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Аннотация 
Рассматриваются: принципы научной реставрации и реконструкции памятников культовой архитек-

туры, этапы научно-исследовательских и проектных реставрационных работ, их особенности. Подробно 

рассмотрены этапы реставрационного проектирования и исследовательских работ на примере дипломного 

проекта Рязанова С.С. Особое внимание уделено исследованию разрушений и описанию сохранившихся 

архитектурных, конструктивных, художественных частей храма, предложены конкретные рекомендации 

по его реставрации и восстановлению c подробной графической проработкой. Рассмотрен также проект 

аналоговой реконструкции храмовой территории с введением новых функций. 

Consider: the principles of scientific restoration and reconstruction of monuments of religious architecture, 

the stages of research and design of restoration works, their features. Considered in detail the stages of the resto-

ration design and research works on the example of the degree project Riazanova S.S. Particular attention is paid 

to the study of damage and description of the preserved architecture, design, art parts of the temple, offered specific 

recommendations for its restoration and reconstruction c study of detailed graphics. We also consider the project 

of reconstruction of the temple analog area with the introduction of new features. 
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На начало XXI века в России пришелся рост 

духовного возрождения, которое послужило толч-

ком к реставрации и восстановлению множества со-

боров, церквей, храмов, разрушенных в советский 

период или находящихся в аварийном состоянии в 

следствии отсутствия должного ухода. Существует 

несколько методов работы с такими объектами: 

-консервация и ремонт (сюда относится значи-

тельная часть памятников регионального значения, 

особенно тех, что расположены в малых городах, 

селах или даже вне жилых образований); 

-научная реставрация (реставрация ценных па-

мятников архитектуры); 

-строительство новых объектов, созданных на 

основе изученных аналогов; 

-строительство новых объектов в рамках сле-

дования концепции продолжения эволюционного 

процесса (в качестве отправной точки служат пред-

революционные проекты, относящиеся к модерну и 

национальному романтизму), либо объектов с тех-

нологиями и средствами выразительности совре-

менной архитектуры. 

Памятникам культовой архитектуры, находя-

щимся в области, за пределами городов долгое 

время не уделялось должного внимания. Многие 

храмы сегодня остаются заброшенными и закры-

тыми еще со времен революции, продолжают разру-

шаться либо руинированы. 

Выполнение проекта реставрации разрушаю-

щегося памятника архитектуры во многом отлича-

ется от проектирования нового сооружения. Это 

связано с тем, что памятник архитектуры не созда-

ется, как проект заново, а уже имеется в наличии. 

Эта особенность существования сооружения в том 
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или ином состоянии определяет содержание разра-

батываемого проекта. 

В основу реставрационного проектирования 

ложится синтез процесса разносторонней исследо-

вательской работы, а проектирование в реставрации 

превращается в научно-проектную работу из кото-

рой вытекают важные особенности реставрацион-

ного проекта. Обязательная часть проекта - обосно-

вание научно-проектных решений, без которых не-

возможно составить верное представление о 

памятнике и дальнейшей предлагаемой реставра-

ции. Поэтому материалы исследований и научные 

обоснования часто превосходят материалы проекта. 

Это и определение первоочерёдности работ при ре-

ставрации памятника архитектуры, и проведение ис-

торико-архивных, библиографических исследова-

ний, выполнение натурных обследований, фотофик-

сация, проведение обмеров объекта культурного 

наследия, сбор данных об основных дефектах, под-

готовка эскизного проекта. 

Эскизный проект реставрации позволяет зара-

нее провести обсуждение всех предложений и при-

нять решение о предлагаемой реставрации. С утвер-

ждением эскизного проекта проектирование не за-

канчивается, а продолжается до завершения 

реставрационных работ. Таким образом, проекти-

рование не только предваряет реставрацию, но и 

сопутствует ей. 

Реставрационное проектирование отличается от 

обычного проектирования и на стадиях рассмотре-

ния и согласования документации, так как основные 

стадии работ по реставрации памятников архитек-

туры подлежат обязательному согласованию с госу-

дарственными органами охраны памятников. 

В качестве удачного примера реставрации 

храма в области можно привести дипломный про-

ект Рязанова Семена Сергеевича тему «Реставра-

ции православного храма Архангела Михаила в по-

селке Шмидта» выполненный на кафедре РиРАН 

АСА СамГТУ, научные руководители профессор 

Вавилонская Т.В., профессор Литвинов Д.В. 

Здание храма Архангела Михаила было по-

строено в 1915гг. в пос. Шмидта по проекту архи-

тектора А.А. Щербачёва, несколько измененным и 

дополненным епархиальным архитектором П.В. 

Шаманским. Здание было выполнено из неоштука-

туренного красного кирпича в неорусском стиле. В 

плане церковь имеет вытянутую форму с трехчаст-

ной структурой. Основной объем здания представ-

ляет собой восьмерик на четверике, над которым 

расположен шатер и крест, к нему примыкает тра-

пезная с арочным сводом и алтарная часть заверша-

ется пятью барабанами с луковичными главками с 

крестами. 

17 сентября 1929 г. Советом рабочих и красно-

армейских депутатов г. Самары было принято ре-

шение о закрытии церкви в поселке Новый Орен-

бург и передачи здания в распоряжение ГорОНО 

для размещения здесь общеобразовательной 

школы. Но отдел народного образования не смог 

найти необходимых для переоборудования поме-

щения средств и в 1930 г. здание занял клуб желез-

нодорожников. 

8 июля 1934 г. поселок получил имя легендар-

ного полярника, академика Отто Юльевича 

Шмидта. 

В годы Великой отечественной войны в быв-

шей церкви располагался госпиталь, а затем -эпиде-

миологическая больница. В последующие годы до-

статочно длительное время здание эксплуатирова-

лось как спортивный зал, а во второй половине 80-

х гг. ХХ в. здесь разместился кооператив. 

Решением совместного заседания президиума 

и исполкома Самарского городского Совета народ-

ных депутатов №52 от 07 .03 .1991 г. здание Ми-

хайло-Архангельской церкви в пос. Шмидта г. Са-

мары передано в безвозмездное пользование рели-

гиозной организации Русской православной веры 

исповедания.  

За долгие годы храм подвергся перепланиров-

кам, утрачены были купола, главы и шатры. К 2009 

году была отремонтирована вся крыша, восстанов-

лена порушенная колокольня и барабаны под ку-

пола. По образцу первого купола, привезенного из 

Волгодонска, остальные девять куполов были изго-

товлены своими силами на территории прихода. Ре-

конструкция колокольни и куполов велась по фото-

графиям храма, которые опубликовал журнал «Рус-

ский Паломник» (№50, за 1915 год). 

Первый этап работы над проектом реконструк-

ции храма включал в себя сбор сведений об объекте 

культурного наследия и проведения историко-ар-

хивных и библиографических исследований, а 

также поиск аналогов утраченных частей здания, 

что потребовало привлечения сравнительного ряда 

памятников архитектуры периода конца XIX - 

начала XX века. Критерии, по которым производи-

лась выборка объектов: 

- время создания конец XVIII в. начало XIX в.; 

- архитектурный стиль: эклектика, псевдорус-

ский (неорусский); 

- типология: приходские храмы малой и сред-

ней вместимости; 

- география: Европейская части России, пре-

имущественно регионы Поволжья.  

Сопоставление аналогов производилось по 

следующим категориям: 

- композиция плана; 

- архитектурные решения: колокольни (коли-

чество ярусов, очертания планов ярусов, заверше-

ние, пропорции проемов), трапезной (пропорции 

плана, количество оконных проемов), основного 

объема (ярусность, пропорции, оконные и дверные 

проемы), завершение основного объема (силуэт, де-

тали, материал и отделка), фасадный декор (обрам-

ления оконных и дверных проемов, обломы карни-

зов, арки, пояса закомар, руст и т.п.). 

Задача первого этапа реконструкции состояла 

в составлении полного первичного представления о 

храме, о его архитектурно-художественных осо-

бенностях, существующем состоянии и утраченных 

элементах.  

Второй этап работы по реконструкции храма 

был основан на проведении натурного обследова-

ния и выполнения обмерочных чертежей. Натур-

ные обследования позволили определить общее 
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техническое состояние памятника. Несущие стены 

выполнены из полнотелого глиняного кирпича на 

известковом растворе. Фасады здания не оштукату-

рены, за исключением сводов входных групп. Все 

фасады оформлены кирпичным декором. На всех 

фасадах обнаружены локальные дефекты кирпич-

ной кладки (сколы на углах карнизов, выбоины, 

трещины, пробитые проемы, вандальные надписи, 

высолы, выветривание раствора из швов).  

Цоколь облицован плитами из белого камня. 

Отмечены местные повреждения отделки цоколь-

ной части здания (сколы, выбоины, местами отсут-

ствие облицовочных плит).  

На момент осмотра наружные несущие и 

ограждающие конструкции здания находится в не-

удовлетворительном состоянии. Внутренние несу-

щие кирпичные стены находятся в удовлетвори-

тельном состоянии. 

Фундаменты здания – ленточный из бутового 

камня на известковом растворе. Фундаменты нахо-

дится в удовлетворительном состоянии. 

Отмостка здания выполнена из бетона и ас-

фальтобетона. Выявлены трещины в конструкции 

отмостки. Отмостка находится в неудовлетвори-

тельном состоянии. 

Крыша скатная из оцинкованного металла по 

деревянной обрешетке из досок, с наружным орга-

низованным водостоком. Выявлены следы корро-

зии металлического настила кровли, а также нару-

шение герметичности фальцовых замков. Работа 

водостока нарушена, вследствие отсутствия части 

элементов водосточной системы. На момент 

осмотра конструкции крыши находятся в удовле-

творительном состоянии. 

В процессе обследования также был выполнен 

анализ внутреннего убранства. Полы основной ча-

сти храма – бетонные по грунту. Выявлены нерав-

номерные осадки пола. На момент осмотра кон-

струкция пола находится в неудовлетворительном 

состоянии. 

Под частью здания располагается подвал, в ко-

тором ранее располагалась котельная. Перекрытие 

над подвалом – монолитное железобетонное по 

стальным балкам. Обнаружены следы коррозии и 

сколы на балках. При осмотре были выявлены про-

гибы перекрытия, величина которых, возможно, 

превышает предельные значения согласно нормам 

(3). Плита перекрытия подвала находится в неудо-

влетворительном состоянии. 

Над помещением трапезной находится клирос. 

Перекрытие клироса - монолитное железобетонное 

по стальным балкам. При визуальном осмотре 

определено удовлетворительное состояние плиты 

перекрытия. 

Лестница, ведущая на колокольню, не соответ-

ствует пожарным нормам. 

Отопление печное, первоначальное утрачено, 

но сохранились каналы в стенах. 

На основе выполненного второго этапа работы 

был сделан вывод, что здание храма требует прове-

дения реставрационных работ внутреннего и внеш-

него архитектурно-декоративного убранства, а 

также восстановления утраченных конструктивных 

элементов с целью воссоздания первоначального 

облика с учетом приспособления к современным 

условиям использования. Кроме того, необходимо 

выполнить благоустройство территории. 

В основу третьего этапа работы по реконструк-

ции храма было положено выполнение эскизного 

проекта реставрации храма Архангела Михаила с 

разработкой прилегающей территории. Эскизный 

проект реставрации включил в себя полное восста-

новление памятника архитектуры. Проектом пред-

лагается: воссоздание всех утраченных архитектур-

ных элементов методом аналогий; реставрация и 

лечение стен памятника от разрушения; воссозда-

ние стропил кровли и самой кровли из цинк-титана, 

а также воссоздание водосточных труб, карнизов и 

желобов; восстановление оконных и дверных бло-

ков; подбор материала для оконных и дверных бло-

ков. Отопление храма осуществляется за счет авто-

номной котельной. 

Автором также отдельно предложен эскизный 

проект благоустройства прилегающей территории.  

Вывод. Современная тенденция возрождения 

религиозных центров ставит вопрос вовлечения их 

визуальную и функциональную структуру города.  
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Рис.1. Эскизный проект реставрации храма Архангела Михаила 

 

  
Рис 2. Общий вид храма с основаниями для башни под звонницу и над алтарной частью  

(фото 2001г.) 
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Рис.3 Оригинальный проект храма 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности преподавания курса «Математика» при пандемии в усло-

виях дистанционного обучения на примере платформы Moodle. Рассматривается их широкое использова-

ние в сетевых образовательных ресурсах, что позволяет преподавателю использовать в повседневной 

практике, дает возможность разнообразить используемые учебные материалы, организовать учебную де-

ятельность студентов. 

Abstract 

This article discusses the features of teaching the course "Mathematics" in a pandemic in the context of dis-

tance learning on the example of the Moodle platform. They are widely used in online educational resources, 

which allows the teacher to use them in everyday practice, makes it possible to diversify the educational materials 

used, and organize students ' educational activities. 

Ключевые слова: математика, технологии, дистанционное обучение, платформа Moodle, методы и 

средства обучения. 

Keywords: mathematics, technology, distance learning, Moodle platform, teaching methods and tools. 

 

Изменения, которые происходят в современ-

ном обществе, не могли не затронуть и сферу обра-

зования. В связи с пандемией во многих странах 

введен режим карантина: население просят по воз-

можности оставаться дома, движение транспорта 

ограничивают. В связи с этим высшие учебные за-

ведения Екатеринбурга (в том числе и Уральский 

ГАУ) и Свердловской области перевели студентов 

на дистанционное обучение.  

Студенты не посещают вуз, но учебный про-

цесс продолжается. Они выполняют задания по ма-

тематике, получают оценки. Но стоит отметить, что 

карантин не является временем каникул. Каникулы 

являются плановыми перерывами при получении 

образования для отдыха и иных целей в соответ-

ствии с законодательством об образовании и кален-

дарным учебным графиком. Изменение учебного 

плана, календарного учебного графика недопу-

стимо.  

Преподаватели кафедры математики и инфор-

мационных технологий ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ применяют методы дистанционного обучения 

и самостоятельной работы, проводят занятия на 

специальной платформе вуза Moodle, где выло-

жили лекционные материалы по учебному курсу 

«Математика» и методические рекомендации для 

выполнения практических и самостоятельных ра-

бот. Тем самым преподаватель и студент взаимо-

действуют в удаленном режиме.  

При реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий преподавателями 

кафедры математики и ИТ ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ полностью дистанционное. Полностью ди-

станционное обучение подразумевает использова-

ние такого режима обучения, при котором обучаю-

щийся осваивает образовательную программу пол-

ностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки 

(платформы Moodle), функциональность которой 

обеспечивается информационным отделом вуза. 

Все коммуникации с педагогическим работником 

осуществляются посредством платформы Moodle. 

Рабочее место педагога оборудовано персональ-

ным компьютером и компьютерной периферией 

(веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и 

(или) наушниками). 

Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий не предъявляет высо-

ких требований к компьютерному оборудованию, 

однако необходимым минимальным условием яв-

ляется наличие интернет-браузера и подключения к 
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сети Интернет. На компьютере также установлен 

комплект соответствующего программного обеспе-

чения. При этом одинаковые требования предъяв-

ляются как к компьютеру обучающегося, так и к 

компьютеру педагогического работника. 

Математика как учебная дисциплина обладает 

большими возможностями для реализации дистан-

ционного обучения, так как использование компь-

ютеров позволяет усилить прикладную и практиче-

скую направленность курса математики и создает 

условия для реализации индивидуального подхода 

на качественно новом уровне. 

 Использования дистанционных методов при 

обучении математике обусловлена активным внед-

рением дистанционных образовательных техноло-

гий, широким применением компьютерных мето-

дов при изучении математических дисциплин, 

предоставляющих дополнительные возможности 

(вычислительные, графические, справочно-инфор-

мационные) для совершенствования процесса обу-

чения при карантине. 

Дистанционное методы по курсу «Матема-

тика» в нашем вузе представляют собой совокуп-

ность современных педагогических, компьютер-

ных технологий, методов и средств, обеспечиваю-

щая возможность обучения без посещения вуза, но 

с регулярными консультациями у преподавателей 

на платформе Moodle или по электронной почте. 

Применение интерактивных информационных 

средств обучения на дистанционных занятиях по 

математике повышает эффективность лекционных 

и практических занятий, процесса их выполнения, 

а также самоконтроля, самооценки и оценки успеш-

ности обучения.  

Как же происходит обучение математике? 

Преподаватель в назначенное время отправляет 

студентам ссылку на занятие. Начинается занятие. 

Занятия проходят в режиме видеоконференции, то 

есть преподаватель объясняет учебный материал, 

показывая посредством графического планшета ал-

горитмы, способы и методы решения на примере 

задач. 

Рассмотрим практическое занятие по теме 

«Матрицы и определители.» 

Преподаватель диктует определения: 

Матрицей размера mn, где m- число строк, n- 

число столбцов, называется таблица чисел, распо-

ложенных в определенном порядке. Эти числа 

называются элементами матрицы. Место каждого 

элемента однозначно определяется номером строки 

и столбца, на пересечении которых он находится. 

Элементы матрицы обозначаются aij, где i- номер 

строки, а j- номер столбца. 

А = 
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Основные действия над матрицами. 

Матрица может состоять как из одной строки, 

так и из одного столбца. Вообще говоря, матрица 

может состоять даже из одного элемента.  

Если число столбцов матрицы равно числу 

строк (m=n), то матрица называется квадратной. 

Матрица вида: 
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E, называется единичной матрицей. 

Если amn = anm , то матрица называется симмет-
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 называется диагональной 

матрицей. 

Сложение и вычитание матриц сводится к со-

ответствующим операциям над их элементами. Са-

мым главным свойством этих операций является то, 

что они определены только для матриц одинако-

вого размера. Таким образом, возможно определить 

операции сложения и вычитания матриц: 

Суммой (разностью) матриц является матрица, 

элементами которой являются соответственно 

сумма (разность) элементов исходных матриц. 

cij = aij  bij, т.е. С = А + В = В + А. 

Операция умножения (деления) матрицы лю-

бого размера на произвольное число сводится к 

умножению (делению) каждого элемента матрицы 

на это число. 
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 ,  (А+В) 

=А  В , А() = А  А 

Произведением матриц называется матрица, 

элементы которой могут быть вычислены по следу-

ющим формулам: 

AB = C; 



n

k

kjikij baс
1

. 

Из приведенного определения видно, что опе-

рация умножения матриц определена только для 

матриц, число столбцов первой из которых равно 

числу строк второй. 

Свойства операции умножения матриц: 

1) Умножение матриц не коммутативно, т.е. 

АВ  ВА даже если определены оба произведения. 

Однако, если для каких – либо матриц соотношение 

АВ=ВА выполняется, то такие матрицы называ-

ются перестановочными. 
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Перестановочными могут быть только квад-

ратные матрицы одного и того же порядка. 

2) Операция перемножения матриц ассоциа-

тивна, т.е. если определены произведения АВ и 

(АВ)С, то определены ВС и А(ВС), и выполняется 

равенство: (АВ)С=А(ВС). 

3) Операция умножения матриц дистрибу-

тивна по отношению к сложению, т.е. если имеют 

смысл выражения А(В+С) и (А+В)С, то соответ-

ственно:А(В + С) = АВ + АС, (А + В)С = АС + ВС. 

4) Если произведение АВ определено, то для 

любого числа  верно соотношение:(AB) = (A)B 

= A(B). 

5) Если определено произведение АВ , то опре-

делено произведение ВТАТ и выполняется равен-

ство: (АВ)Т = ВТАТ, где индексом Т обозначается 

транспонированная матрица. 

6) Заметим также, что для любых квадратных 

матриц det (AB) = detAdetB. Что такое det будет 

рассмотрено ниже. 

Матрицу В называют транспонированной мат-

рицей А, а переход от А к В транспонированием, 

если элементы каждой строки матрицы А записать 

в том же порядке в столбцы матрицы В.  

А = 
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другими словами, bji = aij. 

Определители ( детерминанты). 

Определителем квадратной матрицы А=
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 называется число, которое 

может быть вычислено по элементам матрицы по 

формуле: 

det A = 



n

k

kk

k Ma
1

11

1)1(  (1), где 

М1к – детерминант матрицы, полученной из ис-

ходной вычеркиванием первой строки и k – го 

столбца. 

Следует обратить внимание на то, что опреде-

лители имеют только квадратные матрицы, т.е. мат-

рицы, у которых число строк равно числу столбцов. 

Формула (1) позволяет вычислить определи-

тель матрицы по первой строке, также справедлива 

формула вычисления определителя по первому 

столбцу: 

det A = 



n

k

kk

k Ma
1

11

1)1(  (2) 

Вообще говоря, определитель может вычис-

ляться по любой строке или столбцу матрицы, т.е. 

справедлива формула: 

detA = 



n

k

ikik

ik Ma
1

)1( , i = 1,2,…,n. (3) 

Очевидно, что различные матрицы могут 

иметь одинаковые определители. 

Определитель единичной матрицы равен 1. 

Для указанной матрицы А число М1к называ-

ется дополнительным минором элемента матрицы 

a1k. Таким образом, можно заключить, что каждый 

элемент матрицы имеет свой дополнительный ми-

нор. Дополнительные миноры существуют только в 

квадратных матрицах. 

Дополнительный минор произвольного эле-

мента квадратной матрицы aij равен определителю 

матрицы, полученной из исходной вычеркиванием 

i-ой строки и j-го столбца. 

Свойство1. Важным свойством определителей 

является следующее соотношение: det A = det AT; 

Свойство 2. det ( A  B) = det A  det B. 

Свойство 3. det (AB) = detAdetB 

Свойство 4. Если в квадратной матрице поме-

нять местами какие-либо две строки (или столбца), 

то определитель матрицы изменит знак, не изме-

нившись по абсолютной величине. 

Свойство 5. При умножении столбца (или 

строки) матрицы на число ее определитель умножа-

ется на это число. 

Свойство 6. Если в матрице А строки или 

столбцы линейно зависимы, то ее определитель ра-

вен нулю. 

Столбцы (строки) матрицы называются ли-

нейно зависимыми, если существует их линейная 

комбинация, равная нулю, имеющая нетривиаль-

ные (не равные нулю) решения. 

Свойство 7. Если матрица содержит нулевой 

столбец или нулевую строку, то ее определитель 

равен нулю. (Данное утверждение очевидно, т.к. 

считать определитель можно именно по нулевой 

строке или столбцу.) 

Свойство 8. Определитель матрицы не изме-

нится, если к элементам одной из его 

строк(столбца) прибавить(вычесть) элементы дру-

гой строки(столбца), умноженные на какое-либо 

число, не равное нулю. 

Свойство 9. Если для элементов какой- либо 

строки или столбца матрицы верно соотношение: d 

= d1  d2 , e = e1  e2 , f = f1  f2 , то верно: 

mlk

fed

cba

mlk
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Пример. Вычислить определитель матрицы А = 
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= -5 + 18 + 6 = 19. 

 

Для этого, сначала они их сканируют, а затем 

файл отправляют в сообщени. 

Таким образом при таком обучению лекцион-

ные и практические занятия приближены к тради-

ционным классно-урочной занятиям.  
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Анотація 

У роботі проведено аналіз особливостей виробництва відновлюваних джерел енергії, зокрема біогазу. 

За анаеробної переробки біомаси процес утворення біогазу проходить за такими стадіями: гідроліз, ацидо-

генез, ацетогенез, метаногенез. Для виробництва біогазу використовують органічні відходи харчових ви-

робництв, побутові відходи, енергетичні культури, відходи виробництва біодизеля, відходи агропромис-

лового виробництва. 

У роботі зазначено, що вибір технології переробки органічних відходів ґрунтується на підборі опти-

мального складу сировини та параметрів (рН, температура, концентрація мікроелементів, співвідношення 

між С:N, вологість) проходження процесу анаеробного зброджування. 

Якість сировини характеризується рядом факторів (вологість, швидкістю розщеплення, ступенем ро-

зкладання, наявність живильного середовища для бактерій, вихід біогазу на одиницю сухої речовини, 

вміст метану в біогазі, співвідношення вуглецю і азоту в сировині). Саме від цих показників залежить час 

його зброджування, кількість одержуваного біогазу та його склад. Важливим фактором, що впливає на 

вихід біогазу, є співвідношення вуглецю та азоту в переробляється сировина, доцільно використовувати 

наступні співвідношення поживних речовин C:N=10:1 або 30:1. Запропоновано використовувати як сиро-

вину гній свиней та відходи цукрового та сокового виробництв. 

Гній тварин характеризується порівняно високою буферною ємністю, містить ряд важливих макро- та 

мікроелементів, необхідних для метаболізму популяцій бактерій, що обумовлюють метанове бродіння. 

Використання бурякового жому – перспективний варіант, оскільки до його складу входять вуглеводи, які 

легко розщеплюються. Проведені дослідження показали, що використання бурякового жому можливе в 

обсязі 25% від загального обсягу використаної сировини. Використання бурякового жому та яблучних ви-

чавок для виробництва біогазу не лише покращує здатність до хімічного розкладання сировини, багатої на 

клітковину, а й забезпечує високий потенціал для використання субстрату для виробництва біогазу на до-

даток до сонячної та вітрової енергії. 

Запропоновано технологічну схему виробництва біогазу з сировини комбінованого складу передбачає 

підготовку технологічного повітря, підготовку органічної сировини, метанове збродження, очищення та 

зберігання біогазу. 

Abstract 

The analysis of the production peculiarities of renewable energy sources, in particular biogas, is carried out 

in the work. In anaerobic processing of biomass, the process of biogas formation takes place in the following 

stages: hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis, methanogenesis. For the production of biogas organic waste from 

food production, household waste, energy crops, waste from biodiesel production, and waste from agro-industrial 

production are used. 

The paper notes that the choice of organic waste processing technology is based on the selection of the optimal 

composition of raw materials and parameters (pH, temperature, concentration of trace elements, the ratio between 

C:N, humidity) of the anaerobic fermentation process. 



14 The scientific heritage No 54 (2020) 

The quality of raw materials is characterized by a number of factors (humidity, rate of decomposition, degree 

of decomposition, the presence of nutrient medium for bacteria, biogas yield per unit dry matter, methane content 

in biogas, the ratio of carbon and nitrogen in raw materials). It is from these indicators that the time of its fermen-

tation, the amount of biogas produced and its composition depend. An important factor influencing the yield of 

biogas is the ratio of carbon and nitrogen in the processed raw materials, it is advisable to use the following ratios 

of nutrients C: N = 10:1 or 30:1. It is proposed to use pig manure and waste from sugar and juice production as 

raw materials. 

Animal manure is characterized by a relatively high buffer capacity, contains a number of important macro- 

and microelements necessary for the metabolism of bacterial populations that cause methane fermentation. The 

use of beet pulp is a promising option, as it contains carbohydrates that are easily broken down. Studies have 

shown that the use of beet pulp is possible in the amount of 25% of the total amount of raw materials used. The 

use of beet pulp and apple pomace for biogas production not only improves the chemical decomposition of raw 

materials rich in fiber, but also provides a high potential for the use of substrate for biogas production in addition 

to solar and wind energy. 

The proposed technological scheme of biogas production from raw materials of combined composition pro-

vides for the preparation of process air, preparation of organic raw materials, methane fermentation, purification 

and storage of biogas. 

Ключові слова: біогаз, гній свиней, буряковий жом, яблучні вичавки, технологічна схема, метан, ву-

глець, азот. 

Keywords: biogas, pig manure, beet pulp, apple pomace, technological scheme, methane, carbon, nitrogen. 

 

Formulation of the problem. As a result of eco-

nomic activity, enterprises produce unprocessed resi-

dues, the mass and volume of which can reach signifi-

cant volumes. In particular, the by-products of the food 

industry are: beet pulp, fruit and vegetable pomace, the 

volume of which is estimated at tens of tons. All these 

products are organic raw materials that should be used 

for the biogas complex. Due to anaerobic fermentation, 

biogas is obtained from the prepared substrate. In this 

way, companies get rid of the need to dispose of waste, 

as well as get the opportunity to earn extra income from 

the use or sale of their own electricity. 

Analysis of research and publications. The issue 

of renewable energy production is extremely relevant. 

Recently, both in Europe and in Ukraine, biogas plants 

are being actively built. The product of these complexes 

is biogas. 

Biogas is a mixture of gases (methane and carbon 

dioxide) obtained from biomass due to anaerobic fer-

mentation in special reactors (methane tanks) used as 

fuel [1, 2]. In anaerobic processing of biomass, the pro-

cess of biogas formation takes place in the following 

stages: hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis, methan-

ogenesis (Fig. 1) [3]. 

The formation of biomethane is a staged process 

that begins with the stage of hydrolysis. Hydrolytic mi-

croorganisms decompose macromolecules into soluble 

compounds, which can then be converted into low mo-

lecular weight organic compounds. This group of mi-

croorganisms includes obligate anaerobic bacteria of 

the genera: Enterobacteriaceae, Clostridiaceae, Lacto-

bacillaceae, Streptococaccaceae. During fermentation 

by hydrolytic bacteria volatile fatty acids, amino acids, 

glucose are formed [4]. 

Acidogenesis (acid-forming phase). Compounds 

formed in the process of hydrolysis by acidogenic bac-

teria are converted into compounds with lower molec-

ular weight (acetic, propionic acids, low molecular 

weight alcohols, aldehydes and ketones), as well as in-

organic components H2, CO2, N2, H2S. This process 

leads to a change in the pH value of the medium due to 

the accumulation of acids, which inhibit the process of 

methanogenesis [5]. 

Acetogenesis. The group of acetogenic microor-

ganisms includes both obligate and facultative cultures, 

which are able to ferment organic acids and other com-

ponents formed in the previous stages to H2, CO2 [6]. 

Other representatives of the stage of acetogenesis are 

homoacetogenic bacteria, which are able to ferment n-

C-containing compounds to acetic acid. 

Methanogenesis. Organisms capable of carrying 

out this process are specialized archaea [7]. Archaea 

have a number of common features. This applies to the 

composition of the cell wall, lipids, the apparatus of 

transcription and translation, prosthetic groups and co-

enzymes, the mechanism of autotrophic fixation of 

CO2, as well as the method of obtaining energy. 
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Fig. 1. The process of biogas formation 

 

The development of the direction of biogas pro-

duction allows to solve a number of important problems 

of today: 

1. Getting biogas and additional energy; 

2. Disposal of waste and get rid of the cost of their 

disposal; 

3. To improve the environment due to waste pro-

cessing; 

4. Own electricity gives independence from the 

central power grids and prevents emergencies caused 

by its disconnection; 

5. Production of organic fertilizers. 

The development of biogas technologies in 

Ukraine is possible in several areas (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Directions of development of biogas technologies in Ukraine [8] 
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The following types of organic waste are suitable 

for biogas production: manure, bird droppings, grain 

and molasses, post-alcohol production liquid, beer pel-

lets, beet pulp, fish and slaughterhouse waste (blood, 

fat, intestines, kaniga), grass, household waste, dairy 

waste - salt and sweet whey, biodiesel production waste 

- technical glycerin from rapeseed biodiesel produc-

tion, waste from juice production - fruit, berry, vegeta-

ble, grape aging, algae, starch and molasses production 

waste - pulp and syrup, potato processing waste, chip 

production - cleaning, skins, rotten tubers, coffee pulp. 

In addition to waste, biogas can be produced from spe-

cially grown energy crops, such as silage corn or sylph, 

as well as algae. The type of raw material determines 

the yield of biogas (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Yield of biogas from 1 ton of raw material [9]: 

1 – fat, 2 – molasses, 3 – grain, flour, bread, 4 –technical glycerin, 5 – straw, 6 – fish waste. 7 – fat pulp, 

8 – corn silage, 9 – beet pulp, 10 – beer pellets, 11 – slaughterhouse waste, 12 – fruit and vegetable pulp, 

13 – root vegetables, 14 – solid household waste, 15 – cellular bird droppings, 16 – corn mash, 17 – whey, 

18 – post-alcohol production liquid. 19 – mashed potato, 20 – pork manure, 21 – cattle manure 

 

The choice of organic waste processing technol-

ogy is based on the selection of the optimal composi-

tion of raw materials and parameters (pH, temperature, 

concentration of trace elements, the ratio between C: N, 

humidity) of the anaerobic fermentation process [10, 

11]. Careful analysis, preparation of mixtures and com-

pliance with technological regimes allow to obtain bio-

gas with a high methane content. 

The aim of the study. The aim of the study is to 

analyze the factors influencing the process of obtaining 

biogas from different types of raw materials; determine 

the criteria for selection of raw materials for biogas 

plants; development of biogas production technology 

from multicomponent raw materials and organization 

of production control. 

Presenting main material. According to the di-

rections of development of biogas technologies in 

Ukraine, in our opinion, the most optimal is the use of 

the Danish model, the essence of which is the joint pro-

cessing of waste from livestock enterprises and food in-

dustry enterprises. 

The most important factors influencing the 

productivity of biogas plants are the correct selection of 

raw material components and its preparation for fer-

mentation. 

The quality of raw materials loaded into the fer-

menter of the biogas plant is characterized by: 

1. humidity, 

2. the rate of its cleavage, 

3. the degree of decomposition, 

4. the presence of a nutrient medium for bacteria, 

5. the output of biogas per unit of dry matter, 

6. methane content in biogas, 

7. the ratio of carbon and nitrogen in the raw ma-

terial [12]. 

It is from these indicators that the time of its fer-

mentation, the amount of biogas produced and its com-

position depend. 

The breakdown of organic matter into individual 

components and conversion into methane occurs only 

in a humid environment, because the various types of 

bacteria involved in this process can only process sub-

stances in dissolved form [13]. According to research, 

the humidity of the feedstock loaded into the reactor of 

the biogas plant is at least 85% in winter and 92% in 

summer, and the yield of biogas directly depends on the 

type of feedstock used, as well as the temperature of the 

fermentation process. 

The rate of splitting of raw materials determines 

its residence time in the fermenter and the less this time, 

the more economical installation. Raw materials al-

ways consist of different groups of substances, the rate 

of decomposition of which differs significantly (Fig. 3) 

[12]. The unit of measurement for the minimum de-

composition time in the fermenter is the time of gener-

ation of the corresponding type of bacteria, so if the fer-

mentation time is short, the bacteria will not have time 

to double their bacterial mass, which will lead to a drop 

in gas formation. 
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Fig. 3. The rate of decomposition of different groups of substances 

 

The degree of decomposition of raw materials di-

rectly depends on its composition and affects the 

amount of gas produced. Usually its value varies from 

30-70%, and for the average fermentation period will 

be up to 60%. However, plants operating exclusively 

on renewable raw materials reach a degree of decom-

position of 80% of organic dry matter. In addition, the 

use of enzymes, boosters for artificial degradation of 

raw materials (eg, ultrasonic or liquid cavitators) and 

other devices can increase the yield of biogas in the 

most common installation from 60 to 95% of the theo-

retically possible yield [14 – 16]. 

For the growth and activity of methane-forming 

bacteria necessarily require the presence in the raw ma-

terials of organic and mineral nutrients such as carbon, 

nitrogen, hydrogen, sulfur, phosphorus, potassium, cal-

cium, magnesium and some trace elements iron, man-

ganese, molybdenum, zinc, cobalt, selenium, tungsten, 

nickel, etc. [17]. 

An important factor influencing the yield of biogas 

is the ratio of carbon and nitrogen in the processed raw 

materials. If it is too large, then the lack of nitrogen to 

inhibit the process of methane fermentation. If this ratio 

is very small, then such a large amount of ammonia is 

formed that it becomes toxic to bacteria. Therefore, to 

maintain it in the optimal range in order to obtain the 

maximum possible yield of biogas, modern biogas 

plants run on mixed raw materials, using the following 

ratios of nutrients [12]: C: N: P = 75: 5: 1 or 125: 5: 1; 

C: N = 10: 1 or 30:1; N:P=5:1. 

The methane content in biogas is determined pri-

marily by the composition of raw materials. Its maxi-

mum amount is derived from proteins - 71%, fats give 

68%, and carbohydrates - only 50% [17]. 

Under this approach, it is proposed to use pig ma-

nure and cellulose-containing vegetable raw materials, 

in particular waste from sugar and juice production, as 

raw material. 

Livestock manure, in particular pig manure, is a 

substrate suitable and often used for biogas production. 

Their widespread use is due to a number of factors. Ma-

nure wastes, especially litterless, due to the high water 

content, are suitable for dilution of other, more concen-

trated substrates, which allows them to be pumped. In 

addition, the composition of the manure is character-

ized by a relatively high buffer capacity, which makes 

it useful to prevent sudden changes in pH in the reactor. 

The manure contains a sufficient number of important 

macro- and microelements necessary for the metabo-

lism of bacterial populations that cause methane fer-

mentation [18], as well as the actual starting popula-

tions of methane-generating bacteria, which makes it 

almost indispensable when launching methane tanks. 

The physico-chemical composition of manure 

waste can differ significantly. Among the factors influ-

encing the composition of manure are the following: 

the type of animals, diet, method of keeping animals, 

the method of accumulation and excretion of their ex-

crement [19, 20]. 

However, the physicochemical composition of pig 

manure affects the potential for biogas output from it 

(Table 1). 

In the production of sugar, the yield of by-products 

is,% of the mass of beets: tops - 50 ... 70, fresh pulp - 

70 ... 90, filtration sludge - 8 ... 12 and molasses - 4 ... 

6 [21]. By total weight, the largest share of solid waste 

from sugar production is pulp. Most of the pulp is not 

currently used and must be taken to dumps or fields be-

fore the start of the new production season. This leads 

to environmental pollution and impairs soil fertility 

[22]. Given the large volumes of sugar beet processing 

and beet pulp production, it can be noted that the pro-

cessing, storage and disposal of beet pulp is a serious 

problem. Intensively changing economic conditions in 

the regions of sugar beet processing and the location of 

processing plants have a special impact on solving this 

problem. 
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Table 1 

Physico-chemical characteristics of pig manure 

Indicator Units of measurement Indicator value 

The content of the Wed. % to mass 0,6 – 12,2 

Ash content % to average. 15 – 16 

Nitrogen (Ng) 
% to average. 2,9 – 6,8 

g / l 0,59 – 5,02 

Ammonium nitrogen % to average. 2,9 – 6,8 

g / l 0,59 – 5,02 

LJK * g equ / l 1,27 – 38,4 

Phosphorus (Pl) % to average. 0,35 – 0,64 

g / kg 0,1 – 2,5 

Biogas yield m3 / kg COP 0,2 – 0,93 

The output of CH4 m3 / t COP 0,29 – 0,68 

 

The use of beet pulp is a promising option, as it contains carbohydrates that are easily broken down (Table 2) 

[23]. 

Table 2 

Characteristics of beet pulp 

Indicator Units of measurement Value 

Crude protein (N. 6.25) g / 100 ga 1.1 

Raw fat g / 100 ga 0.1 

Starch g / 100ga 2.8 

Total sugars g / 100 ga 7.5 

Raw fiber g / 100 ga 1.1 

Lignin g / 100 ga ˂ 0.9 

pH - 3.7 

N g / 100 ga 1.8 

C. g / 100 ga 59.1 

The ratio of C to N - 31.1 

 

Advantages of using sugar beet pulp as a raw ma-

terial for biogas production: 

- methane yield reaches 400 - 468 LN kg-1 LTR 

(volatile solids) with increasing biogas yield addition-

ally from the fibrous substrate cofactor; 

- contains a large number of easily digestible com-

ponents that can be rapidly digested by microorgan-

isms. 

- stages of anaerobic digestion (hydrolysis, acido-

genesis, acetogenesis and methanogenesis) can take ef-

fect quickly, especially for raw materials with a high 

content of lignin or cellulose;- substrate cofactor (raw 

material with easily fissile substrates shows degassing 

of CO2 and higher kinetic indicators of acetic acid pro-

duction). 

Studies have shown that the use of beet pulp is 

possible in the amount of 25% of the total amount of 

raw materials used. More pulp, although periodically 

provides maximum production of biogas and methane, 

but is not appropriate for long-term implementation in 

biogas plants. 

However, experiments have shown that within the 

first five minutes after adding beet pulp to the reactor, 

the methane yield can more than double. At the same 

time, no signs of process instability were found in the 

context of lowering the pH value, accumulation of vol-

atile fatty acids (LFA) and decrease in methane content. 

Processing of apples is to obtain juices, purees, 

compotes and other products, as well as to obtain by-

products. By-products include pomace, wipes, clean-

ing, which are rich in nutrients and biologically active 

substances (Table) [24]. The mass fraction of moisture 

is 72.4%, the bulk density is 753 kg / m3, the product 

density is 1020 kg / m3 (Table 3). 

The use of beet pulp and apple pomace for biogas 

production not only improves the chemical decomposi-

tion of raw materials rich in fiber, but also provides a 

high potential for the use of substrate for biogas pro-

duction in addition to solar and wind energy. 

Beet pulp and apple pomace were mixed with wa-

ter and homogenized with a mixer. To ensure the non-

toxic effect of ammonia on methane-producing bacte-

ria, the ratio of carbon to nitrogen in both types of raw 

materials ranged from 15 to 34. The content of solid 

materials of plant origin in the mixture is 12% and be 

pre-crushed to a particle size of not more than 30 mm. 

The most rational method of waste disposal may 

be anaerobic coenzyming of pig manure with cellulose-

containing raw materials (food waste) to obtain biogas. 

This process generates energy that can be used for their 

own needs, and waste after biogas production is a high-

quality fertilizer for agricultural land on which fodder 

crops are grown. 

Substrate from pig manure contains ammonium 

ions, which are formed during the hydrolysis of urea, 

amino acids, amines and other nitrogenous substances. 

High concentrations of ammonium inhibit the activity 

of the association of microorganisms involved in the 

enzymatic processing. 

The reduction of ammonium content is achieved 

by reducing the concentration of pig manure, but under 

such conditions, there is a decrease in biogas yield and 
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increase the cost of processing. To increase the yield of 

biogas in the fermenter add cellulose-containing raw 

materials, which are a source of carbon. In the process 

of fermentation of cellulose-containing raw materials, 

the content of carboxylic acids formed increases and 

leads to lower pH and inhibition of the methane for-

mation process, because the rational parameters of fer-

mentation with methane formation are pH values in the 

range of 6.8 - 7.2. Also during the fermentation of cel-

lulose-containing raw materials, the methane content in 

biogas is reduced. 

Table 3 

Chemical composition of apple pomace (%) 

Indicators Units of measurement Content 

Mass fraction of moisture % 72,4 

Crude protein % 1,80 

Crude fat % 1,20 

Crude fiber % 10,50 

Nitrogen-free extractives % 13,30 

Sugars % 9,91 

Tannins % 0,041 

Pectic substances % 1,98 

Raw ash % 0,80 

Valina mg / 100 g 9,15 

Isoleucine mg / 100 g 5,81 

Leucine mg / 100 g 3,51 

Lysine mg / 100 g 31,12 

Methionine + cystine mg / 100 g 17,16 

Threonine mg / 100 g 4,69 

Tryptophan mg / 100 g 4,58 

Pheninanalin + tyrosine mg / 100 g 9,91 

Vitamin B1 mg / 100 g 0,03 

Vitamin B2 mg / 100 g 0,01 

Vitamin B3 mg / 100 g 0,02 

Vitamin E mg / 100 g 0,05 

Vitamin C mg / 100 g 7,68 

Phosphorus mg / 100 g 20,0 

Calcium mg / 100 g 70,0 

Carotene mg / 100 g 0,28 

 

In the case of using cellulose-containing raw ma-

terials with a high content of lignin, the fermentation 

rate of the raw material is slowed down by reducing the 

access of microorganisms to the substrate. 

To increase the access of microorganisms to food 

sources, it is necessary to carry out preliminary destruc-

tion of raw materials by grinding and / or using pre-

enzymatic hydrolysis at pH 5 – 6. In this case the pH of 

which is in the alkaline range, allows you to set the de-

sired value. 

The combined use of pig manure and cellulose-

containing raw materials leads to a balanced substrate 

in the elemental composition, which contributes to the 

development of the association of microorganisms, the 

availability of biomass for fermentation and a higher 

percentage of processed biomass. 

To increase the rate of biogas production, the ratio 

of inoculum / substrate to dry matter should be about 1: 

1. From the energy point of view, the fermentation pro-

cess is proposed to be carried out in the mesophilic 

mode. 

The technological scheme of biogas production 

from raw materials of combined composition is pre-

sented in fig. 4. 
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Fig. 4. Technological process of biogas production 

 

The first stage of work is the preparation of pro-

cess air, during which there is a mechanical cleaning of 

dust and inclusions of various origins. 

Various methods are used in industrial air purifi-

cation, including mechanical methods (cyclones, dust 

collectors, filters), the use of antiseptics, elevated or re-

duced temperatures, ultraviolet radiation and ionizing 

radiation. 

Then carry out the preparation of waste from the 

farm for disposal by methane fermentation. Manure 

preparation is an integral part of the technological pro-

cess, as it affects the parameters of methane fermenta-

tion and the yield of biogas as a result. 

With the help of pumps, manure is removed from 

the farm and fed to the drives. Accumulation takes 

place in warehouses to provide the required volume of 

substrate for loading into the reactor for a period of sev-

eral hours to two days. Storage parameters depend on 

the availability of raw materials and reactor capacity. 

The area required for storage depends on the volume of 

the substrate. The presence of odors from storage 

should be minimal. This can be achieved by placing 

ventilation systems. 

Mechanical treatment of organic waste from agri-

cultural production involves the grinding of solid sub-

strates. Crushers with blades are more often used. 

The process of transporting manure and vegetable 

raw materials to the premixing reactor from the reser-

voirs is carried out using screw conveyors and screw 

pumps. Balancing the substrate in terms of nutrient 

content and C: N ratio is done by mixing pig manure 

and vegetable raw materials using a paddle mixer. 

Methane bacteria can live and multiply when the 

substrates are sufficiently dissolved in water (at least 

50% water). Therefore, technical water is added to the 

substrate so that the dry matter content in it was 5-15% 

for the optimal fermentation process. The temperature 

inside the reactor is maintained at 25 ° C, the pH is 4.5-

6. At this stage, the breakdown of high molecular 

weight organic substances (proteins, fats, carbohy-

drates) into low molecular weight (sugars, amino acids, 

fatty acids and water) using exoenzymes of aerobic 

bacteria. 

Then the substrate actually enters the methane 

tank, where the process of methane fermentation takes 

place. Anaerobic fermentation is a multi-stage process 

carried out by several functional groups of bacteria that 

interact closely with each other. According to food 
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needs, bacteria that carry out methanogenesis are di-

videdinto 3 types: hydrolytic (acetogenic), homoacetate 

and actually methanogenic. Hydrolytic bacteria un-

dergo enzymatic cleavage of complex water-insoluble 

organic polymers - proteins, lipids and polysaccharides. 

Homoacetate bacteria carry out symbiotic acetogenic 

dehydrogenation of fatty acids with a longer chain (than 

acetic acid), a chain (propionic, butyric, benzoic), 

which is the limiting stage in the formation of methane. 

Syntrophic microorganisms are represented by both ob-

ligate and facultative anaerobes (Synthrophobacter, 

Syntrophomonas, Desulfovibro), their microbiology is 

not fully understood. The process of decomposition by 

these bacteria of organic acids and alcohols into hydro-

gen and acetic acid can be carried out thermodynami-

cally only at very low concentrations of hydrogen. 

Methanogens are a group of microorganisms that 

differ greatly from all others in their properties, physi-

ology and biochemistry. They are characterized by a 

very low growth rate, are extremely sensitive to envi-

ronmental conditions and require, above all, the ab-

sence of dissolved oxygen and other oxidants in the en-

vironment. 

To intensify the fermentation process, so that bac-

teria can work well in a single-stage anaerobic process, 

it is necessary to create certain technological parame-

ters and living conditions that will provide the most fa-

vorable conditions for the formation of biogas. Me-

thane bacteria can live and multiply when the substrates 

are sufficiently dissolved in water (at least 50% water). 

Unlike aerobic bacteria, yeast and fungi, they cannot 

exist in the solid phase. 

In General, the anaerobic process of cleavage of 

organic substrates provides a significant number of mi-

croorganisms. About 50% of bacteria are aerobic or op-

tionally aerobic, well tolerate oxygen. Therefore, the 

small amount of oxygen that penetrates when opening 

the inspection holes is not harmful. The presence of 

light slows down the fermentation process. It is possi-

ble to eliminate the influence of light on the process in 

practice by using an opaque cover. 

The following ratio of nutrients C: N = 30: 1 can 

be taken as a guide for mixing substrates. The reactor 

is loaded according to the selected ratio of components 

and duration of fermentation in automatic mode (tran-

sition to manual control mode is allowed). The process 

proceeds at pH = 6.8–7.4, which is controlled by a built-

in pH meter and humidity of 92%, which is controlled 

by a stationary moisture meter. Maintaining the temper-

ature in the reactor is performed by heating with hot 

coolant. In order to ensure a stable fermentation pro-

cess, the sludge and the remains of the fermented mass 

are periodically shipped from the reactor. 

Dehydrated sludge (humidity about 75-80%) is 

subjected to drying. Drying of biofertilizers allows to 

use more fully the potential of the biogas plant and in-

crease its profitability. 

Biogas generated during fermentation enters the 

gasholder, which performs the function of gas accumu-

lation before its purification. Biogas composition: 55-

75% methane, 25-45% CO2, minor impurities of hydro-

gen (H2) and hydrogen sulfide (H2S), nitrogen, aro-

matic hydrocarbons, halogen-aromatic hydrocarbons. 

Therefore, before supplying biogas to the gas network, 

it is necessary to prepare and purify. 

Biogas purification is the removal of CO2 and H2S. 

The most common is rinsing with water under pressure, 

which is based on the different solubility of carbon di-

oxide in water. Biogas is first compressed to 3 bar, and 

on the next compressor - to 9 bar, after which the coun-

tercurrent flows through a water-filled absorption col-

umn. Hydrogen sulfide, carbon dioxide, ammonia and 

dust dissolve in the column in water. These substances 

are removed from the system after reducing the water 

pressure. 

The primary purification of biogas from water 

usually occurs when the gas is cooled to ambient tem-

perature. This occurs in the gasholder and pipelines. 

The purified biogas is stored in gasholders, which 

are made in the form of a bag made of high-strength 

PVC resistant to temperature changes. The gas pressure 

inside the gasholder is 0.5 MPa, up to 4000 m3. 

The obtained purified biogas is fed to the gas dis-

tribution network. 

As biogas has no odor, flavorings must be added 

to detect leaks. Organic substances containing sulfur 

are used for this purpose: mercaptans or tetrahydrothi-

ophenes. The addition occurs by injecting the substance 

into the pipeline. 

Also, biogas entering the network must have the 

same energy value as natural gas. The measure of this 

is the caloric content, relative density and Wobbe num-

ber. Regulation of characteristics occurs by addition of 

air (at high caloric content) or liquefied propane-butane 

gas (at low caloric content). 

Biogas production is not possible without a clear 

organization of production control (Table 4), the avail-

ability of qualified personnel, laboratory instruments, 

measuring equipment. 
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Table 4 

Checkpoints on biogas production 

Stage of the process Controlled parameter Frequency of control 
Norms of techno-

logical parameters 
Control methods 

Air intake from the at-

mosphere 
Temperature Constantly 20˚С <Т 40˚С Thermometer 

Air filtration Pressure Constantly p = 6kPa Manometer 

Obtaining a substrate 

for fermentation 

The level of filling the 

collection; temperature; 

pH of the medium 

Constant pH and 

temperature, level - 

at loading 

Kl = 0.8, t = 25° C, 

pH = 4.5-6.0 

Level gage, pH me-

ter, Thermocouple 

Methane fermentation 

The level of filling the 

collection; temperature; 

pH 

Constant pH and 

temperature, level - 

at loading 

Kl = 0.8 t = 37°C 

pH = 6.8-8 

Level gage, pH me-

ter, Thermocouple 

Dehydration on a filter 

press 
Pressure Constantly P = 0.1-0.2 MPa Manometer 

Drying of the solid 

fraction of sludge 
Temperature Constantly T = 130 ° C Thermocouple 

Accumulation of biogas 

in a wet gasholder 
Pressure in the gasholder Constantly 10 kPa Manometer 

Purification from car-

bon dioxide and hydro-

gen sulfide 

Pressure, water tempera-

ture, hydrogen sulfide 

concentration 

Constantly 

P = 1.2 MPa, T = 

10 ° C, C <0.2 g / 

m3 

Manometer, ther-

mometer, gas ana-

lyzer 

Condensation in gas 

pipelines 
Water temperature 

Constantly at the en-

trance to the heat ex-

changer 

T = 5 ° C Thermometer 

Accumulation of puri-

fied biogas 
Pressure Constantly P = 1.2 MPa Manometer 

Adaptation of energy 

value 
Concentration Constantly Q = 31.8 MJ / m3 Gas analyzer 

 

Conclusions. Biogas production allows to solve a 

number of important tasks, in particular the utilization 

of organic waste. The most optimal is the joint pro-

cessing of waste from livestock and food companies. 

The most important factors influencing the productivity 

of biogas plants are the correct selection of raw material 

components and its preparation for fermentation. In 

such an approach, it is proposed to use pig manure and 

cellulose-containing vegetable raw materials, in partic-

ular sugar and juice production wastes, as raw materi-

als. 

The combined use of pig manure and cellulose-

containing raw materials leads to a balanced substrate 

in the elemental composition, which contributes to the 

development of the association of microorganisms, the 

availability of biomass for fermentation and a higher 

percentage of processed biomass. Technological 

scheme of biogas production from raw materials of 

combined composition provides for preparation of pro-

cess air, preparation of organic raw materials, methane 

fermentation, purification and storage of biogas. 
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Анотація 

Досліджується проблема забезпечення доступності інформації у розподіленому мережевому середо-

вищі центру обробки даних. Визначено структуру та розроблено опис процесу функціонування інформа-

ційної системи, призначеної для розподіленого виконання завдань. Запропоновано методику оцінки про-

дуктивності елементів розподіленої інформаційної системи на основі побудови часового профілю. 

Abstract 

The problem of ensuring the availability of information in the distributed network environment of the data 

center is investigated. The structure and the description of process of functioning of the information system 

intended for distributed performance of tasks are defined. The method of estimation of productivity of elements 

of the distributed information system on the basis of construction of a time profile is offered 

Ключові слова: центр обробки даних; розподілена інформаційна система; часовий профіль; послідо-

вний виконавець; пропускна спроможність; час відгуку системи. 

Keywords: data processing center; distributed information system; time profile; consistent performer; band-
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Вступ. Програмно-апаратною основою та го-

ловною складовою сучасної інформаційної інфра-

структури дедалі стають центри обробки даних 

(ЦОД). Сучасний ЦОД – це складний, розподілений 

у просторі програмно-апаратний комплекс, призна-

чений для обробки, зберігання і розповсюдження 

інформації шляхом надання інформаційних послуг 

споживачам інформації [1]. У зв’язку з цим, важ-

ливе значення набувають такі показники продукти-

вності функціонування ЦОД, як його пропускна 

спроможність та час відгуку. Серед багатьох факто-

рів, на які впливають зазначені показники, важливе 

значення займає забезпечення доступності інфор-

мації. 

Для забезпечення доступності інформації не-

обхідним є апріорне знання показників ефективно-

сті функціонування ЦОД. Одним із суттєвих показ-

ників ефективності, який впливає на доступність ін-

формації в ЦОД є продуктивність його 

розподіленої інформаційної системи (РІС). 

Існуюча практика оцінювання продуктивності 

РІС ЦОД носить лише орієнтовний характер. Най-

більш раціональним підходом щодо одержання ро-

зрахунків продуктивності РІС ЦОД є застосування 

прогностичних моделей. Знаючи прогноз продук-

тивності РІС можна передбачити поведінку сис-

теми у різних умовах функціонування та забезпе-

чення доступності інформації ЦОД. 

Постійне зростання обчислювальних можли-

востей апаратних платформ та нерівномірність оно-

влення обчислювальної техніки призводить до 

того, що матеріальну основу РІС, що взаємодіяти-

муть у ЦОД, сьогодні складають різнорідні за поту-

жністю апаратні засоби. Робота цих засобів по-

винна бути узгоджена з урахуванням продуктивно-

сті та індивідуальних особливостей побудови 

програмного забезпечення. 

У зв’язку з цим актуальною є загальна про-

блема прогнозування продуктивності РІС ЦОД та 

оцінювання доступності інформації з урахуванням 

технічних параметрів складових елементів ЦОД. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Переважна більшість теорій побудови розподіле-

них інформаційних систем, що складають обчислю-

вальну мережу ЦОД, не охоплюють всі зазначені 

вище особливості комплексно. Проблема визна-

чення продуктивності РІС ЦОД пов’язується з по-

будовою математичних моделей, які б дозволили 

варіювати простір ознак доступності інформації на 

основі прогностичних коефіцієнтів. Один з таких 

підходів базується на використанні калібруваль-

ного методу [2]. Разом з тим, запропонована модель 

достатньо складно масштабується на випадок 

опису великих систем, які складаються з сотень і 

тисяч вузлів. 

Традиційні моделі для паралельних систем пе-

редбачають постійний склад обчислювального про-

стору і не застосовуються для опису розподілених 

систем, тому продуктивність розподілених додат-

ків описується, як правило, на якісному рівні. 

Останнім часом з’явились та одержали розвиток те-

хнології розподілених обчислень [3], які застосову-

ються за участі різнорідних обчислювальних ресу-

рсів. Особливістю таких РІС є неоднорідна та дина-

мічно-змінна структура ресурсів – обчислювальні 

вузли можуть підключатися до системи та вихо-

дити з неї у будь-який момент протягом роботи си-

стеми. Разом з тим, хоча модель у [3] і враховує де-

які особливості РІС, проте не дозволяє кількісно 

оцінювати загальну продуктивність такої системи. 

У роботі [4] запропоновано підхід до оцінки 

доступності інформації на основі продуктивності 

розподілених обчислювальних систем, до складу 

яких входять вузли різної потужності. При цьому 

вузли беруть участь у обчисленнях згідно з певним 

розкладом – функцією, яка приймає значення 1 у 

моменти, коли вузол виділяється для обчислень, і 0 

у протилежному випадку. Обмеженість моделі [4] 

визначається необхідністю апріорного знання роз-

кладу роботи системи. У [5] для таких систем “з ро-

зкладом” авторами пропонується методика аналізу 

продуктивності, заснована на порівнянні роботи 

системи з еталонною гіпотетичною системою. Ва-

ріювання еталонної системи дозволяє одержати кі-

лькісні оцінки різних характеристик, що і було реа-

лізовано на практиці у системі BNB-Grid [6]. Проте 

такий підхід не дозволяє обчислювати кількісні ха-

рактеристики системи апріорно, на основі аналіти-

чних розрахунків. 

У [7] пропонується оцінювати продуктивність 

РІС із сервіс-орієнтованою архітектурою шляхом 

урахування залежності пропускної здатності та об-

сягу буферів базової телекомунікаційної мережі від 

ймовірності втрати запитів в системі. Визначення 

параметрів здійснюється шляхом моделювання за 

допомогою ієрархічних кольорових мереж Петрі, 



The scientific heritage No 54 (2020) 25 

хоча запропонований апарат не дає можливості 

здійснювати алгоритмічний аналіз роботи мережі. 

Найбільш близькими щодо вирішення про-

блеми побудови моделі розподіленого процесу фу-

нкціонування РІС у теоретичному плані є роботи в 

області теорії розподілених обчислень та паралель-

них процесів. Так, у [8] алгоритми оцінювання ба-

зуються на оцінюванні часу виконання задач, який 

залежить від багатьох факторів – архітектури сис-

теми, середовища паралельних обчислень, власти-

востей програмних засобів, які застосовуються. У 

[9] основний акцент робиться на оцінюванні влас-

тивостей потоків інформації та впливу на загальну 

продуктивність системи. У [10] наведено порівня-

льний аналіз технологій оцінювання продуктивно-

сті, які використовуються в сучасних парадигмах 

розподілених обчислень. Відмічається, що, хоча ко-

жна з цих парадигм має власні засоби оцінки про-

дуктивності, всі вони є постфакторними і потребу-

ють достатньої статистики роботи системи. При 

цьому апріорне оцінювання продуктивності зали-

шається проблемним питанням. 

Отже, у наведених роботах не враховуються 

індивідуальні апаратні особливості елементів сис-

теми, поведінка у процесі функціонування та внут-

рішні комунікаційні можливості елементів сис-

теми. Залишаються не вирішеними питання ком-

плексного оцінювання продуктивності РІС з 

урахуванням зазначених раніше особливостей по-

будови: багаторівневої архітектури, відсутності 

централізації та координації часу, наявності конф-

ліктів та ресурсів, які спільно використовуються. 

Метою статті є розробка підходу щодо забез-

печення доступності інформації центру обробки да-

них на основі оцінки балансу продуктивності сис-

теми. 

Виклад основного матеріалу.  

Структура та процес функціонування розпо-

діленої інформаційної системи ЦОД. Вже достат-

ньо тривалий час робота складних інформаційних 

систем з розподіленою архітектурою описується 

моделлю, яка дає можливість представити таку си-

стему як сукупність взаємодіючих автономних сут-

ностей інформаційного простору. Процес функціо-

нування РІС, що працює у складі ЦОД, визначає 

взаємодія процесів роботи програмних об’єктів 

(агентів) iji njmiA ,1,,1,,  , які працюють під 

керівництвом контейнерів iji njmiK ,1,,1,,  , з 

операторами jiO ,  та логічним середовищем плат-

форми існування jiП ,  у деякому фізичному сере-

довищі розподіленої інформаційної системи. Суку-

пність jijijiji KAOП ,,,, ,,,  утворює послідовного 

виконавця jiB , . У свою чергу сукупність послідов-

них виконавців утворює розподіленого виконавця 

[11]. 

Схематичне уявлення про цю взаємодію мо-

жна описати так. Кожен оператор jiO ,  виконує пе-

вну послідовність дій, які визначені регламентом 

його роботи. При цьому він працює у програмному 

середовищі, встановленому на його платформі 

jiП ,  (програмне забезпечення ЦОД, розподілені 

додатки та ін.). Послідовність дій виконавця скла-

дається з окремих кроків 

jiikji KknjmiS ,,, ,1,1,,1,  , де jiK ,  – 

загальна кількість кроків j-го виконавця і-го рівня, 

які фіксуються логічним середовищем платформи 

та є видимими для його агента jiA , . 

На основі дій оператора належний йому агент 

визначає логічну послідовність своїх дій. Частина 

цих дій - звернення та передача інформації до ін-

ших агентів, а інша частина – до оператора. Звер-

нення до агентів та оператора супроводжуються пе-

редачею повідомлень відповідного типу. Такий під-

хід дозволяє наочно подати роботу системи у 

вигляді мережевого графіка, кожен крок якого у по-

дальшому може бути оціненим з точки зору його 

тривалості.  

Основні параметри продуктивності розподі-

леної інформаційної системи. Для забезпечення мо-

жливості оцінювання алгоритмічного та кількіс-

ного аспектів функціонування РІС скористаємось 

підходом [12-14], де зазначається, що основні види 

продуктивності можуть бути отримані на основі ча-

сової діаграми роботи комп’ютерної системи. Тому 

метою є отримання часової діаграми роботи сис-

теми. Цю діаграму можна описати за допомогою 

часового профілю. 

Часовим профілем роботи розподіленої сис-

теми CS  назвемо вектор-функцію 

         nitgtgtgtG n ,1,,...,, 21  , де  tg1 – ча-

совий профіль послідовного виконавця CESEi 

. 

Часовим профілем послідовного виконавця 

iSE  назвемо однозначну функцію  tg1 , визна-

чену на R, з областю значень – множина кортежів 

виду  iaqsp ,,, , де Pp  – процес, 

 pSs  – крок,  scxq  – дія,  ii qwa   – 

атомарний процес послідовного виконавця 
iSE . 

Завдання побудови  tG  для системи CS  розби-

вається на два етапи: 

- для кожного 
iSE  визначити послідовність 

виконуваних ним дій; 

- для кожної дії визначити час, необхідний да-

ному 
iSE  на її виконання. 

Кожен з кроків передбачає певну сукупність 

операцій у системі 

   ,...,,' обчисленняактиваціяєктаобформуванняscx

, які визначають функціональність агентів у сис-

темі. У свою чергу, кожна дія складається з мно-

жини атомарних процесів, що виконуються маши-

ною під час реалізації дій 

   паузастопзапитстартqw i ,,...,, . 
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Кожен атомарний процес володіє деякою три-

валістю його виконання, сумарна тривалість сукуп-

ності атомарних процесів і визначатиме загальний 

час виконання програми при вирішенні певних за-

дач. Знаючи часовий профіль поведінки системи, 

можна отримати оцінки різних видів продуктивно-

сті, а також вивести співвідношення, що зв’язують 

основні форми продуктивності з різними кількіс-

ними характеристиками функціонування системи. 

Нехай дано розподілену систему CS , яка 

складається з Q послідовних виконавців. Введемо 

змінні, що характеризують функціонування CS : 

T – тривалість періоду функціонування CS  за 

астрономічним часом; 

J – число завдань, виконаних CS  за період 

спостереження. 

Завдання можна розуміти як виконання опера-

ції, функції, кроку, команди і тому подібне. 

Позначимо: 

T
JX   – пропускна спроможність системи 

CS ; 

iU  - кількість астрономічного часу, який i-й 

послідовний виконавець з CS , був зайнятий вико-

нанням завдання з J; 

T
U

W i
i   – завантаження i-го виконавця; 

iN  - загальна кількість дій (дія є складовою 

частиною завдання), виконаних i-м послідовним 

виконавцем протягом періоду T. 

i

i
i N

U
Pw   - середній час дії i-го послідов-

ного виконавця (це потужність виконавця, яка зале-

жить від продуктивності його апаратних засобів та 

організації процесу); 

J
N

En i
i   – середнє число дій i-го об’єкта на 

одне завдання з J. 

У цих позначеннях справедливим буде насту-

пне твердження. 

Пропускна спроможність і-го послідовного 

виконавця Qi ,1  може бути визначена за співвід-

ношенням 

ii

i

i
EnPw

W
X  . 

Збільшення числа дій на одну задачу 
iEn , або 

зменшення потужності (збільшення часу iPw ), 

однозначно призводять до зменшення пропускної 

спроможності виконавця. 

Також визначимо співвідношення між потуж-

ністю послідовного виконавця 
iPw , числом 

iN  

виконуваних ним дій при рішенні задачі і відно-

шенням часу обчислення
iU  до часу обміну

iTo : 

i

i
i U

To
 , де 

ii UToT  . 

Тепер завдання щодо поділу задач на розподі-

леній системі CS  можна сформулювати так: 

1. Дано: N – загальна кількість дій, які треба 

виконати за час Т; 

2. Треба так розподілити ці дії між Q виконав-

цями щоб: 
  i

ii

Pw
N

T


 1
 

або  1 ii

i

N
Pw

T
 , 

де 



m

i

i NN
1

, 

i

i

i
U

To
  і 

ii UToT  .  

Знаючи часовий профіль  tG , можна отри-

мати набір операційних змінних W, 
iN , J і T. Візь-

мемо у якості завдання виконання процесу у сис-

темі, а як дію – атомарний процес послідовного ви-

конавця. Тоді: 





Q

i

iJJ
1

, де  



Tt

ki

k

tgj  (
kt  – момент за-

кінчення процесу, наприклад, звернення до Stop в 

профілі 
ig ). 

 



Pp

k

T

pi dttU
0

 , де  tp  – характеристи-

чна функція кроку процесу p, тобто   1tp  

якщо    aqsptgi ... , або   0tp  у протиле-

жному випадку. 

 



Pp

T

ii dttN
0

 , де δi(t) – функція, яка прий-

має значення 1 у момент зміни значення   1tgi
 

і дорівнює 0 в решту моментів часу. 

Наступним важливим показником продуктив-

ності є час відгуку системи. Нехай на CS  розташо-

вано N агентів, до яких надходять запити. У якості 

завдання візьмемо виконання j-м агентом (

Nj ,1 ) запиту. Припускаємо, що N не зміню-

ється протягом періоду спостереження. Введемо 

наступні позначення: 

 J – число запитів, виконаних за період спосте-

реження Т; 

J   – число завдань, що надійшли в систему за 

період спостереження;  

 kr  – час корисної роботи k-го агента;  

  Tkz  ,  kr  – час “простою” k-го агента. 

Середній час виконання завдання можна вира-

зити як  



N

k

kr
J

R
1

1 . 

Середній час очікування запиту можна вира-

зити як   






N

k

krT
J

Z
1

1
. 

Взаємозв’язок між часом відгуку і пропускною 

спроможністю системи може бути визначено на ос-

нові співвідношення: 
J

J
Z

X

N
R


 , що може бути 

доведено наступним чином: 

    TkrkzNkk  ...1| . Звідси 
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NTkrkz
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. У разі, коли CS  – послі-

довний виконавець,  



N

k

Tkr
1

. Далі 

   



N

k

N

k J

NT
kr

J
kz

J 11

11
, або, використовуючи 

раніше введені позначення, можна записати 

X

N
R

J

J
Z 


, звідки отримуємо підтвердження іс-

тинності 
J

J
Z

X

N
R


 . 

Використовуючи раніше введене визначення 

пропускної спроможності, отримуємо: 

ii

ii

J

ZJ
Z

W

EnPwN
R





 . У разі JN  : 

Z
W

EnPwN
R

i

ii 


 . 

На основі двох розглянутих видів продуктив-

ності визначимо характеристики, які описують ви-

користання ресурсів (пам’яті) в системі. Нехай фу-

нкція  tpStg ,  визначає кількість одиниць 

пам’яті, займаної процесом p у момент t. Позна-

чимо:    
T

t dttpStgpm
0

,

 

і  
N

p

t pm
J

Str
1 , де 

N - число агентів, які були присутні у момент t=0, 

тобто не враховуємо динаміки функціонування аге-

нтів, а сума береться за всіма p в системі. Тоді кіль-

кість пам’яті, яка використовується в системі у мо-

мент t, дорівнює    



N

p

tpStgtm
1

, . 

У цих позначеннях середня кількість пам’яті, 

що використовується у системі, можна виразити як 

 

T

dttm
T

M
0

1 , або, використовуючи вираз для 

m(t):  

 




T N

p

dttpStg
T

M
0 1

,
1
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Звідки отримуємо StrXM  . 

Використовуючи формулу часу відгуку і підс-

тавивши в неї вираз для X, отримаємо 

Z
M

StrN
R 


 . 

Наведені співвідношення дозволяють кількі-

сно оцінити параметри розподілених інформацій-

них систем та синтезувати системи із заданими па-

раметрами пропускною спроможністю і часом від-

гуку. Таким чином, реалізується можливість 

апріорного формування структури РІС ЦОД з зав-

часно заданими параметрами щодо доступності ін-

формації. 

Аналіз результатів застосування методики. 

Запропонована модель не потребує визначення 

прогностичних коефіцієнтів, необхідних для реалі-

зації підходу на основі використання калібруваль-

ного методу [2]. Крім того, запропонована модель 

добре узгоджується також і з парадигмою розподі-

лених обчислень довготривалих задач з непостій-

ним складом виконавців [3]. У такому випадку 

змінним параметром є кількість послідовних вико-

навців та їх ієрархічна підпорядкованість розподі-

леному виконавцеві. 

На відміну від моделей оцінювання продукти-

вності у системах, які працюють за розкладом [4, 5], 

запропонована модель не потребує апріорного 

знання розкладу роботи та визначення еталонних 

параметрів процесу.  

Порівняння запропонованого підходу з моде-

люванням за допомогою ієрархічних кольорових 

мереж Петрі [7] свідчить про відсутність необхід-

ності апріорного достатньо складного обчислення 

ймовірності втрати запитів в системі. А, у порів-

нянні з технологіями сучасних розподілених обчи-

слень (Cloud, Jungle and Fog Computing) [10] немає 

необхідності збору достатньої кількості статистики 

роботи системи для її постфакторного оцінювання. 

Висновки. Застосування часових профілів для 

вирішення задачі аналізу продуктивності розподі-

леної інформаційної системи дозволяє вирішити 

проблему апріорної оцінки параметрів проектова-

них розподілених систем з метою розгортання на 

різнорідних апаратних платформах. Як видно з про-

веденого дослідження, вихідними даними для об-

числень є часові показники виконання елементар-

них операцій при виконанні завдань системою. За-

значені показники безпосередньо залежать від 

технічних характеристик апаратних платформ ви-

конавців і напряму визначають параметри продук-

тивності системи в цілому. Точність визначення 

продуктивності системи залежатиме від точності 

визначення часу виконання окремих атомарних 

операцій. 

Напрямком подальших досліджень може 

бути широке коло питань теоретичного обґрунту-

вання впливу технічних параметрів обчислюваль-

них систем на параметри продуктивності ЦОД. 

Адже, архітектура та параметри обладнання (про-

цесор, пам’ять) можуть суттєво змінювати часовий 

профіль виконання одних і тих завдань. Відтак, за-

значені аспекти потребують окремого (індивідуаль-

ного) врахування. 
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Анотація 

У статті приведена електродинамічна модель біологічно активної точки була розглянута як плоско-

шарова діелектрична структура. Завдання про взаємодію хвиль радіоімпульсного випромінювання з біоло-

гічно активною точкою є нестаціонарним завданням дифракції. За допомогою методу комплексних амплі-

туд ця задача була зведена до задачі дифракції для електромагнітних полів, що залежать експоненціально 

від часу. Для вирішення завдання про дифракції електромагнітного випромінювання на біологічно актив-

них точках був використаний метод об'ємних інтегральних рівнянь. Метод об'ємних інтегральних рівнянь 

дозволив отримати інтегральне рівняння за обсягом циліндричного резонатора моделі біологічно активної 

точки тварин. Як ядро інтегрального рівняння виступає функція Гріна для плоскошарового середовища. 

Використовуючи результати, отримані з літературних джерел, був побудований алгоритм для розрахунку 

цієї функції Гріна. 

Abstract 
The article present a plane-layered dielectric structure was considered as an electrodynamic model of a bio-

logically active point. The problem of the interaction of radio-pulse waves with a biologically active point is an 

unsteady diffraction problem. Using the complex amplitude method, this problem was reduced to the diffraction 

problem for electromagnetic fields that exponentially depend on time. To solve the problem of diffraction of elec-

tromagnetic radiation on biological disks at active points, the method of volume integral equations was used. The 

method of volumetric integral equations made it possible to obtain an integral equation for the volume of a cylin-

drical resonator of a biological model of the active point of animals. The Green function for a plane-layered me-

dium acts as the core of the integral equation. Using the results obtained from literary sources, an algorithm was 

constructed to calculate this Green's function. 

Ключові слова: модель біологічно активної точки, лікування диспепсії телят, параметри інформацій-

ного електромагнітного поля. 

Keywords: model of bioactive point, treatment of dyspepsia of calves, parameters of the informative elec-

tromagnetic field. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

агропромисловий комплекс (АПК) відноситься до 

числа основних народногосподарських комплексів, 

що визначають умови підтримки життєдіяльності 

суспільства. Відомо, що збільшення поголів'я вели-

кої рогатої худоби (ВРХ) пов'язане з підвищенням 

їх життєздатності телят в перші дні після наро-

дження. 

Аналіз сучасних літературних джерел свід-

чить, що із-за хвороб найбільші втрати телят бува-

ють до 15-денного віку. За громадськими даними, 

на перші 5 днів життя припадає 40…50% загибелі 

телят, на перші 10 днів – 65…70% і до 15-денного 

віку – 75…80% від полеглих протягом першого 

року життя [1]. 

На сьогоднішній день для збереження молод-

няка використовують гормони, антимікробні пре-

парати, і інші хімічні препарати. Медикаментозні 

засоби бувають у більшості випадків неефектив-

ними, а тривале їх застосування може викликати 

ускладнення, які пов’язані з бурхливим розвитком 

стафілококів, грибків, гематологічних штамів киш-

кових паличок і протея [2]. 

Доведено, що сучасною альтернативою меди-

каментозним засобам, для терапії хворих на дис-

пепсією, телят які народилися, може бути викори-

стання інформаційних радіоімпульсних електро-

магнітних випромінювань для впливу на біологічно 

активні точки, нейтрофіли, тучні клітини в крово-

носних судинах на ранніх стадіях розвитку диспеп-

сії тварин [3]. 

Розробка електромагнітної терапії тварин і, зо-

крема, методів лікування тварин вимагає розуміння 

механізмів впливу електромагнітних полів на ор-

ганізм тварин вцілому. Розвиток клінічної та експе-

риментальної імунології поступово призвело до ро-

зуміння провідної ролі імунних захисних ме-

ханізмів, а разом з вдосконаленням обчислювальної 

техніки – до створення відповідних математичних 

рішень. 

Інформаційні радіоімпульсні електромагнітні 

випромінювання для опромінення тварин здатні 

модифікувати імунний статус організму тварин, 

проявляти протизапальну дію, збільшувати мікро-

циркуляцію крові в тканинах, активізувати фізіоло-

гічну і репаративну регенерацію. В основі радіоім-

пульсного електромагнітного впливу на біологічні 

об’єкти покладені резонансні явища, ступінь про-

яву яких залежить від молекулярної орієнтації 

опромінюваної тварини та умов її існування [4]. На-

уковим фундаментом досліджень, що проводяться, 

є той факт, що явища електромагнітної природи є 

не супутніми, а суттєвими факторами життєдіяль-

ності будь-якого живого організму [5]. Врахову-

ючи, що біологічно активні точки шкірного пок-

риву тварин характеризуються шаруватою будовою 

і, отже, різними електрофізичними характеристи-

ками, то вимагалося теоретично розглянути розпо-

діл ЕМП усередині неоднорідної структури цього 

біологічного об'єкту. Основною метою теоретич-

ного аналізу ЕМП усередині біологічного об'єкту 

було вивчення розподілу його в об'ємі об'єкту з ме-

тою керування біофізичними процесами за рахунок 

зміни біотропних параметрів. 

Аналіз останніх досліджень публікацій. Ана-

ліз показує, що найбільший вплив на фізико-хімічні 

процеси у біологічних об'єктах відбуваються в мі-

ліметровому діапазоні довжин хвиль [6, 7]. Взаємо-

дія ЕМП з біологічними об'єктами полягає у рамках 

розвитку єдиної теорії інформаційного поля ноо-

сфери. На мікроенергетичному рівні взаємодія 

ЕМП з біологічними об'єктами розглядається як ін-

формаційний тип взаємодії, потужністю близько 
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10-12 Вт. ЕМП є лише енергетичним носієм інфор-

мації у рамках ноосфери, тому необхідно розгля-

дати саме несучу частину цих полів при взаємодії з 

мікрооб'єктами тварин [8]. 

Відомий великий ряд наукових робіт [9, 10], у 

яких обговорені механізми дії ЕМП на біологічні 

об'єкти. У [10] запропонований механізм дії слаб-

кого, нетеплового ЕМВ на живі організми, заснова-

ний на теорії про електромеханічні автоколивання 

клітинних субструктур, як природний стан живих 

клітин. Показано, що синхронізація випромінюван-

ням веде до появи внутрішніх інформаційних сиг-

налів, що впливають на регуляторні системи всього 

організму. У роботах приділена увага на резонанс-

ний характер дії ЕМП [10, 11]. Тобто біологічний 

ефект спостерігається у вузьких частотних інтерва-

лах, причому дія ЕМП на живі організми носить не 

енергетичний, а інформаційний характер [11], при 

цьому первинна дія ЕМП реалізована на клітин-

ному рівні і пов'язана з біоструктурами, загальними 

для різних організмів. 

Доведено, що механізм генерації ЕМВ клітин 

обумовлюється коливаннями заряджених клітин-

них мембран, мікроструктура яких забезпечує ви-

никнення дипольної компоненти з частотою випро-

мінювання 30…80 ГГц [11]. Електричний диполь, 

який коливається, є свого роду «клітинним випро-

мінювачем», причому потрібно враховувати зв'язок 

випромінювання з акустичним коливанням самої 

мембрани. 

Процес міліметрових хвиль не можна прирів-

нювати до простого відокремлення процесів клі-

тинного дихання і окислювального фосфорилю-

вання. Швидше можна говорити про зміну балансу 

хемоосмотичного сполучення на користь процесів 

фосфорилювання при деякому антиоксидантому 

ефекті. 

У той же час, дослідження підтверджують, що 

дія зовнішніх керуючих ЕМП може бути пов'язана не 

лише з просторовим розподілом поля, але і з резонан-

сними частотами тих або інших внутрішньоклітинних 

елементів та білкових молекул [12]. 

Великі можливості інформаційних ЕМП мілі-

метрового діапазону знаходять широке застосу-

вання в медичній практиці [13]. Висока ефектив-

ність хвиль ВВЧ діапазону для відновлення і підт-

римки гомеостазу живих організмів пов'язана з тим, 

що використовувані сигнали імпульсного харак-

теру імітують сигнали, генеровані в тих же цілях са-

мим організмом. ВВЧ-медицина заснована на від-

новленні за допомогою ЕМВ власної інформа-

ційно-керуючої системи організму. 

Можна виділити основні чинники, які фіксу-

ються в процесі ВВЧ-терапії. Це імпульсний харак-

тер ЕМВ міліметрового діапазону, період дотри-

мання імпульсів – десятки мс, тривалість імпульсів 

– одиниці мкс. 

Для терапії хворих диспепсією новонародже-

них телят, як показують результати досліджень, мо-

жуть бути використані радіоімпульсні інформа-

ційні електромагнітні випромінювання для впливу 

на біологічно активні точки, тучні клітини і нейтро-

філи в кровоносних судинах на ранніх стадіях роз-

витку диспепсії. При цьому виникає необхідність 

проведення досліджень по теорії розподілу елект-

ромагнітного поля усередині біологічно активних 

точок (БАТ) шкірного покриву тварин. 

Метою роботи є визначення біотропних пара-

метрів радіоімпульсного електромагнітного випро-

мінювання для лікування диспепсії новонародже-

них телят великої рогатої худоби. 

Основні матеріали дослідження. В якості 

електродинамічної моделі біологічно активної то-

чки (БАТ) розглядатимемо плоскошарову діелект-

ричну структуру (рис. 1). Така структура утворена 

трьома плоскими діелектричними шарами і кінце-

вим циліндром, заповненим діелектриком (білком 

колагену). Верхній шар моделює тучні клітини, се-

редній шар – кровоносні і лімфатичні судини, а ни-

жній шар утворений провідними нервовими волок-

нами, що передають сигнали управління від БАТ до 

центральної нервової системи. Розглянута електро-

динамічна структура є діелектричним резонатором 

(кінцевий циліндр), розташованим в діелектрич-

ному середовищі. 

 
Рис. 1. Електродинамічна модель БАТ 

 

Геометричні характеристики і матеріальні па-

раметри БАТ показані на рис. 1: 2R і h – діаметр і 

висота циліндра; h2 – товщина шару, що моделює 

тучні клітини; h1 
– товщина шару, що моделює не-

рвові волокна; 1, 2 , 3, 4 
– діелектрична проник-
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ність відповідних елементів плоскошарової діелек-

тричної структури. 

Після ряду перетворень, початкове нестаціона-

рне завдання дифракції радіоімпульсного випромі-

нювання на БАТ зведене до трьох завдань дифрак-

ції (1), (2) і (3). 
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nznr
HH , - компоненти напруженості магніт-

ного поля. Можна сказати, що крайові умови для 

функції полягають у безперервності самої функції і 

її нормальної похідної на межах розподілу середо-

вищ. Як випливає з (1), (2), ці завдання відрізня-

ються тільки хвилевими числами ,/ck nn   

n=1,2,3. Ця обставина дозволяє будувати рішення 

одного з цих завдань, а для інших досить замінити 

відповідні хвилеві числа. 

Для побудови рішення задачі (1), (2) викорис-

товуватимемо метод об'ємних інтегральних рів-

нянь [14, 15]. 

Як вже було зазначено вище, електродинамі-

чна модель БАТ є відкритим циліндричним, діеле-

ктричним резонатором поміщеним в плоскошарове 

діелектричне середовище (див. рис. 1). Нижче буде 

отримано інтегральне рівняння за об'ємом цього ре-

зонатора. Ядром інтегрального рівняння у цьому 

випадку виступає функція Гріна для плоскошаро-

вого середовища [14]. Використовуючи результати, 

отримані в [14], був побудований алгоритм для ро-

зрахунку цієї функції Гріна. Завдання знаходження 

функції Гріна полягає в наступному. Вимагається 

знайти функцію G(r, z,r0 , z0 ) чотирьох змінних r, 

z,r0 , z0 , яка за змінними r, z задовольняє рів-

нянню: 

2 2
2

2 2 2

1 1
0n

G G G
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 (4) 

а за змінними r0 , z0 – рівнянню: 
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  (5) 

При збігу точок (r, z) і (r0 , z0 ) , тобто при     0
00
 zzrrr , G  має логарифмі-

чну особливість rG ln2~  . 

На осі z функція G повинна задовольняти співвідношенням: 
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У рівняннях (4) і (5) хвилеве число набуває значень ,3,2,1,  nkk
n

 а кусочно-постійна функція 

визначається по формулі: 
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 . (7) 

Окрім перерахованих умов, функція Гріна повинна задовольняти умовам сполучення на межі розділу 

середовищ. 
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Тоді, використовуючи результати, отримані в [14], можна показати, що рішення рівняння (1) задово-

льняє наступному інтегральному рівнянню: 
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n k
c

 




  

 


 (8) 

Тут 
ikz

nE e  – збудливе поле (див. 3), 4  – діелектрична проникність середовища що заповнює ци-

ліндр, який моделює БАТ, 2  – діелектрична проникність шару, що моделює кровоносні і лімфатичні 

судини,  0 0, , ,nG r z r z  – функція Гріна плоскошарової діелектричної структури при значенні хвиле-

вого числа nk k . У рівнянні (8) точка  ,r z  належить області D. 

Визначивши  , , 1,2,3nU r z n   з рівняння (8), шукане поле збуджуване у БАТ радіоімпульс-

ним випромінюванням можна представити у виді: 

 31 2

1 2 3Re
i ti t i tE U e U e U e  

    , (9) 

де  ...Re,,,
321

   – означає реальну частину комплексного числа.  

Оскільки геометричні розміри БАТ значно менше довжини хвилі відповідної до частоти заповнення 

радіоімпульсу, то для практичних розрахунків досить обмежитися напруженістю електричного поля усе-

редненого за об'ємом БАТ: 

1
cp

V

E E rdrdzd
V

   , (10) 

де V – об'єм БАТ. 

Величину V  для даної електродинамічної моделі БАТ можна розрахувати за формулою: 

2V R h . (11) 

Тоді за умови (9) усереднене поле можна представити у виді: 

 31 2
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Тут: 
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    (13) 

Наша мета полягає в обчисленні величин 
cp

n
U  за допомогою рівняння (8). 

Для розрахунку усередненого електричного поля, що збуджується у БАТ рівняння (8) було наведено 

до рівняння (14) 
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       (14) 

Тут: 

       0 0 0 2 0 1 0 1

0

, , , 2 , ,nG r z r z r g z z J r J r d     


  . (15) 

Рішення цього рівняння було побудоване за допомогою методу послідовних наближень [16]. 

Застосовність цього методу до рівняння (14) обґрунтовується тим, що геометричні розміри БАТ зна-

чно менше довжини хвилі відповідній частоті заповнення радіоімпульсу (   hr ,2 ). Тому, для 

інтеграла в (14) виконується нерівність: 
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що є достатньою умовою для застосування методу послідовних наближень. Обмежуючись першим 

наближенням, маємо: 
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Як показали чисельні розрахунки, подальші наближення складають величину менше 5%. Тому, для 

практичних розрахунків досить обмежитися першим наближенням. 

Формула (17) дає вираз для комплексної амплітуди напруженості електричного поля як функції змін-

них ,r z , що змінюються в об'ємі БАТ. 

Оскільки наша мета – обчислення усередненого електричного поля, то проінтегруємо (17) по змінних 

r  і z  (за об'ємом БАТ). Тоді отримаємо: 
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. (18) 

Оскільки розміри БАТ є досить малими, то інтеграли в (18) були вичислені за квадратурною форму-

лою трапецій [17]. 

Після ряду еквівалентних перетворень маємо: 

1 2cpE E E  . (19) 

Тут: 

 1 0 cos 1 cosE E t m t   , (20) 
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       (23) 

 

У (21) Re[...] означає реальну частину компле-

ксного числа. 

Формули (19) – (23) дозволяють розрахувати 

усереднену напруженість електричного поля як фу-

нкцію параметрів радіоімпульсу:  – частота запо-

внення радіоімпульсу,  – частота модуляції амплі-

туди, m – глибина модуляції, а також геометричних 

і матеріальних параметрів БАТ: R и h – радіус і ви-

сота циліндра (модель БАТ), 
4 

–
 
діелектрична про-

никність середовища, що заповнює циліндр (білок 

колагену), h1 – товщина шару, що моделює нервові 

волокна, 
2 

– діелектрична проникність шару, що 

моделює кровоносні і лімфатичні судини. 

Після ряду перетворень, було отримано рів-

няння (24):
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Формула (24) є основою для дослідження зале-

жності напруженості електричного поля у БАТ від 

параметрів радіоімпульсного випромінювання. 
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1 2 
Як випливає з (24), при значеннях параметра в 

рамках розглянутої електродинамічної моделі 

БАТ були вибрані наступні геометричні і матеріа-

льні параметри: 

R = 0.1  0.3мм, h = 0.1 0.5мм, h1 = 10
-6 мм, 

h2 = 10
-3 мм, 1 = 10. 

Такі геометричні і матеріальні параметри є де-

якими середніми значеннями [18]. 

Радіоімпульсне випромінювання мало насту-

пні параметри: частота заповнення 

40 60
2




  ГГц, частота модуля-ції 

10 11 


,2, коефіцієнт глибини модуляції 

0 0,2m  . 

 

Рис. 2. Залежність нормованої напруженості електричного поля у БАТ від параметра 


 при різних 

значень глибини модуляції 

 

На рис. 2 представлені результати розрахунків 

за формулою (24) залежності напруженості елект-

ричного поля нормованої по амплітуді 
0E  від па-

раметра 


 для різних значень коефіцієнта гли-

бини модуляції m. Це значення 


 практично не 

залежить від коефіцієнта глибини модуляції 

0 0,2m  . 

Висновки. Для аналізу розподілу електричної 

напруженості у БАТ шкірного покриву тварин слід 

використовувати модель, яка утворена трьома пло-

скими діелектричними шарами і кінцевим цилінд-

ром, заповненим діелектриком (білком колагену). 

Для аналізу розподілу інформаційного радіоі-

мпульсного електромагнітного випромінювання у 

БАТ новонароджених телят слід використати рів-

няння (24). 

Для лікування телят хворих диспепсією слід 

використати частоту заповнення імпульсів 45 ГГц з 

нормованою напруженістю електричного поля 

0,65. 
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Нефтегазоконденсатное месторождение Кожа-

сай открыто в 1983 г., запасы углеводородов место-

рождения утверждены ГКЗ СССР в 1989 г. [1]. 

Пробная эксплуатация месторождения Кожа-

сай осуществляется в соответствие с «Проектом 

пробной эксплуатации месторождения Кожасай», 

составленным институтом КазНИГРИ и утвер-

ждённым ЦКР РК 26 июня 2003 года (протокол № 

23) по 1 варианту на 3 года [2]. 

В административном отношении месторожде-

ние Кожасай расположено в Муголжарском районе 

Актюбинской области Республики Казахстан. 

В орографическом отношении площадь место-

рождения представляет собой слабовсхолмленную 

равнину с редкой сетью балок и оврагов, отметки 

рельефа изменяются от 140 м (в долине реки Эмба) 

до 260 м (на отдельных возвышенностях). 

Гидрографическая сеть представлена рекой 

Эмба и ее притоками Атжаксы и Ащисай, которые 

пересыхают в летнее время года. Река Эмба пересе-

кает месторождение с северо-востока на юго–запад 

и имеет постоянный водоток. В летнее время река 

значительно мелеет. Вода в реке солоноватая и при-

годна только для технических нужд. 

Как отмечено в отчёте по авторскому надзору 

за реализацией проекта пробной эксплуатации [3], 

в связи с вновь выявленными разрывными наруше-

ниями структура Кожасай принимает блоковое 

строение. 

По кровле продуктивного горизонта КТ–II ме-

сторождение Кожасай представлено, как система 

субпараллельных складок, осложненных серией 

тектонических нарушений субмеридионального 

(F1, F2, F3, F4, F5) и субширотного (F6) простираний. 
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Тектонические нарушения унаследованные, трас-

сируются по всему докунгурскому разрезу (прило-

жения 2, 4). 

Тектонические нарушения F1, F2, F3, ампли-

туды которых в центральной части составляют по-

рядка 250 м и прослеживаются через всю площадь 

месторождения, делят её на три больших блока (за-

падный, центральный и восточный). К югу наруше-

ния практически затухают. 

Нарушение F6 с амплитудой до 50 м делит пло-

щадь на две части: северную и южную. 

Нарушения F4 и F5, c максимальными амплиту-

дами порядка 150–200 м, прослежены только в се-

верной части площади месторождения, где в преде-

лах блоков I и II выделяется брахиантиклиналь се-

веро–восточного простирания, с куполом в районе 

скважины 62. 

С учётом новых данных о геологическом стро-

ении, обе пачки (КТ-II-1 и КТ-II-2) представляют 

собой единый резервуар, к которому приурочена 

газонефтяная залежь с общим водонефтяным кон-

тактом. 

На месторождении установлены 2 газовые 

шапки, приуроченные к верхней пачке (КТ-II-1). 

Газовые шапки приурочены к блокам I, II и IV. При 

этом, в пределах блоков I и II они установлены 

опробованием поисково–разведочных скважин, а в 

блоке IV газовая шапка установлена при опробова-

нии экплуатационной скважины К002. 

По состоянию на 01.07.2006 г. на месторожде-

нии пробурены и закончены опробованием новые 

скважины К003 и К004. Скважина К003 пробурена 

в западной части структуры (блок IV), скважина 

К004 – в северной части структуры (блок I). Обе 

скважины введены в разработку. По результатам 

бурения этих скважин стратиграфический разрез и 

структурные планы не претерпели изменений. 

Продуктивная пачка КТ–II-I. В газонасы-

щенной части пачки КТ–II–I, в северной части ме-

сторождения (в пределах блоков I и II), наибольшее 

увеличение эффективной газонасыщенной тол-

щины, на 22.2 м, произошло в скважине 62, где она 

составила 83.3 м, в скважинах 86 и 91 увеличение 

эффективных газонасыщенных толщин небольшое, 

на 0.9 и 4.1 м, соответственно. 

Таким образом, эффективные газонасыщен-

ные толщины в северной части месторождения (в 

пределах блоков I и II) составили в среднем 43.5 м, 

изменяясь от 7.5 м (скв.86) до 88.3 м. 

Однако, это не повлияло на положение ГНК в 

этой части месторождения. ГНК остался прежним, 

на отметке -3148 м. 

В разрезе скважины К004, расположенной в га-

зонефтяной зоне I блока газонасыщенных пластов 

НПЦ «Тверьгеофизика» не выделено, нефтенасы-

щенные пласты–коллекторы выделяются ниже при-

нятого ГНК. 

В IV блоке газонасыщенные толщины выделя-

лись только в скважине К002 [3], по результатам пе-

реинтерпретации НПЦ «Тверьгеофизика» газона-

сыщенные пласты–коллекторы выделены и в сква-

жине К003, их эффективная газонасыщенная 

толщина составили 3.1 м. С учетом изменений, эф-

фективные газонасыщенные толщины составили, в 

среднем по IV блоку, 8.7 м, изменяясь от 3.1 м (скв. 

К003) до 14.3 м (скв. К002). 

ГНК в IV блоке принят на отметке -3040 м. 

В нефтенасыщенной части продуктивной 

пачки КТ–II–I, выделяется от 3 до 21 пластов–кол-

лекторов, эффективные толщины которых изменя-

ются от 0.5 м до 6.5 м. Наибольшие эффективные 

нефтенасыщенные толщины отмечаются в запад-

ной части месторождения (блок IV), где они состав-

ляют, в среднем 34.1 м, изменяясь от 9.2 м (скв. 98) 

до 52.8 м (скв. К001) (см. приложение 3). 

В восточной части месторождения (блоки I, II 

и III) эффективные нефтенасыщенные толщины из-

меняются от 5.2 м (скв. 93) до 34.3 м (скв. 86) и со-

ставляют, в среднем, 18.5 м. 

В целом по месторождению эффективные 

нефтенасыщенные толщины составили, в среднем, 

26.3 м. 

Коэффициенты песчанистости и расчлененно-

сти по пачке КТ–II–I равны, соответственно, 0.40 и 

10.3 (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристика неоднородности продуктивных пачек 

Пачка Коэффициент песчанистости Коэффициент расчлененности 

КТ–II-1 0.40 10.3 

КТ–II-2 0.47 15.2 

 

Пористость по ГИС в целом по пачке состав-

ляет, в среднем, 10%, изменяясь от 9% до 15%. 

Продуктивная пачка КТ–II-II. Наиболь-

шими толщинами и расчлененностью характеризу-

ются породы в западной части площади месторож-

дения (блок IV). Эффективные нефтенасыщенные 

толщины в этой части изменяются от 3.6 м (скв. 98) 

до 187.9 м (скв К001) и составляют, в среднем, 109.5 

м. Коэффициент расчлененности и песчанистости 

равны, соответственно, 20 и 0.61. 

Восточная часть месторождения (блоки I, II и 

III) характеризуется меньшими толщинами, кото-

рые составляют, в среднем, 46.2 м, изменяясь от 

12.2 м (скв. 82) до 93.7 м и 93.8 м (скв. 62 и 91). В 

скважине 82, которая по подсчету запасов 1989 г. 

находилась в зоне отсутствия коллекторов, по ре-

зультатам переинтепретации выделено 12.2 м эф-

фективных нефтенасыщенных толщин.  

Коэффициенты расчлененности и песчанисто-

сти в восточной части месторождения равны, соот-

ветственно, 13.3 и 0.33.  

В целом по пачке КТ–II-II эффективные нефте-

насыщенные толщины составляют, в среднем, 77.9 

м. Коэффициенты расчлененности и песчанистости 

равны, соответственно, 15.2 и 0.47 (см. таблицу 

2.1.1). 

ВНК в восточной части площади остался преж-

ним, на отметке -3440 м. 
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В западной части месторождения (блок IV) 

ВНК принят на отметке -3494 м по подошве нефте-

насыщенного пласта в скважине К001. 

Средневзвешенная пористость пород–коллек-

торов пачки КТ–II-II по ГИС изменяется от 8% до 

14%, составляя в среднем 9%. 

В процессе пробной эксплуатации месторож-

дения с целью изучения и уточнения свойств пла-

стовых флюидов в 2004 г. выполнялся отбор и ис-

следование проб пластовой и дегазированной 

нефти из скважин 95 и 98. В 2005 г. были получены 

данные по исследованию глубинных проб пласто-

вой нефти отобранных из скважин: 91, К001, К002. 

В 2006 г. из скважины К003 выполнялся отбор и ис-

следование проб пластовой нефти, следовательно, 

были получены новые данные по исследованию 

глубинных проб пластовой нефти. Ниже приведены 

сведения о результатах исследования.  

Газоконденсатные исследования и изучение 

физико-химических свойств конденсата в 2003-

2005 гг. на месторождении не проводились.  

В Проекте пробной эксплуатации месторожде-

ния [2] свойства пластовой нефти приняты по ре-

зультатам исследования четырех проб, отобранных 

в 1986-89 гг. из трех разведочных скважин. В 2004 

году отобраны глубинные пробы пластовой нефти 

из скважин 95 и 98. Исследования выполнены в ла-

боратории института «Гипровостокнефть». В 2005 

отобраны глубинные пробы пластовой нефти из 

скважин 91, К001, К002 и в 2006 из скважины К003. 

Результаты представлены в таблице 2.3.1.  

Скважина 95 перфорирована в интервале абсо-

лютных отметок -3167.8-3387.8 м, по результатам 

промыслово-геофизических исследований основ-

ной объем продукции поступает из интервалов -

3167.8-3357.8 м. Скважина 98 перфорирована в ин-

тервале -3168.5-3447.5 м, по результатам промыс-

лово-геофизических исследований основной объем 

продукции поступает из интервалов, находящихся 

на абсолютных отметках -3185.5-3438.5 м.  

По скважине 95 получены значения давления 

насыщения, газосодержания и объемного коэффи-

циента выше, чем по скважине 98, а плотность пла-

стовой нефти, соответственно, ниже. Это может яв-

ляться свидетельством того, что с глубиной недона-

сыщенность нефти газом увеличивается и, как 

следствие, меняются все свойства пластовой нефти.  

Средние значения параметров пластовой 

нефти, полученные по двум скважинам в 2004 г. 

близки к средним значениям этих параметров, при-

нятым в Проекте [2].  

Так, среднее значение давления насыщения 

нефти газом (Рнас.), полученное в 2004 году, со-

ставляет 23.2МПа, принятое в Проекте составляло 

24 МПа; газосодержание, полученное в 2004 году – 

248 м3/т, принятое в Проекте-235.6 м3/т; плотность 

пластовой нефти - 0.6667 г/см3, принятая в Проекте 

– 0.6963 г/см3; вязкость - 0.46 мПас, принятая в Про-

екте - 0.49 мПас.  

Средние значения параметров пластовой 

нефти, полученные по пяти скважинам включая ре-

зультаты исследований 2004 г., 2005 г. и 2006 г. не-

сколько отличаются от средних значений этих па-

раметров, принятым в Проекте [2].  

Так, среднее значение Рнас. полученное с уче-

том исследований 2005 года, составляет 24.5 МПа, 

принятое в Проекте составляло 24 МПа; газосодер-

жание – 277.7 м3/т, принятое в Проекте - 235.6м3/т; 

плотность пластовой нефти - 0.664 г/см3, принятая 

в Проекте – 0.6963 г/см3; вязкость - 0.52 мПа*с, при-

нятая в Проекте - 0.49мПа*с.  

Исследований новой скважины К003 соста-

вили: Рнас. – 30.35 МПа, газосодержание – 364.8 

м3/т, плотность пластовой нефти - 0.6261 г/см3, вяз-

кость-0.100 мПа*с. 

С учетом исследований физико-химических 

свойств глубинных проб на период 2006 г. по сква-

жинам № 95, 98, К-91, 001, 002 и 003 среднее зна-

чение составило: Рнас. – 24.3 МПа, принятое в Про-

екте – 24 МПа, газосодержание – 290.74 м3/т, при-

нятое в Проекте - 235.6м3/т, плотность пластовой 

нефти - 0.6505 г/см3, принятая в Проекте – 0.6963 

г/см3, вязкость-0.46 мПа*с, принятая в Проекте-

0.49мПа*с.  

Приведенные параметры пластовой нефти 

практически повторяют свойства пластовой нефти 

обоснованные в Проекте и для технологических 

расчетов рекомендуем принять параметры пласто-

вой нефти по усредненным свойствам исследован-

ных скважин на период 2006 г. 

В процессе исследования глубинных проб 

нефти, отобранных из скважин 95, 98 и К002, вы-

полнены эксперименты по дифференциальному 

разгазированию пластовой нефти и получены зави-

симости изменения газосодержания и объемного 

коэффициента пластовой нефти от давления и плот-

ности от давления (скв.К002). 

Утвержденные на ГКЗ СССР в 1989 году, 

начальные геологические запасы составили: 

 всего нефти по категории С1 81133 тыс. т, 

растворенного газа 16356 млн. м3, газа газовой 

шапки 3964 млн. м3, конденсата 1347 тыс. т.; 

 по категории С2: нефти 7249 тыс. т, раство-

ренного газа 1461 млн. м3. 

После подсчета запасов 1989 г. проведены сей-

сморазведочные работы 3Д, пробурены 4 новые 

скважины, проведена переинтерпретация ГИС 10 

скважин, в том числе 7 разведочных. По результа-

там проведенных работ уточнились положения 

ГНК и ВНК, эффективные газо – и нефтенасыщен-

ные толщины. 

В целом по месторождению нефтенасыщен-

ные объемы по категории С1 увеличились на 38% и 

по категории С2 - на 42%. Увеличение нефтенасы-

щенных объемов произошло за счет увеличения 

площадей нефтеносности в результате уточнения 

положения ВНК и увеличения эффективных тол-

щин по результатам переинтерпретации материа-

лов ГИС. 

В результате увеличения нефтенасыщенных 

объемов геологические запасы нефти увеличились 

по предварительным подсчетам на 43%.  
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Запасы свободного газа, приуроченные к газо-

вым шапкам по состоянию на 01.07.06, по сравне-

нию с подсчётом в 1989 г., могут уменьшиться на 

14% за счёт уменьшения газонасыщенного объёма. 

По состоянию на 01.07.2006 г. на 

месторождении Кожасай пробурено 30 скважин и 

одна скважина К005 находилась в бурении. 

По состоянию на 01.07.06 в пробную 

эксплуатацию было введено 9 скважин, в т.ч. 4 

скважины: К001, К002, К003, К004 - из бурения, 5 

разведочных скважин: 81, 91, 95, 98, П-2 

восстановленные из ликвидированного фонда. По 

предписанию ТУ «Запказнедра» с января 2006 г. 

все выше перечисленные разведочные скважины 

находились в бездействующий фонде, кроме 

скважины 95, которая с 29.06.06 была выведена из 

бездействия в соответствие с решением НТС ТУ 

«Запказнедра» (протокол № 75/2006 от 11.05.06).  

Скважина 98 была введена в эксплуатацию в 

декабре 2003 г., 3 скважины (95, П-2 и 81) - в 2004 

году, 3 скважины (91, К001, К002) – в 2005 г., в 

январе и июне 2006 года введены в эксплуатацию 

из бурения 2 скважины, соответственно, К003 и 

К004. Скважина К005 (горизонтальная), 

предусмотренная проектом пробной эксплуатации, 

на 01.07.06 находилась в бурении. 

Скважины 81, 95, 98, П-2, К001, К002, К003, 

расположены на южном куполе, скважины 91 и 

К004, К005 – на северном. Согласно Проекту, на 

южном куполе предусмотрена совместная 

эксплуатация горизонтов КТ-II-I и KT-II-II, на 

северном – их раздельная эксплуатация. 

По состоянию на 01.07.06 действующие 

скважины - 95, К001, К002 и К003, расположенные 

на южном куполе месторождения, эксплуатировали 

совместно горизонты КТ-II-I и КТ-II-II, скважина 

К004, расположенная на северном куполе, 

эксплуатировала горизонт КТ-II-II. 

При сравнении начальных среднесуточных де-

битов (см. таблицу 2) видно, что фактические де-

биты скважин не совпадают с проектными, так, по 

скважинам 98 и К003 дебиты оказались намного 

выше, а дебиты скважин 95, К001, К002, К004 – 

ниже проектных. 

В таблице 2 приведено распределение 

действующих скважин по дебиту нефти по 

состоянию на 01.07.2006 г. 

Таблица 2 

Распределение скважин по дебиту нефти на 01.07.06 

Диапазон дебитов нефти, т/сут Горизонт КТ-II-II Горизонт КТ-II-(I+II) 

5-50 К004   

50-95   95, К001, К002 

95-150   К003 

Как видно из таблицы 2, по состоянию на 

01.07.06 наиболее высоким дебитом нефти характе-

ризовалась скважина К003 среднесуточный дебит 

по нефти которой, составил 145.8 т/сут, наимень-

шим средним дебитом нефти характеризовалась 

скважина К004 - 33.2 т/сут. Среднесуточные де-

биты нефти скважин 95, К001, К002 составляли 

66.7 т/сут, 65.6 т/сут и 84.4 т/сут, соответственно.  

С начала разработки и по состоянию на 

01.07.06 все действующие скважины добывали без-

водную нефть. 

По состоянию на 01.07.06 остались нерешён-

ными задачи, поставленные в проекте пробной экс-

плуатации [2] связанные с пробной закачкой воды 

для ППД и определением возможности увеличения 

дебита нефти за счёт использования субгоризон-

тальной скважины К005, т.к. она находится в буре-

нии. 

Все скважины кроме скважин К003 и 98, фон-

танировали с дебитами ниже проектных показате-

лей. 

Скважины эксплуатировались с забойными 

давлениями ниже давления насыщения, что воз-

можно связано с ухудшающимися условиями раз-

рабатываемых объектов (падение пластового дав-

ления, низкая проницаемость коллекторов и 

АСПО). 

Проведённые в процессе эксплуатации сква-

жин К001, 95, 98 СКО способствовали увеличению 

дебита нефти в два и более раз. 

Работа фонтанных скважин осложнялась отло-

жением парафина и солей в выкидных линиях и в 

НКТ, что обуславливало необходимость проведе-

ния геолого-технических мероприятий по их удале-

нию. 

Проводимые на скважинах промывка выкид-

ных линий горячей нефтью и ингибиторами солей 

и парафина, очистка НКТ от парафина (парафино-

резка), способствовали восстановлению достигну-

того дебита. 

Устьевое и внутрискважинное оборудование 

фонтанных скважин отвечает требованиям проекта 

пробной эксплуатации и условиям эксплуатации 

скважин; 

Гидродинамические исследования, проведён-

ные после стимуляционных работ, указывают на 

удовлетворительное состояние призабойной зоны 

скважин 95 и 98.  

В процессе продолжения пробной эксплуата-

ции гидродинамические исследования необходимо 

продолжить, при этом следует обратить особое 

внимание на качество проведения исследований. 

До остановки скважины на регистрацию КВД 

необходимым условием является работа скважины 

в течение продолжительного времени на устано-

вившемся режиме, для этого нами рекомендуется 

регистрацию КВД проводить до исследований 

МУО в течение времени, достаточным для полного 

восстановления давления до пластового. 

Для получения достоверной информации по 

ёмкостно-фильтрационной характеристике 

необходимо проводить исследования МУО не 

менее, чем на 3-х режимах, с отработкой на каждом 
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режиме до стабилизации забойного давления и 

дебита.  

Во время замера дебита на каждом режиме 

определять газовый фактор и отбирать поверхност-

ные пробы жидкости для последующего анализа на 

обводнённость. 

Перед регистрацией КВД в скважинах жела-

тельно проводить СКО. 

Необходимо прекратить эксплуатацию добы-

вающих скважин с забойным давлением ниже дав-

ления насыщения – 25МПа.  

При снижении дебита в скважинах, проведе-

ние СКО будет способствовать восстановлению до-

стигнутого дебита, при этом учитывая, что продол-

жительность эффекта СКО для каждой скважины 

различна, необходимо выявления оптимальной ча-

стоты их проведения для каждой скважины. 

Учитывая наличие в продукции скважин агрес-

сивных компонентов, необходим систематический 

контроль состояния устьевого (визуальный осмотр) 

и подземного оборудования (осмотр и исследова-

ние, приуроченные к ремонту). 

Промывка выкидных линий горячей нефтью и 

ингибиторами от отложений парафина и солей и 

очистка НКТ от парафина должны проводиться с 

оптимальной частотой, определённой для каждой 

скважины. 

Рекомендуется провести лабораторные иссле-

дования по подбору эффективных и экономически 

выгодных ингибиторов парафиноотложений, про-

вести лабораторные исследования по определению 

компонентного состава АСПО и подбору растворя-

ющих композиций. По результатам исследований 

рекомендовать способы защиты и очистки подзем-

ного оборудования от АСПО. 

Обработки КУВЭ рекомендуется проводить 

поинтервально с использованием установки гибких 

труб. 

Необходимо предусмотреть организацию кор-

розионного мониторинга - наблюдение за скоро-

стью коррозии всех видов, контроль эффективно-

сти применяемых методов защиты.  

Первичное вскрытие продолжать производить 

на применяемой ингибированной системе бурового 

раствора, что позволяет избежать проблем, связан-

ных с устойчивостью стенок ствола скважины и 

максимально сохранить коллекторские свойства 

продуктивных пластов. 

При вторичном вскрытии продуктивных пла-

стов рекомендуется для предупреждения значи-

тельного поступления рассола в пласт, в результате 

его высокой фильтрации, загущать его специаль-

ными загущающими полимерами. Для снижения 

поверхностного натяжения на границе сред, необ-

ходимо вводить неионогенные поверхностно-ак-

тивные вещества (НПАВ). 

В связи с недостаточной изученностью геоло-

гического строения месторождения и отсутствием 

данных о промышленной ценности залежей нефти 

в отдельных блоках, а также с отсутствием данных 

о продуктивности и приёмистости скважин на раз-

личных участках месторождения необходимо буре-

ние дополнительных скважин.  
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Анотація 

Розглядається задача побудови комбінованого оптимального керування автономним аеростатичним 

літальним апаратом на етапі зльоту з виходом на задану висоту. Комбіноване керування складається з те-

рмінального та багатокритерійного керування, синтез яких виконується за допомогою математичного апа-

рату диференціальних перетворень. Ефективність застосування комбінованого керування досліджено мо-

делюванням процесу зльоту з набором заданої висоти автономним гіпотетичним аеростатичним літальним 

апаратом. 

Abstract 

The problem of construction for combined optimal control of an autonomous LTA aircraft at the take-off 

stage with the injection into the given altitude is considered. Combined control consists of terminal and multicrite-

ria control, which is synthesized by means of mathematical apparatus of differential transformations. The effec-

tiveness of the combined control has been studied by simulation the injection into a given altitude by autonomous 

hypothetical LTA aircraft. 

Ключевые слова: метод дифференциальных преобразований, оптимальное управление, терминаль-

ное управление, многокритериальное управление, комбинированное управление, автономный аэростати-

ческий летательный аппарат, этап взлета. 

Keywords: differential transform method, optimal control, terminal control, multicriteria control, combined 

control, autonomous LTA, take-off stage. 

 

Вступ 

Автономні аеростатичні літальні апарати 

(АЛА) є перспективним видом транспорту для мо-

ніторингу екологічного стану навколишнього сере-

довища, оперативного контролю за станом споруд, 

швидкісних автошляхів, прогнозу та нагляду за 

природними явищами, організації зв’язку, радіоло-

каційного огляду та ін. Обмеженість енергетичних 

ресурсів, жорсткі вимоги до тривалості польоту, ве-

лика чутливість до атмосферних збурень тощо обу-

мовлюють необхідність здійснення польоту авто-

номних АЛА за енергетично ефективними траєкто-

ріями під час виконання конкретної місії. Це 

приводить до доцільності виконання оптимізації 

його керування для забезпечення відповідних трає-

кторій польоту. 

Серед останніх досліджень з оптимізації трає-

кторій польоту дирижаблів, як типових представ-

ників АЛА, можна відмітити роботи, присвячені як 

стратосферним, так й класичним дирижаблям 

[11,13-21].  

У даних роботах задача оптимізації траєкторії 

руху розв’язується із застосуванням різних підхо-

дів, у тому числі як класичними методами оптимі-

зації (нелінійне програмування, нелінійна парамет-

рична оптимізація та ін.), так й сучасними мето-

дами (адаптивно-робастне та нейро-нечітке керу-

вання). Обмеженість використання класичних ме-

тодів оптимізації пов’язане, по-перше, із синтезом 

алгоритмів керування як функції часу та потребує 

для реалізації бортовими засобами АЛА оператив-

ного чисельного інтегрування нелінійних диферен-

ціальних рівнянь руху, що спряжено з необхідністю 

подолання низки математичних та обчислюваль-

них труднощів. По-друге, використання необхід-

них умов оптимальності призводить до важко 

розв’язуваної двоточкової крайової задачі. Застосу-

вання адаптивно-робастного та нейро-нечіткого ке-

рування є занадто складним для реалізації в режимі 

реального часу та, за інформацією авторів, ще не 

знайшло практичного застосування. 

Найбільш простим з обчислювальної точки 

зору методом розв’язання задач оптимізації руху 

АЛА у реальному часі є операційний метод дифе-

ренціально-тейлорівських перетворень [8,9]. Дифе-

ренціально - тейлорівськими перетвореннями або 

основними диференціальними перетворенням на-

зиваються функціональні перетворення вигляду: 
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де )(tx  - неперервна, диференційована нескін-

чену кількість разів і обмежена разом із усіма 

своїми похідними функція дійсного аргументу t  

(оригінал функції); )(kX  і )(kx  - рівноцінні по-

значення дискретної функції цілочисельного аргу-

менту ,...,2,1,0k  яка називається диферен-

ціальним зображенням оригіналу або диферен-

ціальним спектром функції )(tx  в точці ;0t  H

- масштабна стала, що має розмірність аргументу t  

і яку часто обирають рівною відрізку Ht 0 , 

на якому збігається ряд Тейлора;   - символ 

відповідності між оригіналом )(tx  та його дифе-

ренціальним зображенням )(kX .  

Математичні моделі, отримані диференціаль-

ним перетворенням (1) вихідної математичної мо-

делі, називаються спектральними моделями, а про-

цес перетворення вихідної математичної моделі у 

спектральну модель – дискретно-аналітичним 

відображенням вихідної математичної моделі в об-

ласть зображень. 

 У даній роботі розв’язується задача побудови 

оптимального комбінованого керування багатоета-

пним траєкторним рухом автономного АЛА на 

етапі зльоту з виходом на задану висоту. Опти-

мальне комбіноване керування складається з опти-

мального термінального та оптимального багато-

критерійного керувань. Розв’язання задачі викори-

стовує дискретно-аналітичне відображення 

вихідної математичної задачі в область зображень з 
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відсутнім часовим аргументом та ґрунтується на 

модифікованому методі диференціальних перетво-

рень [3,4]. Прийнятий підхід дозволяє спростити 

розв’язання нелінійної задачі оптимізації завдяки 

відсутності необхідності чисельного інтегрування 

нелінійних диференціальних рівнянь руху АЛА, 

апроксимації нелінійних складових диференціаль-

них рівнянь поліномами Адоміана та дає змогу от-

римати розв’язок задачі в аналітичній формі. 

Оптимальне термінальне керування 

Особливістю траєкторного руху дирижабля на 

етапі зльоту з наступним набором висоти та виве-

денням у задані термінальні умови є багатоетапний 

характер, складається з декількох підетапів (інтер-

валів), які характеризуються різними режимами ке-

рування вектора тяги, можливою відмовою двигу-

нів тощо. Вважатимемо, що моменти часу змін ре-

жимів польоту задані. Увесь траєкторний рух 

апарату умовно розіб’ємо на r  заданих часових ін-

тервалів, усередині яких зміні вектору стану є непе-

рервними, а на межах підетапів може відбуватися їх 

перервна зміна, не виходячи за межі прийнятих об-

межень: ,1 iii ttT  ,,1 ri   ],,0[ TTi   





r

i

i TT
1

,  де T - тривалість усього керованого 

польоту. Кожен підетап може описуватися власною 

математичною моделлю у формі нелінійних дифе-

ренціальних рівнянь зі стикуванням інтервалів умо-

вами сполучення. Керування апаратом під час по-

льоту за багатоетапною траєкторією з урахуванням 

змін характеристик та режимів роботи функціона-

льних систем також є багатоетапним.  

У загальному вигляді вихідна математична мо-

дель багатоетапного руху АЛА на i му інтервалі 

за відсутності параметричних та зовнішніх збурень 

може бути подана векторним нелінійним диферен-

ціальним рівнянням: 

),,,(),,( iiNiiiL
i uxtfuxtf

dt

dx
i

 , ,)( 0

1 iii xtx   ri ,1 ,  (2) 

де )(txi n -вимірний вектор стану, )(tui  
- 

m -вимірний вектор керування  

nm ( ), ),,( iiL uxtf
i

, ),,( iiN uxtf
i

  неперер-

вні та неперервно диференційовані за сукупністю 

змінних uxt ,,  вектор-функції, які є відповідно лі-

нійною та нелінійною складовою узагальненої 

сили, ].,[ 1 ii ttt   

Задача полягає у оптимальному багатоетап-

ному переведенні об’єкта із заданого початкового 

стану 
0

101 )( xtx   в кінцевий (термінальний) стан 

)(Txr , який визначено в момент часу Tt   q -

вимірним )( nq   векторним рівнянням: 

  0)(, TxTS r . (3) 

Спряження кінцевих умов попередніх інтерва-

лів та початкових умов наступних інтервалів зада-

ється у формі заданих крайових умов: 

  ,0;),(;),( 0

1

0

1  iiiiiiii TuTuxTx  .,1 ri 
 (4)

 

Якість процесу виведення оцінюється функці-

оналом: 

    





r

i

t

t

iiir

i

i

dtuxtФTxTGI
1

1

,,)(, ,  (5) 

де задані функції G  і iФ  мають неперервні 

частинні похідні за ii ux ,  на кожному часовому ін-

тервалі. Вважатимемо, що обмеження на вектори 

стану та керування враховано обранням вигляду 

функціоналу (5).  

Задача оптимізації багатоетапного терміналь-

ного керування (2) – (5) є нелінійною та полягає у 

знаходження оптимального за критерієм (5) алгори-

тму керування, що забезпечує переведення динамі-

чного об’єкта із довільного початкового стану в за-

даний. 
 

Задача розв’язується у наступній послідовно-

сті. На першому етапі спочатку розв’язується за-

дача визначення оптимального програмного керу-

вання )(1 tu  на відрізку 10 tt   з початковою 

умовою вектора стану 
0

101 )( xtx  . Розв’язання рі-

вняння (2) в точці 1t  має значення ).( 11 tx  Потім 

розв’язується задача визначення оптимального 

програмного керування )(2 tu  на відрізку 

21 ttt   з початковою умовою 
0

211 )( xtx   век-

тора стану. Розв’язок рівняння (2) в точці 2t  має 

значення )( 22 tx . Побудовані таким чином 

розв’язок )(tx  і керування )(tu  є неперервними в 

усіх точках підінтервалу 20 ttt   та кусково-не-

перервним у точці спряження 1t  першого і другого 

інтервалів. Продовжуючи цей процес на усьому за-

даному інтервалі  T,0  отримується неперервний 

та кусково-неперервний розв’язок рівняння (2) і 

відповідне оптимальне програмне керування, яке за 

заданих диференціальних зв’язках (2), граничних 

умовах (3) та умов спряження (4) оптимізують фу-

нкціонал (5) за відсутності дії збурень. За наявності 

збурень, з метою їх компенсації, на наступному 

кроці синтезується оптимальний за критерієм (5) 

алгоритм керування у вигляді:  

),( iii xtuu  .  (6) 

Керування (6), використовуючи в кожний мо-

мент часу t  інформацію про поточний стан )(txi
, 

забезпечує переведення динамічного об’єкта із до-

вільного початкового стану в кінцевий при впливі 

внутрішніх та зовнішніх збурень. 

Синтез замкнених законів оптимального керу-

вання із зворотним зв’язком виду (6) виконується 
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шляхом замикання оптимального програмного ке-

рування )(tuu   для довільного поточного стану 

об’єкта [4]. На першому етапі розглядається незбу-

рений рух об’єкта.  

В середині кожного інтервалу багатоетапного 

процесу керування обирається програмне керу-

вання з класу аналітичних функцій ),( ii Au 

, де ),...,( 21 iNiii aaaA 
 
- вектор вільних парамет-

рів керування,   − локальний часовий аргумент. 

Диференціальні перетворення (1) функції про-

грамного керування ),( ii Au   визначають за 

iTH   і 0  її диференціальний спектр у ви-

гляді:  

0

1 ),(
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),(),(
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Векторне диференціальне рівняння руху 

об’єкта (2) на основі дискретно-аналітичного відо-

браження подається в області зображень у формі 

наступної спектральної моделі: 

)]},(),,,(,[)],(),,,(,[{
1

),,1( 000

iiiiiNiiiiiL
i

iii AkUXAkXtfAkUXAkXtf
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  ,  (8) 

rixXXXX ii ,1;)0(;)0( 0

0

11
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Тут диференціальне зображення нелінійних 

складових рівняння 

)],(),,,(,[)( 0

iiiiiN AkUXAkXtfkF
i

  замі-

щується відповідними поліномами Адоміана [3].  

Дана модель дає змогу за диференціальним 

спектром (7) функції ),( ii Au   сформувати дифе-

ренціальний спектр ),,( 0

iii XAkX  вектора стану 

)(txi .  

З цією метою скористаємося властивістю ди-

ференціальних перетворень, згідно якої алгебраї-

чна сума всіх компонент (дискрет) диференціаль-

ного спектра будь-якої аналітичної функції в точці 

vtt   дорівнює нульовій дискреті диференціаль-

ного спектра функції в точці htt vv 1  або зна-

ченню оригіналу функції в тій самій точці: 

.)()0()(
0

1




 
k

vvv htxXkX   (9) 

З використанням виразу (9) за 1 iv tt  і iTh   

знаходимо вектор стану наприкінці кожного i -го 

інтервалу процесу керування: 







0

00 ,1)],,,([),,(
k

iiiiiii riXAkXxATx . (10) 

З урахуванням виразу для спряження кінцевих 

та початкових ділянок траєкторії виведення (4), а 

також виразу для вектора стану наприкінці кожного 

i -го інтервалу керування (10) рівняння кінцевого 

стану (3) всього процесу керування перетвориться 

до вигляду:  

  .0),,(, 0 xATxTS r   (11) 

Гранична умова (11) дає змогу визначити в не-

явній формі q  компонент векторів вільних параме-

трів iA  для i -го інтервалу у вигляді функцій від 

iT  та 
0

ix ,
 
та qr

 
компонент для усього процесу ке-

рування.  

Диференціальні перетворення (1) функціоналу 

(5) з урахуванням диференціальних спектрів (7) і 

(8) дають змогу подати даний функціонал у вигляді 

функції векторів вільних параметрів iA , інтервалу 

T  та початкового стану 
0x : 
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де i - диференціальне зображення функції 

.i  

Необхідні умови оптимальності функції (12) 

дають змогу отримати систему рівнянь для визна-

чення решти qN   компонент векторів вільних 

параметрів для i -го часового інтервалу і rqN )(   

компонент для усього процесу керування:  

,0
),,...,,,( 021 
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Отримана система нелінійних рівнянь (11), 

(13) і (14) в неявній формі визначає інтервал керу-

вання T  та усі компоненти вектора вільних пара-

метрів керування ),...,,( 21 rAAAA   як функції 

від вектора довільного початкового стану. Таким 

чином, для кожного інтервалу процесу керування в 

неявній формі встановлюється нелінійний зв'язок 

оптимального програмного керування 

 ),(, 0

iiii xTAtu  з вектором початкового стану 

)(
0

0

iii txx  , моментом часу 
0i

t  і часом інтервалу 

iT  багатоетапного процесу керування.  

На другому етапі розглядається збурений рух, 

під час якого об’єкт постійно відхиляється від оп-

тимальної програмної траєкторії. У цьому випадку 

керування  ),(, iiii xTAtu  для кожного інтервалу 

обчислюється з системи рівнянь (11), (13) і (14) для 

поточних значень часу it  і стану )( ii tx . Непере-

рвне за часом розв’язання системи рівнянь (11), (13) 

і (14) дає змогу сформувати для кожного інтервалу 

замкнений закон термінального керування вигляду 

),( iii xtuu  , що зв’язує поточний стан )(txi  ди-

намічного об’єкта з граничними (термінальними) 

умовами (3). В замкнутому контурі керування ви-

користовується тільки поточне значення керування 

 ),(, iiii xTAtu , яке в наступний момент часу пе-

рераховується за системою рівнянь (11), (13) і (14). 

Цим забезпечується «гнучка» адаптація оптималь-

ної траєкторії руху об’єкта до дії наперед невідомих 

збурюючих факторів. 

Таким чином, вищенаведений підхід зводить 

проблему синтезу замкнених алгоритмів терміналь-

ного керування до розв’язання скінченої системи 

нелінійних рівнянь відносно параметрів керування 

без чисельного інтегрування диференціальних рів-

нянь, що значно скорочує обсяг обчислень під час 

отримання розв’язку та дозволяє проводити моде-

лювання динамічного процесу у реальному часі. 

Перевірка достатніх умов оптимальності функцій 

(14) та сумісності системи рівнянь (11), (13) та (14) 

здійснюється до польоту та не потребує витрат об-

числювальних ресурсів бортових засобів АЛА. У 

випадку несумісності даної системи збільшується 

кількість інтервалів розбиття розв’язку або збіль-

шується кількість врахованих дискрет. 

Моделювання оптимального термінального 

керування 

На базі побудованої спектральної моделі та ви-

значених диференціальних спектрів траєкторного 

руху АЛА, за допомогою розглянутого вище ме-

тоду був синтезований алгоритм оптимального те-

рмінального керування вектором тяги на етапі 

зльоту та набору заданої висоти. Увесь етап керова-

ного руху був умовно розділений на два інтервали. 

Як перший інтервал обрано інтервал від моменту 

початку руху до набору висоти 15,2 м, при досяг-

нені якої дирижабль відповідно до критеріїв льот-

ної придатності для дирижаблів [7,12] має досягти 

рекомендовану швидкість набору висоти не менше 

1,52 м/с. Другий інтервал починався з висоти 15,2 м 

та продовжувався до моменту набору заданої ви-

соти. Вважалося, що встановлений на апараті авто-

пілот керма висоти балансує сумарний повздовж-

ній момент апарата та підтримує практично постій-

ною кутову швидкість тангажа. Відповідно до 

критеріїв льотної придатності для дирижаблів при-

пускалося, що засоби забезпечення регулювання 

всередині оболонки (газові клапани) та подання по-

вітря у балонети (повітряні клапани) мають доста-

тню продуктивність, щоб забезпечити максимальну 

розрахункову швидкопідйомність апарата без пере-

вищення тиску газу в оболонці вище встановленого 

розрахункового значення. 

За критерій якості прийнятий функціонал, 

який враховує намір максимізувати горизонтальну 

швидкість апарата наприкінці кожного інтервалу 

руху: 

)(TVI X . 

Обмеження на вектори стану та керування не 

враховувалися, оскільки екстремальні випадки, що 

виникають у польоті, такі як відмова двигунів, сис-

теми керування, не призводять до виникнення ава-

рійних ситуацій. 

Результати моделювання змін траєкторних па-

раметрів АЛА під час зльоту та підняття на висоту 

350 м наведено у таблиці 1, де H  – висота,  

L  – відстань, 
xV – горизонтальна швидкість,   - 

кут відхилення вектору тяги, E  – енергія, що ви-

трачається апаратом під час зльоту та підняття на 

задану висоту, T  – час підняття на задану висоту. 

Таблиця 1 

Початкові та кінцеві значення параметрів траєкторного руху АЛА на етапі зльоту з виходом на задану 

висоту 

Параметр 
1-й етап 2-й етап 

Початкове значення Кінцеве значення Початкове значення Кінцеве значення 

H , м 0 15.2 15.2 350.0 

L , м 0 50.5 50.5 1 580,0 

XV , м/с 0.01 9.4 9.4 32,5 



max  0 61.9 61.9 29,8 

E , кВт*ч 0 0.02 0.02 2,75 

T , с 0 9.08 9.08 75,5 
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Встановлено, що тривалість першої ділянки 

руху (з моменту початку руху до моменту набору 

висоти 15,2 м) складає 9,1 с. При цьому, апарат пі-

днімається на висоту 15,2 м на відстані ~50 м від 

початку руху та набирає горизонтальну швидкість - 

9,4 м/с. Максимальний кут відхилення вектора тяги 

та витрати енергії на цій ділянці дорівнюють ~ 62º 

та ~ 0.02 кВт*ч відповідно. 

Тривалість другої ділянки (підняття з висоти 

15,2 м до заданої висоти 350 м) складає ~ 66,4 с. Під 

час підняття апарат набирає горизонтальну швид-

кість 32,5 м/с, витрачаючи при цьому 2.75 кВт*ч 

енергії. 

Багатокритерійне оптимальне керування  

При оптимізації траєкторії польоту автомати-

чно керованих АЛА в вертикальній площині врахо-

вують, як правило, наступні параметри – тривалість 

польоту, споживання енергії при виконанні конкре-

тної місії (зліт, набір висоти, крейсерський політ, 

посадка, причалювання тощо), помилки досягнення 

термінальних умов, а також відповідні обмеження 

по споживанню енергії, відхиленню органів керу-

вання та ін. 

Усі ці частинні критерії можна умовно згрупу-

вати в три групи.  

До першої групи входять критерії, що характе-

ризують тривалість польоту (або витрату палива) 

при виконанні конкретної місії.  

До другої групи входять критерії оцінки енер-

гії, що споживається при виконанні конкретної мі-

сії. 

Сумарну енергію, що витрачається АЛА під 

час польоту, можна подати у вигляді інтегралу від 

необхідної сумарної потужності [14,15]. Сумарна 

потужність складається з: а) потужності двигунів 

апарату, б) потужності, необхідної для забезпе-

чення роботи корисного навантаження (наприклад, 

радіолокаційної станції дальнього огляду) та/або в) 

потужності для забезпечення роботи експлуатацій-

них систем (наприклад, системи регулювання тиску 

в корпусі АЛА). Потужності б) і в) є малими порів-

няно з потужністю а) і їх можна не враховувати при 

плануванні траєкторії польоту АЛА. Отже, без ве-

ликої похибки, сумарну енергію, що споживається 

АЛА під час польоту, можна подати у вигляді інте-

гралу від потужності двигунів, необхідної для ство-

рення тяги P  при швидкості польоту V : 

dt
VP

E

T

t






0


,  (16) 

де  - к.к.д. двигунів. У подальшому будемо 

вважати, що к.к.д. двигунів АЛА не залежить від 

швидкості польоту. 

Загальний критерій якості оптимізації траєкто-

рії польоту при переведенні апарата із початкових 

умов )( 0tx
 
в кінцеві )(Tx  можна подати у вигляді 

[19,21]: 

EKTKI pf min .  (17) 

де pf KK ,  додатні вагові коефіцієнти, E - 

споживана енергія. 

Обираючи значення вагових коефіцієнтів, мо-

жна отримати задачу оптимізації траєкторії за міні-

мумом часу ( )0,1  pf KK , мінімальному 

споживанню енергії )1,0(  pf KK
 
або міні-

мальної енергії з фіксованим кінцевим часом T (

0,0  pf KK ). 

При цьому, на кожному підетапі руху повинні 

виконуватися обмеження на споживання енергії. 

До третьої групи критеріїв входять критерії 

оцінки помилки досягнення термінальних умов за 

висотою, вертикальної та горизонтальної швидко-

сті: 

 22 )(THHI  ,  (18) 

 23 )(TVVI YY  ,  (19) 

 24 )(TVVI XX  ,  (20) 

де T - час набору висоти; )(TH , )(TVX , 

)(TVY  
- задані значення висоти польоту, горизон-

тальної і вертикальної швидкості в момент часу T
. 

У загальному випадку, задача багатокритерій-

ної оптимізації керування траєкторією автоматично 

керованого АЛА розглядається як мінімізація ліній-

ної комбінації прийнятих критеріїв в діапазоні ви-

значених початкових і кінцевих умов з виконанням 

покладених обмежень.  

Розглянемо багатокритерійне оптимальне ке-

рування рухом АЛА [5,6]. Якість процесу керу-

вання оцінюється сукупністю частинних критеріїв, 

заданих функціоналами: 

    ,,...,3,2,1,,...,3,2,1,,,,),(
1

0

pirjdtuxtTTxGI
p

i

T

t

iiiijpjj  


   (21) 

 

де задані функції jG  і ij  мають неперервні 

частинні похідні за 
iii ux ,, .  

Частинні критерії (21) є компонентами r -ви-

мірного векторного критерію ),...,,( 21 rIIII  . 

Вважаємо, що векторний критерій обмежено при-

пустимою областю )(II  . Кожна компонента 

векторного критерію I  описується функціоналом 

(21), визначеним на розв’язках векторного дифере-

нціального рівняння (2) при керуванні з класу при-

пустимих керувань U . Вважатимемо, що обме-

ження на вектори стану та керування враховуються 

під час обрання вигляду функціонала (21). При 

цьому, будемо вважати, що вигляд частинних кри-

теріїв (21) обрано таким чином, що компоненти ве-

кторного критерію мінімізуються, а припустима об-

ласть їх змін задається системою обмежень: 
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 rjCI jj ,1,0  ,  (22) 

де jC верхня межа припустимого значення 

компоненти jI  векторного критерію I . 

Задача багатокритерійного синтезу оптималь-

ного керування АЛА полягає у визначенні екстре-

малів: 

   TttIUututx ,,,,)(),( 0

***  , 

які за заданих диференціальних зв’язках (1) і 

граничних умов (2) оптимізують векторний функці-

онал I .  

Для багатокритерійної оптимізації процесу ке-

рування рухом АЛА скористаємося методом скаля-

рної згортки частинних критеріїв за нелінійною 

схемою компромісів, яка була запропонована 

А. М. Вороніним [1,2]. Даний метод дозволяє зве-

сти багатокритерійну задачу до розв’язання однієї 

задачі оптимізації функціоналу: 
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  (23) 

за умов (2), (3) і (22).  

Програмне керування )(tuu  , що оптимізує 

функціонал (22), реалізує оптимальне керування за 

розімкнутим контуром і гарантує виконання термі-

нальних умов (3) за відсутності дії збурень.  

У реальних умовах дія зовнішнього середо-

вища )(ti  на динаміку руху АЛА може призвести 

до значних термінальних помилок в момент закін-

чення процесу керування за програмою )(tuu  . 

З метою компенсації цих збурень синтезується за-

кон оптимального за критерієм (21) керування із 

зворотним зв’язком вигляду ),( txuu  . Дане ке-

рування забезпечує переведення об’єкту (2) із дові-

льного початкового стану в кінцевий (3) за дії збу-

рень. 

Перший етап синтезу, на якому визначається 

вектор керування ),( AtU  в класі аналітичних фу-

нкцій з вектором вільних параметрів 

),...,,( 21 iNiii aaaA  здійснюється відповідно до 

виразів (7) – (11). Далі, застосувавши диференціа-

льні перетворення (1) до виразу (21) отримуємо ча-

стинні критерії у вигляді: 
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Підставлення (24) у вираз (23) дає скалярну функцію: 
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Рівняння (11) визначає qr  компонент векторів вільних параметрів. Решта невідомих компонент 

q)r-n( знаходиться з необхідних умов мінімуму функції (25): 
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  (26) 

 

Отримана система рівнянь (11) и (26), за умови 

їх сумісності, в неявній формі визначає компоненти 

вектора вільних параметрів ),...,( 21 rAAAA   як 

функції від вектора довільного початкового стану 

)(x 00 txi  та часу T  процесу керування. У ре-

зультаті першого етапу синтезу визначається комп-

ромісний розв’язок  ),(, 0

* xTAtu , що зв’язує до-

вільні початкові умови 
0x  з кінцевими (3). 

Другий етап синтезу виконується таким самим 

чином, як при синтезі оптимального термінального 

керування. Компромісне керування  ),(,* xTAtu  

неперервно обчислюється з системи рівнянь (11) и 

(26) для поточного часу t  та стану )(tx , що дозво-

ляє сформувати замкнений закон багатокритерій-

ного оптимального керування ),( xtuu  . У за-

мкненому контурі керування використовується 

тільки поточне значення керування  ),(, xTAtu , 

яке у наступний момент часу перераховується з си-

стем (11) і (26). Цим забезпечується «гнучка» адап-

тація оптимальної траєкторії руху АЛА до дії неві-

домих зовнішніх збурень.  
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Таблиця 2 

Початкові та кінцеві значення параметрів траєкторного руху АЛА за багатокритерійного керування 

Параметр 
1-й етап 2-й етап 

Початкове значення Кінцеве значення Початкове значення Кінцеве значення 

H , м 0 15,2 15,2 350,0 

L , м 0 51,1 50,5 1 602,0 

XV , м/с 0,01 9,3 9,4 32,4 



max  0 61,8 61,7 29,5 

E , кВт*ч 0 0,019 0,02 2,6 

T , с 0 9,11 9,08 76,1 

 

Оптимальне комбіноване керування 

У табл. 3 наведено порівняльні результати мо-

делювання руху БАЛА на етапі зльоту з виходом на 

задану висоту для двох сценаріїв керування: термі-

нального із досягненням максимальної горизонта-

льної швидкості та багатокритерійного за мініму-

мом енергії з досягненням максимальної горизонта-

льної швидкості. 

 

Таблиця 3 

Кінцеві значення параметрів тракторного руху БАЛА на етапі зльоту із виходом на задану висоту Н=350 

м за термінального та багатокритерійного керування 

Параметр 

Етап 

I II 

Термінальне Багатокритерійне Термінальне Багатокритерійне 

H , м 15,2 15,2 350,0 350,0 

L , м 50,5 51,1 1 580,0 1 602,0 

XV , м/с 9,43 9,3 32,5 32,4 



max  61,7 61,8 29,3 29,5 

E , кВт*ч 0,021 0,019 2,75 2,6 

T , с 9,08 9,11 75,5 76,1 

 

Порівняння отриманих результатів моделю-

вання свідчить про наступне. На першому етапі 

руху термінальне керування забезпечує досягнення 

більшої горизонтальної швидкості апарату за раху-

нок збільшення витрат енергії. У той самий час на 

другому етапі при використанні багатокритерій-

ного керування витрати енергії наприкінці підняття 

на задану висоту менше на ~ 6% та досягається 

практично така сама горизонтальна швидкість, що 

й за термінального керування. Це дає змогу вважати 

за доцільне використовувати оптимальне комбіно-

ване керування АЛА при виконанні зльоту з піднят-

тям на задану висоту. Оптимальне комбіноване ке-

рування складається з термінального керування на 

початковому етапі зльоту до набору висоти 15,2 м, 

за досягнення якої АЛА має досягнути рекомендо-

ваної швидкості набору висоти, та багатокритерій-

ного керування на наступному етапі набору заданої 

висоти з досягненням максимальної горизонтальної 

швидкості.  

Із збільшенням висоти підняття АЛА стратегія 

керування у більшій мірі впливає на співвідно-

шення споживання енергії та часу піднімання. Для 

порівняння, у таблиці 4 наведено результати відо-

мих досліджень [14,15,19,21] щодо оптимізації тра-

єкторії набору висоти з 18 км до 21,4 км стратосфе-

рним АЛА при керуванні за мінімумом часу (термі-

нальне керування) та мінімумом енергії. 

Таблиця 4 

Порівняння стратегій керування стратосферним БАЛА при підніманні з висоти 18 км на висоту 21,4 км 

Стратегія керування Час польоту, год Нормалізована енергія 

Мінімальний час 2,5 11,0 

Мінімальна енергія 23,2 1,0 

 

Наведені дані показують значні відмінності 

між часом польоту та витратою енергії під час за-

стосування різних стратегій керування польотом. 

АЛА може витратити у 10 разів більше енергії для 

досягнення заданої висоти, використовуючи при 

цьому у 10 разів менше часу або навпаки, спожити 

менше у 10 разів енергії, але витратити у 10 разів 

більше часу. Тому важливо використовувати відпо-

відні стратегії керування польотом, які відповіда-

ють заданим польотним цілям АЛА.  

Висновок 

Запропоновано оптимальне комбіноване керу-

вання автономним аеростатичним літальним апара-

том на етапі зльоту з набором заданої висоти, що 

складається з оптимальних термінального та бага-

токритерійного керувань. Наведено методи синтезу 

термінального та багатокритерійного керувань із 

застосуванням математичного апарату диференціа-

льних перетворень функцій та рівнянь. Застосова-

ний підхід дозволив значно спростити розв’язання 
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проблеми синтезу замкнених законів оптимального 

керування та дає можливість отримати алгоритми в 

аналітичному вигляді без інтегрування диференціа-

льних рівнянь руху. Ефективність застосування 

комбінованого керування досліджено моделюван-

ням процесу зльоту з набором заданої висоти авто-

номним гіпотетичним аеростатичним літальним 

апаратом з урахуванням мінімізації витрат енергії 

та досягнення максимально припустимої горизон-

тальної швидкості.  
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Анотація 

У статті розглядаються пропозиції щодо модернізації системи вібродіагностики турбоагрегату. Про-

понується здійснити модернізацію системи вібродіагностики турбоагрегату шляхом установки системи 

CSI Vibro Diagnostic System компанії Emerson Automation Solutions. Дана система враховує специфіку тур-

бінного устаткування і містить в собі інноваційні методики аналізу даних вібрації, дозволяє автоматично 

визначати близько 30 діагностичних ознак несправностей. Також рекомендується вдосконалення програ-

много забезпечення для вирішення завдань віброконтролю і вібродіагностики, шляхом використання ме-

тодики аналізу тимчасового вібросигналу турбоагрегату. 

Abstract 

The article discusses proposals for the modernization of the turbine unit vibration diagnostics system. It is 

proposed to modernize the turbine unit vibration diagnostics system by installing the CSI Vibro Diagnostic System 

from Emerson Automation Solutions. This system takes into account the specifics of turbine equipment and con-

tains innovative methods for analyzing vibration data, and allows to automatically determine about 30 diagnostic 

signs of malfunctions. It is also recommended to improve the software for solving the problems of vibration control 

and vibration diagnostics, by using the method of analyzing the temporal vibration signal of the turbine unit. 

Ключові слова: турбоагрегат, вібраційний контроль, вібродіагностика, вібросигнал, перетворення 

Фур'є, кореляційна функція, спектральний аналіз, гармоніки. 

Keywords: turbine unit, vibration control, vibration diagnostics, vibration signal, Fourier transform, 

correlation function, spectral analysis, harmonics. 

 

Постановка проблеми. Важливе місце у виро-

бництві займає вібромоніторинг і вібродіагностика 

технічного стану технологічних агрегатів. Дефекти, 

що виникають в процесі роботи різних агрегатів, 

можливо діагностувати за величиною і характером 

вібрацій. Вібродіагностика - це методика перевірки, 

що дозволяє оцінити стан роботи агрегату, своєча-

сно визначити дефекти в його роботі, правильно 

оцінити необхідність і масштаб ремонту. Вібромо-

ніторинг обладнання потрібен на виробництві, щоб 

уникнути передчасного зносу устаткування і попе-

редження аварій.  

Суттєвого зниження втрат збагаченого киснем 

стисненого повітря у доменному виробництві мо-

жна досягти шляхом цілеспрямованого управління 

продуктивністю турбоповітродувки. Турбоповітро-

дувки це основний агрегат на етапі підвищення ти-

ску при виробленні холодного дуття. Турбоповіт-

родувки (турбоагрегат), навіть перебуваючи в нор-

мальному робочому стані, схильні до вібрації. При 

виникненні і розвитку дефекту вібраційна картина, 

яка спостерігається на елементі агрегату, що міс-

тить вогнище дефекту, змінюється. Змінюється за-

гальний рівень вібрації і її амплітуда на певних ча-

стотах. Тому питання управління, безперебійність 

роботи та вібродіагностики турбоповітродувки є 

актуальним завданням.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню методів моніторинга і вібродіагностики 

складного промислового обладнання присвячено 

багато публікацій вітчизняних і зарубіжних авто-

рів. Це Зіле А.З., Ковальов І.О., Калашніков О.О., 

Лейдерович О.Ш., Мурманський Б.Є., Tanimura 

Tatsu, Ito Ryoji, Lindberg G., Fessler P. і ін. 

Проведено аналіз розроблених і відомих в лі-

тературі автоматизованих систем діагностики тур-

боагрегатів. Показано, що при виникненні і розви-

тку дефекту вібраційна картина змінюється, а саме 

змінюється амплітуда вібрацій на певних частотах. 

На моніторингу та аналізі таких частот засновані 

автоматизовані системи вібраційної діагностики, 

розроблені компанією ЗАТ «Консом СКС». 

На багатьох ТЕЦ в якості штатних засобів ко-

нтролю вібрації турбоагрегатів використовуються 

системи контролю вібростану типу «ВВК-331», 

«Каскад», «Вібробіт-100», «ІП-21» та ін. Як показав 

аналіз цих типів апаратури, заснований на резуль-

татах експертного опитування, віброапаратура за-

значених типів працює надійно, але має ряд недолі-

ків і реалізує тільки частину необхідних функцій: 
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контроль коливань, сигналізацію і захист за рівнем 

вібрації. Відсутні функції - збір і зберігання інфор-

мації, що надходить з датчиків, встановлених на об-

ладнанні; первинної обробки, контролю достовір-

ності та якості інформації, що надходить; відобра-

ження інформації в необхідному обсязі немає. 

Як випливає з наведеного вище аналізу, в да-

ний час завдання вібромоніторингу і вібродіагнос-

тики технічного стану технологічних агрегатів ви-

рішується не повністю [1]. 

Ціль статті - на основі існуючих теоретичних 

і практичних матеріалів модернізувати систему ві-

бродіагностики турбоагрегату ТЕЦ, забезпечити 

безперебійність та якість роботи даного агрегату. 

Виклад основного матеріалу. Існуюча сис-

тема вібродіагностики. Турбокомпресорний агре-

гат призначений для стиснення атмосферного пові-

тря, збагаченого до 40% киснем, і подачі його в до-

менну піч. 

Турбокомпресорний агрегат складається з: 

- компресорної частини компресора з допомі-

жним обладнанням; 

- турбінної частини парової турбіни з допомі-

жним обладнанням; 

- системи подачі охолоджуючої води; 

- систем автоматичного регулювання (САР) і 

захисту; 

- автоматизованої системи контролю та управ-

ління (АСКУ). 

У даній роботі інтерес являє турбінна частина 

агрегату. 

Турбіна - одноциліндрова, конденсаційна з ре-

генеративним відбором пари. Напрямок обертання 

ротора - правий, якщо дивитися на турбіну по ходу 

пари. Турбіна - одновальна. Проточна частина скла-

дається з одного двухвінцевого регулюючого ща-

бля й одинадцяти ступенів тиску. На турбіні засто-

совано соплове регулювання витрати пари. Свіжий 

пар підводиться до стопорного клапану, встановле-

ному під підлогою машзалу на фундаментній ко-

лоні. 

Автоматизована система контролю і управ-

ління агрегату складається з двох незалежних сис-

тем: АСКУ основним обладнанням (АСКУ1) і 

АСКУ допоміжним обладнанням (АСКУ2), - кожна 

з яких вирішує свої завдання. Система АСКУ1 при-

значена для управління основним обладнанням тур-

боагрегату, таким як компресор, турбіна, конденса-

тор, ежектора, підігрівач низького тиску, вузли мас-

лосистеми, а також реалізує функції захисту, тоді як 

система АСКУ2 вирішує завдання контролю і уп-

равління, пов'язані з допоміжним обладнанням: пі-

дведення і відведення води на охолодження вузлів 

агрегату, управління засувками на повітроводах хо-

лодного дуття, загальне підведення і відведення 

води та ін. 

МСКУ1 і МСКУ2, що є основою систем 

АСКУ1 і АСКУ2, по інформаційним і керуючим си-

гналам абсолютно незалежні. Інформація про про-

цес від датчиків, перетворювачів і виконавчих ме-

ханізмів надходить на відповідні типу сигналу вхі-

дні модулі системи управління. Система МСКУ1 

отримує по інтерфейсу, реалізованому безпосеред-

ньо в модулях контролерів, інформацію від системи 

вібровимірювання і вібродіагностики СВІД. Конт-

ролери МСКУ1 і МСКУ2 виконують кожен свою 

програму, формуючи за своїми внутрішніми алго-

ритмами сигнали управління, які по мережі 

ControlNet через комунікаційні модулі надходять на 

вихідні модулі, розташовані в кошиках введення-

виведення, а звідти - в схеми управління виконав-

чими механізмами. По мережі ControlNet також ві-

дбувається обмін інформацією з АРМами на 

центральному пульті управління та локальній па-

неллю, встановленій в машзалі. На АРМах безпере-

рвно функціонує система візуалізації, що дозволяє 

технологу контролювати хід технологічного про-

цесу і в разі необхідності надсилати команди управ-

ління на виконавчі механізми. Станції центрального 

пульта управління, інженерні станції і програматор 

знаходяться в мережі Ethernet і можуть обмінюва-

тися інформацією один з одним. З'єднання комп'ю-

терів в мережу Ethernet ТЕЦ дозволяє станціям, від-

даленим від центрального пульта управління турбо-

агрегату, також отримувати технологічну 

інформацію (рис. 1).  
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Рисунок 1. Структурна схема АСКУ турбоагрегату 

 

До модулів контролерів по протоколу підклю-

чається система вібровимірювання і вібродіагнос-

тики СВІД ІТ12, схема якої показана на рис. 2. Від 

датчиків вібраційних МВ-43-5В та вихрострумових 

ІТ12.30.000 сигнали надходять на відповідні типам 

датчиків перетворювачі системи СВІД, а далі - на 

модуль комутації перетворювачів ІТ12.00.380. 

Звідти скалярні сигнали, векторні сигнали, сигнали 

по частоті обертання надходять в модуль 

ІТ14.20.000, де і проводиться обробка вимірюваль-

ної інформації та перетворення її в CAN-формат за 

допомогою перетворювача ІТ14.00.610. Далі інфо-

рмація надходить в CAN-лінію, звідки вимірюва-

льна інформація передається в контролер. 

 
Рисунок 2 Центральна частина СВІД 

 

Типи вихідних сигналів: 

- по каналам вимірювання вібрації (мм/с): від 

перетворювачів в систему ІТ12 приймаються мит-

тєві і середньоквадратичні значення віброшвидко-

сті (в контролер передаються тільки середньоквад-

ратичні значення). Сигнал миттєвого значення віб-

рації - змінна напруга, сигнал 

середньоквадратичного значення вібрації - постійна 

напруга; 

- по каналам вимірювання осьового зсуву (мм): 

від перетворювачів в систему ІТ12 надходять сиг-

нали постійної напруги, значення напруги має пере-

бувати в межах від 0 до +8 В. 

- по каналам вимірювання частоти обертання 

(об/хв): оцінити величину електричного (струмо-

вого імпульсу) на виході перетворювача немає мож-

ливості. 
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Типи контрольованих підшипників: підшип-

ники ковзання. 

Засоби діагностики в складі СВІД: 

В системі АСУТП турбоагрегату, діагностика 

вузлів агрегату за допомогою СВІД не передбачена 

(алгоритми спектрального аналізу). Стан вузлів аг-

регату діагностується на підставі інформації, що на-

дходить в контролер. 

Контроль досягнення аварійних і попереджу-

вальних значень параметрів системи СВІД реалізо-

вано в ПЛК АСУТП. При досягненні передаварій-

них значень в SCADA-системі спрацьовує сигналі-

зація, при досягненні аварійних значень в ПЛК 

запускається алгоритм аварійної зупинки агрегату.  

До основних недоліків існуючої системи СВІД 

можна віднести наступні: 

- система морально застаріла і при виході з 

ладу обладнання, немає можливості закупити нове; 

- вся робота системи орієнтована на вузли і при 

виході з роботи одного з вузлів, вся система вихо-

дить з роботи; 

- при заміні будь-якого інтелектуального при-

строю вся система вимагає переконфігурації; 

- при переконфігурації система втрачає інтеле-

ктуальні пристрої. 

Модернізація системи. Рекомендується здійс-

нити модернізацію системи вібродіагностики агре-

гату шляхом встановлення системи CSI Vibro 

Diagnostic System компанії Emerson Automation 

Solutions. Дана система враховує специфіку турбін-

ного устаткування і містить в собі інноваційні мето-

дики аналізу даних вібрації. CSI Vibro Diagnostic 

System дозволяє автоматично визначати близько 30 

діагностичних ознак несправностей вузлів турбін-

ного обладнання ще на стадії зародження дефекту. 

Принцип роботи системи полягає в автоматич-

ному аналізі поточних і архівних параметрів вібра-

ції за допомогою спеціальних алгоритмів. Резуль-

тати роботи алгоритмів виводяться на екран опера-

тора у вигляді графічних і текстових повідомлень, 

що несуть інформацію про вузел, який діагносту-

ється, тип несправності і рейтинг критичності вияв-

леного дефекту. Кожна діагностична ознака має 

власне графічне відображення з докладним описом 

дефекту, результатами розрахунків та експертним 

висновком. Дані функції дозволяють проконтролю-

вати момент зародження дефекту, визначити стадію 

розвитку і ймовірні причини виникнення дефекту 

вузла. Система дозволяє автоматично визначати не-

поладки в роботі турбінного устаткування до того, 

як воно отримає серйозне пошкодження або вийде з 

ладу, а також проводити обслуговування та ремонт 

тільки тих вузлів, які цього потребують. Архітек-

тура системи автоматичної діагностики стану вуз-

лів турбінного устаткування представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 Архітектура системи автоматичної діагностики стану вузлів турбінного устаткування 

 

Рекомендоване обладнання:  

В якості вихрострумового датчика - AMS EZ 

1000, виробник Emerson; датчик віброшвидкості - 

Metrix SV6300. 

Оскільки останнім часом зростають вимоги до 

віброконтролю і вібродіагностики несправностей 

устаткування, то для вирішення цієї проблеми крім 

заміни технічної бази контролю, пропонується ще й 

вдосконалення її програмного забезпечення, вклю-

чаючи математичне і алгоритмічне забезпечення. 

Для ефективного вирішення завдань віброкон-

тролю і діагностики обладнання необхідно, щоб ін-

формація про стан обладнання була вилучена нале-

жним чином. Для цієї мети використовують два ме-

тоди: ПІК-фактор (це відношення пікового значення 

вібрації до її середньоквадратичного значення) та 

спектральний аналіз, за допомогою якого тимчасова 

реалізація перетворюється в частотний спектр. Ма-

тематична основа спектрального аналізу - перетво-

рення Фур'є. Вилучити достовірну інформацію з ча-

стотного спектра можна тільки тоді, коли аналізова-

ний сигнал – це стаціонарний та випадковий 

процес, а система повинна бути лінійною. На прак-

тиці це трапляється рідко і вібросигнал без переві-

рки перетворюється в частотний спектр, що призво-

дить до помилкових результатів і висновків. 

Пропонується вібросигнал уявити сумою 

трьох складових: тренда tr(t), полігармонійних ко-

ливань c(t) і випадкової компоненти φ(t): 

x(t )= tr (t)+c(tr )+φ(t).  
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Кожна зі складових відображає певні власти-

вості і неполадки агрегату. 

До тренду відносять компоненту, що плавно 

змінюється, та відображатиме вплив довготривалих 

чинників. Можна розрахувати тренди вібрацій під-

шипників протягом певного часу. Далі з вібросиг-

налу потрібно видалити лінію тренда і зробити ко-

реляційний і спектральний аналізи стаціонарного 

сигналу: 

R(ф)=
1

T−ф
∫
0

T−ф

x(t )x(t+ф)dt ; S(щ)= 2∫
0

T

R(ф)cos(щф)dф, 

 

де R(ф) – автокореляційна функція; S(щ) – спе-

ктральна щільність; T– період спостереження; τ – 

час затримування; ω – частота; x(t),x(t+ф)– центро-

вані значення віброшвидкості. 

Автокореляційна функція дозволить виявити 

залишкову постійну складову, наявність випадкової 

і періодичної складової і т.п. Потім необхідно про-

вести спектроаналіз залишкового сигналу, який до-

зволить виділити з вібрацій гармонійні коливання 

різної частоти. Це три групи складової вібрації: га-

рмоніки, несинхронні складові і субгармоніки. 

Гармоніки - це піки на частотах, кратні частоті 

обертання агрегату, вказують на дисбаланс, несоос-

ність, ослаблення з'єднань. Несинхронні складові 

присутні на частотах, некратних частоті обертання. 

Вони дозволяють виявити дефекти елементів під-

шипників кочення. Субгармоніки - складові, що 

знаходяться нижче частоти обертання, обумовлені 

вихорами в масляному клині підшипника, надмір-

ним ослабленням з'єднань або стуком в агрегаті.  

Після видалення з початкового часового ряду 

тренду і гармонік залишається тільки випадкова 

складова, яка відображає несправності агрегату, що 

зароджуються. Тимчасові ряди вібросигналу дозво-

ляють встановлювати взаємозв'язок між вібрацією і 

параметрами режиму роботи агрегату. Для цього 

можна використовувати взаємокореляційну функ-

цію і спектральну щільність [2].  

Висновки. Пропонується здійснити модерні-

зацію системи вібродіагностики агрегату шляхом 

встановлення системи CSI Vibro Diagnostic System 

компанії Emerson Automation Solutions. Дана сис-

тема враховує специфіку турбінного устаткування і 

містить в собі інноваційні методики аналізу даних 

вібрації. CSI Vibro Diagnostic System дозволяє авто-

матично визначати близько 30 діагностичних ознак 

несправностей вузлів турбінного устаткування. Та-

кож необхідне вдосконалення програмного забезпе-

чення для вирішення завдань віброконтролю і віб-

родіагностики, шляхом використання методики 

аналізу тимчасового вібросигналу турбоагрегату. 
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Анотація 
У статті розглядається модернізація системи автоматичного керування температурним режимом на-

грівальної печі за рахунок розробки та застосування інтелектуальної системи, що синтезує в собі апарат 

нейронних мереж і експертних систем, що дозволяє досить просто і наочно реалізувати ідентифікацію 
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процесу нагріву металу в нагрівальній печі. Система видає рекомендації щодо коригування процесу на-

гріву металу. Вихідний сигнал системи може бути використаний в системі автоматичного керування про-

цесом нагріву металу в якості вхідного сигналу. 

Abstract 

The article discusses the modernization of the automatic control system for the temperature regime of the 

heating furnace through the development and application of an intelligent system that synthesizes the apparatus of 

neural networks and expert systems, which makes it possible to quite simply and clearly implement the identifica-

tion of the metal heating process in the heating furnace. The system gives recommendations for correcting the 

metal heating process. The output signal of the system can be used in the automatic control system of the metal 

heating process as an input signal. 

Ключові слова: нагрівальна піч, температурний режим, інтелектуальна система, нейронна мережа, 

експертна система. 

Keywords: heating furnace, temperature control, intelligent system, neural network, expert system. 

 

Постановка проблеми. Чорна металургія є од-

нією з базових галузей, що інтенсивно розвивається 

в промисловості України. Металургійний комплекс 

являє собою матеріально і енергоємне виробниц-

тво, яке споживає велику кількість ресурсів і па-

лива. 

Одними з основних споживачів енергії є нагрі-

вальні печі, особливо, в складі прокатних цехів. 

Зниження частки браку по термообробці металу, 

економія матеріалів і енергії, витрачених на вироб-

ництво, можуть принести істотну економічну ефек-

тивність. Тому модернізація системи автоматичного 

керування температурним режимом нагрівальних 

печей, є досить актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження і розробки пов'язані з керуванням темпе-

ратурним режимом нагрівальних печей ведуться 

дуже давно. Існують успішні розробки багатьох 

вчених світу. Це роботи Афанасєва В.Н., Круглова 

С.П., Лєтова А.М., Ротача В.Я., Кудінова Ю.І., Клі-

мовицького М.Д., Остапенко А. Л., Бейгельзімера 

Е. Е. Також е відомі наукові діячі з Італії Алессан-

дро Делла Рокка, Массіміліано Фантуцці, Tenova 

LOI Italimpianti, які запропонували передові методи 

проектування печей з обертовим подом. 

Методика розрахунку гідродинамічного моде-

лювання, яка розроблена дослідницьким центром 

Centro Sviluppo Materiali в рамках проекту 

FlexyTech® Tenova для моделювання окремих па-

льників, була вдосконалена з метою застосування 

до нагрівальних печей в цілому. Кошиків В.В. та 

Абузяров Р. О. з філії ВолгГДУ розрахували мате-

матичну модель об'єкта керування, однієї секції ро-

ликової печі. Сукупність математичних рівнянь, що 

відображають залежність вихідних величин від вхі-

дних, доповнено обмеженнями, що накладаються 

на ці величини, за умовами фізичної здійсненності, 

вимогами з безпеки функціонування, рівняннями 

зв'язку з іншими об'єктами, являють собою матема-

тичну модель процесу. Модель процесу доповню-

ється алгоритмом керування. 

У ФГБОУ ВО «МДУ ім. Н.П. Огарьова », С. Ю. 

Калякулін, Е. В. Мітін, С. П. Сульдіна та ін. спільно 

з ФГБОУ ВО «МГПІ ім. М.Є. Евсев'єва» розробили 

систему автоматизації керування печами з ролико-

вим подом. Завдання управління процесом нагріву 

в роликових печах полягає у виборі та забезпеченні 

режиму роботи, необхідного для отримання металу 

заданої якості з мінімально можливою питомою 

витратою палива при роботі агрегату з максималь-

ною продуктивністю. В даний час в більшості випа-

дків безпосереднє керування технологічними про-

цесами здійснюється за допомогою аналогових або 

цифрових регуляторів, що забезпечують однокон-

турне регулювання по П-, ПІ- або ПІД-закону. 

Автоматизація керування термопечі на базі 

промислового контролера була запропонована О. 

В. Сичовим, Л. К. Івінськіним, О. О. Нестеровим 

(Гомельський державний технічний університет ім. 

П. О. Сухого, Білорус). В роботі розглядається ав-

томатизована система керування термопіччю на 

базі спеціалізованого промислового контролера 

СПЕКОН СК5-01, що дозволяє автоматично підт-

римувати температуру і оптимальний режим го-

ріння газу в печі. 

Мета статті - на основі існуючих теоретичних 

і практичних матеріалів модернізувати систему ав-

томатичного керування температурним режимом 

нагрівальної печі за рахунок розробки та застосу-

вання інтелектуальної системи, що синтезує в собі 

апарат нейронних мереж і експертних систем, що 

дозволяє підвищити якість регулювання темпера-

тури. 

Виклад основного матеріалу. В даний час 

дуже широко застосовуються інтелектуальні ме-

тоди керування автоматизованими системами. Це 

експертні системи, нечітка логіка, нейронні мережі, 

які дозволяють моделювати поведінку людини. 

Прийняті рішення на базі нечіткої логіки та експер-

тних систем прив'язані до динаміки конкретного 

об'єкту керування, так як відсутній механізм опера-

тивного навчання. Нейронні мережі мають механі-

зми навчання, але його не потрібно вести постійно, 

оскільки існує задача навчання нейронної мережі і 

оперативної настройки її параметрів, що дозволяє 

підвищити якість керування піччю. 

Застосування інтелектуальних методів є перс-

пективним, але використання окремих методів в по-

вній мірі не вирішує поставлене завдання. У зв'язку 

з цим, перспективним є підхід, що комбінує і інтег-

руює дані методи в одну систему. Використання од-

ночасно експертних систем і нейронних мереж до-

зволить врахувати переваги обох методів: знання 

про специфіку об'єкта керування за допомогою екс-

пертної системи і оперативне навчання за допомо-

гою нейронної мережі. 
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Розглянемо модернізацію системи автоматич-

ного керування температурним режимом на прик-

ладі роликової печі. Роликова піч використовується 

для прокату сортового елемента і загартування ли-

стового матеріалу. Місткість простору для загарту-

вання елементів металу становить кілька метрів. 

Пряма грілка створює температурний режим прямо 

в робочому просторі, чим відрізняється від інших 

конструкцій камер для термічної обробки металу, 

має піддонні топки і спеціальні труби, що відво-

дяться. Конструкція роликової камери ідеально під-

ходить для певного обігріву металу або для відпалу 

різних виробів, а також обігріву металу перед 

спеціальною обробкою. Роликова піч виконується з 

жароміцної сталі і охолоджується водою, скла-

дається з подини зі спеціальними приводами, які 

обертаються безперервно. Такі камери зазвичай ви-

користовуються з подачею в них газу, при великій 

кількості газових пальників і спеціальних радіацій-

них порожнинах в трубах, які розташовані нижче 

спеціальних роликів уздовж поздовжніх стін роли-

кової камери. Ролики в агрегаті це найголовніший 

елемент, який використовується для виробництва. 

Їх термостійкість розрахована на температуру все-

редині камери і становить збільшену температуру 

за умови, що камера оснащена спеціальними роли-

ками, або з охолодженням до масової температури. 

Між бочкою і стінками простір заповнюється 

спеціальним утеплювачем. На роликах охолод-

жується вісь, яка спирається на наштампований 

підшипник, через бочку, зварену з хромонікелевої і 

жаростійкої сталі. Щоб бочка була не деформована, 

ролики повинні обертатися без зупинки. Роликова 

камера обкладається спеціальною шамотною цег-

лою. 

Принцип роботи роликової камери полягає в 

тому, щоб метал, що надходить для термообробки з 

приймального столу, який навантажується краном 

або рольгангом, подавався автоматично в саму 

топку при відкриттій заслонці з торця. Метал заван-

тажують безпосередньо в камеру, де він 

нагрівається до особливої температури. Обертові 

ролики проганяють метал, що надійшов всередину, 

уздовж пальника, метал поступово нагрівається до 

потрібної температури. Через розташування паль-

ників з боків елемента, можна нагрівати метал на 

відпустку, звичайне загартування або найбільш 

складний отжиг. Після закінчення обробки відпале-

ний метал подається на вихідний рольганг, який 

з'єднаний зі спеціальною камерою для загартування 

металу. Роликова камера, постійно наповнюється 

металом, що входить з одного боку і видає вже 

оброблений метал із зворотного боку [1].  

Розглянемо експертну систему, призначену для 

режимів нагріву металу в роликової печі, яка дозво-

лить істотно прискорити і поліпшити контроль. Екс-

пертна система також дозволить виробити рекомен-

дації щодо ведення процесу нагрівання, які призна-

чені для операторів і для самої системи керування. 

Пропонується комбінована система керування - це 

експертна система, що входить до її складу і буде 

побудована на використанні штучної нейронної ме-

режі (ШНМ). 

Розглянемо застосування ШНМ для експерт-

ної оцінки теплового стану металу в роликової печі. 

ШНМ призначена, також, для вироблення сигналів 

управління для системи керування тепловим режи-

мом печі. Контролюється нагрів листів товщиною 

більше ніж 1,5 мм з сталей, задана середньомасова 

температура яких на видачу - від 875 до 1000 гр.С. 

Час нагріву – від 10 хв. до 15 хв. (нагрів відбува-

ється приблизно 1 хв. на 1мм листа). На кожному 

інтервалі роботи експертної системи (інтервал за-

пуску становить 2 хв.) Аналізується тепловий стан 

листів в кінці кожної зони печі. Кількість зон регу-

лювання 12. Кожній зоні відповідає нейрон з чоти-

рма входами: 

 
Рисунок 1. Структура експертної ШНМ 

де 1- витрата газу на зону; 2 - витрата повітря на зону; 3 - температура середовища в зоні; 

4 - зсув, що являє собою середньомасову температуру металу при даному режимі нагріву. 
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На рис. 1 кожній зоні відповідає свій нейрон. 

Обрана одношарова ШНМ, тому як задана функція 

на вході лінійно роздільна [2]. Зліва від кожного 

нейрона показані вхідні вектори в порядку наведе-

ної вище нумерації вхідних величин. Справа пока-

зані значення ваг для входів 1, 2, 3 ... Значення вхі-

дних величин прийняті рівними їх математичним 

очікуванням, певним в результаті обробки великого 

числа вибірок (не менше 1000) для нормального 

ходу печі. 

При нормальному ході печі і відповідному вхі-

дному векторі вихід персептрона дорівнює одиниці. 

При відхиленні вхідного вектора від нормального 

на виході нейронної мережі з'явиться сигнал, що ха-

рактеризує відхилення середньомасової темпера-

тури металу від заданої. 

В даному випадку застосовується навчання пе-

рсептрона з викорис-танням так званого дельта-

правила (Widrow і Hoff) позначення . В 

статті прийнято для цієї величини позначення 

. 

Оскільки функція може бути представлена пе-

рсептроном, то алгоритм навчання сходиться за кі-

нцеве число кроків. Критерієм закінчення розраху-

нку прийнятий мінімум суми квадратів помилок, т. 

є. 

  (1) 

В якості керуючих впливів, що рекоменду-

ються, передбачена зміна витрат газу в зонах на ос-

нові аналізу теплового стану металу.  

В останній зоні відбувається вирівнювання те-

мператури металу по товщині. 

Рисунок 2. Функції приналежності множин Х2 і Х3 входів 

 

На рис. 2 наведені значення виходу нейрона 

для першої зони. Графіки залежності виходу ней-

ронної мережі від відхилення температури звуться 

функціями приналежності [3]. На рис. 2 по вісі абс-

цис відкладені абсолютні значення відхилень тем-

ператури металу від середньомасової, по вісі орди-

нат - відповідні значення функції приналежності. 

Позначимо безліч відхилень середньомасової 

температури металу від заданої в першій зоні через 

, а безліч відхилень середньомасової темпера-

тури металу в третій зоні - через . Приймемо 

для безлічі  значення елементів, як 

  (2) 

Для безлічі відхилень  приймемо 

  (3) 

 

Для безлічі  приймемо п'ять функцій при-

належності (рис.2). Позначимо функції приналеж-

ності (ФП) через μ. ФП відповідають наступним об-

раним лінгвістичним величинам:  - сильний не-

догрів;  - недогрів;  - нагрівання без 

відхилень;  - перегрів;  - сильний перегрів. 

Відповідно до рис.2 для п'яти лінгвістичних ве-

личин безлічі  запишемо в формалізованому 

вигляді [3]: 

; 

; 

;  (4) 

; 
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Цей запис не є набором арифметичних дій, а 

покликаний лише позначити, що ФП складається з 

елементів  і значень істинності , що належать 

до них. Для безлічі  всі міркування і викладки 

аналогічні.  

Для безлічі вихідних значень 

приймаємо також п'ять функцій приналежності μy 

відповідно за п'ятьма вибраними раніше лінгвісти-

чними величинами. 

; 

 і тд.  (5) 

 

Далі при побудові матриці для  і  вихо-

димо з п'яти правил R: 

: ЯКЩО має місце «сильний недогрів (

)», ТО рекомендується «дуже великий вплив ( ) 

»; 

: ЯКЩО має місце «недогрів ( )», ТО ре-

комендується «великий вплив ( ) »; 

: ЯКЩО має місце «нагрів без відхилень (

)», ТО рекомендується 

«Середній вплив ( )»; 

: ЯКЩО має місце «перегрів ( )», ТО ре-

комендується «малий вплив ( ) »; 

: ЯКЩО має місце «сильний перегрів (

)», ТО рекомендується «дуже малий вплив (  )». 

Значення ФП  п'яти правил для без-

лічі , а також чисельні значення керуючих 

впливів знайдені з умови [3] 

,(6) 

де  і  порядковий номер елементів у вели-

чезних кількостях  і  відповідно. 

Для безлічі  методика розрахунку і чисе-

льні значення керуючих впливів аналогічні. 

Композиція ФП бази правил виконана «макс - 

сполученням» [3] 

  (7) 

 

при якому здійснюється обмеження ФП час-

тини «ТО» до таких значень істинності вихідного 

сигналу У, які забезпечують частину «ЯКЩО» при 

різних вхідних сигналах Х.  

Дефазіфікація здійснюється визначенням вихі-

дних значень  як центру ваги базової ФП для 

всіх  за формулою: 

  (8) 

За отриманими даними для  складається таб-

лиця фазі - пошуку. 

Значення вихідної величини  дозволяє су-

дити про середньомасову температуру нагріву ме-

талу. Крім того, ця величина може бути викорис-

тана в системі керування тепловим режимом печі 

для оптимізації нагріву металу. 

Висновки. Пропонована стратегія побудови 

експертної системи з використанням комбінованої 

нейро-фазі технології дозволяє досить просто і на-

очно реалізувати ідентифікацію процесу нагріву 

металу в нагрівальній печі. Система видає рекоме-

ндації щодо коригування процесу нагріву металу. 

Вихідний сигнал системи може бути використаний 

в системі автоматичного керування процесом на-

гріву металу в якості вхідного сигналу. 
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Аннотация 

Описана разработанная экспертная система поддержки принятия решения при разработке 

конструкции основных узлов авиационных двигателей и наземных энергетических установок на их базе и 

выборе материалов для их основных деталей и сборочных единиц. Приведены результаты моделирования 

конструкции выходных устройств авиационных ВРД различных типов. 

Abstract 

The developed expert system for decision-making support in the development of the design of the main units 

of aircraft engines and ground power plants based on them and the choice of materials for their main parts and 

assembly units is described. The results of modeling the design of the output devices of aircraft air-jet engines of 

various types are presented. 

Ключевые слова: База данных материалов; экспертная система; выходные устройства; реактивное 

сопло; авиационные двигатели; прогнозирование конструкции. 

Keywords: Materials database; expert system; exhaust system; reactive nozzle; aircraft engines; design 

prediction. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждое новое поколение авиационных двига-

телей отличается от предыдущего всё возрастаю-

щими требованиями к уровню показателей его со-

вершенства, к экономичности, надёжности и дру-

гим эксплуатационным характеристикам. При этом 

разработкой конструкции авиационных ВРД зани-

мается большое количество высококлассных спе-

циалистов. В современных условиях становится не-

возможно проектирование новой авиационной тех-

ники без активного применения множества 

разноуровневых математических моделей проекти-

руемого объекта. В статье описывается разработан-

ная на базе системы имитационного термогазоди-

намического моделирования Dvigw экспертная си-

стема (ЭС) поддержки принятия решения при 

разработке конструкции основных узлов авиацион-

ных ВРД и наземных энергетических установок на 

их базе [1]. ЭС выполняет термогазодинамическое 

моделирование, разрабатывает конструкцию моде-

лируемого узла, определяет тепловое состояние и 

основные усилия, действующие на элементы. На 

основании проведенных расчетов ЭС анализирует 

и выбирает материалы из БД для применения в кон-

струкции деталей и сборочных единиц проточной 

части. Данная статья посвящена проверке работо-

способности разработанной ЭС и моделированию 

выходных устройств авиационных ВРД различного 

типа и принципа действия. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ 

Основное назначение выходного устройства 

авиационных ВРД – это преобразование энергии 

выходного потока газа в реактивную тягу задан-

ного направления. Также выходное устройство ис-

пользуется для поддержания требуемого режима 

работы турбокомпрессора за счет поддержания не-

обходимой площади проходного сечения сопла, для 

транспортировки газа в фюзеляже и гондоле двига-

теля, для снижения уровня шума выхлопной струи, 

а также для экранирования прямого инфракрасного 

излучения высокотемпературных элементов газоге-

нератора. Конструкция выходного устройства ГТД 

включает в себя такие элементы как: затурбинный 
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диффузор, газоотводящее устройство, камеру сме-

шения, реактивное сопло, реверсное устройство и 

шумоглушители. Моделирование работы выход-

ного устройства, входящего в состав ВРД, должно 

так или иначе учитывать эти элементы, а также па-

раметры рабочего режима. Для моделирования при 

помощи ЭС необходимо составить топологическую 

схему ВРД в ЭС, идентифицировать её путем варь-

ирования характерных параметров, чтобы обеспе-

чить совпадение значений необходимых парамет-

ров и характеристик модели с параметрами модели-

руемого двигателя [2]. Моделирование работы 

выходного устройства в описываемой ЭС осу-

ществляется при помощи структурного элемента 

(СЭ) «Выходное устройство». При моделировании 

СЭ «Выходное устройство» проектирует разные 

типы выходных устройств (в зависимости от вход-

ных параметров и параметра «Тип выходного 

устройства» во входных параметрах СЭ «Выходное 

устройство»). В качестве типа выходного устрой-

ства можно указать: сопло Лаваля, суживающееся 

сопло, сопло-патрубок (рисунок 1). 

 

 
а) Сопло малой заметности ТРД б) Сопло для вертолетного двигателя 

Рисунок 1. Схемы смоделированного выходного устройства 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА РС ТРДДФСМ 

(СЕМЕЙСТВА АЛ-31Ф) 

Выходное устройство моделируемого двига-

теля осесимметричное, регулируемое, всережим-

ное, сверхзвуковое створчатой конструкции. Об-

щее управление критическим сечением (суживаю-

щаяся часть) осуществляется с помощью 16-ти 

гидроцилиндров с топливом в качестве рабочего 

тела. Управление площадью среза сопла осуществ-

ляется при помощи 16-ти пневмоцилиндров [3]. В 

конструкцию реактивного сопла входят три ряда 

створок (по 16 штук) и проставок: первый ряд – до-

звуковая суживающаяся часть, второй ряд – сверх-

звуковая расширяющаяся часть, третий ряд – внеш-

няя часть – наружные створки. Створки первого и 

второго ряда сопла изготавливаются из сплава 

ВЖЛ-12У. Проставки первого и второго рядов из 

ВЖ-101. Внешние створки и проставки изготов-

лены из титанового сплава ВТ-20. 

На передней кромке дозвуковой створки 

установлен теплозащитный экран, который 

защищает створки от высокой температуры газа в 

критическом сечении сопла (рисунок 2, а). 

Моделирование осуществляется на взлётном 

режиме ПФ (Н = 0, М = 0). В качестве исходных па-

раметров в СЭ «Материал выходного устройства» 

указана доля охлаждающего воздуха на входе в 

сопло (2%) и количество створок сопла (16). Схема 

РС, предложенная ЭС приведена на рисунке 2, б. 

 
 

а) Схема конструкции б) Результаты моделирования 

Рисунок 2. Реактивное сопло ТРДДФсм (семейства АЛ-31Ф) 

Сравнение результатов моделирования с пара-

метрами реальной конструкции двигателя приве-

дено в таблице 1. 

Диаметральные размеры сопла моделируются 

достаточно точно. Из-за того, что конструкция до-

звуковой створки РС имеет скруглённый участок 

(обеспечивающий критическое сечение сопла), её 

длина больше, чем необходима для плавного раз-

гона потока до скорости звука. Поэтому относи-

тельная погрешность при определении длины до-

звуковой створки составляет 40%. Погрешность в 

определении длины сверхзвуковой створки гораздо 

меньше (0,6%), как и погрешность определения 

длины дозвуковой и сверхзвуковой частей РС (12 и 

0,5%, соответственно). Расстояние от створки до 
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жаровой трубы (теплозащитного экрана) моделиру-

ется достаточно точно (относительная погрешность 

0,3%), что позволяет оценить эффективность охла-

ждения сопла 0,43 и температуру выходного 

устройства (его наиболее горячей части) 1368К. 

Толщина стенки в дозвуковой части сопла (тол-

щина створки) 1,5 мм, толщина сверхзвуковой 

створки 2,5 мм. ЭС предложила конструкцию с тол-

щиной стенки 2,48 мм. 

Таблица 1 

Сравнение результатов моделирования РС ТРДДФсм 

Параметр δ, % 

Диаметр на входе в сопло 0,01 

Длина дозвуковой створки сопла 40,6 

Длина сверхзвуковой створки сопла 0,59 

Длина теплозащитного экрана 49,2 

Расстояние от створки до ЖТ 0,28 

Длина дозвуковой части сопла 12,4 

Длина сверхзвуковой части сопла -0,54 

Суммарная длина сопла 2,62 

Толщина стенки сопла 0,5 

 

На максимальном взлётном режиме (Н = 0, М 

= 0) ЭС предложила схему на рисунке 3, а. При этом 

режим расчёта – 1 (геометрия створок остаётся 

неизменной, а площади поперечных сечений могут 

изменяться). 

Если моделировать РС на максимальном 

режиме, но режим расчёта – 0 («завязка»), то ЭС 

предлагает другую конструкцию РС (рисунок 3, б). 

  
а) Обычный режим расчета б) Режима расчета «завязка» 

Рисунок 3. Схема конструкции РС ТРДДФсм на максимальном режиме 

Сравнение геометрических размеров РС на ре-

жиме максимал и полный форсаж приведено в таб-

лице 2. Остальные параметры (кроме режима) оста-

вались неизменными. Как видно из результатов мо-

делирования, на максимальном режиме изменились 

диаметры критического и выходного сечений, но 

при этом длина и толщина створок не изменились. 

Расход охлаждающего воздуха уменьшился на 

37%. Из-за этого изменилась эффективность охла-

ждения (0,2903) и, соответственно, температура вы-

ходного устройства (681 К). При моделировании на 

максимальном режиме на режиме расчёта «завязка» 

конструкция выходного устройства значительно 

изменилась. Диаметры критического и выходного 

сечений сопла соответствуют расчёту на макси-

мальном режиме. Длина дозвуковой створки 

уменьшилась на 23%, а длина сверхзвуковой 

створки уменьшилась на 28%. Расстояние от 

створки до ЖТ увеличилось на 30%. Эффектив-

ность охлаждения увеличилась до 0,5, температура 

выходного устройства стала 619 К. Из-за этого уве-

личилось допустимые силы, действующие на 

стенки, и система предложила толщину в 0,67 мм. 

Соответственно масса выходного устройства 

уменьшилась до 16,68 кг. В таблице 3 приведено 

результаты выбора предлагаемых ЭС материалов 

на разных режимах.  

Таблица 2 

Результаты моделирования РС на различных режимах 

Параметр ПФ М М ("завязка") 

Диаметр критического сечения сопла, м 0,8095 0,6068 0,6059 

Диаметр выходного сечения сопла, м 0,8466 0,6331 0,6324 

Длина дозвуковой створки сопла, м 0,1571 0,1571 0,1216 

Длина сверхзвуковой створки сопла, м 0,5453 0,5453 0,3899 

Длина теплозащитного экрана, м 0,0524 0,0524 0,0405 

Расстояние от створки до ЖТ, м 0,0036 0,0036 0,0047 

Длина дозвуковой части сопла, м 0,1542 0,0869 0,1194 

Длина сверхзвуковой части сопла, м 0,5449 0,5451 0,3896 

Суммарная длина сопла, м 0,6992 0,6321 0,5091 

Толщина стенки сопла, мм 2,4888 2,4888 0,6675 

Эффективность охлаждения сопла 0,4305 0,2903 0,5043 

Температура выходного устройства, К 1368 681 619 

Масса выходного устройства, кг 121,85 121,85 16,68 
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Таблица 3 

Подбор материала для створок сопла на различных режимах 

Констр. 
Результат моделирования 

ПФ М М ("завязка") 

ВЖЛ-12У 

ВКНА-4; ВЖЛ12У; 

ЖС36; ВКЛС20; 

ВЖ171 

ЭК152ИД; ЭК151-ИД; 

ВТИ-4Х; ВТ25; 

ВТ22 

ЭК152ИД; ЭК151-ИД; 

ВТИ-4Х; ВТ25; 

ВТ22 

Как видно из результатов моделирования, на 

режиме ПФ система предлагает применить 

материал ВКНА-4. Так как его плотность ниже 

(ρ = 7840 кг/м3), а рабочая температура выше (tраб = 

1200 °С), чем у ВЖЛ12У. ВЖЛ12У (из которого 

выполнена реальная конструкция) находится на 

втором месте (ρ = 7930 кг/м3, tраб = 1100 °С). 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА РС ТРДДФСМ 

(СЕМЕЙСТВА РД-33) 

Выходное устройство моделируемого двига-

теля представляет собой сверхзвуковое РС с изме-

няемым в зависимости от режимов работы двига-

теля площадями критического и выходного сече-

ний. РС позволяет менять критический диаметр от 

474 до 769 мм и выходной диаметр от 494 до 960 мм 

[4]. Выходное устройство также включает в себя 

системы синхронизации дозвуковой и сверхзвуко-

вой частей сопла, механизм обратной связи и си-

стему гидроцилиндров, объединённых в кольцевой 

браслет, с помощью которого изменяется площадь 

критического сечения сопла [5]. Внутренний кон-

тур РС образован двадцатью четырьмя малым 

створками (сужающейся части сопла) и таким же 

количеством больших створок (расширяющейся 

части сопла). Малые и большие створки подразде-

ляются на ведущие и ведомые (проставки). К внут-

ренней поверхности малых створок прикреплены 

пластины теплозащитного экрана (рисунок 4). 

Внешний контур РС образуют двенадцать створок 

и двенадцать проставок. 

 
Рисунок 4. Схема РС ТРДДФсм (семейства РД-33) 

Моделирование осуществляется на взлётном 

режиме ПФ и максимальном режиме (Н = 0, М = 0). 

Во входных параметрах СЭ «Материал выходного 

устройства» указана доля охлаждающего воздуха 

на входе в сопло (6,2%) и количество створок сопла 

(12 створок). Схема РС, предложенная ЭС на 

режиме ПФ, приведена на рисунке 5. Сравнение 

результатов моделирования с параметрами 

реальной конструкции двигателя приведено в 

таблице 4. 

 
а) Режим ПФ 

 
б) Режим М 

Рисунок 5. Схема конструкции РС ТРДДФсм 

 

По результатам моделирования получено, что 

диаметры критического и выходного сечений РС 

находятся в диапазоне работы сопла [4]. Длина 

дозвуковой и сверхзвуковой створки, 

предложенная ЭС меньше, чем в конструкции 

двигателя (на 7 и 17%, соответственно). По длине 
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дозвуковой и сверхзвуковой части сопла картина 

аналогичная. Теплозащитный экран 

моделируемого сопла расположен по всей длине 

дозвуковой створки, в отличие от алгоритмов ЭС, 

по которым теплозащитный экран имеет длину 1/3 

от длины дозвуковой створки 

Таблица 4 

Сравнение результатов моделирования РС ТРДДФсм 

Параметр δ, % 

Диаметр на входе в сопло -2,45 

Длина дозвуковой створки сопла 6,69 

Длина сверхзвуковой створки сопла 16,8 

Длина теплозащитного экрана 68,9 

Расстояние от створки до ЖТ -0,33 

Длина дозвуковой части сопла 8,17 

Длина сверхзвуковой части сопла 16,1 

Суммарная длина сопла 13,7 

Толщина стенки сопла -4,6 

 

Расстояние от створки до теплозащитного 

экрана (щель под экраном) моделируется доста-

точно точно, благодаря подбору доли охлаждаю-

щего воздуха. При моделировании с хромо-никеле-

вым сплавом ЭП99, ЭС предложила конструкцию с 

толщиной стенки (створки) 2,61 мм, при этом кон-

струкция двигателя имеет толщину от 2,0 до 2,5 мм. 

На режиме ПФ эффективность охлаждения сопла 

0,6861 и температура нагретой части 1249 К. На ре-

жиме М доля охлаждающего воздуха уменьшилась 

до 4,15%, эффективность охлаждения уменьшилась 

до 0,4817, температура стенок стала 630 К. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА РС ТРДДСМ С 

БОЛЬШОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ДВУХКОНТУРНОСТИ (СЕМЕЙСТВА ПС-90) 

Реактивное сопло моделируемого двигателя 

нерегулируемое суживающееся, его схема приве-

дена на рисунке 6, а [6]. После смешения потоков 

наружного и внутреннего контуров в короткой сме-

сительной камере газ поступает в реактивное 

сопло, где поток разгоняется [7]. Сопло имеет двух-

стенную конструкцию, включает в себя смеситель 

наружного и внутреннего контура и кок-стекатель 

(центральное тело). 

Моделирование выполнялось для взлётного 

максимального режима (Н = 0, М = 0), так как тем-

пературы сопла при этом максимальные. При моде-

лировании за входное сечение сопла принято сече-

ние среза смесителя. Соответственно основные гео-

метрические размеры сопла сравниваются также с 

этим сечением.  

Схема РС, предложенная ЭС, приведена на ри-

сунке 6, б. Сравнение результатов моделирования с 

параметрами реальной конструкции двигателя при-

ведено в таблице 5. 

 
а) Схема конструкции  

б) Результаты моделирования 

Рисунок 5. Реактивное сопло ТРДДсм (семейства ПС-90) 

По результатам моделирования получено, что 

относительная погрешность диаметральных 

размеров составляет порядка 2,5%. Погрешность 

моделирования длины сопла составляет порядка 

6,5%. Толщина стенки сопла по результатам 

моделирования 1,64 мм (при моделировании с 

титановым сплавом в качестве материала сопла). 

Но в конструкции сопла толщина внутренней 

стенки 1,5 мм, а наружной 3,1 мм. 

Таблица 5 

Результаты моделирования РС ТРДДсм (семейства ПС-90) 

Параметр δ, % 

Диаметр входного сечения сопла 0,00 

Диаметр критического сечения сопла -2,43 

Длина дозвуковой части сопла 6,49 

Толщина стенки сопла -9,59 
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ВЫВОДЫ 

В статье описана разработанная БД и ЭС под-

держки принятия решения при проектировании 

конструкции основных элементов проточной части 

авиационных ВРД и наземных энергоустановок на 

их базе. Описан метод автоматизированного проек-

тирования конструкции выходных устройств для 

ВРД различных типов и принципов действия. При 

моделировании система позволяет оценивать габа-

ритно-массовые характеристики проектируемой 

конструкции, выбирать материалы для её элемен-

тов. Разработанная методика моделирования позво-

ляет за короткий срок прорабатывать множество 

вариантов конструкции, оптимизировать пара-

метры и характеристики узлов, оценивать их габа-

ритно-массовые характеристики на ранних этапах 

проектирования изделия. Что позволяет значи-

тельно уменьшить срок разработки и улучшить па-

раметры совершенства всей конструкции. 

Работа выполнена при поддержке гранта 

республики Башкортостан №18ГР. 
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Аннотация 
В настоящей статье приведены факторы и процессы, негативно влияющие на работу насосных агре-

гатов подземных кимберлитовых рудников. 

Abstract 

This article presents the factors and processes that negatively affect the operation of pumping units of under-

ground kimberlite mines. 
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Проведенные автором обследования насосных 

агрегатов типа АЭНЦСК на базе насосов марок 

ЦНСК 400-660 и ЦНСК 180-700, поступивших в ре-

монтно-слесарный специализированный участок 

(РССУ) Мирнинского ГОКа на капитальные ре-

монты, опросы работников рудника «Мир» и 

РССУ, имеющиеся в АБК рудника «Мир» агрегат-

ные журналы насосных установок и результаты хи-

мических анализов проб шахтных вод, отчет по 

осмотру условий эксплуатации и ремонта насосов 

ЦНСК 400-660 от компании ООО «Линк-Продукт», 

а также литературные источники [1-8] позволили 
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выявить факторы и процессы, негативно влияющие 

на работу насосных агрегатов. 

Основным фактором низкого уровня функцио-

нирования насосных агрегатов является отличная 

по физико-химическим показателям и составу от 

водопроводной воды откачиваемая шахтная вода, 

при контакте с которой активизируются процессы 

химического и механического изнашивания метал-

лических деталей. 

По степени минерализации шахтные воды руд-

ника «Мир» являются крепкими рассолами c высо-

кой концентрацией ионов: CL–, SO4
–2, Ca+2 и Na+, 

способствующих к их повышенной коррозионной 

агрессивности к металлу.  

Продукт коррозии железа – ржавчина посто-

янно встречается на наружных и внутренних стен-

ках: трубопроводов, задвижек, корпусов подшип-

ников и корпуса насоса, а также на лопатках рабо-

чих колес, что снижает их прочность и износостой-

кость.  

Отметим, что наличие ржавчины и других про-

дуктов химического взаимодействия металла с 

окружающей средой на внешних поверхностях ме-

таллоконструкций вызвано повышенной влажно-

стью в горных выработках рудника. 

Откачиваемые рассолы из рудника по водород-

ному показателю pH в основном являются слабоще-

лочными и щелочными, а по степени жесткости – 

очень жесткими водами (452-6764 мг-экв./л).  

Щелочная вода осаждает гидроксиды, что при-

водит к образованию постоянного известкового 

налета на электрооборудовании, внешних и внут-

ренних стенках трубопроводов (рис. 1 а и б), а 

также на стыках лопаток с дисками рабочих колес 

начальных ступеней (рис. 2 а). 

 
Рис. 1. Продукты химического взаимодействия металла и резины с окружающей средой: 

а и б – насосная станция УНС-310; в и г – насосная станция КГВУ-1 

 

Суммарное воздействие ржавчины и извести 

приводит к постепенному сужению внутреннего 

диаметра труб, что в конечном итоге сказывается на 

напорных характеристиках насосов.  

 За период с января по май 2016 г. в зумпфах и 

водосборниках насосной подстанции КГВ-2 и 

насосных станций: КГВ-2, ВНС-1, УНС-1 и УНС-2 

концентрация взвесей в шахтных водах согласно 

результатам химических анализов взятых проб ко-

лебалась в интервале 37-1470 мг/л.  

Однако отбор этих вод производился с поверх-

ности зумпфов и водосборников, где наличие меха-

нических примесей не столь высоко в связи с оса-

ждением их большей части на дне вышеназванных 

гидротехнических сооружений.  
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Рис. 4. Дефекты рабочих колес, обнаруженные в ходе обследований: 

а и б – рабочие колеса насоса модели ЦНСК 400-660; 

в – рабочие колеса насоса модели ЦНСК 180-700 

 

В действительности концентрация взвеси в от-

качиваемых водах может достигать отметки в 

12000 мг/л и 14700 мг/л, что подтверждают пробы 

воды, отбор которой производился из нагнетатель-

ного и всасывающего трубопроводов насоса ЦНСК 

400-660.  

Откачиваемые вместе с водой мелкодисперс-

ные твердые частицы вмещающих и кимберлито-

вых руд в результате турбулентности жидкости и 

наличия вихрей в проточной части насоса ударя-

ются по рабочим поверхностям рабочих колес и 

направляющих аппаратов под различными углами, 

вызывая тем самым их гидроабразивный износ. 

В связи с этим у большинства рабочих колес 

насосов изношены внутренние стенки передних и 

задних дисков (см. рис. 2 а), максимальная степень 

износа которых достигает 80 %. В меньшей степени 

наблюдаются износы внутренней поверхности по-

ясков под уплотнительные кольца, а также входных 

кромок лопаток (см. рис. 2 в).  

У ряда рабочих колес насоса ЦНСК 400-660 

имеются глубокие раковины на периферии наруж-

ных поверхностей передних дисков (см. рисунок 2 

б).  

Эти раковины являются следствием суммар-

ного воздействия абразивного изнашивания ме-

талла, возникшего в результате трения рабочего ко-

леса с внутренней стенкой корпуса направляющего 

аппарата по причине осевого смещения ротора в 

сторону всасывания насоса, и гидроабразивного из-

нашивания, возникшего вследствие контакта ме-

талла с твердой составляющей откачиваемой жид-

кости, попавшей в данную область через увеличен-

ные зазоры между деталями щелевых уплотнений 

(рабочее колесо и уплотняющее кольцо), расши-

рившиеся по причине интенсивного трения поверх-

ностей этих деталей при разгоне и торможении 

электродвигателя насосного агрегата.  

На наружной поверхности пояска рабочего ко-

леса с раковинами на периферии видны задиры, как 

результат трения деталей щелевых уплотнений (см. 

рис. 2 б).  

Также было выявлено, что сталь 20Х13 из ко-

торой изготовлены уплотняющие кольца под по-

яски рабочих колес насосов ЦНСК 400-660 и ЦНСК 

180-700 обладает недостаточной коррозионной 

стойкостью. 

Основной причиной смещения роторов насо-

сов ЦНСК 400-660 является рост осевых сил, 

нагрузка, создаваемая которыми значительно выше 

несущей способности диска разгрузки гидропяты, 

что приводит к снижению зазора до нуля и активи-

зирует процесс механического трения колец 

устройства.  

Возрастание осевых сил выше расчетной вели-

чины вызвано износами уплотнительных колец ра-

бочих колес. 

Стоит отметить, что абразивный износ колец 

гидропяты также вызван уменьшением естествен-

ной смазочной пленки, т.е. потока воды, выходя-

щей из разгрузочной камеры, в связи с быстрым ее 
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нагревом по причине длительной (30 сек) автомати-

ческой задержки момента выхода на номинальную 

частоту вращения электродвигателя и до начала от-

крытия задвижки, а также при выключении насос-

ного агрегата с момента закрытия задвижки до от-

ключения электродвигателя.  

Кроме абразивного износа кольцам гидропяты 

характерен гидроабразивный износ, также способ-

ствующий к смещению ротора насоса. 

Технический ресурс заводских колец гидро-

пяты насоса ЦНСК 400-660 колеблется в интервале 

267-1439 часов, а изготовленных в РССУ – 322-604 

часа. 

На переднем диске рабочего колеса насоса 

ЦНСК 180-700 виден нагар металла (см. рис. 2 в). 

Нагар диска вызван работой насоса в режиме «без 

воды» из-за отказа КИПиА, возможно возникшего 

из-за работы в агрессивной окружающей среде. От-

казы КИПиА также свойственны насосам ЦНСК 

400-660.  

Последствия гидроабразивных и абразивных 

износов рабочих колес и их уплотнительных колец, 

а также колец гидропяты проявляются двояко.  

Во-первых, они негативно влияют на КПД 

насосов в связи с повышением потерь в насосе.  

Износы наружных поверхностей поясков рабо-

чих колес и внутренних поверхностей уплотнитель-

ных колец приводят к росту объемных потерь в 

насосе, вследствие внутреннего перетекания жид-

кости через увеличенные зазоры между этими дета-

лями.  

Шероховатость обеих сторон лопаток и внут-

ренних стенок дисков рабочего колеса, а также его 

увеличенные в результате гидроабразивного износа 

дисков проточные каналы приводят к росту гидрав-

лических потерь, вызванного усиленным трением 

жидкости об металл.  

Износ колец гидропяты приводит к повыше-

нию объемных потерь в насосе по причине увели-

чения щелевых каналов в устройстве. 

Во-вторых, изношенные рабочие колеса, обла-

дающие повышенным эксцентриситетом по сравне-

нию с новыми рабочими колесами, а также нару-

шенная работоспособность гидропяты приводят к 

радиальной и торцевой расцентровке валов насос-

ного агрегата, вызывая первым делом механиче-

ский износ и разрушение деталей подшипниковых 

узлов насосного агрегата, что ведет к перегреву и 

завышенной мощности электродвигателя. 

Кроме этого, как ранее было сказано шахтные 

воды рудника «Мир» являются высококонцентри-

рованными растворами различных солей, плот-

ность которых колеблется в интервале 1100-1200 

кг/м3 [1].  
Повышенная по сравнению с чистой водопро-

водной водой плотность откачиваемой жидкости 

почти не оказывает влияние на подачу и напор 

насосного агрегата, но существенно влияет на ко-

личество потребляемой им электроэнергии.  

Другими словами, при откачке рассолов насос 

может развить оптимальную подачу и напор, как и 

при работе на чистой воде, однако его электродви-

гатель будет работать в режиме перегрузки, что 

приведет к его ненадежной работе. 

По этой причине на руднике применяются сек-

ционные насосы с завышенным напором, т.е. с бо-

лее мощным электроприводом. Так, например, 

шахтные воды из водосборников главного водоот-

лива (отм. «-210») перемещаются на поверхность 

(отм. «+345») по двум трубопроводам (1 – рабочий, 

1 – резервный) диаметром 500 мм с помощью насо-

сов, развиваемых напор в 660 м и 700 м, при высоте 

фактического подъема воды в 555 м.  

Недостатком применения насосов с завышен-

ной напорностью является тот факт, что им свой-

ственна работа в кавитационном режиме по при-

чине ухудшения их всасывающей способности. 

Реально выполненные мероприятия и рекомен-

дации по повышению эффективности эксплуата-

ции насосных агрегатов насосных подстанций и 

станций рудника «Мир»: 

1. Для увеличения несущей способности гид-

ропяты, а также снижения нагрузки на ее детали в 

процессе работы в переходных режимах насосных 

агрегатов ЦНСК 400-660 компанией ООО «Линк-

Продукт» были изготовлены и недавно поставлены 

на рудник четыре комплекта опытных колец увели-

ченного диаметра. 

2. Рекомендуется уменьшить автоматическую 

задержку момента выхода на номинальную частоту 

вращения электродвигателя и до начала открытия 

задвижки, а также при выключении насосного агре-

гата с момента закрытия задвижки до отключения 

электродвигателя с 30 секунд до 10 секунд. 

3. Рекомендуется заменить сталь 20Х13 из ко-

торой изготовлены уплотняющие кольца под по-

яски рабочих колес насосов насосной станции 

КГВУ на более коррозионностойкую сталь, напри-

мер, на сталь 20Х17Н2. 

4. Рекомендуется комплектовать все секцион-

ные насосы рудника дополнительным отжимным 

подшипником, обеспечивающим постоянный га-

рантированный зазор между кольцами гидропяты 

[9]. 

5. Рекомендуется увеличить количество насос-

ных агрегатов в подстанции КГВУ-1 с пяти до 

восьми и перейти на работу по следующей схеме: 4 

– постоянно в работе, 2 – в горячем резерве, 1 – в 

холодном резерве, т.е. расположенный на гори-

зонте «-210» и готовый к установке на позицию и 1 

– в ремонте. В подстанции КГВУ-2 увеличить ко-

личество насосных агрегатов с пяти до семи и пе-

рейти на работу по следующей схеме: 3 – постоянно 

в работе, 2 – в горячем резерве, 1 – в холодном ре-

зерве и 1 – в ремонте. 
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Аннотация 

Прогнозы электропотребления в животноводческих фермах необходимо для составления энергоба-

ланса объекта КРС. При определения перспективных нагрузок, необходимо учитывать многочисленные 

факторы, для бесперебойной работы энергетических установок. Для упрощения задачи, несомненными 

достоинствами имею компьютерные программы, в том числе и SimPowerSystems. С помощью этой про-

граммы можно моделировать сложные электротехнические системы и блоки, сочетая методы имитацион-

ного структурного моделирования. В данной статье рассмотрено моделирование электрической нагрузки. 

Abstract 

Forecasts of electricity consumption in livestock farms are necessary for drawing up the energy balance of a 

cattle facility. When determining the future loads, it is necessary to take into account numerous factors for the 

smooth operation of power plants. To simplify the task, I have undoubted advantages of computer programs, in-

cluding SimPowerSystems. With this program, you can simulate complex electrical systems and blocks, combin-

ing structural simulation methods. This article discusses electrical load simulation. 

Ключевые слова: электрическая нагрузка, модель, моделирование, электрический график нагрузки 
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При проектировании энергоснабжения про-

мышленных предприятий и при эксплуатации их 

энергосберегающих установок основными исход-

ными факторами для составления и выбора вариан-

тов энергоснабжения являются потребности пред-

приятия во всех необходимых ему видах энергии.  

Такие потребности в энергии с учетом соответ-

ствующих потерь в сетях между приемниками и 

электроснабжающими установками определяют 

энергетические нагрузки последних. 

От электрических сетей в сельских районах 

обычно питается большое число разнообразных по-

требителей электрической энергии, под которыми 

понимают приемник или группу приемников элек-

трической энергии, объединенных технологиче-

ским процессом и размещенных на определенной 

территории. 

Электрическая нагрузка в сельском хозяйстве, 

как и в других отраслях народного хозяйства, вели-

чина непрерывно изменяющаяся: одни потребители 

включаются, другие отключаются.  

За расчетный период принимают время, истек-

шее с момента ввода установки в эксплуатацию до 

достижения нагрузкой расчетного значения. В 

сельских электроустановках продолжительность 

такого периода принимают равной 5-10 годам [1].  

Для распространенных в сельском хозяйстве 

электроприемников показатели нагрузки опреде-

ляют по нормативам, которые приводятся ниже. 

http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2013/11/Alrosa_Independent_Expert_Report-2013.pdf
http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2013/11/Alrosa_Independent_Expert_Report-2013.pdf
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При составлении типовых проектов и при опреде-

лении нагрузок, данные по которым отсутствуют в 

типовой методике, используют реальные графики 

электрической нагрузки.  

В нашей работе мы руководствуемся типо-

выми документами и определяем электрическую 

нагрузку животноводческой фермы на 200 голов 

КРС. Энергетические характеристики производ-

ственных процессов фермы с поголовьем 200 голов 

КРС приведены в таблице 1. Суточное потребление 

электроэнергии фермы определяется по формуле 

(1) [2-4].  

Суточное потребление электроэнергии фермы 

WЭ определяется как:  

i

i j

jЭ tPW 












 

 

24

1

11

1

, [кВт∙ч],  (1) 

где Pj– средние технологические нагрузки на 

текущих временных интервалах ti. 

Таблица 1 

Энергетические характеристики производственных процессов фермы с поголовьем 200 голов КРС 

Наименование процесса Мощность и время работы электроприемников 

Р, кВт t, час 

Водоснабжение 2,2 7 

Кормление 7,5 6 

Доение 3 4 

Хранение молока 5,7 24 

Уборка и транс-ка навоза 5,5 4 

Освещение 1,35 10 

Кормление (телятник) 0,8 6 

Облучение новорожденных телят - - 

Уборка навоза (телятник) 0,8 4 

Микроклимат - - 

Подогрев воды 77 6 

 

Для составления модели электрической 

нагрузки, мы представим их в вероятностные ха-

рактеристики. При часовой дискретизации графика 

электрических нагрузок, модель нагрузки автоном-

ного потребителя задается выражением: 

 ,ipi PP    (2) 

где piP - расчетная активная нагрузка на i-м 

часе суточного графика; 

iP - математическое ожидание нагрузки на i-м 

часе суточного графика; 

 - коэффициент надежности расчета, опре-

деляющий вероятность, с которой случайные зна-

чения нагрузки останутся меньшими принятого 

расчетного значения piP ; 

 iP - среднее квадратичное отклонение 

для i-й ступени суточного графика. 

Модель электрических нагрузок в MATLAB 

представляется в виде блока Signal Builder, находя-

щегося в библиотеке Simulink/Source и который 

позволяет создавать взаимозаменяемые группы ис-

точников кусочно-линейных сигналов и использо-

вать их в качестве модели. При помощи блока 

Signal Builder осуществляется импорт рассчитан-

ных файлов из среды Excel. Uniform Random 

Number генерирует случайные числа от -1 до 1. 

Блок Constant определяет значение коэффициента 

вариации, в данном примере принято значение 

20%. Далее расположены блоки математических 

операций и блок вывода результатов на экран. Мо-

дель соответствует формуле (2) и показана на ри-

сунке 1.  

 
Рис.1. Блок Signal Builder 

 

Для построения модели суточного потребле-

ния электроэнергии фермы летнего сезона из выра-

жения (1) была определены цифровые значения. 

После нахождения была построена модель, которая 

показана на рисунке 2.  
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Рис.2. Модель суточного графика энергопотребления фермы с поголовьем 200 голов (лето) 

 

Применение компьютерных программы для 

расчета энергетических характеристик животно-

водческих объектов, упрощает задачу и минимизи-

руют время для решения задачи. Также с помощью 

программы можно запускать симуляцию электри-

ческих нагрузок и управлять ими. Это дает нам воз-

можность прогнозировать и регулировать потреб-

ление и потери электрической энергии в сетях. 
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Аннотация 
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Современный рынок финансовых услуг на базе 

банковских карт находится в стадии интенсивного 

развития, а вместе с его ростом увеличиваются и 

объемы финансовых потерь по мошенническим 

операциям. Это делает дальнейшую разработку ме-

ханизмов обеспечения защиты банковских карт 

особенно актуальной.  

Банковская карта как универсальный платеж-

ный инструмент, является ключом доступа к од-

ному или нескольким банковским счетам. Все 

карты, используемые физическими и юридиче-

скими лицами, можно подразделить на следующие 

типы: 

- дебетовые (позволяют распоряжаться сред-

ствами в пределах доступного остатка на том депо-

зитном счете, к которому привязана); 

- кредитные (позволяют использовать как соб-

ственные средства, так и кредитный лимит, предо-

ставляемый банком); 

- зарплатные (инициатором выпуска выступает 

работодатель, могут быть как дебетовыми. таки с 

доступным кредитным лимитом); 

- корпоративные (выпускаются к счету кредит-

ного лица, имеют четко определенный набор опера-

ций). 

Классификация карт по способу записи инфор-

мации будет выглядеть следующим образом:  

- графическая запись (применяется во всех кар-

тах, это самая ранняя и простая форма записи дан-

ных на карту); 

- эмбоссирование (данные на карту наносятся 

в виде рельефных знаков); 

- штрих-кодирование (запись информации с 

использованием технологии штрихового кодирова-

ния, не получила широкого применения в платеж-

ных системах); 

- магнитная полоса (содержит информацию о 

номере карты, сроке и служебном коде, совершение 

операции возможно только в режиме онлайн); 

- чип (или микросхема, характеризуется более 

высоким уровнем защиты информации); 

- лазерная запись (или оптические карты, из-за 

высокой стоимости оборудования не получили ши-

рокого применения). 

На сегодняшний день большинство банков-

ских карт оснащены магнитной полосой и чипом. 

Магнитная полоса в зашифрованной форме фикси-

рует необходимую информацию, прежде всего дан-

ные о ПИН-коде – персональном идентификацион-

ном номере. Владельцем карты вводится ПИН-код. 

Затем идет сравнение запрашиваемой информации 

с зашифрованным на полосе ПИН-кодом. При не-

совпадении информации, набрать ПИН-код воз-

можно еще дважды. При отрицательном результате 

происходит автоматическая блокировка карты. 

Данные записанные на смарт-карте (карте с чи-

пом) позволяют осуществлять операции в оффлайн 

режиме, а именно в момент осуществления опера-

ции может отсутствовать связь с процессинговым 

центром. В связи с тем, что информация об остатке 

суммы средств на банковском счете хранится на 

карте, то авторизация здесь не требуется. При про-

ведении операции, если сумма меньше или равна 

имеющемуся лимиту, то на счете будут уменьшены 

средства в процессе осуществления сделки и авто-

матически обновится остаток на счете. Когда лимит 

по карте превышен, операция отклоняется. В даль-

нейшем, при поступлении на счет денежных 

средств, обновляется лимит, о чем делается запись 

в микросхеме. По хранению информации возмож-

ности смарт-карт значительно шире, чем у карт с 

магнитной полосой. Информационные возможно-

сти хранения данных карт с микросхемой с техни-

ческой стороны составляют 8 тысяч бит по сравне-

нию с 1 тысячей бит у карт с магнитной полосой. 

Опираясь на данные современных источников 

можно констатировать, что на сегодняшний день в 

мире находится в обращении огромное количество 

платежных карт: порядка пяти миллиардов [3]. 

Причем, большую долю составляют карты ведущих 

международных платежных систем, а именно:  

- China Union Pay (ок. 1 миллиарда карт); 

- Visa (более 1,6 миллиарда карт); 

- Master Card (более 1,8 миллиарда карт).  

За последние три года произошла стабилиза-

ция как годового оборота по банковским картам на 

уровне десяти миллиардов долларов США, так и 

темпов прироста объема карточной эмиссии на 

уровне двадцати процентов в год. 

Наиболее рискованной зоной для проведения 

операций по картам является Интернет. Как свиде-

тельствуют данные аналитических организаций In-

ternet Fraud Prevention Advisory Council [4], от двух 

до сорока процентов интернет-транзакций по бан-

ковским картам с точки зрения возможного мошен-

ничества являются подозрительными. 

Одна из наиболее рисковых статей банков-

ского сектора – это финансовые издержки кредит-

ной организации, связанные с несанкционирован-

ными действиями мошенников, особенно в части 

реализации технологий на платформе банковских 

карт. Подтвержденный факт мошенничества, осу-

ществленный с использованием банковских карт 

клиентов, несет в себе определенные, не желатель-

ные для кредитной организации финансовые, а 

также репутационные риски [2]. 

На сегодняшний день общепризнано, что бази-

сом, способным обеспечить безопасность бизнеса 

банковских карт является соответствие требова-

ниям стандарта PCI DSS [3]. Так как скопировать 

информацию из чипа сегодня не представляется 

возможным, то операция по чипу даёт гарантию 

присутствия в месте проведения операции ориги-

нальной карты. В такой ситуации идентификация 

данной транзакции, как мошеннической, очень про-

блематична, так как нет четких ее характеристиче-

ских особенностей. Иначе обстоит дело с магнит-

ной полосой карты, которая поддается копирова-

нию [1, c.48]. Впоследствии, опираясь на 

полученные таким образом данные, мошенники из-

готавливают копии карт, которые затем использу-

ются в банкоматах, не поддерживающих операции 

по чипу, для обналичивания денежных средств. Од-

нако ряд стран (таких как Китай, Мексика, США, 

Тайланд, Малайзия, Филлипины, Индия и др.) в 

этих программах не участвуют. Поэтому именно 
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для этих стран характерно осуществление мошен-

нических операций подобного рода. Интернацио-

нальный характер мошеннической схемы сводит 

перспективы расследования таких случаев к мини-

муму. 

Для установления характера операций может 

использоваться алгоритм анализа времени переме-

щения между странами. Алгоритм построен на от-

казе обработки авторизованного запроса для опера-

ции в высокорисковой стране по магнитной полосе, 

если ей предшествовала операция в другой стране 

по чипу или по магнитной полосе, а интервал вре-

мени между этими двумя операциями недостаточен 

для перемещения между странами. При внешней 

простоте и разумности алгоритма, при более де-

тальном его рассмотрении могут возникнуть во-

просы. Так, временной промежуток при перемеще-

нии из Москвы в Нью-Йорк составляет ок. десяти 

часов, а время перемещения с Аляски на террито-

рию Дальнего Востока – ок. трёх с половиной ча-

сов. И в первом, и во втором случае происходит 

смена стран «Россия – США». Так как детальнее 

произвести анализ местонахождения держателя по 

полям авторизованного запроса затруднительно, то 

и время перемещения однозначно определить тоже 

проблематично. 

Важно отметить, что доля мошеннических 

CNP- операций постоянно растет. И это вполне объ-

яснимо, причем не только из-за широкого распро-

странения интернет- платежей, но и вследствие 

простоты реализации подобного рода атак. Нет 

необходимости изыскивать дополнительные мате-

риальные идентификаторы. Для удачного проведе-

ния мошеннической операции достаточно знать 

лишь реквизиты карты держателя.  

Существуют два основных варианта получе-

ния реквизитов платежного средства.  

1) «Без участия владельцев»: данные о картах 

крадутся с серверов интернет-магазинов, банков, 

онлайн-сервисов и т.д. 

2) «С непосредственной помощью 

владельцев»: методы социальной инженерии 

позволяют за счет различных уловок 

воздействовать на психику человека, в результате 

человек сам отдает мошенникам нужную 

информацию [2]. 

Выделяют следующие условия для реализации 

мошенничества с использованием банковских карт: 

- банковская карта и /или реквизиты должны 

быть скомпрометированы злоумышленником; 

- скомпрометированные данные банковской 

карты должны быть использованы для попытки 

осуществления не санкционированной держателем 

банковской карты операции со стороны злоумыш-

ленника; 

- попытка проведения не санкционированной 

держателем банковской карты операции со сто-

роны злоумышленника должна быть успешно за-

вершена (авторизованный запрос должен быть 

направлен банком-эквайером банку-эмитенту); 

- не санкционированная держателем банков-

ской карты операция со стороны злоумышленника 

должна быть авторизована банком-эмитентом (де-

нежные средства заблокированы на счете банков-

ской карты). 

Если нелегитимная операция была совершена, 

то ответственность за нее несет банк-эквайер, при 

условии, что не будет доказано, что держатель сам 

скомпрометировал реквизиты карты. Последнее 

сделать достаточно тяжело, поэтому, дабы сбалан-

сировать риски, были внедрены технологии двой-

ной аутентификации (3D-Secure), суть которых за-

ключается в следующем: после получения реквизи-

тов карты для оплаты товаров или услуг у клиента 

запрашивается дополнительная парольная инфор-

мация для подтверждения платежа. 

На современном этапе развития банковского 

сектора экономики кредитные организации исполь-

зуют различные системы фронд-монито-

ринга(слово «фронд» от английского слова «fraud» 

переводится как мошенничество), которые можно 

классифицировать: 

- по типу и скорости реагирования (реальное 

время, отложенный режим); 

- по типу принятия решения (автоматические, 

автоматизированные); 

- по типу используемой при анализе информа-

ции (данные авторизованного сообщения, история 

операций по карте и /или торгово-сервисному пред-

приятию); 

- по типу используемого математического ап-

парата (логические проверки, методы статистиче-

ского и интеллектуального анализа данных, си-

стемы на базе искусственных нейронных сетей); 

- по типу анализируемых операций (эмиссион-

ные, эквайринговые). 

Когда пользователь совершает оплату или пе-

ревод средств на сайте, информация попадает в си-

стему fraud-мониторинга. Кроме информации о 

данном платеже антифрод-система хранит профиль 

среднестатистического плательщика данного банка 

или интернет-магазина. Анализ алгоритма работы 

системы fraud-мониторинга позволяет вычленить 

факторы, имеющие принципиальное значение: 

- страна, из которой совершен платеж; 

- страна банка, который выпустил карту; 

- размер платежа; 

- количество платежей с карты; 

- история платежей с банковской карты; 

- профиль среднестатистического платель-

щика магазина. 

Результатом проведенного анализа транзакции 

является присвоение особых «меток»: зеленой, 

красной или желтой, характеризующих способ об-

работки транзакции.  

«Зеленая» метка означает, что эта транзакция 

характеризуется низкой вероятностью возникнове-

ния мошеннической операции.  

«Желтая» метка означает степень вероятности 

возникновения мошеннической операции выше 

среднего. Соответственно эти платежи требуют до-

полнительного внимания служб информационной 

безопасности.  

 «Красная» метка означает наибольшую веро-

ятность мошеннических действий, поэтому для их 
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проведения будет необходимо документальное 

подтверждение аутентичности владельца карты. 

Система fraud-мониторинга позволяет суще-

ственно снизить риск возникновения мошенниче-

ских операций. Анализируя транзакции на трех 

уровнях (единичная банковская карта, профиль 

предприятия электронной коммерции, общий поток 

транзакций, обрабатываемых IPSP (Internet Pay-

ment Service Provider License), фрод-мониторинг 

позволяет повысить уровень безопасности при со-

вершении оплат на сайтах клиентов и снизить 

риски по всем видам мошенничества, свойствен-

ным интернет-коммерции. 

Но такая схема fraud-мониторинга имеет недо-

статки, связанные с тем, что владельцы карт не мо-

гут принимать участие в дополнении существую-

щих фильтров безопасности. Собственноручное 

вмешательство в создание всех правил системы не-

допустимо, так как может нарушить работу си-

стемы и увеличить риски хищения денежных 

средств. Пользователю лишь можно доверить со-

здание дополнительных правил фильтрации. 

Таким образом:  

1. Достоверно оценить степень риска для опе-

рации по чипу банковской карты практически не-

возможно.  

2. Для парирования угрозы использования кло-

нов банковских карт целесообразно использовать 

алгоритмы анализа географических перемещений и 

лимитов на операции по съему наличных денежных 

средств.  

3. Использование систем fraud-мониторинга 

вместе с внедрением дополнительной динамиче-

ской аутентификации при проведении CNP-

операций является основным методом предотвра-

щения мошенничества по банковским картам. 

4. Процедура приема на работу персонала бан-

ковских организаций требует повышенного внима-

ния, а именно: проверки подлинности документов, 

квалификации, точности биографических фактов, 

профессиональных навыков. Проверки должны но-

сить регулярный порядок, а их результаты должны 

фиксироваться. 

В заключении важно отметить, что киберпре-

ступность активно развивает механизмы осуществ-

ления противоправной деятельности. Так, в 2019 

году распространение вируса Android-троян Gustuff 

обеспечило возможность автоматического пере-

вода денег со счета клиента на счет злоумышленни-

ков без уведомления пользователя через банков-

ское мобильное приложение, установленное на 

смартфоне. По сообщению РБК, банки, столкнув-

шиеся с указанным вирусом, имеют специальные 

средства борьбы с ним, но, чаще всего троянская 

программа попадает на телефон в результате дей-

ствий самого клиента при скачивании различных 

приложений, файлов и пр. Поэтому совершенно 

необходимо обеспечить клиентов систем дистанци-

онного банковского обслуживания детальными ин-

струкциями банков, с подробным описанием про-

цедуры выполнения операций, транзакций и правил 

информационной безопасности. Необходимо также 

комплексно регламентировать и вопросы возмож-

ного телефонного общения клиентов с сотрудни-

ками банка. Представляется разумным утвержде-

ние данных правил Банком России при определяю-

щей роли ФинЦЕРТ с учетом его опыта по 

проведению информационной компании по финан-

совой безопасности и киберграмотности. 

Такое же нормативное закрепление требуется 

и для требований к банкам по обязательному ис-

пользованию двухфакторной аутентификации с по-

следующим использованием одноразового пароля 

из SMS, по ограничению сроков его действия и за-

прету подбора пароля; а для юридических лиц, ис-

пользующим систему дистанционного банковского 

обслуживания, необходимо предусмотреть обяза-

тельное использование мер защиты против вредо-

носного кода, направленного на взлом программ-

ного обеспечения.  

 

Список литературы 

1. Голдовский И.М. Банковские микропроцес-

сорные карты. – М.: Изд-во «Альпина», 2010. – 694 

с. 

2. Чернышов А.С. Преимущества и перспек-

тивы развития интернет-банкинга в России // Вест-

ник Белгородского университета потребительской 

кооперации. – № 4-2. – С. 276-279. 

3. Payment Card Industry Data Security Standard 

// URL: https://www.pcisecuritystan- dards.org/secu-

rity_standards /documents.php. 

4.Visa International Operating Regulations 15 

April 2013 // URL: http://usa.visa.com/download/mer-

chants/visa -international-operating-regulations- 

main.pdf. 

  



72 The scientific heritage No 54 (2020) 

ЗАХИСТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАПЛУТУЮЧИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 

Корнага Я.І. 

кандидат технічних наук 

доцент кафедри технічної кібернетики 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Базака Ю.А. 

асистент кафедри технічної кібернетики 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Базалій М.Ю. 

PHD-студент кафедри технічної кібернетики 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

SOFTWARE PROTECTION USING THROUGH CONFUSING TRANSFORMATIONS 

 

Kornaga Ya. 

Candidate of technical sciences 

Associate Professor of Technical Cybernetics 

National Technical University of Ukraine 

"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Bazaka Yu. 

Assistant of the department of technical cybernetics 

National Technical University of Ukraine 

"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Basaliy M. 

PHD-student of the Department of Technical Cybernetics 

National Technical University of Ukraine 

"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

 

Анотація 

В статті розкривається сутність захисту програмного коду шляхом використання заплутуючих пере-

творень. Проведено аналіз різних методів для забезпечення захисту коду від обфускації Розглянуто заплу-

тування програм з точки зору стійкості заплутуючих перетворень по відношенню до різних методів стати-

чного, статистичного і динамічного аналізу програм. Визначені методи аналізу програм для протидії біль-

шості з описаних методів заплутування програм. 

Abstract 

The article reveals the essence of protecting program code by using confusing transformations. The analysis 

of various methods for protection of the code from obfuscation is carried out. Confusion of programs from the 

point of view of stability of confusing transformations in relation to various methods of static, statistical and dy-

namic analysis of programs is considered. Methods of program analysis for counteracting most of the described 

methods of program entanglement are defined. 

Ключові слова: програмне забезпечення, обфускація, заплутуючі перетворення. 

Keywords: software, obfuscation, confusing transformations. 

 

Вступ. Необхідність використання захисту 

програмного (ПЗ) забезпечення обумовлена низ-

кою факторів, серед яких слід виділити: незаконне 

використання алгоритмів, що є інтелектуальною 

власністю автора при написанні аналогів програм-

ного продукту (промислове шпигунство), несанкці-

оноване використання (крадіжка і копіювання), не-

санкціонований доступ використання і модифікація 

, незаконне розповсюдження та збут («піратство»). 

Тенденція зростання рівня піратства, що зберіга-

ється призводить до збільшення фінансових втрат 

виробників ПЗ. У зв'язку з цим розробка ефектив-

них методів захисту для того або іншого програм-

ного продукту нині залишається однією з важливих 

і актуальних завдань при розробці спеціалізованих 

ПЗ, оскільки це дозволяє унеможливити його неле-

гальне використання. Витрати розробників на ство-

рення ефективного методу захисту їх програмних 

продуктів стають економічно доцільними і компен-

сують потенційний збиток, що завдається нелегаль-

ним копіюванням і використанням програм.  

Існуючі способи захисту ПЗ можна розділити 

на способи, що реалізовуються за допомогою про-

грамних і апаратних засобів захисту. До апаратних 

відносяться засоби, що використовують спеціальне 

обладнання (наприклад, електронні ключі, що підк-

лючаються до портів комп’ютера) чи фізичні особ-

ливості носіїв інформації (CD, DVD,CD - RW і так 

далі), щоб ідентифікувати оригінальну версію про-
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грами і захистити продукт від нелегального вико-

ристання. Такі методи найбільш зручні для вироб-

ника програмного забезпечення, оскільки легко мо-

жна захистити вже повністю готовий і протестова-

ний продукт. Програмні засоби захисту 

реалізуються програмним шляхом без викорис-

тання фізичних характеристик носіїв інформації, 

спеціального устаткування і т.п. 

Програмні засоби захисту інформації. Відно-

сно підтримання безпеки програмні засоби мають 

ряд властивостей, що невигідно відрізняють їх від 

апаратних засобів. На відміну від апаратних засо-

бів, ПЗ не мають захисної фізичної оболонки, вна-

слідок чого вони виявляються уразливими для за-

гроз конфіденційності, модифікації і копію-

вання[1]. 

Серед різних методів захисту інформації нада-

ють перевагу методам, пов'язаним з фізичним обме-

женням доступу до інформації, наприклад, шляхом 

зберігання її в строго захищеному просторі. Проте, 

як тільки здійснюється перехід до обробки і пере-

дачі інформації, такі методи стають малоефектив-

ними, а іноді і неможливими[2] 

У якості програмних методів захисту інформа-

ції розуміється комплекс спеціальних алгоритмів і 

компонентів загального програмного забезпечення 

обчислювальних систем, призначених для вико-

нання функцій контролю, розмежування доступу і 

виключення несанкціонованого доступу [3]. Вони є 

поширеними для захисту ПЗ внаслідок їх універса-

льності, гнучкості, простоти реалізації, можливості 

розвитку та адаптації до постійно змінюваних умов 

експлуатації обчислювальних систем і т.д. [4] Од-

нак вони також мають ряд недоліків, таких, як ви-

трачання ресурсів центрального процесора обчис-

лювальної системи на їх функціонування, можли-

вість .несанкціонованої зміни. Програмний захист, 

як правило, застосовується там, де введення і вико-

ристання інших методів і засобів захисту інформа-

ції утруднене. До програмних методів захисту ПЗ 

відноситься використання водяних знаків (software 

watermark), відбиток пальця (software fingerprint), 

установка достовірності коду (tamper-proofing), ши-

фрування програмного коду (enciphering) і заплуту-

вання програм (software obfuscation). [5] 

Побудова методів захисту програмних засо-

бів за допомогою заплутуючих перетворень. 

Процес заплутування – це процес трансформації 

початкової програми за допомогою заплутуючих 

перетворень, після якого програма стає заплута-

ною, тобто: 

Нехай Тг буде трансформуючим процесом по-

чаткової програми Рг1,тоді при Рг1 ⇒Тг ⇒Рг2.  

Програма Pr2 буде трансформованим кодом 

програми Рг1. Процес трансформації Тг вважати-

меться процесом заплутування, якщо будуть задо-

волені такі вимоги: 

- код програми Pr2 в результаті трансформації 

істотно відрізнятиметься від коду програми Рг1, але 

при цьому він виконуватиме ті ж функції, що і код 

програми Рг1; 

- вивчення принципу роботи, тобто процес ре-

версивної інженерії програми Рг2 буде складнішим, 

трудомістким, і займатиме більше часу t, ніж про-

грами Рг1, тобто t Pr2> t Pr1; 

- при кожному процесі трансформації одного і 

того ж коду програми Pr1, коди програм Pr1та Pr2, 

будуть різні; 

- створення програми, яка детрансформує про-

граму Pr2  до її первинного вигляду, буде неефекти-

вне.  

Нехай Q - множина усіх програм (машин 

Т'юринга), що задовольняють сформульованим 

вище обмеженням, і нехай програма Рг ∈Q обчис-

лює функцію 𝐹𝑃𝑟
:Input→ Output. 

Підмножина 𝛽 ⊆Q називається функціональ-

ною властивістю, якщо ∀𝑃𝑟1, 𝑃𝑟2 ∊ 𝑄(𝑓𝑃𝑟1
= 𝑓𝑃𝑟2

⇒

(𝑃𝑟1 ∊ 𝛽 ⇔ 𝑃𝑟2 ∊ 𝛽)). 

Нехай 𝛽 - функціональна властивість, N ⊆ Q - 

клас програм такий, що існує ефективна програма 

Ргэ така, що для будь-якої програми 𝑃𝑟 ∊

𝑁 𝑃𝑟э(Зк) = {
1,𝑃𝑟∊𝛽

0,𝑃𝑟∉𝛽
. 

Іншими словами, для функціональної власти-

вості 𝛽 ми визначаємо клас програм N таких, що іс-

нує ефективна програма-розпізнавач Ргэ властиво-

сті 𝛽 за програмою Рr із класу N. 

Імовірнісна програма Ргz називається заплуту-

вачем класу N відносно властивості 𝛽, (N, 𝛽) -за-

плутувачем, якщо виконуються умови: 

- Еквівалентність перетворення заплутування, 

тобто: 

1. Pr ∊ N, Pr∊ P; 

2. 𝑃𝑟̀  ∊ Prz(Pr); 

3. 𝑓𝑃𝑟 = 𝑓𝑃𝑟́  

4. |𝑃𝑟̀ |=poly (|𝑃𝑟|), де |𝑃𝑟| і |𝑃�́�| – розмір про-

грами 𝑃𝑟  і 𝑃�́�; 

5. ∀𝑥 ∊ 𝑑𝑜𝑚 (𝑓𝑃𝑟𝑧
), 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟̀ (𝑥) =

𝑝𝑜𝑙𝑦 (𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟(𝑥)), тобто 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟́ (𝑥) обмежений по-

ліномом деякого степеню від змінної 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟́ (𝑥), де 

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟́ (𝑥) - час виконання програми Pr на вході x. 

Для будь-якого полінома q і для будь-якої про-

грами (імовірнісної машини Т'юринга) PrТ такий, 

що PrТ(Pr2 (Q)) = {0, l} і для будь-якої Pr∊Q вико-

нується 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑟𝑇
(𝑃𝑟𝑧(𝑃𝑟)) = 𝑝𝑜𝑙𝑦(|𝑃𝑟𝑧(𝑃𝑟)|), існує 

програма (імовірнісна машина Т'юринга з ораку-

лом) РгTO, і при цьому для будь-якої Pr∊Q. 

|𝑝[𝑃𝑟𝑇(𝑃𝑟𝑧(𝑃𝑟)) = 𝑃𝑟𝑒(𝑃𝑟)] −

𝑝[𝑃𝑟𝑇𝑂
𝑃𝑟(1|Pr|) = 𝑃𝑟𝑒(𝑃𝑟)]| ≤

1

𝑞(|𝑃𝑟|)
, 

тобто вірогідність визначити властивість β за 

заплутаною програмою дорівнює вірогідності ви-

значення властивості β тільки за входами і вихо-

дами функції 𝑓𝑃𝑟
, тобто наявність тексту заплутаної 

програми нічого не дає для виявлення властивостей 

цієї програми. 

Універсальний заплутувач - це програма О, яка 

для будь-якого класу програм N і будь-якої власти-

вості β являється (N,β) -заплутувачем. 

Доказ полягає в побудові спеціального класу 

програм N і виборі такої властивості β, що для будь-

якого перетворення програми з цього класу легко 

встановлюється властивість β. 
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Класифікація способів заплутування до за-

стосованих методів аналізу і розплутування про-

грам. Заплутуючі перетворення процесом форма-

тування не стійкі до методів синтаксичного аналізу, 

тому що програми мають властивість відкритості 

семантики. Для аналізу таких програм досить ви-

вчення семантики програми, що дає можливість ви-

значити внесені зміни в програму. Так само для 

програм, реалізованих мовами високого рівня про-

грамування, завжди можна застосовувати інструме-

нти автоматичного переформатування, тому вико-

ристовувати такі перетворення необхідно для про-

грам низької вартості, які не потребують високого 

рівня захисту, або комбінувати ці перетворення з 

іншими методами. 

Заплутування перетворенням структур даних 

можна проаналізувати статистичним і динамічним 

аналізом потоку даних. Аналіз потоку даних ґрун-

тується на вивченні того, як в процесі роботи про-

грами змінюються в ній дані (змінні, масиви). Та-

кож достатньо легко провести аналіз вмісту регіст-

рів, тимчасових змінних, в тому числі визначення 

повернених функціями значень, поширення типів 

даних. 

Перетворення потоку керування нестійкі до 

методів статичного і статистичного аналізу, тому 

що завжди є можливість візуалізації графа потоку 

керування, можливість провести порівняння трас, 

одержаних на одному і тому ж наборі вхідних да-

них, алгебраїчне спрощення для визначення непро-

зорих предикат, статичне і динамічне усунення ме-

ртвого коду. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити 

висновок про те, що заплутуюче перетворення на-

зивається стійким щодо деякого класу методів ана-

лізу програм, якщо методи цього класу не дозволя-

ють надійно розкрити дане заплутуюче перетво-

рення. 

Істотним недоліком методів оцінки ефективно-

сті процесу заплутування є те, що вони відносяться 

тільки до конкретного програмного коду. Ці методи 

можна розділити на дві групи: аналітичні, емпіри-

чні. Аналітичні методи характеризуються такими 

показниками: стійкість, універсальність, вартість 

перетворення. Такі методи оцінки ефективно засто-

совувати при порівнянні різних методів заплуту-

вання, але при цьому вони не можуть дати абсолю-

тної відповіді на питання, наскільки ефективним є 

застосування того чи іншого способу заплутуючих 

перетворень, саме по відношенню до даного про-

грамного коду. Емпіричні методи ґрунтуються на 

статистичних даних, одержуваних у результаті до-

сліджень. Для проведення одного з таких дослі-

джень потрібна група експертів, фрагмент коду 

програми, що захищається, і набір різних алгорит-

мів заплутування. 

Результати такого дослідження будуть вклю-

чати мінімальну кількість часу, який потрібний 

групі експертів для того, щоб вивчити кожен фраг-

мент коду, який пройшов один з алгоритмів заплу-

тування. 

Висновок. В статті визначені поняття заплуту-

ючих перетворень, заплутана програма і процес за-

плутування. Приведено формальне визначення за-

плутувача і універсального заплутувача, а також 

приведена класифікація заплутуючих перетворень і 

методів аналізу відповідно. Слід зазначити, що за-

вдання аналізу програми, представленої у викону-

ваному вигляді, розбивається на два етапи декомпі-

ляції і розплутування, тобто застосовуються алго-

ритми аналізу програм, які призводять до її 

можливої перебудови, виділенню циклів, умовних 

операторів та інших конструкцій високого рівня. 

Розглянуто заплутування програм з точки зору 

стійкості заплутуючих перетворень по відношенню 

до різних методів статичного, статистичного і ди-

намічного аналізу програм. Визначені методи ана-

лізу програм для протидії більшості з описаних ме-

тодів заплутування програм. 
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