етапи 6 і 7 повторюються на всіх рівнях ієрархії нечіткої оціночної моделі, 

починаючи з нижнього, а на кожному рівні ієрархії - для всіх підмножин 

показників. В результаті формується структура згортки показників в наступному 

вигляді: 

 

де  – індекси операції згортки, що відповідає різним рівням узгодженості 

показників. 

Етап 9. Задання зважених значень показників і нечітке оцінювання 

альтернатив. 

На даному етапі для кожної з оцінюваних альтернатив  

задаються значення всіх показників  нижнього рівня ієрархії моделі. 

Нечітке значення показника  альтернативи  в загальному випадку може 

бути представлено у вигляді нечіткої множини (числа)  даного на 

 значеннями функції належності . В окремому випадку значення 

показника  альтернативи  може бути представлено чітким значенням 

. Надалі, якщо не обумовлено зворотнє, будемо використовувати чіткі 

значення показників. Безпосередньо перед початком прямого нечіткого 

оцінювання потрібно врахувати різну значимість показників. Процедура обліку 
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значимості показників виконується перед згорткою для кожної пари показників 

 та  у відповідності з наступними виразами: 

 

У разі рівного розподілу ваг, оцінки за показниками не змінюються. якщо вага 

одного показника менше ваги іншого, то відбувається коригування значення 

показника з меншою вагою, з урахуванням різниці між значеннями і вагами 

показників. 

Етап 10. Розробка рекомендацій щодо підвищення оперативності 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності службових осіб та 

визначення раціонального порядку їх роботи. 

При вирішенні будь-якої задачі, в тому числі виконання заходів організації 

менеджменту, головним критерієм ефективності роботи є здатність виконати 

поставлені завдання за встановлений час. 

При плануванні заходів менеджменту керівник і посадові особи керуються 

певними правилами, застосовують різні прийоми і способи, які взаємопов'язані 

між собою і характеризуються відносно чіткою постановкою вирішуваних 

завдань або виконуваних робіт; регламентацією часу виконання робіт; 

можливістю залучення конкретного складу виконавців; впорядкованістю робіт 

щодо послідовності проведення. Ухвалення рішення на використання сил і 

засобів в ході організації (планування) менеджменту може здійснюватися на 

основі суб’єктивного (інтуїтивного, неформального) підходу або в результаті 

використання спеціального математичного апарату, що описує закономірності 

розвитку тієї або іншій ситуації [317]. 

Одним із шляхів вирішення даної задачі є підвищення оперативності роботи 

посадових осіб в прийнятому циклі управління [317]. 

До показників оперативності відносяться [317, 342]: математичне 

очікування часу управління ; ймовірність завершення циклу управління в 

заданий час . При цьому в якості математичного очікування часу управління 
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приймається тривалість критичного шляху в прийнятому циклі , а ймовірність 

завершення циклу управління в заданий час визначається за формулою [317] 

,                                                          (2) 

де  – директивний час закінчення циклу управління;  – приведена 

функція Лапласа;  – середньоквадратичне відхилення часу виконання робіт 

посадовими особами організації. 

Цільова функція вибору раціонального порядку роботи посадових осіб має 

вигляд [343]. 

 при ,                                  (3) 

де  – склад сил та засобів;  – час від отримання завдання до готовності 

до його виконання. 

При сучасному стані засобів автоматизації управління підвищення 

оперативності в роботі посадових осіб можливо за рахунок визначення 

раціонального обсягу і послідовності виконання робіт по етапах планування, 

перерозподілу виконуваних заходів між етапами роботи з орієнтацією на 

пріоритетну підготовку даних, необхідних для прийняття рішення, що є 

вихідними для роботи взаємодіючих організацій. Отже доцільного розподілити 

роботи між виконавцями і призначення обґрунтованих строків їх виконання  

[317, 342, 343]. Відповідно до складу посадових осіб і даними моделювання 

роботи розподіляються між посадовими особами. Розподіл обов'язків 

здійснюється таким чином, щоб забезпечувалося виконання вимог про 

мінімізації часу управління (вираз (2)), рівномірності завантаження виконавців і 

своєчасності завершення циклу управління. 

Коефіцієнти, що оцінюють завантаження посадових осіб ( ), 

розраховуються за формулою: 
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де  – сумарні витрати часу кожної посадової особи;  – максимальна 

тривалість виконання усього комплексу робіт посадовими особами. 

При відмінності коефіцієнтів завантаження посадових осіб між собою не 

більше 5% можна вважати, що варіант розподілу робіт між ними є раціональним. 

В іншому випадку доцільно зробити перерозподіл робіт між посадовими 

особами. 

Імовірність завершення циклу управління у встановлені терміни 

визначається відповідно до виразу (3). Розподіл обов'язків посадових осіб в 

кожному циклі управління має бути таким, щоб з ймовірністю Ру = 0,9 

(Відповідно що ставляться до оцінки надійності систем) математичне очікування 

часу завершення прийнятих циклів управління не перевершувало заданої 

величини. При виконанні перерахованих умов порядок роботи може вважатися 

раціональним і прийнятий за основу в практичній роботі. 

Запропоновано методику оцінювання інформаційно-аналітичного 

забезпечення з використанням нечіткої логіки. Проведено моделювання роботи 

запропонованої методики в програмному середовищі MathСad 14.  

Основними перевагами запропонованої методики оцінки є: 

– має гнучку ієрархічну структуру показників, що дозволяє звести завдання 

багатокритеріального оцінювання альтернатив до одного критерію або 

використовувати для вибору вектор показників; 

– однозначність отриманої оцінки стану інформаційно-аналітичного 

забезпечення; 

– широка сфера використання (системи підтримки та прийняття рішень); 

– простота математичних розрахунків; 

– можливість адаптації системи показників в ході роботи; 

– можливість синтезу оптимальної структури системи підтримки та 

прийняття рішення. 

До недоліків запропонованого методики слід віднести: 

– втрата інформативності при оцінюванні стану інформаційно-аналітичного 

забезпечення за рахунок побудови функції належності. Зазначена втрата 

ït max

nT
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інформативності може бути зменшена за рахунок вибору типу функції 

належності при практичній реалізаціях запропонованої методики в системах 

підтримки та прийняття рішень. Вибір типу функції належності залежить від 

обчислювальних ресурсів конкретного електронно-обчислювального засобу. 

– менша точність оцінювання по окремо взятому параметру оцінки стану 

інформаційно-аналітичного забезпечення; 

– менша точність оцінювання у порівнянні з іншими методами оцінки. 

Зазначена методика дозволить: 

– провести оцінку стану інформаційно-аналітичного забезпечення; 

– визначити ефективні заходи для підвищення ефективності інформаційно-

аналітичного забезпечення; 

– підвищити швидкість оцінки стану інформаційно-аналітичного 

забезпечення; 

– зменшити використання обчислювальних ресурсів систем підтримки та 

прийняття рішень. 

– виробити заходи, що спрямовані на підвищення ефективності 

інформаційно-аналітичного забезпечення. 

За результатами проведеного аналізу ефективності запропонованої 

методики видно, що її обчислювальна складність на 10-15 % менше, у порівнянні 

з методиками, що використовуються для оцінки ефективності прийнятих рішень, 

які представлені в таблиці 5. 

Зазначене дослідження є подальшим розвитком досліджень проведеними 

авторами, що спрямовані на розробку методологічних засад підвищення 

ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення, що опубліковані вже 

раніше [342, 343].  

Напрямки подальших досліджень слід спрямувати на зменшення 

обчислювальних витрат при обробці різнотипних даних в системах спеціального 

призначення. 
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Висновки 

Наукова новизна зазначеної методики оцінювання інформаційно-

аналітичного забезпечення з використанням нечіткої логіки полягає в 

наступному. 

1. Запропоновано нечіткі оціночні моделі для створення програмних засобів 

підтримки вибору рішень, які характеризуються наступними особливостями: 

– мають гнучку ієрархічну структуру показників, що дозволяє звести 

завдання багатокритеріального оцінювання альтернатив до одного критерію або 

використовувати для вибору вектор показників; 

– забезпечують можливість нечіткого представлення показників і 

відношення сумісності між ними, які можуть реалізувати різний характер 

взаємозалежностей; 

– дозволяють реалізувати методи прямого і зворотного нечіткого 

оцінювання; 

– враховують різну значимість окремих показників за рахунок 

використання ваги показника; 

– містять необхідний набір засобів формалізації для забезпечення їх 

програмної реалізації. 

2. Розроблено методику нечіткого оцінювання, орієнтовану на програмну 

реалізацію розширених можливостей запропонованих нечітких оціночних 

моделей з урахуванням різного характеру агрегування і взаємовпливу 

показників, що оцінюються, вибору операцій згортки і стратегій оцінювання. 

3. Для реалізації створеної методики нечіткого оцінювання:  

по-перше, запропонований спосіб побудови нечітких оціночних моделей; 

по-друге, розроблений спосіб визначення ступенів сумісності показників 

нечітких оціночних моделей, що агрегуються; 

по-третє, виконано обґрунтування операцій згортки і запропонований 

спосіб їх зіставлення з ступенями сумісності показників, що агрегуються для їх 

нечіткого оцінювання. 
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4. Практична цінність запропонованої методики полягає в тому, що на її 

основі було проведено розробку практичних рекомендації щодо підвищення 

рівня оперативності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

службових осіб. 

Аналіз ефективності запропонованої методики показав, що її 

обчислювальна складність на 10-15 % менше, у порівнянні з методиками, що 

використовуються для оцінки ефективності прийнятих рішень з питань аналізу 

радіоелектронної обстановки. 
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7.4 Методологічні засади інтелектуальної обробки даних в інтелектуальних 

системах підтримки прийняття рішень 

 

Вступ 

Зростання обсягів інформації, що циркулює в різноманітних системах 

збору, обробки та передачі інформації призводить до значного використання 

обчислювальних ресурсів апаратних засобів. Збройні сили технічно розвинених 

країн мають інтегровані архітектури прийняття рішень, що базується на: 

− штучному інтелекті та нанотехнологіях; 

− ефективній обробці великих масивів інформації;  

− багатофункціональних процесорах зі здатністю підтримки прийняття 

рішень у реальному масштабі часу; 

− технологіях стиснення даних для підвищення швидкості їх обробки.  

При цьому використання інформаційних систем з елементами штучного 

інтелекту дозволить підвищити ефективність операцій (бойових дій), вплине на 

доктрину, організацію та способи застосування угруповань військ (сил). 

Разом з тим підвищення динамічності операцій, зростання кількості 

різноманітних сенсорів та необхідність інтеграції їх у єдиний інформаційний 

простір створює ряд проблем: 

− реалізовані алгоритми встановлення кореляцій між подіями недостатньо 

повно враховують надійність джерел розвідувальних відомостей і достовірність 

інформації в динаміці бойових дій;  

− форми представлення інформації ускладнюють її передачу по каналам 

зв’язку;  

− обмежені обчислювальні потужності апаратних засобів; 

− обмежена перепускна здатність каналів передачі даних;.  

− радіоелектронне подавлення каналів KХ та УКХ радіозв’язку та 

кібернетичний вплив на інформаційні системи. 

User
Текстовое поле
10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1.7.4
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− перехід до принципу оцінки об’єктів моніторингу “усе впливає на все й 

відразу”, яке охоплює сукупні мережні та обчислювальні ресурси всіх видів 

збройних сил.  

Саме тому, необхідно проводити розробку алгоритмів (методів та методик) 

які здатні за обмежений час та з високим ступенем достовірності провести оцінку 

стану об’єкту моніторингу від різнотипних джерел розвідувальних відомостей.  

Враховуючи зазначене, актуальним науковим завданням є розробка методу 

оцінки стану об’єкту моніторингу в інформаційних системах спеціального 

призначення. 

Аналіз літературних даних та постановка проблеми 

В роботі [352] представлений алгоритм когнітивного моделювання. 

Визначено основні переваги когнітивних інструментів. До недоліків зазначеного 

підходу слід віднести відсутність врахування типу невизначеності про стан 

об’єкту аналізу. 

В роботі [353] розкрито суть когнітивного моделювання та сценарного 

планування. Запропонована система взаємодоповнюючих принципів побудови і 

реалізації сценаріїв, виділені різні підходи до побудови сценаріїв, описана 

процедура моделювання сценаріїв на основі нечітких когнітивних карт. 

Запропонований авторами підхід не дозволяє врахувати тип невизначеності про 

стан об’єкту аналізу та не враховує зашумленість початкових даних. 

В роботі [354] проведений аналіз основних підходів до когнітивного 

моделювання. Когнітивний аналіз і дозволяє: дослідити проблеми з нечіткими 

чинниками і взаємозв’язками; враховувати зміни зовнішнього середовища та 

використовувати об’єктивно сформовані тенденції розвитку ситуації в своїх 

інтересах. Разом з тим, в зазначеній роботі не дослідженим залишається питання 

опису складних та динамічних процесів.  

В роботі [355] представлено метод аналізу великих масивів даних. 

Зазначений метод орієнтований на пошук скритої інформації в великих масивах 

даних. Метод включає операції генерування аналітичних базових ліній, 

зменшення змінних, виявлення розріджених ознак та наведення правил. До 
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недоліків зазначеного методу належить неможливість врахування різних 

стратегій оцінювання рішень, відсутність врахування типу невизначеності 

вхідних даних. 

В роботі [356] наведений механізм трансформації інформаційних моделей 

об’єктів будівництва до їх еквівалентних структурних моделей. Цей механізм 

призначений для автоматизації необхідних операцій з перетворення, модифікації 

та доповнення під час такого обміну інформацією. До недоліків зазначеного 

підходу слід віднести неможливість оцінити адекватність та достовірність 

процесу трансформації інформації, а також провести відповідну корекцію 

отриманих моделей. 

В роботі [357] проведено розробку аналітичної web-платформи для 

дослідження географічного та часового розподілу інцидентів. Web-платформу, 

містить декілька інформаційних панелей зі статистично значущими 

результатами за територіями. До недоліків зазначеної аналітичної платформи 

належить неможливість оцінити адекватність та достовірність процесу 

трансформації інформації, а також висока обчислювальна складність. Також до 

недоліків зазначеного дослідження слід віднести не однонаправленість пошуку 

рішення. 

В роботі [358] проведено розробку методу нечіткого ієрархічного 

оцінювання якості обслуговування бібліотек. Зазначений метод дозволяє 

провести оцінювання якості бібліотек за множиною вхідних параметрів. До 

недоліків зазначеного методу слід віднести неможливість оцінити адекватність 

та достовірність оцінки та відповідно визначити похибку оцінювання. 

В роботі [359] проведено аналіз 30 алгоритмів обробки великих масивів 

даних. Показано їх переваги та недоліки. Встановлено, що аналіз великих 

масивів даних повинен проводитися пошарово, відбуватися в режимі реального 

часу та мати можливість до самонавчання. До недоліків зазначених методів слід 

віднести їх велику обчислювальну складність та неможливість провести 

перевірку адекватності отриманих оцінок. 

В роботі [360] представлено підхід з оцінки вхідних даних для систем 
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підтримки та прийняття рішень. Сутність запропонованого підходу полягає в 

кластеризації базового набору вхідних даних, їх аналізу, після чого на підставі 

аналізу відбувається навчання системи. Недоліками зазначеного підходу є 

поступове накопичення помилки оцінювання та навчання в зв’язку з відсутністю 

можливості оцінки адекватності прийнятих рішень. 

В роботі [361] представлено підхід щодо обробки даних з різних джерел 

інформації. Зазначений підхід дозволяє проводити обробку даних з різних 

джерел. До недоліків зазначеного підходу слід віднести низьку точність 

отриманої оцінки та неможливість здійснити перевірку достовірності отриманої 

оцінки. 

В роботі [362] проведений порівняльний аналіз існуючих технологій 

підтримки прийняття рішень, а саме: метод аналізу ієрархій, нейронні мережі, 

теорія нечітких множин, генетичні алгоритми і нейро-нечітке моделювання. 

Вказані переваги і недоліки даних підходів. Визначено сфери їх застосування. 

Показано, що метод аналізу ієрархій добре працює за умови повної початкової 

інформації, але в силу необхідності порівняння експертами альтернатив і вибору 

критеріїв оцінки має високу частку суб’єктивізму. Для задач прогнозування в 

умовах ризику і невизначеності обґрунтованим є використання теорії нечітких 

множин і нейронних мереж.  

В роботі [363] розроблено метод структурно-цільового аналізу розвитку 

слабоструктурованих систем: підхід до дослідження конфліктних ситуацій, що 

викликані протиріччями в інтересах суб'єктів, які впливають на розвиток 

досліджуваної системи і методи вирішення слабоструктурованих проблем на 

підставі формування сценаріїв розвитку ситуації. При цьому проблема 

визначається як невідповідність існуючого стану системи необхідному, яке 

задано суб'єктом управління. Разом з тим, до недоліків запропонованого методу 

слід віднести проблему локального оптимуму та не можливість проведення 

паралельного пошуку. 

В роботі [364] представлено когнітивний підхід до імітаційного 

моделювання складних систем. Показано переваги зазначеного підходу, який 
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дозволяє описати ієрархічні складі системи. До недоліків запропоновано підходу 

слід віднести відсутність врахування обчислювальних ресурсів системи. 

Проведення аналізу праць [352–364] показав що спільними недоліками 

вищезазначених досліджень є: 

– відсутність можливості формування ієрархічної системи показників; 

– відсутність врахування обчислювальних ресурсів системи; 

– відсутність механізмів корегування системи показників в ході 

оцінювання; 

– відсутність механізмів глибокого навчання баз знань; 

– відсутність врахування обчислювальних ресурсів, доступних в системі. 

З цією метою пропонується провести розробку методу оцінки в 

інформаційних системах спеціального призначення 

Метою дослідження є розробка методу оцінки стану об’єкту моніторингу в 

інформаційних системах спеціального призначення, який б дозволив проводити 

аналіз стану об’єктів з заданою достовірністю при ресурсних обмеженнях. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

– сформулювати концепцію представлення методу оцінки стану об’єкту 

моніторингу в інформаційних системах спеціального призначення; 

– визначити алгоритм реалізації методу; 

– навести приклад застосування запропонованого методу при аналізі 

оперативної обстановки угруповання військ (сил). 

Результати дослідження з розробки методу оцінки стану об’єкту 

моніторингу в інформаційних системах спеціального призначення 

Концепція представлення методу оцінки стану об’єкту моніторингу в 

інформаційних системах спеціального призначення  

Систему управління процесом аналізу стану об’єктів можна представити у 

вигляді знакового орієнтованого графа. Загалом завдання визначення стану 

об’єкту моніторингу зводиться до розрахунків відповідно до формули: 

                                (1) ( ) ( ) ( )
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де  – новий стан вершини графа,  – попередній стан графа,  

– матриця ваги, f –порогова функція графу,  – оператор, що враховує ступінь 

інформованості про стан об’єкту;  – оператор для врахування ступеню 

зашумленості даних про стан об’єкту. Процес розрахунку є ітеративним – після 

завдання початкових станів вершин значення станів перераховуються до тих пір, 

поки різниця між поточними та попередніми станами не виявиться меншою за 

деяке задане значення. 

З виразу (1) можна зробити висновок, що вираз дозволяє описати процеси в 

об’єкті моніторингу. Зазначений опис є універсальним та дозволяє описати 

об’єкт аналізу з урахуванням ієрархічності та індивідуальної специфіки кожного 

об’єкту моніторингу. При записі виразу (1) в формі багатовимірного часового 

ряду, процес опису можна привести для динамічної системи. Вираз (1) при 

побудові математичного опису стану об’єкту моніторингу враховує ступінь 

інформованості про стан об’єкту та зашумленість даних.  

Наступним кроком подальшого дослідження авторів слід вважати 

визначення деструктивного впливу на об’єкт моніторингу. Сам з цією метою 

пропонується проведення математичної моделі визначення деструктивного 

впливу на об’єкт моніторингу. 

За визначенням виявлення деструктивного впливу на об’єкт моніторингу 

включає в себе не тільки ідентифікацію по шаблонам, проте і детектування 

впливу, що раніше не зустрічався. Разом з тим методи машинного навчання в 

контексті постановки такого завдання спрямовані всього лише саме на пошук 

взаємозв’язків і закономірностей функціонування об’єкт моніторингу, 

знаходженні активності, що схожа на ту, що раніше зустрічалася в навчальній 

вибірці [354].  

Застосування інструментів машинного навчання в готовому вигляді до 

завдання виявлення деструктивного впливу на об’єкт моніторингу призводить до 

великої кількості не виявлених впливів та дезорганізації самої об’єкт 

моніторингу. Насамперед це зумовлено динамічністю ведення бойових дій 

підрозділами (проведення операцій угрупованнями військ (сил)) та 

( )1iA k + ( )iA k ijW

ij

ij
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неоднорідним трафіком, що циркулює в мережі. Крім того, важко відстежити 

циклічність або сезонність такого обміну [11‒15].  

Тому для навчання інтелектуальних систем управління процесом 

ідентифікації об’єктів моніторингу пропонується наступний підхід: 

максимально можливий опис множини всіх контрольованих параметрів 

об’єктів моніторингу;  

застосування методів кореляційного аналізу для усунення компонентів, а 

іноді їх лінійних комбінацій, з близькою до нуля дисперсією;  

набір ознак, що залишився, використовується для навчання і перевірки 

моделі машинного навчання. 

Для цього пропонується провести розробку штучної імунної системи, на для 

виявлення та ідентифікації деструктивного впливу на об’єкти моніторингу. 

В даному дослідженні пропонується модель штучної імунної системи на 

основі еволюційного підходу для ідентифікації деструктивного впливу на 

об’єкти моніторингу, яка описується: 

                                           (2) 

де  – набір часових імунних детекторів,  – набір імунних 

детекторів пам’яті,  – навчальна вибірка, що складається з аномальних 

екземплярів (набір відомих варіантів деструктивного впливу на об’єкти 

моніторингу),  – тестова множина, що складається з нормальних 

екземплярів (множина параметрів об’єктів моніторингу),  – набір 

імунних детекторів,  – стратегії генетичної оптимізації імунних 

детекторів,  –правило навчання імунних детекторів, S – 

набор можливих вхідних об’єктів,  – функція обчислення аффіності 

(правило відповідності) між імунним детектором  та тестовим об’єктом 

, де  

Кожен імунний детектор  описується як кортеж наступного виду: 

                                    (3) 
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де  – внутрішнє 

представлення (внутрішня структура) імунного детектора d, який може бути 

заданий як двійковий рядок з правилом r-неперервних бітів (BitString), дійсний 

вектор (RealVector), штучна нейронна мережа (NeuralNetwork), мережа Петрі 

(PetriNet) та ін.,  – поріг активації імунного детектора d, 

 – термін дії імунного детектора d, 

 – поточний стан імунного детектора (1, 

яке може представляти собою незрілий, напівзрілий, зрілий стани або стан, що 

відповідає детектору пам’яті . 

Загальний підготовчий процес побудови параметрів штучної імунної 

системи для ідентифікації деструктивного впливу на об’єкти моніторингу може 

бути описаний таким чином: 

1. Визначення корегувального коефіцієнту на ступінь інформованості сили 

та засоби деструктивного впливу на об’єкти моніторингу. Ступінь 

інформованості може бути: повна невизначеність, часткова невизначеність, 

повна обізнаність 

2. Вибір внутрішньої структури кожного детектора . 

3. Формування навчального набору даних SA, що містить заздалегідь 

відібрані „чужі“ об’єкти. 

4. Формування тестового набору даних SN, що містить заздалегідь відібрані 

„свої“ об'єкти. 

5. Вибір стратегії генетичної оптимізації імунних детекторів. 

6. Вибір алгоритму навчання R імунних детекторів D в залежності від їх 

внутрішнього представлення [349]. 

7. Вибір правила відповідності Ψ між імунним детектором та вхідним 

об’єктом. 

Фактично, запропонована модель штучної імунної системи – це набір 

імунних детекторів, представлених у вигляді часових детекторів і детекторів 

пам’яті, в сукупності із заданим алгоритмом їх навчання, який приймає як вхідні 
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аргументи детектор, що налаштовується d, підмножини двох наборів даних 

(набору SA, що складається з „чужих“ об’єктів, та набору SN, що складається зі 

„своїх“ об’єктів), а також стратегію генетичної оптимізації.  

Причому набір даних призначається для першого попереднього 

налаштування імунних детекторів, а роль набору даних SN полягає в фільтрації 

навчених детекторів. Стратегії генетичної оптимізації імунних детекторів 

включають деякий набір генетичних операторів (кросоверу, мутації, інверсії) та 

їх комбінацій для зміни параметрів імунного детектора після його клонування. 

Правило навчання імунних детекторів є двокроковою процедурою. На першому 

кроці імунні детектори навчаються виключно на елементах набору даних SA та 

піддаються клональній селекції, в процесі якої створені копії імунних детекторів 

мутують згідно з обраною стратегією. . З набору детекторів, 

представленого виробленим нащадків і вихідним детектором, відбираються ті 

детектори, які є найбільш придатними по відношенню до елементів набору 

згідно з обраним правилом відповідності Ψ.  

Ця фаза повторюється кілька разів для формування напівзрілих детекторів. 

На другій фазі навчання ці детектори перевіряються на відповідність „своїм“ 

об’єктам: ті з них, які помилково активуються, знищуються, заново 

ініціалізуються та навчаються. В рамках цієї моделі кожен імунний детектор 

піддається кільком етапам диференціювання. На початку свого розвитку кожен 

детектор ініціалізується довільним чином відповідно до свого внутрішнього 

уявлення. У процесі функціонування штучної імунної системи часові детектори 

здійснюють запис параметрів деструктивного впливу на об’єкти моніторингу в 

базу даних, що оновлюється SA* у разі виявлення.  

Усі імунні детектори, крім детекторів пам’яті, мають кінцевий термін 

життя. Якщо протягом даного терміну життя вони не виявили жодного 

деструктивного впливу на об’єкти моніторингу, вони піддаються повторному 

навчанню на розширеному наборі даних, що містить елементи SA та SA*.  

У той же час, якщо імунний детектор розпізнав деструктивний вплив на 

об’єкти моніторингу, його термін життя збільшується. На відміну від них, 

G G
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детектори пам'яті мають нескінченний термін життя і не беруть участі в 

наповненні оновлюваного набору деструктивного впливу. 

Для виявлення кожного класу деструктивного впливу  виділяється 

кілька імунних детекторів, що об’єднуються в клас детекторів ,

. Кожен із детекторів  використовує глибоке навчання, запропоноване в 

роботі [349] на різних випадкових підвиборках множин SA та , и  які, 

можливо, містять деякі дублюючі та переупорядковані об’єкти з вихідних 

наборів. Тим самим досягається різноманітність імунних детекторів усередині 

. 

Відповідно під q-ою групою детекторів розуміється набір детекторів  

, m ‒ число класів деструктивного впливу на об’єкти моніторингу), 

які повністю покривають задану множину класів атак. Якщо детектор d реагує 

на будь-який елемент  тобто якщо , то детектор 

d піддається апоптозу та заміні новим довільно згенерованим детектором. Для 

кожного класу деструктивного впливу  визначається рівно один детектор 

пам’яті  – детектор, який задовольняє вимозі максимальної пристосованості 

до розпізнавання об’єктів . Таким чином, набір імунних детекторів 

пам'яті може бути визначений таким чином: 

                                             (4) 

Набір часових імунних детекторів визначається наступним чином: 

.                                                            (5) 

Поріг активації імунного детектора , навченого на наборах  та  

обчислюється наступним чином: 
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                                            (6) 

Зазначена формула застосовується для обчислення порогу активації тільки 

тих детекторів d, які після навчання на множині аномальних даних  не мають 

помилкових спрацьовувань на множині нормальних даних , тобто 

. Якщо така умова виконується, то з’являється додатковий 

проміжок, рівний величині , і тим самим виникає можливість 

„зрушити“ граничне значення , що забезпечує реагування детектора d на будь-

який „чужий“ об'єкт  на величину  в сторону  

 

Виявлення деструктивного впливу на об’єкти моніторингу  за 

допомогою розглянутої моделі здійснюється наступним чином: 

1. Визначення корегувального коефіцієнту на ступінь інформованості сили 

та засоби деструктивного впливу на об’єкти моніторингу.  

2. Обчислення для кожного імунного детектора  значення його 

активації . Вважається, що якщо , то детектор d є 

активованим, інакше відповідний детектор не реагує на вхідний об’єкт . 

3. Мажоритарне голосування всередині кожного класу детекторів 

, то s розпізнається як „чужий“ об’єкт. Якщо АC < BC, то 

s розпізнається як „свій“ об’єкт. В разі наявності конфліктів, тобто  

АC = BC, s класифікується як „чужий“ об’єкт, якщо , та s класифікується як 

„свій“ об’єкт, якщо , де ,  ‒ детектор пам’яті, навчений 

для розпізнавання „свого“ об’єкту та „чужого“ об’єкта з класу С. 
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4. Формування множини класів імунних детекторів, що активувалися 

 які розпізнають вхідний об’єкт s як „чужий“ об’єкт, де 

. 

5. Визначення класу об’єкта s. Якщо , то об’єкт s належить до класу 

„своїх“ об’єктів. Якщо досягається в одній єдиній точці, то клас 

об’єкта , інакше клас об’єкта s - це  

Даний алгоритм заснований на порівнянні величини афінності імунних 

детекторів з їх індивідуально налаштованими порогами активації та врахуванні 

однакових голосів, отриманих від більшої частини детекторів. У разі виникнення 

конфліктів при розрізненні між нормальним та аномальним класом (крок 3) 

вирішальний голос віддається детектору пам’яті. Якщо ж після цього 

зберігається конфлікт лише на рівні групи детекторів, то береться до уваги сума 

величин афінності, що саме активувалися у відповідь на даний стимул (вхідний 

об’єкт) імунних детекторів (крок 5).  

Вхідний об'єкт є „своїм“ тоді й лише тоді, коли 

. 

Як основу для даної моделі використовувалися модель з життєвим циклом 

(М1), запропонована в [355], і модель з бібліотекою генів (М2) [356], 

запропонована в [357], модель AISEA (М3) [358] та розроблена модель (М4), що 

була доповнена низкою удосконалень, а саме:  

врахуванням типу невизначеності про об’єкти моніторингу; 

удосконаленим алгоритмом навчання імунних детекторів; 

механізмом автоматичного підбору їх порогу активації, а також 

процедурою вирішення конфліктних випадків класифікації одного об’єкта за 

допомогою імунних детекторів пам’яті.  

Порівняння цих чотирьох моделей наведено в таблиці 1. Знаком “+” 

відмічені характеристики, які притаманні відповідній моделі, знак “‒” означає 

відсутність підтримки цієї особливості моделі. 
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Таблиця 1  

Порівняння імунних моделей для виявлення деструктивного впливу на 

об’єкти моніторингу 
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М1 ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒ + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ 

М2 ‒ + + ‒ ‒ ‒ + ‒ + + + ‒ ‒ ‒ 

М3 + + + ‒ + + + + + + ‒ ‒ + ‒ 

М4 + + + + + + + + + + + + + + 

Результати порівняльного аналізу, що наведені в таблиці 1 дозволяють 

зробити висновок про перевагу зазначеної моделі у порівнянні з відомими. 

Зазначений підхід запропоновано використовувати в ході урегулювання 

воєнних конфліктів. Це дозволить підвищити оперативність обробки та передачі 

даних.  

Розроблена модель М4 є універсальною по відношенню до внутрішнього 

представлення імунних детекторів, у той час як модель М1 орієнтована на 

використання бітових рядків як імунні детектори, а модель М2 ‒ на кластерну 

дискретизацію полів (генів) імунних детекторів. У моделі М1 відсутня 

можливість клональної селекції детекторів, а також не передбачені оператори 

генетичної мутації. У всіх із представлених моделей у контексті виявлення 

деструктивного впливу на об’єкти моніторингу використовується динамічно 

оновлювана популяція імунних детекторів, що дозволяє штучній імунній системі 

адаптуватися до радіоелектронної обстановки, що змінюються, в режимі її 
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функціювання. Однак тут для моделі М1 вводиться додаткове обмеження: після 

активації детектора в результаті накопичення достатньої кількості збігів з 

антигенами повинен бути згенерований зовнішній по відношенню до системи 

сигнал зі сторони адміністратора (сигнал костимуляції). Такий сигнал дозволить 

активованому детектору отримати шанс для вступу в пул детекторів пам’яті та 

можливого подальшого безперервного аналізу радіоелектронної обстановки. Для 

моделі М2 характерний розподілений механізм генерації детекторів: детектори, 

вигідні з точки зору розпізнавання аномалій, можуть бути розмножені інші 

мережеві вузли підвищення загальної продуктивності системи; ця властивість 

відсутня у моделей М1 та М3.  

Проте в розробленій моделі М4 додатково: 

– враховуються тип невизначеності про наявні можливості системи 

деструктивного впливу на об’єкти моніторингу; 

– використовується удосконалена сукупність процедур обробки 

різнотипних даних; 

– використовується удосконалена процедура навчання;  

– використовується механізм розв’язання конфліктних випадків 

класифікації; 

– процедурою автоматичного обчислення порога активації імунних 

детекторів, а також універсальністю структури їхнього представлення; 

– постійним оновлення імунних детекторів протягом різних етапів 

дозрівання (життєвого циклу) та їх перенавчання з використанням набору 

деструктивного впливу на об’єкти моніторингу, що розширюється. 

Обмеженнями зазначеного дослідження слід вважати: 

– врахування часових обмежень на передачу конкретного типу 

повідомлення (формалізованого донесення); 

– наявність первинної бази про об’єкт моніторингу; 

– обмеження щодо якості каналів передачі даних. 
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Алгоритм реалізації методу оцінки в інтелектуальних системах 

підтримки прийняття рішень 

Метод оцінки в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень 

складається з наступної послідовності дій (рис. 1).  

Алгоритм реалізації запропонованого методу складається з наступної 

послідовності дій. 

1. Введення вихідних даних. На даному етапі відбувається введення вихідних 

даних про стан об’єкту моніторингу. Визначається кількість джерел технічних 

засобів моніторингу, тип вихідних даних та їх обсяг. 

2. Визначення ступеня невизначеності вихідних даних. На даному етапі 

визначається ступінь невизначеності вихідних даних на підставі попередніх 

досліджень авторів. Ступінь невизначеності вихідних даних наступна: повна 

невизначеність; часткова невизначеність та повна обізнаність [345, 366]. 

3. Побудова дерева класифікаторів. 

Зазначений етап методу може бути охарактеризований як підготовчий, він 

містить у собі вибір структури окремих бінарних класифікаторів (детекторів):  

розмірності та числа шарів, параметрів і алгоритмів навчання, типів функцій 

активації, функцій належності та ядерних функцій [24‒28].  

Для кожного детектора складається набір навчальних правил. Задаючи різну 

сукупність таких наборів правил, можна сформувати групу детекторів, кожний з 

яких побудовано на основі штучної нейронної мережі, що еволюціонує. 

Детектори усередині кожної такої групи поєднуються в класифікатор на основі 

підходів один-до-усіх (one-vs-all), один-до-одного (one-vs-one) або їх різних 

похідних варіацій [28‒35].  

У першому підході кожний детектор  навчається на 

даних , і функціонування групи детекторів  описується за 

допомогою принципу, що виключає: 
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У другому підході кожний з  детекторів навчається на 

множині об’єктів, що належать тільки двом класам з мітками k0 і 

 
та функціонування групи 

детекторів  задається за допомогою голосування max-wins: 

 

Рис. 1. Алгоритм реалізації методу аналізу стану об’єкту 
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                           (8) 

4. Визначення доступних апаратних обчислювальних ресурсів. 

На даному етапі визначаються доступні апаратні обчислювальні ресурси 

мережі. На підставі чого визначаються можливі варіанти класифікації: бінарне 

класифікаційне дерево, генетичний алгоритм, нечіткі когнітивні моделі та 

ациклічний граф. 

У таблиці 2 наведені характеристики розглянутих схем об’єднання 

детекторів у багатокласову модель, призначену для співвіднесення вхідного 

об’єкта однієї або декільком з (m +1) міток класів. 

Таблиця 2  

Характеристики схем об’єднання детекторів 

Схема об’єднання Число детекторів, 

що підлягає 

навчанню 

Мінімальне число 

детекторів, 

задіяних при 

класифікації 

об’єктів 

Максимальне 

число детекторів, 

задіяних 

при класифікації 

об’єктів 

один-до-усіх m m m 

один-до-одного 
   

Класифікаційне 

бінарне дерево 

m 1 m 

Спрямований 

ациклічний граф 
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5. Визначення належності об’єкту моніторингу до певного класу 

У якості однієї з похідних варіацій попередніх підходів для комбінування 

детекторів може бути згадане класифікаційне бінарне дерево [368]. Формально 

така структура задається рекурсивно в такий спосіб: 

                                   (9) 

де 
 
− вихідний набір міток класів,  − довільно згенерована або 

визначене підмножина; 
 
− ліве класифікаційне піддерево, 

 − праве класифікаційне піддерево, − вузловий детектор, навчений на 

елементах множини . 

Вихідний результат детектора настроюється таким чином, щоб він 

дорівнював 0, якщо вхідний об’єкт  належить класу з міткою , і 1, якщо 

об’єкт  належить класу з міткою   

Тому функціонування групи детекторів , представлених у вигляді 

вузлів такого дерева, описується за допомогою рекурсивної функції , що задає 

послідовну дихотомію множини  : 

                           (10) 

Застосування функції  до вихідного набору міток класів і об’єкту 

моніторингу дозволяє здійснювати однозначний пошук мітки класу цього 

об’єкту. Це пояснюється тим, що оскільки під час спуску вниз по 

класифікаційному дереву відбувається диз’юнктивне розбиття множини міток 

класів. Після досягнення та спрацьовування термінального детектора 

залишається тільки одна можлива мітка для класифікації вхідного об’єкта z у 

якості вихідного результату . Тому для класифікаційного дерева неможливі 
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конфліктні випадки при класифікації об’єктів, які можуть мати місце для двох 

інших підходів комбінування. 

Іншим підходом є спрямований ациклічний граф, який організує 

 детекторів у зв’язну динамічну структуру, яка може бути задана 

наступною формулою: 

                     (11) 

Тут, як і в підході один-до-одного, кожний вузловий детектор 

навчається на елементах . Обхід 

розглянутого графа виконується за допомогою рекурсивної функції , що задає 

заелементне „відщіплення“ від множини : 

                   (12) 

Якщо детектор  голосує за k0-ий клас для об’єкта z, тобто , 

то з множини  видаляється мітка k1 як свідомо невірна, а якщо ні, то 

виключається мітка k0. Процес повторюється доти, поки множина  не 

вироджується в одноелементне.  

З розглянутих шести схем тільки одна, а саме класифікаційне бінарне 

дерево, має змінне число детекторів, які можуть використовуватися в процесі 

класифікації об’єктів.  

Мінімальне значення досягається, коли активується детектор , 

розташований у корені дерева та навчений для розпізнавання тільки одного класу 

об’єктів серед усіх інших, і  тобто коли . 

Максимальне значення досягається, коли дерево представляється послідовним 

списком і активується найбільш вилучений у ньому детектор. 
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У випадку збалансованого дерева цей показник може становити величину 

 або . Кожний класифікатор  містить  груп 

, кожна з яких поєднує m детекторів  за допомогою 

підходу один-до-усіх. Кожна із груп детекторів  навчається на різних 

випадкових вибірках, які можуть включати повторювані та переупорядковані 

елементи з вихідного навчального набору . Об'єднання груп  у 

класифікатор  здійснюється на основі гібридного правила, що представляє 

собою суміш голосування більшістю й голосування max-wins: 

                 (13) 

В даній формулі за рахунок вимоги  класифікатор  стає 

нездатним вирішувати конфлікти, які виникають за умови 

 (у цьому випадку виходом 

класифікатора є порожня множина  ).  

У процесі роботи інтерпретатора перевіряється коректність оброблюваних 

даних і ініціалізуються поля об’єктів усередині дерева класифікаторів. За 

рахунок використання такої структури в рамках запропонованого методу стає 

можливим будувати багаторівневі схеми. 

Даний метод має розподілену архітектуру, у яких збір даних здійснюється 

вторинними вузлами-сенсорами (технічними засобами розвідки), а вся обробка 

агрегованих потоків даних виконується на централізованому сервері.  

6. Визначення параметрів об’єкту відповідного класу  

Зазначений етап методу, виконуваний на стороні сенсорів (технічних 

засобів розвідки), полягає в складанні необроблених розвідувальних відомостей 

у класифікаційні блоки, виділенні їх параметрів і виконанні аналізу з 

використанням декількох паралельних алгоритмів шаблонового пошуку.  
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Суть процедури полягає в розбивці заданого часового інтервалу  

довжиною L, протягом якого проводиться безперервне спостереження за рядом 

параметрів, на трохи більш дрібних інтервалів  однакової 

довжини , початок кожного з яких має зсув  відносно початку 

попереднього інтервалу. Причому  й  тому 

. Протягом проміжків часу  відбувається фіксація 

значень  параметрів, і їх середня величина (інтенсивність) та у рамках 

часового вікна довжини  розраховується по формулі .  

У дослідженні використовувався інтервал зі значенням параметра L, рівним 

п’яти секундам. Довжина інтервалу, що  згладжує, була обрана рівній однієї 

секунді. Зсув  був установлений у півсекунди. подібний підхід дозволяє 

усунути рідкі по частоті й випадкові мережні сплески й тим самим знизити число 

неправильних спрацьовувань. 

7. Попередня обробка даних про об’єкт аналізу. 

Перед безпосереднім навчанням детекторів виконується попередня обробка 

даних параметрів для зменшення ефекту їх сильної мінливості. 

Багато методів, включаючи нейронні мережі та метод головних 

компонентів, чутливі до такого роду флуктуаціям і вимагають, щоб усі ознаки 

оброблюваних векторів мали однаковий масштаб.  

7.1. Нормалізація компонентів вектору. 

Перший крок попередньої обробки кожного компонента  вектору 

включає його нормалізацію за допомогою функції  (у 

випадку  можна вважатися ), де  та   

7.2 Мінімізація простору ознак. 

Зменшення числа значимих ознак, яке досягається за допомогою методу 

головних компонентів [26‒30], описуваного як послідовність наступних кроків: 
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7.2.1 Обчислення математичного очікування випадкового вектору, 

представленого в цьому випадку у вигляді елементів набору навчальних даних: 

                                 (14) 

7.2.2. Формування елементів незміщеної теоретичної коваріаційної матриці: 

: 

                                       (15) 

7.2.3. Знаходження власних чисел  і власних векторів  матриці 

як корінь рівнянь (із цією метою використовувався метод обертань Якобі): 

                                             (16)
 

де  — одинична матриця розміром nxn. 

7.2.4. Ранжування власних чисел  у порядку їх убування й відповідних 

їм власних векторів : 

                                                (17)
 

7.2.5. Відбір необхідного числа  головних компонентів: 

                                        (18)
 

де  - захід інформативності [344],  ‒ експертно обирана 

величина. 

7.2.6 Центрування вектору ознак . 

7.2.7 Проектування центрованого вектору ознак  у нову систему 

координат, що задається ортонормованими векторами  
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називається i-ою головною компонентною вектору z. 

8. Ієрархічний обхід дерева класифікаторів по ширині. 

Зазначений етап методу з погляду обчислювальних ресурсів є найбільш 

трудомістким і складається з наступних рекурсивно повторюваних 

послідовностей дій: обчислення залежностей поточного класифікатора, 

формування вхідних сигналів для поточного класифікатора та навчання 

поточного класифікатора.  

Навчання кожного класифікатора породжує запит на навчання 

класифікаторів, що внизу, зазначених у списку його залежностей, і генерацію їх 

вихідних даних для формування вхідних даних класифікатора, що вище.  

Наслідком використовуваного в такий спосіб каскадного навчання є 

можливість “ледачого” завантаження класифікаторів: у навчанні й розпізнаванні 

беруть участь тільки ті класифікатори, які зустрічаються в списку залежностей 

класифікатора, відповідального за формування загального рішення в колективі 

класифікаційних правил.  

Ця властивість є особливо вигідною при розборі динамічних правил 

навчання класифікаторів, тобто таких правил, від успішного або неуспішного 

спрацьовування яких залежить ініціалізація іншого правила. Зокрема, це 

характерно для класифікаційного дерева, коли правила є вкладеними один у 

одного.  

Метод надає можливість будувати багаторівневі схеми з довільною 

вкладеністю класифікаторів один одного і їх “лінивим” підключенням у процесі 

аналізу вхідного вектору.  

Проведено моделювання роботи методу пошуку рішень відповідно до 

алгоритму на рис. 1 та виразів (1)–(18). Проведено моделювання роботи 

запропонованої методу оцінки в програмному середовищі MathСad 14 (США). В 

якості задачі, що вирішувалася при проведенні моделювання була оцінка 

елементів оперативної обстановки угруповання військ (сил). 

Вихідні дані для оцінки стану оперативної обстановки з використанням 

запропонованого методу: 

T

i i cy v z= 
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– кількість джерел інформації, про стан об’єкту моніторингу – 3 (засоби 

радіомоніторингу, засоби дистанційного зондування землі та безпілотні літальні 

апарати) Для спрощення моделювання було взято однакову кількість кожного 

засобу – по 4 засоби; 

– кількість інформаційних ознак по яким відбувається визначення стану 

об’єкту моніторингу – 12. До таких параметрів відносяться: належність, тип 

організаційно-штатного формування, пріоритетність, мінімальна ширина по 

фронту, максимальна ширина по фронту. Також враховується кількість 

особового складу, мінімальна глибина по флангу, максимальна глибина по 

флангу, загальна чисельність особового складу, кількість зразків ОВТ, кількість 

типів зразків ОВТ та кількість засобів зв’язку); 

– варіанти організаційно-штатних формувань – рота, батальйон, бригада. 

Позначимо, які параметри для кожного типу операторів розглядалися. 

Метод був апробована при пропорційній селекції (обсяг 18 %); рекомбінації: 

середня. Щоб визначити найбільш ефективну комбінацію налаштувань для 

кожної окремої розглянутої схеми необхідно всі інші параметри пошуку 

залишити однаковими. Обсяг популяції був обраний рівним 50, число популяцій 

– 50. Зазначені дані взяті відповідно до орієнтовної чисельності командних 

пунктів оперативно-тактичного угруповання військ (сил). Порівняння 

алгоритмів здійснюється за критерієм придатності отриманих рішень. Число 

незалежних запусків у експериментах – 100. Швидкість оцінювалася як середнє 

покоління, на якому алгоритм знаходить глобальний оптимум. 

Порівнювалися кілька різних оптимізаційних алгоритмів вирішення 

поставленого екстремальної задачі (16). Серед них: класичний бінарний 

генетичний алгоритм; дійсний генетичний алгоритм; запропонований метод та 

генетичний алгоритм з алгоритмом налаштування Population-Level Dynamic 

Probabilities (PDP). При цьому кількість обчислень цільової функції для роботи 

генетичних алгоритмів було вибрано рівним числу вимірювань цільової функції, 

в циклах яких використовувалося локального поліпшення [367]. 

В табл. 3 наведені результати порівняння для запропонованого методу та 
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відомих при пошуку в одному напрямку, пошуку в двох напрямках та пошуку в 

трьох напрямках. 

 

Таблиця 3  

Часові та системні витрати навчання та тестування 

Індикатори Схеми комбінування 

one-vs-all one-vs-one CBT DAG 

Навчання: кількість навчальних екземплярів — 8000 

О
д

н
о

п
о

то
к
о

в
и

й
 р

еж
и

м
 

Час (сек.) min 11235.000 4569.000 4679.000 4660.000 

mах 12 228.000 5218.000 5092.000 6148.000 

avg 11822.000 4967.333 4880.000 5217.333 

Завантаженість 

центрального процесора 

(%) 

min 92.700 92.700 92.700 92.700 

mах 100.000 100.000 100.000 100.000 

avg 99.215 99.194 99.219 99.220 

Завантаження 

оперативної пам’яті (%) 

min 62.496 64.309 62.492 64.324 

mах 92.352 98.996 94.219 99.563 

avg 95.487 97.688 99.067 97.435 

б
аг

ат
о

н
ап

р
ав

л
ен

и
й

 р
еж

и
м

 

Час (сек.) min 1782.000 754.000 900.000 743.000 

mах 6996.000 875.000 1228.000 880.000 

avg 2767.429 823.429 1059.143 831.571 

Завантаженість 

центрального процесора 

(%) 

min 92.700 92.700 92.700 92.800 

mах 800.000 800.000 800.000 800.000 

avg 455.184 579.644 445.293 610.500 

Завантаження 

оперативної пам’яті (%) 

min 62.496 64.305 62.504 64.324 

mах 83.867 66.070 68.820 66.090 

avg 263.452 480.843 248.808 480.758 
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Тестування: кількість тестовий екземплярів — 16000 
О

д
н

о
п

о
то

к
о

в
и

й
 р

еж
и

м
 

Час (сек.) min 383.000 985.000 176.000 296.000 

mах 387.000 1019.000 182.000 301.000 

avg 384.667 996.667 179.000 298.000 

Завантаженість 

центрального процесора 

(%) 

min 92.800 92.800 92.700 92.800 

mах 100.000 100.000 100.000 100.000 

avg 99.197 99.177 99.123 99.212 

Завантаження 

оперативної пам’яті (%) 

min 63.656 65.289 63.395 65.348 

mах 88.957 90.816 88.125 90.500 

avg 82.348 84.368 79.987 83.629 

б
аг

ат
о

н
ап

р
ав

л
ен

и
й

 р
еж

и
м

 

Час (сек.) min 644.000 1764.000 288.000 563.000 

mах 701.000 1789.000 324.000 576.000 

avg 660.857 1776.857 308.286 569.429 

Завантаженість 

центрального процесора 

(%) 

min 86.400 86.300 59.800 59.700 

mах 93.000 96.100 93.000 72.800 

avg 113.028 119,584 99.806 100.081 

Завантаження 

оперативної пам’яті (%) 

min 64.477 66.301 63.934 67.000 

mах 91.031 92.215 88.473 91.250 

avg 82.987 84.877 80.397 84.525 

 

За результати аналізу даних, що наведені в табл. 3 видно, що 

запропонований метод має прийнятну обчислювальну складність. 

Запропонований метод дозволяє отримувати адекватні рішення при складній 

ієрархічній структурі об’єкту моніторингу. Ефективність запропонованого 

методу в середньому складає від 12 до 20 % при різних схемах комбінування. 

Основними перевагами запропонованого методу оцінки є: 

– має гнучку ієрархічну структуру показників, що дозволяє звести завдання 

багатокритеріального оцінювання альтернатив до одного критерію або 

використовувати для вибору вектор показників; 

– однозначність отриманої оцінки стану об’єкту; 
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– універсальність застосування за рахунок адаптації системи показників в 

ході роботи; 

– не накопичує помилку навчання за рахунок використання процедур 

навчання; 

– врахування типу невизначеності та зашумленості вихідних даних при 

побудові нечіткої когнітивної моделі; 

– висока достовірність отриманих рішень при пошуку рішення у декількох 

напрямках; 

– можливість об’єднання різнорідних вирішувачів без суворої прив’язки до 

композиції, що агрегує їх виходи; 

– можливості вибору найкращої схеми комбінування вирішувачів. 

До недоліків запропонованого методу слід віднести: 

– втрата інформативності при оцінюванні стану об’єкту моніторингу за 

рахунок побудови функції належності; 

– менша точність оцінювання по окремо взятому параметру оцінки стану 

об’єкту; 

– втрата достовірності отриманих рішень при пошуку рішення в декількох 

напрямках одночасно; 

– менша точність оцінювання у порівнянні з іншими методами оцінки. 

Зазначений метод дозволить: 

– провести оцінку стану об’єкту; 

– визначити ефективні заходи для підвищення ефективності управління; 

– підвищити швидкість оцінки стану об’єкту; 

– зменшити використання обчислювальних ресурсів систем підтримки та 

прийняття рішень. 

Запропонований підхід доцільно використовувати для вирішення задач 

оцінки складних та динамічних процесів, що характеризуються високим 

ступенем складності. 

Зазначене дослідження є подальшим розвитком досліджень, що спрямовані 

на розробку методологічних засад підвищення ефективності інформаційно-
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аналітичного забезпечення, що опубліковані вже раніше [345, 347–349, 366]. 

Напрямки подальших досліджень слід спрямувати на зменшення 

обчислювальних витрат при обробці різнотипних даних в системах спеціального 

призначення. 

 

Висновки 

1. Проведено формалізований опис задачі аналізу стану об’єктів в 

інформаційних системах спеціального призначення. Зазначена формалізація 

дозволяє описати процеси, що проходять в інформаційних системах 

спеціального призначення під час вирішення завдань аналізу стану об’єктів. В 

якості критерію ефективності зазначеного методу обрано оперативність процесу 

аналізу стану об’єкту при заданій достовірності. В ході дослідження 

сформульована концепція представлення методу оцінки в інформаційних 

системах спеціального призначення. В зазначеній концепції процес аналізу 

представлено у вигляді ієрархічного графу. Це дозволяє створити ієрархічний 

опис складного процесу за рівнями узагальнення та провести відповідний аналіз 

його стану. 

2. У цьому дослідженні проведено розробку математичної моделі 

управління радіоресурсом систем радіозв’язку спеціального призначення на 

основі еволюційного підходу.  

Результати дослідження стануть у нагоді при: 

– розробці нових алгоритмів управління радіоресурсом; 

– обґрунтуванні рекомендацій щодо підвищення ефективності 

оперативного управління радіоресурсом; 

– аналізі радіоелектронної обстановки в ході ведення бойових дій 

(операцій); 

– при створенні перспективних технологій підвищення ефективності 

оперативного управління радіоресурсом; 

– оцінці адекватності, достовірності, чутливості науково-методичного 

апарату оперативного управління радіоресурсом; 
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– розробці нових та удосконаленні існуючих моделей управління 

радіоресурсом. 

Напрямки подальших досліджень будуть спрямовані на розробку 

методології інтелектуального управління радіоресурсом систем радіозв’язку 

спеціального призначення. 

3. Визначено алгоритм реалізації методу, що дозволяє: 

враховується тип невизначеності та зашумленості даних; 

врахувати наявні обчислювальні ресурси системи аналізу стану об’єкту; 

провести точне навчання детекторів за рахунок комбінування процедур 

навчання (ліниве навчання та процедура навчання що розроблена в роботі [345]); 

вибірковим задіяння ресурсів системи за рахунок підключення тільки 

необхідних типів детекторів;  

побудувати класифікатор верхнього рівня за допомогою різних 

низькорівневих схем їх комбінування та агрегуючих композицій. 

4. Проведений приклад використання запропонованої методу на прикладі 

оцінки стану оперативної обстановки угруповання війсь (сил). Зазначений 

приклад показав підвищення ефективності оперативності обробки даних на рівні 

12–20 % за рахунок використання додаткових удосконалених процедур.  
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SECTION 8. MECHANICAL ENGINEERING 

 

8.1 Purpose and requirements for deep disintegration of local action 

 

Modern laying of underground utilities by trenchless method allows to increase 

productivity, reduce during the stay of construction equipment in the areas of its laying, 

preserve the surface humus layer and in 3...5 times reduce the volume of earthworks. 

Some linear – extended objects require the structuring of the soil in the zone of 

their laying. 

Thus, the process of construction of material drainage requires loosening of the 

soil in the dirt zone, since effective operation of drainage systems is possible if there is 

a reliable hydraulic connection between the arable layer and the drainage tube. To do 

this, on reclamation systems, the development and processing of soils is carried out at 

several levels [379]. This is especially pronounced on soils of low water permeability 

with a filtration coefficient less than 0,3 m/day, where two-tier drainage systems are 

laid. In the latter, the main load falls on the drainage gaps. 

The soil structure has a significant impact on the permeability of the gap. 

The process of construction of material drainage requires effective loosening of 

the soil in the dirt zone, the permeability of which affects the efficiency of the drain. 

The underlying layers of soil due to technogenic influence are compacted, which leads 

to degradation of lands. One way to eliminate the consequences of this impact is 

loosening soils. In addition, the construction of thermohydraulic systems (in order to 

increase the efficiency of heat dissipation of the soil environment) requires thorough 

dusting of pipes, which is possible only with high-quality loosening of the soil in the 

area of their laying. 

The accuracy of laying the drone is influenced by the method of stabilizing the 

position of pipes in the drainage line. This factor is of particular importance at a high 

level of groundwater standing. Here, under the influence of high water pressure in the 

dowry area, plastic pipes, especially those enclosed in a trenchless way without 

additional powder, can float. This is due to the fact that during the passage of the knife 
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working organ in the lower part of the gap, a free cavity is formed for a while, which 

is quickly filled with water. Therefore, in order to achieve high-quality fixation of 

pipes, laying drainage in a trenchless way requires immediate closure of the gap, which 

is possible if there is a well-loosened soil in the pristine zone. For normal operation of 

drainage pipes, their local altitude deviations from the longitudinal inclination should 

not exceed ± 0.02 m [379]. 

No less important problem is the disposal of heat waste of industrial enterprises, 

nuclear and thermal power plants and their use for the needs of agriculture [380]. This 

will increase the temperature of the fertile layer by 2...8°C and one to two weeks earlier 

start carrying out spring – field work. The complex thermohydrosystem is presented in 

Fig. 1, which includes a heating and drying - humidifying system. The main elements 

of the system are the underground grid block – modules of polyethylene pipelines. The 

depth of their laying – 0,6...0,7 m, the distance between pipelines 1,0...1,5 m. 

When laying underground low pressure distribution pipelines (up to 1 MPa) it is 

advisable to use polyethylene pipes, which after laying must be sprinkled with soft soil 

10...20 s [380]. 

Water erosion leads to significant losses of the fertile layer, productive moisture, 

fertilizers and pesticides. This not only brings losses to agriculture, but also pollutes 

the environment. 

An effective measure of its prevention is the transfer of surface runoff water to 

the state of groundwater by the construction of an anti-erosion system, which is a 

moisture-accumulating gap formed by multi-tier tillage of the soil with its simultaneous 

ostructuring. In the underground horizon made mole, filled with filter material. Such a 

system is built in order to preserve the fertile layer of soil, the destruction and 

ostructuring of the heavy-water layer of soil in which the mole drone is laid, which is 

made in the form of a mesh shell that is filled with an organic filter material. This drain 

should be placed in an ostructured slit. In addition, to increase the moisture-

accumulating properties of anti-erosion structures and drainage of excess water, the 

construction process should be carried out with the simultaneous laying of the 

moisture-accumulating drainage element to a depth of 0.6 m. 
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An important issue is also the reclamation of saline soils as underproductive 

agricultural lands. Their yield is 2-3 times lower compared to other lands that are under 

the same conditions, and in the years of drought – salt marshes practically do not yield. 

To eliminate this effect, stir together the salt and carbonate horizons with preservation 

on the surface of the fertile layer. 

Effective solution of these problems will ensure local loosening of the soil, 

carried out simultaneously during the construction process. 

Deep milling baking powders are a fundamentally new type of soil-developing 

organs. The term "deep milling disintegrants" in our time is an established concept and 

is used to define a family of tools, a distinctive feature of which is that their milling 

working body works in conditions of complete depth – under a layer of soil. 

The effectiveness of the use of deep milling disintegrators in the anti-erosion 

cultivation of soils affected by wind and water erosion, as well as the reclamation of 

low-productive agricultural land, has been scientifically substantiated and confirmed 

by experiments in the operation of experimental samples. 

The use of deep milling baking powders in meliorative works in comparison with 

other tools have excellent features that consist in the most technical process, difficult 

operating conditions of milling working bodies, in the inability to use traditional design 

solutions. 

The peculiarity of reclamation robots with milling baking powders is more 

stringent agromechanical requirements for tools. Fully meet these requirements, 

especially, to the quality of grinding and mixing using other types of working bodies 

is much harder. 

Of the large number of deep milling disintegrants, which differ from each other 

by the placement of the axis of the working body in space, the direction of its rotation, 

the type of milling machine, the type of milling cutters, which are included in the set, 

the shape of the base profile, constructive indicators, etc., existing classification 

schemes do not take into account the significant number of new varieties of deep 

milling machines that appeared in recent times. 
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The analysis of scientific literature [380-383] showed that today there are a 

number of technical solutions that are aimed at performing the operation of deep 

loosening of the soil during the construction of drainage in a trenchless way. 

Now developed and produced a number of deep milling disintegrators [384], the 

working organ of which (Fig. 1) consists of a rotor with cutting elements - blades that 

are placed in two rows and have certain angles of cutting surfaces. 

 

 

 

Figure 1. Milling baking powder: 

1 – blades; 2 – than slit cutting; 3 – rotor drive; 4 – frame 

 

The soil particles that fall on the rotor blades move in space. Thus, various soil 

horizons are mixed to create a soil horizon with averaged characteristics, and complete 

destruction of capillary bonds occurs. 

The disadvantage of this baking powder is the need to bring the drive to the rotor 

with blades rotating in an aggressive environment, as well as significantly increases 

the metal capacity of the entire structure, complicates the structure and installation on 

a trenchless drain-layer, leads to additional power losses. 

As a result of a thorough analysis of literary sources of information, it is 

concluded that the most appropriate modernization is: 
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1) the use of a special dryer design with destructive elements, which will have 

the following advantages: reduction of traction; increasing the reliability and durability 

of the working body during intensive use; improving the quality of tillage by forming 

a small-composite structure and increasing the moisture permeability of the soil, which 

is achieved by performing milling and slit cutting in the dimensions at which the 

product of the difference in the cross section of the body of the milling cutter and the 

projection of the knife and the cylindrical part of the mill with the coefficient of greater 

loosening is equal to the area of the cross section of the body of the rotation of the mill. 

This is quite significant because the loosening of the soil takes place in difficult 

conditions; 

2) use as a working equipment standard hinge system according to the three-

point scheme, which has the following advantages: the frame of the working equipment 

is connected to the slit cutting fingers-hinges, so that the slit can return to the 10... 12 

from the longitudinal axis, in order to prevent breakdowns in minor turns of the base 

machine; at the bottom of the slit, a guide cone is installed, which serves to pre-forming 

the mole, which reduces the pressure on the cone of the cutter. 

The proposed modernized deep milling baking powder provides the greatest 

porosity of the soil at the full rupture of capillary ties between layers of soil at the 

desired deep levels, shown in Figure 2 [380, 385]. 

 

Figure 2. Upgraded deep milling baking powder 
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The baking powder consists of a tractor, on the standard nachipnogo system of 

which a frame is attached, which is designed for mounting on it working bodies, 

hydraulic cylinder of lifting of the working body, a depth indicator and a baking powder 

blocker. 

The shape and parameters of slit cutters and cutters are selected depending on 

soil conditions and technological tasks. 

The cutter consists of a 7 cylinder to which 6 destructive elements are rigidly 

attached, made in the form of a screw surface, the step of which increases in the 

direction of the opposite motion of the baking powder to the magnitude determined by 

the angle between the tangent at the initial and final point of the surface turning, the 2 

cone to which the 1 fastening and the 3 traction shafts are attached (Fig. 3). The latter 

is installed in the 7 cylinder housing on two 5 radial-stop bearings. The cylindrical part 

of the cutter behind is closed with an 8 lid. To prevent soil from entering the middle of 

the cylinder, which in turn will lead to deterioration of the bearings, and as a 

consequence of the jamming of the working body, a rubber sealing ring 4 is installed 

between the cone and the cylinder. 

 

 

 

Figure 3. Baking powder mill 

 

The following basic requirements should be set for local loosening of the soil: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Minimization of traction resistance of the machine engine. 

2. The operating speeds of the base machine should not exceed 2 m/s. 

3. Loosening the soil with the coefficient of bulk loosening of the 1,3...1,45 with 

its ostructuring, complete destruction of capillary bonds, leaving unchanged the 

properties of untreated soils. 

Thus, during the execution of modern earthworks, including during construction, 

there is a need to create the design of a driverless deep baking powder of local action, 

which would be easy to manufacture and routine maintenance, mounted on the slit, 

loosened the soil by self-rotation under the influence of the transverse component of 

the resistance to displacement and met the requirements for construction. 
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8.2 Control of flow rate ratio in pipelines by introducing drag-reducing polymers 

into stream 

 

Introduction.  

In the development and construction of peaceful purpose commercial devices, 

which employ moving liquids, special progress is achieved, in particular, in pumping-

over liquids [386]. 

The introduction of energy saving technologies, equipment, and materials is a 

trend of energy-efficiency measures complex in building industry [387]. 

Analysis.  

The effect of decrease in hydraulic resistance of turbulent streams by drag-

reducing polymers (DRP’s) whose molecules are of a chain form is called Toms’ 

phenomenon. In this situation, the presence of local drags in a pipeline causes decrease 

or increase in their hydraulic resistance; whether the resistance decreases or increases, 

it depends on geometry of local drags, concentration of DRP’s, and Reynolds’ number 

[388]. 

The physical properties of DRP’s to cause head losses both of positive and 

negative signs in local drags of pipelines was used in developing different resource and 

energy saving means for the control of expenditures of fluid [389] (Fig.1). The device 

offered can be used as a proportioning pump or a mixer for several liquids in the 

proportion we need. 

This method includes distribution of a stream into pipelines and the control of the 

proportions of flow rate in them. Before a ramification of a pipeline, DRP’s is 

introduced into the stream, and control is carried out by means of a block consisting of  

two  or  more  parallel pipe-shaped  channels  of  constant or  variable  cross-sections, 
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Figure 1. Flow governor for liquids in pipeline:  

1 – reservoir; 2 – liquid; 3 – distributing collector; 4-6 – pipelines;  

7 – block of constant cross-section pipes; 8 – block of variable cross-section pipes;  

9 – tank; 10 – DRP’s; 11 – supply pipe; 12 – proportioning device;  

13 – torus-shaped chamber; 14 – connecting pipes; 15 – receiving tank (settling tank);  

16 – DRP’s for repeated use 

 

hydraulic characteristics of which are previously known. Because the resistance of a 

block of parallel channels makes the main part of the general resistance of the pipeline 
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branch on which it is located, this gives us a possibility to carry out distribution both 

to increasing and decreasing of the flow rate; external sources of energy being non-

used. When introducing DRP’s, hydraulic resistance of constant cross-section pipes 

decreases, and hydraulic resistance of variable cross-section pipes increases. To every 

concentration of DRP’s corresponds a certain ratio of flow rates in different branches, 

and this gives us a possibility to form this ratio in non-discrete (continuous) way. 

Research Goal.  

The aim of this paper is to substantiate the use of the method suggested by us. For 

this purpose, let us analyse the ratios of flow rates of liquid in pipelines when DRP’s 

is introduced into the stream.  

Results.  

When DRP’s is introduced, a regulatory characteristic of flow rates of liquid in a 

pipeline becomes [390]: 

, (1) 

where μ is the discharge coefficient; ζ is the coefficient of hydraulic resistance of a 

block of parallel channels; α is the energy-average factor; indices “s” and “w” denote 

the streams of water solution of DRP’s and pure water respectively. 

When  and , where the indices “contr” and “non-

contr” correspond to controlled and non-controlled segments of the pipeline, formula 

(1) can be rewritten in the form [390]: 

, 
(2) 

where , and the simplex  characterizes the effectiveness of 

DRP’s;  is the coefficient of control that determines the depth of control 
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, (3) 

or, under the condition of the control when ζcontr >> ζnon-contr , 

. 
(4) 

Let us consider the use of DRP’s. 

It is proved that the flow rate control by introducing fresh made [390] and 

destructed [391] water solutions of DRP’s are possible. In the latter case we can write 

[391]: 

, (5) 

where а1 is an empirical coefficient; n is quantity of passes through the pipeline; indices 

“o” and “n” denote fresh made and destructed water solutions of DRP’s respectively. 

When we use variable cross-section pipes of the form of round sudden 

axisymmetrical expansions and contractions, for fresh made water solutions of DRP’s 

(index “o” is omitted) the relation , where C is the concentration of DRP’s 

in the fluid flow, when  is [390]: 

, (6) 

where а2 and b2 are semi-empirical coefficients. 

For round sudden axisymmetrical expansions of the pipes, for any constant value 

of DRP’s concentration in the fluid flow (below ) the relation , 

where n is the expansion ratio that is described by the function [392]: 
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, (7) 

where а3, b3, c3 are empirical coefficients. Besides, it is expedient to use DRP’s when 

n ≤ (12.6 ± 0.9) [392]. 

For round sudden axisymmetrical contractions of the pipes studied at m ≤ 0.3 and 

 the values of  are independent of the contraction ratio m [388, с. 8].  

Let us show the effectiveness of the control of flow rate ratios by method that we 

have suggested. 

Because it is the discharge coefficient μ that is the main parameter characterising 

the flow rate of a liquid, we determine it by the formula 

 (8) 

according to the examples given in [394]. 

The computations are given in Table 1. The uses of DRP’s in constant cross-

section pipe the discharge coefficient are decreased. The uses of DRP’s in periodic 

cross-section pipe with abrupt contractions and abrupt expansions the discharge 

coefficient are increased. 

At the same time change the flow rate of liquid in the case of introduction of 

DRP’s (Table 2) we determine as the excess flow rate [395] 

 (9) 

and the increase in flow rate increment [396] 

. (10) 

The introduction of energy-efficient technologies requires repeated use of the 

solutions of DRP’s, their preparation and storing.  

DRP’s are produced by industry both in the form of gel and in powder. Repeated 

use of their solutions can be carried out in several ways. One of them, as is mentioned 
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above, is the use of destructized water solutions of DRP’s. Their concentration in a 

solution can be measured, for example, by means of device [397]. Another way is to 

use hydrophilic DRP’s of variable solubility obtained by a condensation reaction of 1-

2 percent  water  solution  of  polyacrylamide  with  formaldehyde  [398].  This  partially 

Table 1: -ratios 

Block 

of parallel 

channels 

DRP’s 

Concentration 

of DRP’s 

С, 

kg/kg 

Head 

Н, 

m 

Flow rate 

Q, 

sm3/s 

Discharge 

coefficient 

μ 

-ratio 

Constant 

cross-section 

d1 = 5.81 mm 

l1 = 140∙d1 

Water solution 

of 

polyacrylamide 

0 1.0 55.2 0.4700 

1.728 

0.0001 1.0 95.4 0.8120 

Periodic 

abrupt 

contractions 

and abrupt 

expansions  

d2 = 0.80 mm 

l2 = 200∙d1 

Water solution 

of 

poly(ethylene 

oxide) 

0 1.0 0.290 0.1300 

0.142 

0.0001 1.0 0.041 0.0184 

 

Table 2: Change the flow rate 

Block of parallel channels 
Flow rate, 

sm3/s 

Excess flow rate 

ΔQ, 

sm3/s 

Increase in flow rate 

increment 

FI 

Constant cross-section  

d1 = 5.81 mm; l1 = 140∙d1 

Qw = 55.2 
40,2 0,421 

Qs = 95.4 

Periodic abrupt contractions 

and abrupt expansions  

d2 = 0.80 mm; l2 = 200∙d1 

Qw = 0.290 

-0,249 -6,07 

Qs = 0.041 

w

s





w

s
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sewed together DRP’s that swell in water are introduced into the stream, they are being 

adsorbed by and adhere to the pipe wall, and they become covered with medium layer 

of small viscosity. Owning to the partial tearing off by the stream of outer layer of the 

obtained mosaic covering the carrying capacity of the pipeline changes. After allowing 

the DRP’s to settle, it can be repeatedly used many times. 

The problem of preparing, storing and preserving DRP’s solutions is solved by 

the use of so called fast made solutions of DRP’s [399]. Unlike the previously prepared 

solutions of DRP’s, the time necessary to prepare fast made solutions of DRP’s is 0.15 

to 2.0 s; there is no extremum of the value of effectiveness resistance changes  

when the concentration of saturation occurs.  

Conclusions. A new method of flow rates distribution of liquid among several 

pipelines is suggested, substantiated, and experimentally proved. This gives a 

possibility to control flow rates ratios of liquid in pipelines. 
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8.3 Трибологічна поведінка полімерних матеріалів для металополімерних 

зубчастих передач 

 

У металополімерних (МП) зубчастих передачах, що працюють в умовах 

сухого тертя ковзання, використовують різні полімерні матеріали та композити 

на їх основі. До поширених відносяться поліаміди, зокрема РА6, РА66 та 

композити на їх основі - наповнені короткими скляними (РА6+30GF) чи 

вуглецевими (РА6+30CF) волокнами,  дисульфідом молібдену (РА6+MoS2), 

литий з мастилом  (РА6+Оil). Також це гомополімер поліацеталю РОМ - Н  і   

його композити: односкладникові - РОМ+35PTFE,  РОМ+20PTFE, 

РОМ+60Bronze; двоскладникові - РОМ+20PTFE+30Bronze; РОМ+10PTFE+ 

+20Bronze, РОМ+15РTFE+15GF, РОМ+10PTFE+10GF та трьох складникові - 

РОМ+10PTFE+20Bronze+10GF, РОМ+10PTFE+15Bronze+5GF. Також при 

знаходять застосування у МП зубчастих передачах і високоефективні полімери -  

поліефірефіркетон PEEK та композит PEEK+30GF,  терефталан етилену PET та 

композит PET+30PTFE.                 

 Для оцінки зносостійкості полімерних матеріалів широко використовують 

схему торцевого тертя за умовами стандарту ISO 7148-2 [400]. Тут  

забезпечуються постійні умови навантаження та швидкість ковзання, а теж і 

постійні умови тертя і зношування  протягом усього експерименту. Тому 

результати таких досліджень об’єктивно відображають абсолютні та відносні 

показники (індикатори) зносостійкості матеріалів досліджуваних трибопар при 

вказаних умовах, що дозволяє проводити їх порівняльну оцінку. Слід відзначити, 

що згідно стандарту ISO 7148-2 тестування зношування матеріалів у 

трибоекспериментальних дослідженнях проводять при визначеній конкретній 

величині контактного тиску у трибопарі. Проте у розрахункових методах 

зношування зубчастих передач відносні показники зносостійкості матеріалів – 

інтенсивність та швидкість зношування, визначені при одному рекомендованому 

стандартному навантаженні, не можуть бути використані при іншій величині 

навантаження. Це різко обмежує їх практичне застосування. Для уникнення 
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вказаного обмеження слід  проводити трибоекспериментальні дослідження 

трибопар в певному діапазоні зміни навантажень і за їх результатами встановити 

характеристики зносостійкості, необхідні для використання у трибокінетичних 

моделях кінетики зношування трибосистем.   

  У літературі [401 - 413] досліджувалась експериментально трибологічна 

поведінка різних полімерних матеріалів при сухому терті за схемою  торцевого 

тертя чи інших схемах. У [401]  було досліджено зношування трибопари РА6 - 

сталь AISI 02.  Найбільш широкомасштабні з них проведено у роботі [402], де  

наведено результати дослідження  двадцять одного інженерного комерційного 

полімеру, як ненаповнених, так і композиційних. Трибологічну поведінку PA6 

по сталі за різних умов випробувань, в т.ч. і при сухому терті, вивчено у [403 - 

405].   У [406] досліджено тертя і зношування 18 полімерів у трибопарі зі 

підшипниковою сталлю AISI 52100  на повітрі та у воді, зокрема PA66, POM, 

PEEK. Робота [407]  присвячена  дослідженню впливу шорсткості поверхні сталі 

40CrMnNiMo8  на тертя і зношування полімерів PTFE, POM-H, PA6+GF, 

PA6+CF. Трибологічна поведінка харчових полімерів,  зокрема PA6, POM, при 

сухому терті по нержавіючій сталі  була досліджена у [408].  У літературі наявні 

окремі результати експериментальних досліджень трибологічної поведінки 

металополімерної пари  сталь - поліефірефіркетон РЕЕК та його композити, а 

обмаль для сталь - терефталан етилену РЕТ.  Зокрема такі результати  подано у 

працях  [409 – 413].   У [409] порівняно зношування при сухому терті PEEK по 

сталі. У роботі [410]  досліджено ненаповнений PEEK,  PEEK+10CF+10Graphite, 

PEEK+10CF+10Graphite+10PTFE по сталі  AISI 52100(100Cr6). За схемою 

торцевого тертя PEEK /  нержавіюча сталь 316L досліджено зношування  

трибопари у [411].  Відповідно у [412] досліджували за схемою кулька шість 

полімерних композитів: PA6+Oil, PA6+MoS2, POM+Aluminium, PET+PTFE, 

PTFE+Bronze,  PTFE+Graphite. Праця [413] присвячена дослідженню 

зношування модельних зубчастих передач з полімерними колесами:  як з 

однойменних матеріалів PEEK / PEEK,  так і  PEEK /  сталь, сталь /  PEEK.  
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  Відповідно за методикою модельних трибоекспериментів [414] проведено 

дослідження по встановленню індикаторів та характеристик зносостійкості 

вищенаведених полімерних матеріалів у парі зі сталлю 45. З використанням 

таких характеристик проводився розрахунок зубчастих передач як  з металевих 

матеріалів [414, 415],  так і МП передач [416, 417]. 

Для дослідження зносостійкості вказаних полімерних композитів 

використано схему торцевого тертя з двома композитами стержнями 4 і стальний 

диском 5, при якій забезпечуються незмінні умови тертя і зношування  протягом 

експерименту. Практична реалізація трибоекспериментів була виконана на 

трибометрі, схема якого подана на  рис. 1.   

 

Рис. 1. Схема експериментальної установки pin-on-disk: 1 – корпус; 2 – рухома 

вісь зі зразкотримачами; 3 – зразкотримач; 4 – полімерні пальцеві  зразки; 5 –  

стальний дисковий контрзразок; 6 – бокс; 7 – знімна кришка; 8 – нагнітач повітря; 

9 – повітревідвід; 10 – водяний теплообмінник; 11 – термодатчики; 12 – пірометр; 

13 – комп’ютер, 14 – тензобалка для замірювання моменту тертя    

   

Для проведення досліджень при сухому терті вказаних  полімерних 

матеріалів вибрано наступну програму: контактний тиск = 2, 4, 6, 8 МПа, 

видкість ковзання v = 0,4 м/c, тривалість експерименту   t =  5…10 год,  діаметр 

пальцевого зразка  d = 3 мм.  

Натомість стандарт ISO 7148-2 передбачає для цього виду полімерних 

матеріалів такі умови: тиск р = 3 МПа, швидкість v = 0,4 м/c, температура 

ip



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 454 

полімерного зразка  поблизу стику з металевим контрдиском Т = 23±10С при  

відносній вологості повітря 50±5% у ізольованому боксі установки.  

Експериментальні індикатори зносостійкості  полімерних матеріалів  

встановлено таким чином:  

                                     ,     (1) 

де  - шлях тертя, - лінійне зношування дослідних полімерних зразків,  і = 

1, 2, 3, … ступені номінального контактного тиску . 

        У модельних трибоекспериментальних дослідженнях параметром 

навантаженості трибоконтакту прийнято похідну контактного тиску, якою є 

кулонівська питома сила тертя  де - коефіцієнт тертя ковзання, 

встановлений експериментально. 

Отримані дані про індикатори зносостійкості  та значення питомої сили 

тертя  використано для побудови графіків у координатах . В 

наступному з метою використання цих досліджень у розрахунковому методі 

[414, 415] МП зубчастих передач було визначено характеристики зносостійкості 

матеріалів трибокінетичної моделі дослідження зношування матеріалів при терті 

ковзання [414 - 417]. Відповідно певного виду функцією апроксимовано низку 

дискретних дослідних індикаторів зносостійкості  та визначено вказані нижче 

характеристики зносостійкості матеріалів досліджених МП трибопар. 

Апроксимаційна функція для МП зубчастих передач має вид [414 - 416]  

                                  ,                          (2) 

де  - характеристична функція зносостійкості - базовий інтегральний 

параметр математичної моделі зношування, – характеристики 

зносостійкості матеріалів досліджуваної трибопари, = 0.5  - границя 

міцності матеріалів при зрізі, k  = 1; 2 – нумерація елементів трибопари . 
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Результати проведених досліджень за поданою вище методикою щодо  

встановлення характеристик  зносостійкості полімерних матеріалів для 

МП зубчастих передач  при заданих умовах подано у таблицях 1, 2, 3.   

 Дані про матеріали: шестерня 1 – сталь 45 нормалізована, Е1 = 210000 МПа 

– модуль Юнга, ν1 = 0,3 -  коефіцієнт Пуасона, С1∙109, m1 = 2 ; зубчасте колесо 2 

– полімерні матеріали (табл. 1 – 3). 

                                     Таблиця 1. Характеристики зносостійкості  поліамідів 

Характеристики  

зносостійкості 

Поліаміди 

РА6 РА66 РА6+ 

30GF 

PA6+ 

МоS2 

PA6+ 

30CF 

PA6+

Оil 

С2∙ 106 1,34 1,98 1,88 3,08 3,67 4,20 

m2 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

, МПа 40 40 50 38 40 38 

   Примітка: Цифри вказують процентний об”ємний вміст наповнювача у композиті  

Таблиця 2. Характеристики зносостійкості  поліацеталів 

Характери-

тики 

зносостій-

кості 

Поліацеталі 

РОМ-Н РОМ+ 

35PTFE 

РОМ+ 

20PTFE 

РОМ + 

60Bronze 

РОМ    

+20PTFE 

+30Bronze 

С2∙ 106 0,112 0,227 0,227 0,180 0,285 

m2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

, МПа 33 30 30 35 35 

 РОМ 

+10PTFE 

+20Bronze 

РОМ 

+15РTFE 

+15GF 

РОМ 

+10PTFE 

+10GF 

РОМ 

+10PTFE+ 

20Bronz+10 GF 

РОМ +10PTFE 

+15Bronze 

+5GF 

С2∙ 106 0,146 0,424 0,312 0,62 0,312 

m2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

, МПа 35 33 33 33 33 

Примітки: PTFE – політетрафторетилен (тефлон, фторопласт), Bronze – бронзовий порошок  

                      Таблиця 3. Характеристики зносостійкості  поліефірефіркетонів та терефталанів 

Характеристики 

зносостійкості 

Термопластичні полімерні матеріали 

РЕЕК PEEK+30GF РЕТ РЕТ+20РТFЕ 

С2∙ 106 1,70 1,59 3,99 7,15 

m2 1,15 1,15 1,15 1,15 

, МПа 50 80 40 38 

2 2C ,m

2S

2S

2S

2S
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 Результати трибоекспериментальних досліджень подано на рис. 2 – 8.  

Зокрема на рис. 2 представлено діаграми зносостійкості вищевказаних 

поліамідів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Об’єднані діаграми зносостійкості поліамідів 

 

Маркерами зображено дослідні індикатори зносостійкості  

поліамідів при кожній ступені . Вони при однакових тисках на контакті 

розташовані по осі τ по-різному. У результаті їх апроксимації функцією (2) 

визначено характеристики зносостійкості  (табл. 1) поліамідів, за якими 

побудовано їх діаграми зносостійкості (вищеподані графіки). Залежність 

зносостійкості від питомої сили тертя є нелінійною. Якісний характер зміни 

зносостійкості різних поліамідів є практично однаковим. 

На рис. 3 подано об’єднані діаграми зносостійкості PEEK, PEEK+30GF, 

PET, PET+30PTFE разом з поліамідами РА6 (min), PA6+30CF (max). 

 

/i i iL h =

τі іfp=

2 2C ,m



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 457 

 

Рис. 3. Об’єднані діаграми зносостійкості поліамідів РА6 (min), PA6+30CF 

(max), PEEK, PEEK+30GF, PET, PET+20PTFE 

 

Тут наведено діаграми зносостійкості поліамідів з мінімальною (РА6) та 

максимальною (PA6+30CF) зносостійкістю та діаграми  поліефірефіркетонів 

PEEK, PEEK+30GF, композиту терефталанів етилену PET, PET+20PTFE.  Якісні 

зміни зносостійкості цих груп полімерних матеріалів на усьому діапазоні зміни 

питомих сил тертя є однаковими. Поліамід PA6+30CF має близьку 

зносостійкість до  PEEK+30GF та  PET. Якісні закономірності зростання 

зносостійкості композиту поліефірефіркетону та композиту терефталану 

порівняно з цими ненаповненими полімерами практично однакові. Модифікація 

помітно підвищує їх зносостійкість. Поліефірефіркетони мають нижчу 

зносостійкість, ніж терефталани.  

Кількісний вплив наповнювачів різного виду базових полімерів на їх  

зносостійкість відносно зносостійкості РА6 при величині питомої сили тертя  

= 2 МПа продемонстровано на рис. 4.  Оскільки для вказаних полімерів  якісна 
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зміна  їх зносостійкості (рис. 2, 3) є практично однаковою на поданому діапазоні 

, то тому тут величина відношення  буде сталою. 

 

 

Рис. 4. Відносна зносостійкість при  = 2 МПа поліамідних композитів, 

поліефірефіркетонів та терефталанів порівняно із зносостійкістю поліаміду РА6 

 

Аналіз поданих діаграм відносної зносостійкості (рис. 4) свідчить про 

значний вплив наповнювачів на підвищення зносостійкості базового полімеру. 

Зокрема  складає: 

- для поліамідів РА6 : РА6+30GF: РА6+МоS2 : РА6+30СF : РА6+oil = 1: 1.81 

: 2.17 : 2.74 : 2.94 рази,  

- для РА6 : РЕЕК :  РЕЕК+30GF = 1 : 1.64 : 2.62 рази, 

- для  РА6 : РЕТ : РЕТ+20PTFE = 1 : 2.88 : 5.02 рази,  

- для  РЕЕК :  РЕЕК+30GF = 1 : 1.6 рази, 

- для  РЕТ : РЕТ+20PTFE = 1 : 1.68 рази. 

- для РЕЕК :  РЕТ = 1 : 1.82 рази.  

На  рис. 5 за об’єднаними діаграмами  зносостійкості легко прослідкувати 

як якісні, так і кількісні закономірності впливу модифікації на трибологічну 

стійкість поліацеталевих композитів. 
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Рис. 5. Об’єднані діаграми зносостійкості поліацеталю і його композитів  

 

Кількісний вплив наповнювачів різного виду на  відносну  зносостійкість 

композитів поліацеталю відносно зносостійкості РОМ-Н при питомій сил тертя  

 = 2 МПа показано на рис. 6. 

 

Рис. 6. Відносна зносостійкість при =2 МПа композитів поліацеталю 

порівняно зі зносостійкістю ненаповненого  поліацеталю POM-H  

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2
POM-H
POM + 35PTFE
POM + 60Bronze
POM + 20PTFE
POM + 20PTFE + 30Bronze
POM + 15PTFE + 15GF
POM + 10PTFE + 20Bronze
POM + 10PTFE + 10GF
POM + 10PTFE + 20Bronze + 10GF
POM + 10PTFE + 15Bronze + 5GF
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 Встановлено, що у односкладових композитів  (POM+20PTFE,  

POM+35PTFE, POM+60Bronze) зносостійкість зростає на однакову величину у 

порівнянні з РОМ-Н, тобто у 1.77 рази. Щодо інших дво- і трискладових 

композитів, то вони мають ще вищу зносостійкість у 2.8, 3.81, 5.58 рази, окрім 

композиту POM+10PTFE+20Bronze (1.43 рази). Тут скловолокно, як 

наповнювач, підвищує зносостійкість композитів POM+10PTFE+10GF,  

POM+10PTFE+5Bronze+5GF, POM+15PTFE+15GF, POM+10PTFE+ 

20Bronze+10GF. Найвищу зносостійкість має трискладовий композит 

POM+10PTFE+ 20Bronze+10GF. 

 У двоскладових композитах POM+10PTFE+20Bronze та 

POM+20PTFE+30Bronze різниця у зносостійкості у порівнянні з POM-H є досить 

різною, тобто у 1.77 і 2.8 разів. Тобто збільшення вмісту порошку бронзи та 

політетрафторетилену у базовому полімері (РОМ-Н) спричиняє збільшення 

зносостійкості.  Відносне підвищення зносостійкості між обома вказаними 

композитами складає 2.8 : 1.43, тобто 1.96 рази. 

Нижче на рис. 7 подано об’єднану діаграми усіх досліджених полімерних 

матеріалів  зносостійкості матеріалів метало полімерних для МП зубчастих 

передач. А на рис. 8 показано відносну зносостійкість цих полімерних матеріалів. 

 Як було зазначено вище відносна зносостійкість базових полімерів РА6, 

РА66, РЕЕК, РЕТ стосовно РОМ-Н  буде: 5.63 : 8.31 : 9.25 : 16.76 рази. Натомість 

відносна зносостійкість трьох інших базових полімерів РА66, РЕЕК, РЕТ 

стосовно РА6 буде: 1 : 1.48 : 1.64 : 2.98 рази (рис. 3). Відповідно для  РЕЕК, РЕТ 

стосовно РА66 буде: 1.11 : 2.02 рази, РЕТ стосовно РЕЕК  більш зносостійкий у 

1.81 рази. Натомість відносна зносостійкість композитів легко може бути 

встановлена як це подано на рис. 8 при питомій силі тертя τ = 2 МПа  при її інших 

величинах за діаграмами зносостійкості, поданими на рис. 7. 
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Рис. 7. Об’єднані діаграми зносостійкості полімерних матеріалів МПЗ передач 

 

Рис. 8. Відносна зносостійкість при τ = 2 МПа полімерних матеріалів МП передач  
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За результатами досліджень сформульовано наступні висновки: 

 1. Подані діаграми зносостійкості досліджених полімерних матеріалів є 

міні довідником для вибору матеріалів для металополімерних зубчастих передач. 

2. За об’єднаними діаграмами можливо порівняти зносостійкість різних 

полімерних матеріалів при однакових питомих силах тертя. 

3. Також при наявності сімейства такого виду  діаграм зносостійкості для 

конкретного базового композиту  з  різним процентним змістом наповнювача 

можливо достатньо обгрунтовано екстраполювати зносостійкість композиту з 

проміжним вмістом наповнювача, враховуючи тенденцію якісних і кількісних 

змін еквідистантних ДЗМ.  
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SECTION 9. METALLURGY AND ENERGY 

 

9.1 Mathematical model of optimization of coal production for energy and 

economy of the country 

 

Вперше розроблено математичну модель оптимізації забезпечення 

якісною вугільною продукцією економіки країни, в якій враховано вугільну 

продукцію не тільки для потреб енергетики, а й для інших споживачів за видами 

економічної діяльності та населенням. На відміну від відомих, модель поєднує 

детальне врахування техніко-економічних показників технологічного 

обладнання шахт і збагачувальних фабрик з алгоритмами узгодження потоків 

всіх видів вугільної продукції, що надало можливість прогнозувати структуру 

готової вугільної продукції із забезпеченням необхідних показників її якості у 

технологічному ланцюгу «шахта - збагачувальна фабрика - споживач». 

Цільовою функцією математичної моделі оптимізації виробництва готової 

вугільної продукції є сума загальної вартості вугільної продукції для 

електроенергетики та вартості вугільної продукції для інших споживачів 

SOSE 

                                               (1) 

Очікувані тенденції в паливозабезпеченні вугільних електрогенеруючих 

підприємств (ВЕГП) вугільною продукцією, орієнтовані на підвищення ролі 

вугілля на ВЕГП і посилення екологічних вимог, зумовлюють по-перше – 

необхідність змін у технологічній структурі виробництва електроенергії, по-

друге – підвищення споживчої якості вугільної продукції, що може бути 

забезпечено оптимізацією обсягів постачання вугілля на збагачувальні фабрики. 

Дослідження з оптимізації структури вугільної продукції різного технологічного 

призначення із врахуванням показників якості, нинішніх і перспективних вимог 

споживачів теплової генерації із врахуванням екологічних обмежень наразі є 

актуальним. 

ENS

EN OSES S S= +

User
Текстовое поле
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Питанням надійності забезпечення та ефективності використання 

паливних ресурсів на енергетичних об’єктах присвячено зокрема роботи [418, 

419] та ін. 

Загальна вартість вугільної продукції, що поступає на ВЕГП, обчислюється 

відповідно до встановленої базової ціни на вугільну продукцію із врахуванням 

теплофізичних характеристик її складових та витрат на транспортування, що 

можна виразити формулою [420–422]:  

,                                        (2) 

де – загальна вартість вугільної продукції на всіх ВЕГП, грн;  

 – кількість ВЕГП;  

– кількість постачальників вугільної продукції на k-те ВЕГП;  

– кількість марок енергетичного вугілля, що поступає на k-те ВЕГП;  

– кількість видів вугільної продукції, що поступає на k-те ВЕГП (рядове 

вугілля, що відвантажується споживачам, та продукти переробки на 

збагачувальних фабриках: концентрат, промпродукт, відсів, шлам);  

 – ціна 1 т готової вугільної продукції, що поступає на k-те ВЕГП, грн/т;  

 – обсяги готової вугільної продукції, що поступає на k-те ВЕГП, тис. т. 

Як бачимо з (2), загальна вартість вугільної продукції SЕN залежить від 

обсягів, отриманих від постачальників, і оптової ціни на цю продукцію, яка, в 

свою чергу, в значній мірі залежить від її показників якості, тобто 

,                                               (3) 

де  – процент зольності і вологи в компонентах вугільної продукції 

відповідно.  

Якість готової вугільної продукції в свою чергу залежить від обсягів 

переробки рядового вугілля на збагачувальних фабриках, що в значній мірі 

впливає на її вартість, маємо 
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k k kG N M L
EN k k

ijl ijl

k i j l

S S x

= = = =

= 

ENS

G

k
N

k
M

k
L

k
ijlS

k
ijlx

( , )k k k
ijl ijl ijlS f A W=

,k k
ijl ijlA W



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 465 

,                                       (4) 

де  – параметр, що характеризує рівень обсягів рядового вугілля, 

відправленого на збагачувальні фабрики.  

Крім того, на ефективність роботи ВЕГП в значній мірі впливають витрати 

пов’язані з екологічними обмеженнями, що випливають з вимог кіотського 

протоколу. Тому в рівнянні (2) необхідно враховувати і фінансові витрати у 

вигляді податків за обсяги викидів в атмосферу шкідливих речовин [423], що 

утворюються в результаті спалювання на ВЕГП вугільної продукції, а також 

витрати на встановлення газоочисного обладнання, які пропорційні електричній 

потужності ВЕГП і залежать від рівня очистки викидів відповідно до екологічних 

обмежень, тобто математичну модель забезпечення ВЕГП вугільною продукцією 

із заданими теплофізичними властивостями при мінімальних загальних витратах 

(SЕN) можна сформулювати таким чином: 

,             (5) 

при обмеженнях: 

– на середньозважену калорійність запасів палива кожного ВЕГП 

;            (6) 

– на загальні обсяги потреб вугільної продукції кожного ВЕГП, т.у.п./рік: 

;                                     (7) 

– на обсяги m-го викиду шкідливої речовини на k-му ВЕГП 

,                                  (8) 

де   – питома вартість податку за обсяги m-го викиду в атмосферу, грн/т;  

 – обсяги викидів шкідливих речовин;  
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H – кількість видів шкідливих речовин;  

 – питома вартість очисного обладнання для m-го викиду k-

го ВЕГП, грн/кВт, величина  – максимально допустима величина питомої 

вартості очистки;  

 – змінна величина, що характеризує глибину очистки встановленого 

обладнання від викидів шкідливих речовин, ; 

– електрична потужність k-го ВЕГП, МВт;  

 – обсяги вугільної продукції в перерахунку на умовне паливо, тобто  ; 

; 

 – проектне для k-го ВЕГП значення нижньої теплоти згорання палива, 

мДж/кг;  

,  – сталі величини, які встановлюють нижню і верхню проектно 

допустимі межі калорійності палива для k-го ВЕГП, ; 

Варто зазначити, що в разі дефіциту вугільної продукції для забезпечення 

потреб ВЕГП, передбачається її імпортування в необхідних обсягах.  

Вугільний еквівалент  для перерахунку натурального палива в умовне 

дорівнює величині 29,33 МДж/кг.  

Калорійність вугільної продукції в обмеженні (6) обчислюється за 

формулою [424]: 

  ,                     (9) 

де   – питома теплота згорання вугільної продукції, МДж/кг;  

– середні значення вищої теплоти згорання на сухий беззольний стан 

палива, МДж/кг;  
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 – коефіцієнт, що враховує вміст водню у вугіллі (усереднені значення: 

0,46 для бурого і кам’яного вугілля крім антрациту і 0,21 – для антрациту). 

З метою отримання оптимальної структури вугільної продукції величина 

 вважається невідомою величиною, яка на рівні з обсягами вугільної продукції 

є аргументом цільової функції (6). 

Розв’язок задачі (5) – (8) забезпечує оптимальну структуру запасів палива 

енергогенеруючої галузі країни з допустимими параметрами якості при 

мінімальних фінансових витратах. 

Основні види викидів, що надходять в атмосферу від спалювання 

вугільного палива на ВЕГП, це оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, 

бенз(а)пірен, пил (тверді частинки), вуглекислий газ. Для обчислення їх 

використані матеріали робіт [425–430], де детально описані методи розрахунків 

обсягів вказаних шкідливих речовин, маємо: сумарна кількість 

забруднюючої речовини m, що надходить в атмосферу з димовими газами (г/с, 

т/рік) визначається за рівнянням 

,                                               (10) 

де  – масова концентрація забруднюючої речовини m в сухих димових 

газах при стандартному коефіцієнті надлишку повітря  і нормальних 

умовах (температура 273 К і тиск 101,3 кПа), мг/м3;  

 – обсяг сухих димових газів, що утворюються при повному згорянні 1 

кг (1 м3) палива, при , нм3/кг палива (м3/м3 палива);  

𝑥𝑘  – розрахункові витрати палива на k-му підприємстві, при визначенні 

викидів в грамах в секунду  береться в т/рік (тис. м3/рік); при визначенні 

викидів в тоннах на рік  береться в т/рік (тис. м3/рік);  

 – коефіцієнт перерахунку. При визначенні викидів в грамах за секунду

; при визначенні викидів в тоннах на рік . 
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Алгоритм визначення обсягів сухих димових газів 𝑉𝑘  детально 

викладений в роботі [419], після виконання якого з рівняння (9) однозначно 

визначається сумарна кількість викидів забруднюючих речовин. 

Варто зазначити, що величина податку за викиди в значній мірі залежить 

від рівня їх очистки. Математичні залежності для визначення обсягів димових 

газів  враховують рівень очистки викидів шкідливих речовин коефіцієнтом

, значення якого для кожного електрогенеруючого підприємства залежить 

від потужності встановленого очисного обладнання. Однак в практичних 

розрахунках в силу відсутності цих даних пропонується вважати параметр  

невідомою величиною і визначати його в залежності від встановлених обмежень 

на викиди [431], тобто  на рівні з величинами  і  є аргументами 

цільової функції (3). Це, враховуючи високу вартість очисного обладнання, в 

значні мірі впливає на загальні витрати ВЕГП. 

Загальна вартість готової вугільної продукції, отриманої споживачами 

неенергетичних галузей економіки  розраховується за формулою: 

                                          (11) 

при обмеженнях: 

− на середньозважену калорійність запасів палива кожного споживача 

,          (12)           

− на потенційні можливості постачальників 

;                         (13)              

− на загальні обсяги потреб кожного споживача 

,                                     (14) 
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де    – загальна вартість готової вугільної продукції, отриманої споживачами 

неенергетичних галузей економіки, грн.; 

 – кількість  споживачів; 

– кількість постачальників вугільної продукції k-му споживачеві; 

– кількість марок вугільної продукції; 

– вартість 1 т готової вугільної продукції, грн/т; 

– обсяги готової вугільної продукції, т; 

– проектне для 𝑘-го  споживача значення нижньої теплоти згорання 

палива, ккал/кг; 

γ𝑘 іδ𝑘 – сталі величини, які встановлюють, відповідно, верхню і нижню 

межу калорійності палива для k-го споживача: γ𝑘 ≥ 1, δ𝑘 ≤ 1; 

 – обсяги вугільної продукції в перерахунку на умовне паливо. 
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9.2 Підвищення ефективності формування шлакового гарнісажу 

 

Ефективним способом підвищення стійкості футерівки металургійних 

агрегатів залишається використання модифікованого добавками рідкого шлаку, 

який наноситься на поверхню вогнетривів. При охолодженні шлак 

кристалізується та утворює на поверхні вогнетривів термостійкий захисний 

гарнісажний шар.  

Відомо [432, 433], що в умовах використання конвертерного шлаку для 

формування гарнісажного шару на футерівці кисневого конвертера, легкоплавкі 

фази з підвищеним вмістом FeO забезпечують адгезію між шлаком і 

вогнетривом, а тугоплавкі фази - опір ерозії та тепловий. Дослідженнями з 

визначення адгезії шлаків різного складу, показана можливість адгезії шлаку до 

частинок МgО у периклазовуглецевих (МgО-С) вогнетривах, при цьому не 

виявлені реакції між частинками МgО і шаром нанесеного шлаку. Проте 

виявлений газовий проміжок на поверхні розділу між цим шаром шлаку і МgО-

С матрицею футерівки.  

Основний вплив на розчинність MgO має склад шлаку і особливо показник 

його основності (СаО)/(SiO2). Вплив (FexOy) на розчинність MgO неоднозначний. 

Fe2O3 пов'язує MgO в ферити, тим самим знижуючи активність оксиду магнію і 

підвищуючи його розчинність. (FeO), з одного боку, збільшує частку вільного 

кисню і, відповідно, aMgO, що має знижувати розчинність. Але, з іншого боку, 

іони Fe2+ концентруються, головним чином, в RO-підсистемі, зменшуючи іонну 

частку катіонів магнію і, відповідно, активність MgO.  

Підвищення адгезійної здатності гарнісажного шлаку до вогнетриву 

досягається регулюванням співвідношення низько- та високотемпературних фаз. 

Внаслідок гарного змочування конвертерним шлаком поверхні MgO-С 

вогнетриву робота його адгезії до зерен периклазу наближається до подвоєного 

поверхневого натягу шлаку і складає від 460 до 495 МДж/м2.  

Окиснення графіту матриці вогнетриву за реакцією (FeO) + Cтв = Feмет + 

{CO} підвищує пористість робочого шару футерівки, внаслідок чого шлак 

User
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проникає крізь тріщини або пори до об'єму вогнетриву та сприяє подальшому 

вимиванню зерен MgO у шлак. У свою чергу, залізо, що відновлюється, 

дифундує в зерна MgO і прискорює утворення магнієвого вюститу, 

забезпечуючи непряме розчинення його зерен та так званої «пасивної» корозії.  

Істотно підвищується в'язкість шлаку за присутності в ньому, у зваженому 

стані, нерозчинених часток розміром 10-3-10-2 мм, які викликають збільшення 

внутрішнього тертя та зменшують швидкість руху шлакової плівки по футерівці. 

У високоосновному конвертерному шлаку такими твердими частками можуть 

бути кристали MgO, СaО, Cr2O3 та інші.  

Метою досліджень було визначення можливості прецизійного 

регулювання співвідношення низько- та високотемпературних фаз у кінцевому 

конвертерному шлаку шляхом внесення додаткової кількості СаО та MgO, а 

також впливу тугоплавких твердих добавок (на основі MgO) різних фракцій на 

зміну крайового кута змочування шлаком вогнетриву.  

Дослідження поверхневих явищ у системі «шлак-вогнетрив» проводили з 

використанням комплексу на основі печі Таммана, оптичного пірометра ЕОП-66 

та контрольно-вимірювальних приладів в умовах сталеплавильної лабораторії 

кафедри МЧМ Дніпровського ДТУ. Використані основні положення методики 

визначення поверхневого натягу методом лежачої краплі, методики планування 

експерименту та результати досліджень [434-438].  

У зразки порошкоподібного кінцевого конвертерного шлаку вихідного 

хімічного складу, %: СаО 45,1; MgO 3,9; SiO2 16,5; FeO+Fe2O3 26,3, 

присаджували порції СаО та MgO, у відповідності з планом експерименту. З 

метою визначення впливу тугоплавких частинок на розтікання краплі шлаку, 

додавали частинки різних фракцій (від 0,63 до 3,60 мм) у обсязі 8% від маси 

шлаку.  

Зразки модифікованого шлаку у вигляді циліндру діаметром 8 мм та 

висотою 10 мм встановлювали на підкладку, виготовлену із 

периклазовуглецевого вогнетриву (марки PC-14F). У печі Таммана по ходу 

експерименту забезпечили нейтральну атмосферу. Визначення характеру 
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розтікання шлаку по поверхні вогнетриву проводили з використанням знімків, 

де фіксували у часі різні стадії процесу. Крайовий кут змочування вимірювали з 

точністю до 0,5о, а лінійні розміри краплі шлаку – з точністю до 0,1 мм.  

Величини значущості коефіцієнтів, визначені за виразом 𝑎𝑖 = |𝑏𝑖 ∙ ∆𝛩𝑖| , 

підтвердили відомі припущення, що для конвертерного шлаку у дослідженому 

діапазоні хімічного складу, найбільш впливовим на зміну крайового кута 

змочування фактором є вміст СаО (𝑎𝑖 = 46,125). 

Міграція хімічного складу модифікованого шлаку зі збільшенням вмісту 

СаО та MgO у область з підвищеною температурою плавлення (рис. 1) свідчить 

на користь запропонованого авторами способу [439] введення добавок-

модифікаторів по ходу роздування шлакової ванни.  

Макро- та мікроструктури границі «шлак – вогнетрив» для шлаку, 

модифікованого тугоплавкими частинками MgO фракцій 0,63…1,0 мм (а) та 

3,0…3,6 мм (б, в) відповідно, наведені на рисунку 2.  

Газового проміжку між модифікованим шлаком та вогнетривом не 

виявлено. За результатами обробки експериментальних даних отримана 

математична модель для визначення впливу розміру фракції (D) тугоплавких 

частинок на зміну крайового кута змочування: 

θ = 101,29 – 2,37 . СаО – 2,67 . MgO – 27,68 . D + 0,27 . CaO . MgO +  

      + 1,67 . СаО . D + 2,98 . MgO . D – 0,19 . CaO . MgO . D                           (1) 
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Рисунок 1. Міграція складу шлаку при додаванні СаО та MgO. Точка «0» 

на діаграмі - вихідний шлак. Цифри у точок  відповідають номерам 

експериментальних складів модифікованого шлаку  

 

     
           а                                             б                                              в    

 

Рисунок 2. Макро- (а, б) та мікроструктура (в) зразків модифікованого 

шлаку: 1 – тугоплавкі частинки; 2 – пори у шарі шлаку; 3 – зерна MgO у 

вогнетривкій підкладці; 4 – шлак; ----- границя контакту «шлак – вогнетрив» 

 

 

Результати розрахунків за виразом (1), у вигляді поверхні відгуку, наведені 

на рис. 3. 

 

1 4 

2 

3 

1 

4 

4 2 

3 

4 

3 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 474 

  
 

                    а                                                                   б 

 

Рисунок 3. Поверхні відгуку, які характеризують вплив твердих частинок 

MgO фракції 0,63…1,0 мм (а) та 3,0…3,6 мм (б) на зміну кута змочування 

вогнетриву модифікованим шлаком 

 

За результатами виконаних досліджень підтверджено, що вміст СаО, MgO 

та співвідношення низько- (СаО·Fe2O3) та високотемпературних (MgO.Fе2O3) 

фаз у модифікованому шлаку суттєво впливає на зміну крайового кута 

змочування. Але найбільший вплив має розмір тугоплавких часток. Введення до 

об’єму шлаку тугоплавких часток фракції більше 3,0 мм призводить до 

перманентного зростання величини крайового кута змочування та може 

негативно вплинути на розтікання рідкого шлаку по поверхні вогнетривів; 

підвищення вмісту (MgO) понад 12 % призводить до зростання величини кута 

змочування до 75-80 град., що також не сприяє досягненню щільного 

рівномірного покриття гарнісажним шаром поверхні вогнетриву. 

Величину роботи адгезії модифікованого шлаку оцінили з використанням 

рівняння Аадг = 𝜎𝑝−г ∙ (1 + 𝑐𝑜𝑠𝛩) , з врахуванням змін θ, а роботу когезії - за 

виразом: Аког = 2 ∙ 𝜎𝑝−г, де 𝜎 – міжфазова енергія, Дж/м2. 

Встановлено, що використання у якості добавки тугоплавких частинок 

MgO, призводить до коливань величини роботи адгезії шлаку від 0,2 до 0,8 Н/м, 

у залежності від співвідношення (СаО/MgO).  
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Згідно з запропонованою авторами даної роботи методикою розрахунку 

необхідної для формування гарнісажу заданої товщини δшл (рис. 4, а) тривалості 

роздування шлакової ванни шириною (∆Н) на відповідному секторі (SС) на 

вогнетривах можна визначити за виразом: 

                                     (2) 

 

        
                            а                                                                    б 

Рисунок 4. Профіль 250-т конвертера з розподілом шлакового гарнісажу по 

висоті агрегату після 4000 плавок (а) та залежність площі покриття краплями 

шлаку поверхні вогнетриву від діаметру крапель шлаку та крайового кута 

змочування (б) 

 

Товщина гарнісажного шару, який буде нанесено на SС протягом 1 сек 

роздування шлаку, визначається за виразом [435]: 

                                          (3) 

де α1 - кут нахилу сопел Лаваля фурми;  β1, β2 - кути відбиття крапель шлаку на 

периферії зворотнього потоку, без урахування і з урахуванням кута розширення 

газового струменя відповідно. 

У відповідності з виконаними розрахунками δшл по висоті відповідного 

сектору SС не є сталою величиною. До прикладу, при розташуванні наконечника 
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гарнісажної фурми на висоті 4 м від шлаку шар товщиною 50 мм у верхній точці 

сектору SС буде сформований протягом 4,52 хв., а в нижній частині футерівки 

250-т конвертера – менш ніж за 2,1 хв.  

У свою чергу, площа покриття краплями шлаку (S) поверхні вогнетриву 

залежить від діаметру шлакових крапель (d), що виносяться з ванни, та крайового 

кута змочування (рис. 4, б):   

𝑆 = 0,785 ∙ (𝑑 ∙ (4/(1,5 ∙ tg𝛼/4 + 0,5 ∙ tg3𝛼/4))
1
3⁄ )2              (4) 

де 𝛼 − центральний кут, град. 

Керувати фактором адгезії, в умовах невеликого діапазону коливань 

величини Aког, можливо шляхом зміни величини поверхневої енергії робочого 

шару вогнетриву. Це забезпечується по ходу вигорання графіту матриці 

вогнетриву з утворенням {СО} та підвищенням пористості, що призводить до 

збільшення Аадг.   

Визначити товщину шару гарнісажного шлаку, за умов досягнення якої 

стає можливим затікання шлаку у пори і тріщини вогнетриву (радіусом r), можна 

з використанням виразу: ℎ =
2∙𝜎∙𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟∙𝜌∙𝑔
, де 𝜌 - густина шлаку, кг/м3. 

Таким чином, показана доцільність керування величиною роботи адгезії 

шлаку шляхом введення тугоплавких частинок, зміною співвідношення низько- 

та високотемпературних фаз та поверхневої енергії робочого шару вогнетриву. 

Отримані у ході досліджень дані та моделі можуть бути використані для 

прецизійного регулювання хімічного складу та співвідношення фаз у кінцевому 

конвертерному шлаку перед роздуванням останнього на футерівку конвертера.  
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SECTION 10. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, SHIPBUILDING 

 

10.1 High-reliability 5G / IОT mobile communication method when using the 

terahertz wavelength range 

 

Існуючі мережі мобільного зв’язку переважно розгортаються у 

спектральному діапазоні нижче 3 ГГц. Але одним з перспективних напрямків 

розвитку мереж 5G є використання вищих частотних діапазонів, таких як 

діапазони міліметрових і терагерцових хвиль (від 30 до 300 ГГц) [440]. 

Особливістю терагерцового діапазонів хвиль є те, що вони забезпечують значно 

ширші спектральні смуги, даючи змогу суттєво підвищити пропускну здатність 

у стільнику. Іншою перевагою терагерцових хвиль є значно компактніші розміри 

передавальних та приймальних антен, що дає змогу використовувати більш 

ефективні схеми просторового мультиплексування за рахунок збільшення 

кількості антен, як на стороні базової станції так і на стороні абонентського 

пристрою. Проте, використання вищих частотних діапазонів вимагає врахування 

при цьому ряд проблем, які необхідно вирішити.  

Необхідно розробити нові підходи до організації радіоканалів у діапазоні 

високих частот, які б дали змогу ефективно використовувати переваги та, 

водночас, усувати недоліки хвиль терагерцового діапазону. Зокрема, значні 

загасання потужності сигналу в діапазоні високих частот можна компенсувати 

більшою кількістю передавально-приймальних антен та більш складними 

алгоритмами просторового мультиплексування, які б дозволили підвищити 

енергетичну ефективність каналів зв’язку. Існуючі методи діаграмоутворення у 

поєднанні із алгоритмами просторового мультиплексування та компенсації 

інтерференції можуть підвищити енергетичну та спектральну ефективність 

мереж мобільного зв’язку при їх впровадженні у вищому спектральному 

діапазоні. Крім того, значне затухання хвиль терагерцового діапазону робить їх 

перспективними для використання в піко та фемто стільниках, де необхідно 

забезпечувати значну пропускну здатність в обмежених зонах. Це дозволить 

User
Текстовое поле
10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1.10.1



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 478 

зменшити відстань між спільноканальними стільниками і відповідно підвищити 

ефективність використання радіочастотних ресурсів в гетерогенних мережах.  

Для ефективного впровадження мереж мобільного зв’язку у 

спектральному діапазоні 30-300 ГГц також, необхідно вирішити ряд проблем 

пов’язаних із кінцевими абонентським пристроями. Існуючі термінали 

мобільного зв’язку підтримують багато радіоінтерфейсів у різних частотних 

діапазонах. Наразі сучасні мобільні пристрої здатні ефективно функціонувати у 

діапазоні від 800 МГц до 2,7 ГГц, проте впровадження вищих частотних 

діапазонів вимагає суттєвого вдосконалення апаратної частини терміналів 

мобільного зв’язку. Крім того, необхідно вдосконалити антенні системи для 

кінцевих абонентських пристроїв з метою забезпечення їх ефективного 

функціонування у будь-якому частотному діапазоні від 800 МГц до 300 ГГц. 

Дослідження хвиль терагерцового діапазону показали [441], що через 

більш короткі довжини хвиль передача на вкрай високих частотах піддається 

блокуванню радіосигналу порівняно невеликими об'єктами. Цей ефект 

призводить до падіння рівня потужності на приймальній стороні і, тим самим, 

робить з'єднання терагерцового діапазону менш надійними. Тому представляє 

інтерес рішення, в якому ущільнення стільникової інфраструктури статично 

малими стільниками терагерцового діапазону доповнено рухомими вузлами 

мобільного зв'язку, що призводить до збільшення надійності встановлення 

з'єднання [442]. Для організації роботи мережі терагерцового діапазону з 

підвищеною надійністю можливе також використання одночасного підключення 

(multi-connectivity) абонентського терміналу (МТ), коли він з'єднаний з двома і 

більше стільниками одноразово [443].  

Важливо тільки замітити, що блокування з'єднання терагерцового 

діапазону є випадковою подією, яка вимагає негайної реакції з боку системи 

зв'язку [444], щоб уникнути розриву активної сесії. Отже, необхідно керувати 

одночасним підключенням абонентського терміналу до двох і більше з'єднань 

терагерцового діапазону для оперативного перенаправлення даної сесії на іншу 

точку радіодоступу при блокуванні поточного з'єднання. Таке управління є 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 479 

новим функціоналом мережі доступу та відрізняється від відомих підходів, 

пов'язаних з вивантаженням абонентського трафіку на інші технології радіо 

доступу.  

Тому одним з перспективних напрямків у бездротовій мережі з 

використанням терагерцового діапазону полягає в розробці інтелектуальних 

алгоритмів рішення естафетної передачі, щоб визначити час для виконання 

передачі обслуговування і забезпечення оптимального вибору технології мережі 

доступу серед всіх доступних мереж доступу для користувачів, забезпеченими 

багаторежимним мобільним терміналом. Для забезпечення рішення такої задачі 

по прогнозуванню максимальної дальності інтервалу прямої видимості 

терагерцового діапазону автори  розробили модель на основі засобів штучного 

інтелекту [445].  

Теоретичне дослідження стільникових мереж з можливістю встановлення 

з'єднань міліметрового діапазону частот часто проводиться методами 

стохастичної геометрії. Підхід у роботі [446] пропонує математичну модель для 

аналізу величини SINR та похідних від неї характеристик системи зв'язку при 

передачі як по лінії вниз, так і по лінії вгору. При цьому передбачається безліч 

рівномірно розподілених на площині БС і враховуються основні особливості 

з'єднань міліметрового діапазону частот, такі як можливість блокування передачі 

об'єктами невеликого розміру та використання антен з гострою діаграмою 

спрямованості. Для зниження ймовірності відсутності покриття у міліметровому 

діапазоні частот і підвищення можливої швидкості передачі даних також 

розроблена двокрокова повно дуплексна схема з ретрансляцією, яка придатна 

для застосування в мережах 5G [447].  

Більшість наявних досліджень у галузі зв'язку міліметрового діапазону 

частот сходяться на висновок, що через більш короткі довжини хвиль передача 

на вкрай високих частотах піддається блокуванню радіосигналу порівняно 

невеликими об'єктами. Цей ефект призводить до падіння рівня потужності на 

стороні і, тим самим, робить з'єднання міліметрового діапазону частот менш 

надійними [448, с. 10].  
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В роботах в напрямку дослідження алгоритмів прийняття рішення щодо 

ініціації передавання обслуговування (хендоверу)  можна  виділити три 

публікації.  Перша ґрунтується  на алгоритмах                багатокритеріального прийняття

 рішення щодо ініціації міжсистемного хендоверу, у яких різні параметри 

агрегуються у функції вартості [450]. Друга передбачає оброблення вхідних 

параметрів за математичними алгоритмами на основі марківських процесів 

прийняття рішень стосовно переключення між мережами, наприклад, як у [451]. 

Третя основана на використанні механізмів  нечіткої логіки, приклади рішень 

на основі нечіткої логіки представлені у [452]. Проте у цих роботах критеріями 

вибору мережі доступу розглядали лише декілька параметрів, які не дають змогу 

враховувати в процесі оцінки        значну множину критеріїв і адаптувати правила 

прийняття рішень в динамічному режимі роботи бездротових мереж в 

терагерцовому діапазоні. 

Відоме рішення з можливістю одночасного підключення було досліджене 

у програмного додатку до хмарних систем радіодоступу для підвищення 

ефективності обслуговування терміналів, розташованих на краю стільника [453]. 

Недоліком відомого рішення є те, в існуючих моделях хмарних обчислень 

все ще залишаються нерозв'язаними питання безпеки мережі та персональних 

даних. Не зважаючи на те, що централізовані хмарні сервіси є доволі зручними 

для кінцевих абонентів, така парадигма викликає критичні занепокоєння щодо 

конфіденційності даних абонентів, враховуючи те, що великі обсяги різних 

даних, які передаються у мережах мобільного зв'язку та Інтернету речей, 

зберігається та використовується в динамічних хмарних середовищах. Таким 

чином, довіряючи захист свої даних третій стороні, користувачі ризикують 

втратити їх конфіденційність, а також несуть супутні ризики, пов'язані із 

можливим використанням цих даних зловмисниками. 

Відоме рішення щодо керування системою обслуговування мобільних 

користувачів, яка складається з власної інфраструктури оператора мобільного 

зв’язку та орендованих підсистем обслуговування [454]. Автори запропонували 
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комплекс методів для управління якістю обслуговування потоків у 

гетерогенному мобільному середовищі. 

Недоліком відомого рішення є те, не досліджено питання спільного 

управління існуючими мережами для забезпечення QoS з використанням 

технологій терагерцового діапазону хвиль та підвищення продуктивності 

гетерогенної мережі. 

Ще відомий спосіб для організації роботи мережі міліметрового діапазону 

хвиль з підвищеною надійністю [455] шляхом використання одночасного 

підключення (multi-connectivity) абонентського терміналу, тобто коли він 

з'єднаний з двома і більше стільниками одноразово. Дане рішення направлене на 

зниження часу, коли абонентський термінал залишається під’єднаним до базової 

станції (БС) міліметрового діапазону хвиль, з'єднання з якою заблоковано. У разі 

переходу з'єднання міліметрового діапазону хвиль з поточної БС у заблокований 

стан, обслуговування терміналу перенаправляється на іншу (резервну) БС, що 

має досить низьку ймовірність блокування з'єднання в поточній зоні 

знаходження абонента. Тим самим даний спосіб організації роботи мережі 

міліметрового діапазону хвиль побічно знижує ймовірність розриву сесії через 

недостатню якість з'єднання, викликаного його блокуванням. Для роботи цього 

способу на абонентському терміналі потрібна інформація про те, яка з 

потенційних БС міліметрового діапазону хвиль буде найменшою мірою 

заблокована для нього в поточній зоні обслуговування. 

Недоліком відомого рішення є те, що складність його технічної реалізації 

на існуючій централізованій інфраструктурі мобільного зв’язку 5G призводить 

до додаткових затримок перемикання каналів, оскільки рішення приймаються 

віддалено, та відповідно знижує загальну ефективність системи. Це пов’язано з 

тим, що існуюча централізована архітектура інфраструктури мереж мобільного 

зв’язку на сьогодні є вразливою з точки зору перевантаження обчислювальних 

ресурсів і тому вона не гарантує безперебійне надання сервісів ІоТ, у випадку 

коли у головних серверах виникають збої програмного забезпечення.  
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Крім того, автори не навели як варіанти реалізації технічних рішень, так і 

не оцінили обчислювальні витрати та витрати часу на прийняття рішення згідно 

запропонованого способу та його модифікованих версій, що є важливим для 

забезпечення необхідного показника якості роботи даної мережі QoS. 

Математична формалізація задачі.   

Вихідні умови задачі: 

Нехай: 

• задано замкнутий простір θ; 

• простір θ складається з θ → 𝜃𝑡  U 𝜃𝑛𝑡 , 𝜃𝑡  - де простір, покритий 

безпровідними технологіями, 𝜃𝑛𝑡  - непокритий простір (мертві зони і зони 

нестійкого зв’язку). 

• у просторі θ діє бездротова гетерогенна мережа (або гетерогенна 

мережа, що складається з Q мереж радіодоступу та набору з’єднань n = 1,2,..., N, 

кожна з яких складається з окремих станцій ретрансляторів, тобто є сукупністю 

станцій бездротових зв'язків з відповідними характеристиками: 

Q = {Q𝑖}, 𝑖 = 1…𝑛,            (1) 

де Q – базові станції або точки доступу в гетерогенному середовищі, i - 

кількість станцій. 

В просторі θ існують безліч мобільних пристроїв (АТ), які функціонують у 

вільному режимі (без навантаження), або виконують технологічні операцій (чи 

завдання) як роздільно – в поодинці, так і разом. Нехай цими пристроями є: 

  

𝐹 = 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑢, … , 𝐹𝑐        (2) 

 

де с - кількість мобільних пристроїв, u – позиція мобільного пристрою, 

який входить до складу мобільних пристроїв. 

Кожен пристрій  𝐹𝜖𝐹𝑢 , може бути в трьох станах: 

 

Q (𝐹𝑢) = 𝑄1, 𝑄2, 𝑄3, де           (3) 
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𝑄1 – не функціонує (не включений, несправний), 𝑄2 – функціонує у 

вільному режимі, 𝑄3 –  працює: окремо або спільно. 

Для виконання АТ кожної технологічної операції накладаються певні 

вимоги: 

1) вимагається виконання умов з боку пристрою або пристроїв, тобто на 

вибір пристроїв для виконання робочих операцій (на призначення технологічних 

операцій пристроїв) вимагається виконання низки умов, обмежень, критеріїв. 

Всі ці вимоги позначимо через 

𝑃 = {𝑃1, 𝑃2, …𝑃𝑖 , … , 𝑃𝑟},                 (4) 

де r – загальна кількість вимог, тобто критерій, значення якого визначає 

постановник завдань; 𝑃𝑖– вимога, яку визначає постановник. Вимога або критерії 

𝑃𝑖 має такі значення (зміст, характеристики) як: рівень сигналу або потужність 

бездротового зв'язку. Для безвідмовної роботи мобільного пристрою його 

значення не повинно бути меншим заданого значення, яке визначається на основі  

попередніх досліджень.  

Також існують інші вимоги, такі як: безвідмовність/безперервність не 

менша E, енергетична потужність не менше O, які повинні бути відомі і задані 

виходячи з попередніх досліджень. 

2) на якість виконання технологічної операції пред'являється ряд вимог: 

𝐺 = {𝐺1, 𝐺2, 𝐺3, 𝐺𝑤} ,                (5) 

де w – кількість вимог і критеріїв на виконання (підтримки процесу 

виконання та результату виконання технологічних операцій), яку визначає 

постановник задач або завдань. 𝐺𝑖 – вимоги на виконання технологічної операції: 

оперативність, мінімальність витрат енергоспоживання і т. д. на результати 

виконання технологічної операції, тобто на якість вихідної продукції; 

максимізація (пропускної здатності, QoS, швидкості передачі або певний 

комплексний критерій) і т. д. 

Тепер, сформулюємо загальну задачу ефективного безвідмовного зв'язку 

при динамічному блокуванні з’єднання прямої видимості рухомими 

перешкодами під час передачі у терагерцовому  діапазоні довжин хвиль:  
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Нехай в момент часу 𝑡𝑛стан середовища простору θ наступний,  тобто 

ситуація – прийняття рішень при динамічному блокуванні з’єднання прямої 

видимості рухомими перешкодами під час передачі у терагерцовому  діапазоні 

довжин хвиль: 

 

Q(θ) = (𝑇𝑑, F, P, G),                (6) 

 

𝑇𝑑 – базова станція або точка радіо доступу.  

Тоді в момент часу 𝑡𝑛 необхідно вибрати таку базову станцію або точку 

радіодоступу Td ∈ T, яка задовільнятиме вимоги цільової функції 

𝐴 = 𝐿(𝐺) = 𝐿{𝐺1, 𝐺2, …𝐺𝑗} → 𝑜𝑝𝑡     (7) 

де 𝐺 =  {𝐺1, 𝐺2, …𝐺𝑗}, 𝑗 < 𝑤  

Далі функцію А перетворимо в цільову функцію виду: 

𝑓(𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗 , 𝑑𝑖𝑗),                                       (8) 

Цільова функція 𝑓(𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗 , 𝑑𝑖𝑗) це критерій, який необхідно 

максимізувати (певний комплексний критерій). Тоді загальний алгоритм 

рішення наведеної вище задачі, тобто завдання забезпечення ефективного без-

відмовного зв'язку при динамічному блокуванні з’єднання прямої видимості 

рухомими перешкодами під час передачі у терагерцовому  діапазоні довжин 

хвиль , буде мати наступний вигляд:  

max (𝑓(𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗 , 𝑑𝑖𝑗)).                   (9) 

 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб мобільного зв’язку 5G 

[455], що включає процес встановлення з’єднання МТ, оснащеного кількома 

мережевими інтерфейсами, до кількох точок доступу в бездротових мережах, 

управління розташуванням МТ, спеціальну процедуру передачі обслуговування 

(хендовер), яка має три послідовні операції – збір мережевої інформації, 

прийняття рішення і здійснення передачі обслуговування, додатково включає: 
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• попереднє формування комплексної бездротової мережі з 

залученням додаткових ресурсів сусідніх базових станцій та допоміжної 

кластерної мережі на базі МТ, які знаходяться в режимі очікування, в зоні 

поточної БС для обслуговування користувачів;  

• після встановлення з’єднання МТ, оснащеного кількома мережевими 

інтерфейсами, до кількох точок доступу в комплексній бездротовій мережі 

проводиться моніторинг якості її роботи: збір даних та тренування нейронної 

мережі за допомогою програмного контролера БС мережі, вузла контролю та 

зберігання даних і інфраструктури нейронної мережі; тренування нейронної 

мережі; навчання та оптимізації нейронної мережі;  

• при прийнятті рішення і здійснення передачі обслуговування 

застосовується процедура вибору мережі та перехід до нової мережної точки 

приєднання при блокуванні динамічними перешкодами з’єднання каналу прямої 

видимості на базі розробленого алгоритму ініціалізації інтелектуального 

хендоверу,  з врахуванням потужності сигналу в зонах покриття основної та 

сусідніх мереж, мережного енергозбереження, розподілення користувачів у зоні 

обслуговування головної базової станції, термінали яких знаходяться в режимі 

очікування, якості обслуговування, розподілення пропускної здатності  в межах 

стільника.  

Сутність розробки пояснюється малюнками 1- 3: 

На малюнку 1. зображена схема реалізації запропонованого способу 

мобільного зв’язку 5G з підвищеною надійністю при блокуванні з’єднання 

прямої видимості рухомими перешкодами при передачі в терагерцовому 

діапазону хвиль. 
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Малюнок 1. Схема реалізації запропонованого способу мобільного зв’язку 

5G з підвищеною надійністю при блокуванні з’єднання прямої видимості 

рухомими перешкодами при передачі в терагерцовому діапазону хвиль. 

На ньому: 

1 – Головна базова станція мережі. 

2 – Основний канал зв’язку з’єднання МТ абонента з поточною базовою 

станцією. 

3 – Резервний канал зв’язку з’єднання МТ абонента з поточною МТ 

допоміжної кластерної мережі. 

4 – Резервний канал зв’язку з’єднання МТ абонента з базовою станцією 

сусідньої зони обслуговування. 

5 – МТ абонента. 

6 – Головний МТ допоміжної кластерної мережі. 

7 – Допоміжна кластерна мережа. 

8 – Нейронні мережі МТ. 

9 - Хмара зберігання нейронних мереж. 

10 - Хмара зберігання статистичних технічних  параметрів FE. 

11 – Програмний контролер поточної базової станції мережі. 
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12 – Вузол контролю та зберігання даних. 

13 -  Блок формування кластерів. 

14 - Зона обслуговування поточної базової станції мережі. 

15 - Нейронна мережа програмного контролера поточної базової станції 

мережі. 

На малюнку 2 зображена блок-схема алгоритму відстежування стану 

запропонованого способу мобільного зв’язку 5G з підвищеною надійністю в 

терагерцовому діапазону хвиль на базі штучного інтелекту для збору і  

перетренування відповідних нейронних мереж.  

 

 

Малюнок 2. Блок-схема алгоритму відстежування стану мережних 

пристроїв технічної реалізації запропонованого способу для збору і  

перетренування відповідних нейронних мереж 
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На ньому: 

1 – Штатний режим роботи пристрою технічної реалізації запропонованого 

способу мобільного зв’язку 5G з підвищеною надійністю терагерцового 

діапазону хвиль. 

2 - Моніторинг стану роботи МТ допоміжної кластерної мережі на базі 

алгоритмів кластеризації Forel та c-means.  

3 – Операція   «Нормальний стан роботи пристрою технічної реалізації 

запропонованого способу?». 

4 – Операція «Відомий стан роботи пристрою технічної реалізації 

запропонованого способу?». 

5 - Збір даних для тренування. 

6 - Агрегування і надсилання даних до програмного контролера поточної 

базової станції. 

7 - Перетренування нейронних мереж  пристрою технічної реалізації 

запропонованого способу. 

8- Оновлення нейронних мереж. 

 

На малюнку 3 зображена блок-схема алгоритму ініціалізації 

інтелектуального хендоверу при блокуванні з’єднання прямої видимості 

рухомими перешкодами при передачі в терагерцовому діапазону хвиль.  

Загальний алгоритм функціонування запропонованого способу мобільного 

зв’язку 5G з підвищеною надійністю при блокуванні з’єднання прямої видимості 

рухомими перешкодами при передачі в терагерцовому діапазону хвиль має 

чотири режими роботи: начальний запуск, формування комплексної бездротової 

мережі з залученням додаткових ресурсів сусідніх базових станцій та допоміжної 

кластерної мережі на базі МТ, режим функціонування, процедура вибору мережі 

та перехід до нової мережної точки приєднання при блокуванні прямої 

видимості. 
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Малюнок 3. Блок-схема алгоритму ініціалізації інтелектуального 

хендоверу при блокуванні з’єднання прямої видимості рухомими перешкодами  

при передачі в терагерцовому діапазону хвиль 

 

- В режимі начальний запуск, абонент спочатку встановлює з’єднання з 

поточною базовою станцією мережі терагерцового діапазону та надсилає власні 

вимоги. 

- В режимі формування комплексної бездротової мережі з залученням 

додаткових ресурсів сусідніх базових станцій та допоміжної кластерної мережі 

на базі МТ, спочатку системою проводиться моніторинг сектору зони 

обслуговування місцезнаходження абонента; операцію кластеризації МТ, які 

знаходяться в режимі очікування, в даному секторі; формування робочої групи 

із 4-5 сусідніх просторово-рознесених МТ, які знаходяться в режимі очікування; 

пошук та знаходження вільного каналу робочою групою МТ, визначення 
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головного МТ групи; формування кластеру сусідніх БС та визначення їх 

пріоритетів для естафетної передачі  зв’язку при блокуванні з’єднання прямої 

видимості між активним МТ і поточною БС мережі.  

- В режимі функціонування, абонент встановлює з'єднання з поточною БС 

мережі і головним МТ допоміжної кластерної мережі одноразово. Проводиться 

моніторинг роботи комплексної бездротової мережі в терагерцовому діапазону: 

збір даних та тренування нейронної мережі за допомогою контролера БС мережі, 

вузла контролю та зберігання даних і інфраструктури нейронної мережі; 

тренування нейронної мережі; навчання та оптимізації нейронної мережі.  

- В режимі вибору мережі та перехід до нової мережної точки приєднання 

при блокуванні з’єднання рухомими перешкодами каналу прямої видимості 

застосовується розроблений алгоритм ініціалізації інтелектуальної естафетної 

передачі з врахуванням потужності сигналу в зонах покриття основної та 

сусідніх мереж, мережного енергозбереження, розподілення користувачів у зоні 

обслуговування поточної базової станції, термінали яких знаходяться в режимі 

очікування, якості обслуговування, розподілення пропускної здатності  в мерах 

стільника.  

На рівні управління мережними пристроями запропоноване рішення для 

реалізації способу мобільного зв’язку 5G з підвищеною надійністю в 

терагерцовому діапазону (див. мал. 1) має програмний контролер БС 11, який має 

з’єднання з вузлом контролю та зберігання даних 12, хмарою 9 зберігання 

нейронних мереж, хмарою 11 зберігання статистичних технічних параметрів FE 

(Features Engineering).  

Для створення допоміжної кластерної мережі на базі МТ, які знаходяться 

в режимі очікування в зоні поточної БС для обслуговування користувачів, 

застосовується удосконалений спосіб конвергенції гетерогенної мережі 

терагерцового діапазону з використанням технології міжтермінальної взаємодії 

та кластерного аналізу.   

Він передбачає, що тільки обмежене число мобільних терміналів буде 

зв’язуватися безпосередньо з базовою станцією. Ці термінали називаються 
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пристроями з прямим підключенням (ППП). Інші пристрої підключаються до 

ППП як точки доступу і носять назву пристрої  з опосередкованим підключенням 

(ПОП).  

Основна відмінність цього підходу від існуючих рішень когнітивного радіо 

полягає у принципах реалізації радіоінтерфейсу. Сучасні когнітивні мережі 

використовують неліцензований діапазон частот технологій Wi-Fi для зв’язку 

між терміналами. Проте, цього недостатньо для нових мобільних мереж з 

високою пропускною здатністю у зв’язку із обмеженою частотного діапазону 

хвиль. Тому, застосовуємо спільне використання частотного діапазону для 

міжтермінального обміну та зв’язку між ППП та БС на базі використання 

терагерцового діапазону. Це рішення передбачає конвертування несучих частот 

у ППП, для того щоб відокремити частотний спектр передавання сигналів 

терагерцового діапазону з базової станції до ППП, від частотного  діапазону який 

використовується в міжтермінальній мережі. При цьому абонент ППП 

використовує тільки частину інформаційного потоку для свого сеансу зв’язку. 

Решта інформації ретранслюється через ППП до всіх ПОП, використовуючи інші 

спектральні ресурси. Це дає можливість уникнути інтерференції, покращити 

завадозахищеність та забезпечити належний рівень якості сприйняття послуг.  

Дана особливість та можливості встановлення прямих з’єднань між 

термінальними пристроями, використовується в запропонованому рішенні для 

організації допоміжної кластерної мережі на базі МТ, які знаходяться в режимі 

очікування в зоні поточної БС для обслуговування користувачів. Для цього 

спочатку проводиться процес кластеризації МТ, які знаходяться в режимі 

очікування в зоні обслуговування користувачів поточної БС відносно 

місцезнаходження абонента, який плануються обслуговувати мережею. 

Проводиться формування просторово-рознесеної групи з 4-5 сусідніх МТ 

відносно місцезнаходження МТ абонента. Для того, щоб забезпечити якість 

комутації користувачів, незалежно від їх розташування, пропонується новий 

підхід до розподілення пропускної здатності рівномірно в межах даного 

стільника. В даному випадку для пошуку вільного каналу між множиною МТ 
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утворюється допоміжна кластерна мережа, в якій один з МТ виступає в ролі 

головного МТ. Цей МТ вибирається за критерієм якості каналу зв’язку та 

максимальної кількості сусідніх просторово-рознесених МТ. Дана модель 

відрізняється від класичної гетерогенної мережі тим, що малі стільники є 

динамічними і точки доступу в них є один, або декілька МТ. ПОП приєднані до 

ППП чи до інших ПОП за критерієм максимального відношення сигнал/шум. 

Той МТ (ВОП) кластерної групи який перший знаходить вільний канал, він 

автоматично становиться головним і резервує його для інших МТ групи, які 

матимуть змогу при блокуванні з’єднання перешкодами каналу прямої 

видимості МТ абонента (МТ (ППП) абонента – поточна БС мережі) здійснювати 

передавання свої даних у наступних кадрах за допомогою  утвореного нового  

канал зв’язку: МТ (ПОП) абонента – головний МТ(ППП) групи – поточна БС 

мережі.  

Перевагою такого підходу є те, що більшість МТ даної групи в мережі не 

приймає безпосередньо участі у процесі пошуку за доступ до каналу, що дає 

змогу використовувати значно менше часове вікно і відповідно достатньо малу 

ймовірність появи колізій при естафетній передачі у випадку блокування 

перешкодами каналу прямої видимості МТ абонента. Зрозуміло, що вибір 

кількості груп та їх розмір залежить від балансування пропускної здатності та 

ймовірності колізій. Крім того, розмір груп також залежить від близькості 

просторово-рознесених МТ, які знаходяться в режимі очікування. Оскільки при 

зростанні відстані міжтермінальних  з’єднань МТ можуть фізично знаходиться у 

різних зонах покриття, даний спосіб не дає гарантій ефективного 

функціонування  при блокуванні перешкодами каналу прямої видимості МТ 

абонента. У даному випадку з урахуванням показника мережного 

енергозбереження утворюється новий канал з залученням додаткових ресурсів 

сусідніх базових станцій: МТ (ППП) абонента поточної БС мережі – БС сусідньої 

мережі.  

Для визначення станів МТ запропонованого рішення для реалізації 

способу мобільного зв’язку 5G з підвищеною надійністю в терагерцовому 
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діапазону  застосовується кластерний підхід із використанням ML (Machine 

Learning) алгоритмів Forel та c-means (c – середніх) [456]. Даний підхід дозволяє 

визначити на базі певного проміжку часу необхідні стани запропонованого 

пристрою або появу нових станів, врахувати динаміку переміщення абонентів, 

більшу кількість функціональних технічних параметрів із мінімальною зміною 

програмного забезпечення та дає можливість виділяти робочі групи МТ по 

зв’язності, по відстані від центру, по щільності МТ в зоні обслуговування 

поточної БС. Крім того, він дозволяє врахувати вимоги до якості обслуговування 

(пропускної спроможності) для МТ, що кластеризуються, і забезпечують 

підвищення ефективності використання мережних ресурсів.  

Авторами даного рішення запропоновано використання інтелектуальних 

алгоритмів на базі тренованих моделей штучного інтелекту для моніторингу 

якості комплексної бездротової мережі з залученням додаткових ресурсів 

сусідніх базових станцій та допоміжної кластерної мережі на базі МТ та 

забезпечення прийняття рішення на естафетну передачу обслуговування при 

блокуванні з'єднання прямої видимості рухомими перешкодами каналу прямої 

видимості. Робота цих алгоритмів зосереджена на управлінні використання 

просторово-рознесеними каналами встановленого з’єднання МТ до кількох 

точок доступу в бездротових мережах  і як результат оптимізації використання 

частотно-часових ресурсів. Для цього такі алгоритми мають мати відповідну 

інфраструктуру для збору даних, тренування, тестування і оновлення 

відповідних тренованих моделей. Її складовими є: модуль  роботи алгоритмів ML 

на програмному контролері БС мережі; модуль моніторингу і тренування 

нейронної мережі; модуль  навчання та оптимізації нейронної мережі; модуль 

роботи алгоритмів із використанням нейронної мережі, канали зв’язку для 

оновлення нейронних мереж.   

Функціональні метрики розробленої системи оцінки роботи 

перетренованої нейронної мережі повинні бути звичні функціональні параметри 

даного рішення: потужності сигналу в зонах покриття основної та сусідніх 

мереж, параметр мережевого енергозбереження, дані розподілення пропускної 
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здатності  в межах стільника та користувачів у зоні обслуговування поточної 

базової станції, термінали яких знаходяться в режимі очікування. 

Якщо перетренована модель для певного алгоритму призвела до 

погіршення функціональних параметрів то дана модель повинна бути повернена 

на дотренування або має бути видалена із модуля зберігання даних. Для того щоб 

інтелектуальні алгоритми управління видавали правильний результат необхідно 

зібрати достатній набір даних. Під достатнім набором даних розуміється 

оптимальна кількість даних при якій тренування моделей вважається 

завершеним і не спостерігається так званий процес оверфітингу.  

Для збору функціональних даних використовується програмний контролер 

БС 11 мережі, який безпосередньо здійснює процес збору відповідних даних із 

мережних блоків запропонованого пристрою для реалізації способу мобільного 

зв’язку 5G з підвищеною надійністю в терагерцовому діапазону. Кожен блок 

запропонованої системи (блоки 5, 6, 7, 11 див. мал. 1) є джерелом інформації для 

ML алгоритмів. Основна обробка даних перед тренуванням нейронних мереж 11 

здійснюється на програмному контролері БС 11 мережі. Всі зібрані 

функціональні параметри, які необхідні для тренування нейронних мереж 

зберігаються у хмарі FE 9. Доступ до цих параметрів мають лише інтелектуальні 

алгоритми на програмному контролері БС 11 мережі. Якщо відбулася зміна стану 

мережних пристроїв запропонованого способу мобільного зв’язку 5G, яка 

вимагає перетренування відповідних моделей, то відповідні алгоритми 

здійснюють процедуру перетренування їх на базі нових параметрів FE. Після 

цього відбувається заміна відповідних натренованих моделей у хмарі. Коли 

з’явилась нова версія моделі для блоків  5, 6, 7, 11, то вони завантажують 

відповідну оновлену версію моделі.  

Важливою складовою інтелектуальних алгоритмів управління є збір 

безпосередньо даних для навчання. Однією із особливістю використання даних 

алгоритмів у телекомунікаційних радіомережах терагерцового діапазону є 

змінність станів мережних пристрої в комплексній бездротовій мережі, а також 
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появу нових і зникнення поточних станів, що вимагає додаткового збору даних і 

перетренування нейронних мереж.  

Розроблений алгоритм збору даних (див. мал. 2) передбачає відстежування 

стану блоків запропонованого пристрою для раціонального збору даних із 

використанням зміни значень, як метрик евклідових відстаней, так і метрик 

функціональних технічних параметрів, по відношенню до кількості кластерів. 

Новизна даного підходу полягає у відмінності від класичної реалізації тим, що 

введені метрики співвідношення сигнал/шум потужності сигналу в зонах 

покриття основної та сусідніх мереж, параметр мережного енергозбереження, 

дані розподілення пропускної здатності  в межах стільника та користувачів у зоні 

обслуговування головної базової станції термінали яких знаходяться в режимі 

очікування, замість метрики Евклідової відстані, що дає змогу враховувати 

просторові та часові характеристики поширення сигналу в терагерцовому 

діапазоні хвиль в процесі само оптимізації функціонування при блокуванні 

з’єднання прямої видимості рухомими перешкодами. 

Безшовні передачі обслуговування, з низькою затримкою і мінімальними 

втратами пакетів, є вирішальними факторами для мобільних користувачів, які 

хочуть отримати безперервні і надійні послуги Виконання передачі 

обслуговування вимагає фактичної передачі пакетів даних на новому каналі 

безпровідному зв'язку для того, щоб перенаправити шлях з'єднання мобільного 

пристрою до нової точки приєднання.  

У традиційних хендоверах, які відбуваються в однорідних мережах, тільки 

інформація, отримана від радіоканалу, така як прийнятий сигнал (RSS) і 

доступність каналу використовуються в процесі прийнятті рішення про передачу 

обслуговування. На відміну від цього рішення, крім RSS, такі параметри як 

потужності сигналу в зонах покриття поточної та сусідніх мереж, мережного 

енергозбереження, розподілення користувачів у зоні обслуговування головної 

базової станції, термінали яких знаходяться в режимі очікування, якості 

обслуговування, розподілення пропускної здатності  в межах стільника, у 

запропонованому рішенні використані в процесі прийняття передачі 
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обслуговування при блокуванні з’єднання прямої видимості рухомими 

перешкодами. Це робить весь процес естафетної передачі  більш складним і 

неоднозначним, так як різні чинники мають враховуватися, щоб зробити вдале 

рішення естафетної передачі.  

Блок-схема алгоритму ініціалізації інтелектуальної естафетної передачі 

при блокуванні з’єднання каналу зв’язку прямої видимості рухомими 

перешкодами при передачі в терагерцовому діапазону хвиль зображена на фіг. 3. 

Він може бути реалізований за допомогою протоколів, таких як Mobile IP та 

протоколу управління передачею потоків. 

Для здійснення запропонованого рішення можуть бути використані 

стандартні та авторські розробки вузлів і компонентів приймально-

передавальних систем (модулів) діапазону терагерцового діапазону частот [457], 

які побудовані з використанням технологій фотоніки та мікрохвильової 

електроніки,  що дає  також можливість запропонувати нові схемно-технологічні 

рішення створення в терагерцовому діапазоні.  Крім того, для моніторингу 

просторово-енергетичних даних структури кластера мережі можна застосувати 

програмний додаток розроблений у програмному середовищі Mathlab [458] з 

використанням пакету 5G Toolbox (програмний приклад «NR Positioning Using 

PRS»).  

Подальша перспектива використання даного рішення вбачається в 

наступному. Запропонована авторська розробка дозволяє вирішити ряд науково-

технічних задач для створення нових методів та алгоритмів  комплексної 

гетерогенної мережі 5G з одночасним підключенням користувача до кількох 

вузлів мережної інфраструктури в умовах їх щільного розміщення, що враховує 

блокування з’єднання каналу зв’язку прямої видимості рухомими перешкодами 

при передачі в терагерцовому діапазону хвиль, застосовний для поліпшення 

параметрів якості обслуговування. 

Серед науково-практичних завдань, які необхідно ще вирішувати для 

цього, основними є наступні: 
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• дослідження роботи комплексної бездротової мережі з залученням 

додаткових ресурсів сусідніх базових станцій та допоміжної кластерної мережі 

на базі мобільних терміналів зони обслуговування поточної базової станції на 

основі імітаційної моделі руху абонентів для прогнозування вибору ефективних 

алгоритмів ініціалізації інтелектуальної естафетної передачі при блокуванні 

з’єднання каналу зв’язку прямої видимості рухомими перешкодами при 

передачі. 

• розроблення та дослідження імітаційної моделі процесів динамічного 

розподілу ресурсів у  комплексній бездротовій мережі з залученням додаткових 

ресурсів сусідніх базових станцій та допоміжної кластерної мережі на базі 

мобільних терміналів зони обслуговування поточної базової станції при 

блокуванні з’єднання каналу зв’язку прямої видимості рухомими перешкодами 

при передачі.  
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10.2 Distance and correspondence learning of the subject “Descriptive geometry. 

Engineering and computer graphics” for students of the specialty "Automobile 

transport" 

 

Research of distance learning as one of the options of electronic full-time or part-

time learning, which adapts traditional forms of classes and paper learning tools in 

telecommunications. Distance learning is designed to solve specific problems related 

to the development of the creative component of education and its problems. The use 

of Internet technologies and distance learning of descriptive geometry opens new 

opportunities for continuous training of specialists and retraining of specialists, 

obtaining second education, makes training more accessible. 

 Key words: descriptive geometry, distance learning, Internet technologies, 

specialist, higher education, telecommunications. 

 

Introduction. 

Today, the Internet is firmly entrenched in our lives. Modern education is 

impossible without computers and the Internet. Most modern schoolchildren and 

students actively use the computer and the Internet in their lives and education. In 

modern society, with the rapid growth of information, a specialist needs to learn almost 

all his life. Previously, you could afford to learn once and for all. This stock of 

knowledge was enough for life. 

Today, the idea of lifelong learning leads to the need to find new methods of 

knowledge transfer and learning technologies. Distance learning (LS) - a set of 

educational services (delivery of educational material, self-study, dialogue between 

teacher and student, control and verification of learning outcomes), provided through 

a specialized information educational environment based on the exchange of 

educational information at a distance computer network, mail, telephone, fax, etc.). 

The purpose of the development of the transport service system is to provide 

comfortable living conditions for the population by becoming a stable functioning, 

cost-effective, attractive and accessible to all segments of the population system of 

urban passenger transport. 

User
Текстовое поле
10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1.10.2
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Transport services play an important role in the system of regional economic 

complex. Urban passenger transport, meeting the needs of the population in traffic, 

creates the conditions for the normal functioning of the city's economy and increases 

the free time of people, giving them the opportunity to use the services of territorially 

dispersed production and social structure of the regional economy. Urban passenger 

transport, saving public time, promotes the development of productive forces, 

expanding intra- and interregional ties, improving cultural and household services. 

The level of development of urban passenger transport (MPT) is, according to most 

authors dealing with the effectiveness of its operation, both economic and social 

importance in their organic unity and interconnectedness. The economic consequences 

include the effect of reducing the loss of working time in the fields of material 

production and non-productive sphere by reducing work delays, increasing social 

productivity, improving product quality due to reduced transport fatigue, saving 

resources on social infrastructure development due to higher levels. its concentration. 

The social results of improving passenger services in the region include the expansion 

of opportunities for the use of cultural and educational institutions, increasing 

recreational opportunities for the population, improving human health and others. 

Thus, passenger transport creates the necessary prerequisites for the effective 

functioning of the economy as a whole and each region, serves the social progress of 

society, allowing to preserve and rationally use the socially useful lie of the inhabitants. 

It should be noted that the system of urban passenger transport (MPT), from an 

organizational point of view is similar to life support systems: heat and electricity, 

water, etc. Any of these systems can not function properly without a fairly strict 

centralization of management. Factors that determine the degree of controllability are 

described by the ability to influence: the formation of the structure and number of 

rolling stock; formation of a route network; timetables; level of tariffs; setting quality 

standards, such as capacity utilization, traffic intervals, start and end of transport, etc. 

The degree of controllability of the MPT system is the first criterion. 

From the point of view of the controllability of the MPT system, the possibilities 

of the city authorities were reduced. It turned out to be completely unmanageable: the 
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process of forming the structure of the bus fleet in terms of capacity, in terms of vintage 

composition. Weak control: this is the process of forming a route scheme, timetables. 

The most controlled parameter is the fare. The degree of controllability is related to the 

ratio of the share of traffic accounted for by municipal and commercial transport. 

However, due to the current legislation, the presence of commercial carriers on the 

market of urban passenger transport makes it impossible to create a properly managed 

MPT system. 

The main task of the MPT in the country - to ensure the delivery of the population 

to places of employment, training and only then provide household and cultural trips. 

There is a fairly close relationship between the cost of travel and the geography of 

employment at the current market price of labor. For example, in cities, each increase 

in the cost of travel has led to significant losses in the organizations of the lowest paid 

categories of the population: workers, junior medical staff, cleaners, etc., and this with 

limited opportunities to find a new job. Note - in the EU, the cost of the family budget 

for public transport is about 5-8%. In Ukraine, up to 25% of the family budget for low-

income families. Availability of public transport is the second criterion, including 

price, territorial and technological. 

Among the current trends of development is a promising area of improving 

vocational education is the introduction of new pedagogical technologies and 

principles of educational process, implementation of new models and content of 

continuing education, including distance learning (DN), based on widespread use of 

modern information and communication technologies (ICT). 

The development of new information technologies entails the emergence of a 

fundamentally new educational system that can provide educational services to 

millions of people while reducing the specific cost of education. It is to achieve these 

goals aimed at the Internet - education, which can be defined as the education of the 

general population, obtained through informational educational resources of the 

Internet. Internet - educational resources - are materialized in a computer network: 

- information products of the work of specialists dealing with education; 
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- computer training programs, including electronic textbooks, simulators, 

laboratory workshops, test systems; 

- training systems based on multimedia technologies, built using personal 

computers, video equipment, optical drives; 

- distributed databases by fields of knowledge. 

Distance learning is characterized by all the components of the learning system 

inherent in the learning process: meaning, purpose, content, organizational forms, 

learning tools, system of control and evaluation of results. ICT tools (information and 

communication technologies) for distance learning: 

- distance learning courses; 

- Email ; 

- forum and blogs; 

- chat and ICQ; 

- TV and video conferencing; 

- wikis, etc. 

Distance learning according to its methodology claims a separate form of education 

(along with full-time, part-time, evening, external). Distance learning is playing an 

increasing role in the modernization of education, which is carried out with the help of 

computer telecommunications and has the following forms of classes: chat - classes - 

training sessions carried out using chat technology. Chat - classes are held 

synchronously, ie all participants have simultaneous access to the chat. Within the 

framework of many distance educational institutions there is a chat school, in which 

the activities of distance teachers and students are organized with the help of chat 

rooms. Web classes - distance lessons, conferences, seminars, business games, 

laboratory work, workshops and other forms of training sessions conducted with the 

help of telecommunications and other features of the "World Wide Web". For web-

lessons we use specialized educational web-forums - a form of work of users on a 

certain topic or problem with the help of records that remain on one of the sites with 

the appropriate program installed on it. Web forums differ from chat classes by the 

possibility of longer (multi-day) work and the asynchronous nature of interaction 
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between students and teachers. Teleconferences are usually based on e-mail mailing 

lists. Distance learning uses various computer technologies - E-Learning / online 

Learning, Internet conferencing, Internet broadcasting. E - learning - e-learning system, 

synonymous with terms such as e-learning, distance learning, computer-based 

learning, network learning, virtual learning, learning with the help of information and 

electronic technologies. Online learning is becoming more popular every year. This is 

due to its advantages: 

- low cost - the user pays only for the knowledge he receives: the user does not 

have to pay for travel, accommodation and other costs associated with studying in 

another city; 

- Convenience - the user gets a unique opportunity to study on their own schedule, 

in accordance with their personal and professional needs. A person can study while at 

work, at home or traveling; 

- choosing your own pace of learning - students can choose their own pace of 

learning the material, which will correspond to its nature, desires and capabilities. 

Internet conference is an opportunity for one person to communicate directly with 

the target Internet audience through communication programs on the Internet. Web 

conferencing is an electronic projection of regular conferences. The only difference is 

the breadth of the audience, venue and technical limitations. Types of Internet 

conferencing: 

- Skype conferences; 

- Friendfeed conferences / seminars; 

- Wiki-conferences / seminars; 

- Integrated when using different environments and services (eg wiki and blogs, 

wiki and skype). Internet - broadcast - broadcast of various events (presentations, 

conferences, exhibitions, training courses, concerts, football matches, etc.) via the 

Internet online and more. 

Becoming more and more popular and necessary means of information support, the 

Internet - broadcasts allow to reach the widest audience, without demanding at the same 

time considerable expenses. Due to the spread of broadband Internet, tens of millions 



THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS IN RESEARCH IN ENGINEERING 

 503 

of users of the World Wide Web use video as the most effective, reliable and 

convenient form of information. 

Development prospects. 

With the development of Internet technologies, distance learning will improve.                 

Distance learning will become widespread in Ukraine when appropriate technical 

capabilities and good telecommunications channels appear. Further development of 

distance learning systems involves ensuring maximum interactivity. In fact, it is no 

secret that learning only becomes complete when the imitation of real communication 

with the teacher is achieved - that's what you should strive for. It is necessary to use a 

combination of different types of electronic communications, which allows to 

compensate for the lack of personal contact through virtual communication. 

      Many large companies are creating distance learning centers in the structure to 

standardize, reduce the cost and improve the quality of training of their staff. Virtually 

no modern company can live without it. Or, for example, Microsoft has created a large 

training portal to train its employees, users or buyers of its products, software 

developers. However, some courses are provided free of charge or bundled software. 

      Distance learning is an electronic version of full-time or part-time learning that 

adapts traditional forms of teaching and paper teaching aids to telecommunications.        

Distance learning is designed to solve specific problems related to the development of 

the creative component of education and problems that are difficult to solve in ordinary 

learning, in particular: 

- strengthening the active role of the student in their own education: in setting 

educational goals, choosing dominant areas, forms and rates of learning in various 

educational fields; 

- a sharp increase in the volume of available educational arrays, cultural and 

historical achievements of mankind, access to world cultural and scientific treasures 

for children from any locality where there is telecommunications; 

- getting the opportunity to communicate with professional teachers, like-minded 

peers, consulting with high-level professionals, regardless of their location; 
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- increasing the heuristic component of the educational process through the use of 

interactive forms of classes, multimedia training programs; 

- more comfortable, compared to traditional, conditions for creative self-expression 

of the student, the opportunity to demonstrate the products of their creative activities 

for all, a wide range of expert opportunities to assess creative achievements; 

- the opportunity to compete with a large number of peers in different cities and 

countries, through participation in distance learning projects, competitions, Olympiads. 

Conclusion 

Distance learning technologies allow for distance learning, not only without losing 

the quality of learning, but on the contrary improving it through individualization, 

active learning methods, two-way interaction between teacher and student. In addition, 

the advantages of distance learning include such features as flexibility, modularity, 

manufacturability, updating the role of the teacher, increasing motivation and self-

organization of students. Learning becomes interactive, the importance of independent 

work of students increases, the intensity of the educational process increases. The use 

of Internet technologies and distance learning opens new opportunities for continuous 

training of specialists and retraining of specialists, obtaining second education, makes 

training more accessible. At the same time, the need for lifelong learning or retraining 

develops the potential of distance learning. 
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