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У дисертаційній роботі на основі системного підходу та рівнянь 

існування розв’язано актуальне прикладне наукове завдання удосконалення 

проєктування ненаселених буксируваних підводних систем цивільного та 

подвійного призначення для оперативного обстеження мілководних 

захищених акваторій. Отримані результати утворюють теоретичне підґрунтя 

для пошуку ефективних проєктних рішень на ранніх стадіях створення таких 

систем. 

У роботі виконано огляд основних напрямків застосування та режимів 

роботи ненаселених буксируваних підводних систем цивільного та подвійного 

призначення як складових загального напрямку впровадження безекіпажних 

систем у морську практику вітчизняних організацій. 

На основі огляду основних напрямків застосування та аналізу режимів 

роботи ненаселених буксируваних підводних систем цивільного та подвійного 

призначення встановлено, що такі системи належать до найбільш продуктивних 

при оперативному обстеженні мілководних захищених акваторій держави, а їх 

створення є актуальним завданням у напрямку впровадження безекіпажних 

систем у морську практику. 

На основі аналізу сучасних підходів до проєктування засобів морської 

техніки взагалі і, зокрема, ненаселених буксируваних підводних апаратів і 

систем, обґрунтовано доцільність створення нових конкурентоздатних зразків 
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такої техніки та доведена можливість підвищення ефективності проєктних 

рішень вже на ранніх стадіях їх розробки шляхом застосування методології 

системного підходу та розроблених в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова рівнянь існування для таких 

об’єктів підводної техніки. 

Розроблено генезис технологій проєктування ненаселених буксируваних 

підводних систем як науково-методологічну основу їх подальшого розвитку у 

напрямку підвищення ефективності проєктних робіт та зниження витрат 

часових і фінансових ресурсів. Показано основні етапи розвитку методів 

проєктування ненаселених буксируваних підводних систем, до яких входять 

ручне, двохвимірне і трьохвимірне проєктування, застосування систем 

комп'ютерної підтримки інженерних розрахунків, інформаційне 

моделювання, застосування технологій будівельного інформаційного 

моделювання та використання адитивних технологій виробництва. 

Розроблено узагальнену структуру ненаселеної буксируваної підводної 

системи як об’єкту інформаційного моделювання на ранніх стадіях 

проектування 

У результаті обґрунтовано доцільність і можливість залучення новітніх 

технологій інформаційного забезпечення конструкторських робіт та 

виробничих робіт для проєктування і виготовлення буксируваних підводних 

систем. 

На прикладі проєктування ненаселеного буксируваного підводного 

апарата показано зміст та роль інформаційних моделей на ранніх стадіях його 

проєктування. Показано склад, особливості вибору та застосування 

інформаційних моделей ненаселеного буксируваного підводного апарата, його  

системи автоматичного керування та кабель-буксира. 

На основі аналізу конструкцій та режимів роботи ненаселених 

буксируваних підводних систем удосконалено їх класифікацію на основі 

застосування системного підходу шляхом уведення чотирьох системних груп 

класифікаційних ознак – функціональних, енергетичних, інформаційних та 



 
 

4 
 

конструктивних. Для кожної групи кваліфікаційних ознак на прикладі 

проєктування ненаселеного буксируваного підводного апарата розроблено 

множину додаткових ознак, які класифікують конструктивні та експлуатаційні 

особливості таких систем, що утворює інформаційне підґрунтя для 

підвищення продуктивності проєктних робіт на ранніх стадіях їх 

проєктування. Розглянуто приклад застосування запропонованої системи 

кваліфікаційних ознак ненаселеного буксируваного підводного апарата на 

ранніх стадіях його проєктування. 

На основі аналізу наукової літератури та досвіду експлуатації 

сформовано основні режими роботи ненаселеної буксируваної підводної 

системи та окремих її складових – буксируваного підводного апарата, 

кабельної лебідки з кабель-буксиром, спуско-піднімального пристрою та 

поста енергетики і керування. Це дає змогу для кожної складової визначати 

найбільш важкі їх експлуатаційні режими, що виключає необхідність 

виконувати проєктні розрахунки для всіх режимів і, таким чином, знижує 

загальні витрати часу на проектування. 

Сформовано основні вимоги до проектування та побудови 

конкурентоздатних ненаселених буксируваних підводних систем, 

призначених для роботи на мілководних акваторіях. До таких вимог віднесено: 

реалізацію високопродуктивних підводних технологій виконання підводного 

обстеження; скорочення термінів розробки проектної документації за рахунок 

застосування сучасних CAD/CAM/CAE–технологій; обов’язкову перевірку 

гідродинаміки за допомогою CFD-пакетів програм; використання 

артефактних проєктів та ринково доступних деталей і вузлів; урахування 

сучасних досягнень у галузях матеріалознавства, електроенергетики, 

електромеханіки, автоматики та комп’ютерних технологій проектування; 

залучення ВІМ-технологій. 

Для перевірки можливості досягнення вимог технічного завдання вже на 

ранніх стадіях проєктування буксируваних підводних систем побудовано 

множину матриць обмежень технічного завдання на конструктивні, 
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енергетичні, інформаційні та експлуатаційні характеристики складових 

ненаселених буксируваних підводних систем та множину матриць цих 

характеристик для поточного етапу їх проєктування; попарне порівняння 

відповідних елементів цих матриць після кожної ітерації проєктних 

розрахунків дає можливість оперативно визначити рівень відповідності 

поточних конструкторських  рішень вимогам технічного завдання. 

Наведено приклад використання системного підходу на ранній стадії 

проектування буксируваного підводного апарата «Глайдер» як складової 

ненаселеної буксируваної підводної системи. Показано особливості складання 

матриці конструктивних, енергетичних, інформаційних та експлуатаційних 

характеристик буксируваного підводного апарата, коли у якості локальних 

критеріїв прийнято критерії мас та об’ємів, енергетичний,  інформаційний та 

експлуатаційний критерії. Наведений приклад підтверджує можливість 

скорочення витрат часу на розробку технічного проекту у 2.5 рази завдяки 

зменшенню обсягів багатоваріантних розрахунків для стадії технічного 

проектування. 

Удосконалено методику проєктування ненаселених буксируваних 

підводних систем на основі використання системного підходу та рівнянь 

існування, за допомогою яких конструктор проєкту має змогу оперативно 

оцінювати відповідність поточного технічного рішення вимогам технічного 

завдання. Це дає змогу оцінювати можливість створення буксируваної 

підводної системи вже на ранніх стадіях її проєктування, що знижує витрати 

проєктних ресурсів та утворює науково обґрунтовану методологічну основу 

для створення конкурентоспроможних засобів підводної техніки. 

На основі методології системного підходу розроблено структуру та 

основні складові узагальнених показників ефективності застосування 

ненаселених буксируваних підводних систем для оперативного обстеження 

мілководних захищених акваторій, що утворює теоретичну основу для 

розробки методів їх кількісної оцінки на стадії зовнішнього проєктування та 

методологічну основу для формування державного замовлення.  
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Наведено приклад використання узагальнених показників ефективності 

застосування БПС 

У результаті апробації створеної методики проєктування ненаселених 

буксируваних підводних систем на прикладі проєктування і будівництва 

буксируваного підводного апарата проєкту «Глайдер» доведено ефективність 

та промислову перспективність її використання при реалізації державних 

завдань створення і впровадження безекіпажних систем у морську практику. 

В рамках апробації адитивної технології виробництва елементів 

буксируваної підводної системи наведено результати дослідницького 

застосування адитивних технологій для виробництва елементів ненаселеного 

буксируваного підводного апарата. Отримані результати доводять 

ефективність та промислову перспективність адитивних технологій при їх 

впровадженні у практику побудови ненаселених буксируваних підводних 

систем. 

Теоретичні результати дисертаційних досліджень впроваджено при 

проєктуванні та створенні дослідного зразка ненаселеного буксируваного 

підводного апарата «Глайдер» в ТОВ «КАСКАД-СПЕЦСТРОЙ», а також в 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова при 

розробці нових зразків підводної техніки в інтересах вітчизняних організацій. 

Ключові слова: ненаселена буксирувана підводна система, системний 

підхід, рівняння існування, методика проєктування. 

 

ANNOTATION 

 

Kucenko P.S.. Improvement of the design of unmanned towed underwater 

systems for operational survey of shallow protected water areas. Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript.  

 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

technical sciences on a specialty 05.08.03 – Design and construction of vessels. - 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, 2021. 
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In the dissertation work on the basis of the system approach and equations of 

existence the actual applied scientific task of improvement of designing of 

unmanned towed underwater systems of civil and dual purpose for operative 

inspection of shallow protected water areas is solved. The obtained results form a 

theoretical basis for finding effective design solutions in the early stages of creating 

such systems. The paper reviews the main areas of application and modes of 

operation of unmanned towed underwater systems for civil and dual use as 

components of the general direction of implementation of unmanned systems in the 

maritime practice of domestic organizations. 

Based on a review of the main areas of application and analysis of unmanned 

towed underwater systems for civil and dual use, it is established that such systems 

are among the most productive in the operational inspection of shallow protected 

areas, and their creation is an urgent task to implement unmanned systems in 

maritime practice. Based on the analysis of modern approaches to the design of 

marine equipment in general and, in particular, unmanned towed submarines and 

systems, substantiated the feasibility of creating new competitive models of such 

equipment and proved the possibility of improving the efficiency of design solutions 

in the early stages of their development. at the Admiral Makarov National University 

of Shipbuilding of the equations of existence for such objects of underwater 

equipment. 

The genesis of technologies for designing unmanned towed underwater 

systems as a scientific and methodological basis for their further development in the 

direction of increasing the efficiency of design work and reducing the cost of time 

and financial resources has been developed. The main stages of development of 

methods of designing unmanned towed underwater systems are shown, which 

include manual, two-dimensional and three-dimensional design, application of 

computer support systems of engineering calculations, information modeling, 

application of construction information modeling technologies and use of additive 

production technologies. The generalized structure of the unmanned towed 

underwater system as an object of information modeling at the early stages of design 
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is developed As a result, the expediency and possibility of attracting the latest 

technologies of information support of design works and production works for the 

design and manufacture of towed underwater systems are substantiated. The 

example and design of an unmanned towed submarine shows the content and role of 

information models in the early stages of its design. The composition, features of 

selection and application of information models of unmanned towed submarine, its 

automatic control system and cable-tug are shown. 

Based on the analysis of structures and modes of operation of unmanned 

towed underwater systems, their classification has been improved based on the 

application of a systems approach by introducing four system groups of 

classification features - functional, energy, information and design. For each group 

of qualification features on the example of designing an unmanned towed submarine 

developed many additional features that classify the design and operational features 

of such systems, which forms an information basis for improving the productivity 

of design work in the early stages of their design. An example of application of the 

proposed system of qualification features of an unmanned towed submarine in the 

early stages of its design is considered. Based on the analysis of scientific literature 

and operational experience, the main modes of operation of unmanned towed 

underwater system and its individual components - towed underwater vehicle, cable 

winch with cable-tug, lowering-lifting device and power and control post. This 

makes it possible to determine the most difficult operating modes for each 

component, which eliminates the need to perform design calculations for all modes 

and, thus, reduces the total time spent on design. The basic requirements for the 

design and construction of competitive unmanned towed underwater systems 

designed to work in shallow waters. Such requirements include: implementation of 

high-performance underwater technologies for underwater survey; reduction of 

terms of development of project documentation due to application of modern CAD 

/ CAM / CAE-technologies; obligatory check of hydrodynamics by means of CFD-

packages of programs; use of artifact projects and commercially available parts and 

assemblies; taking into account modern achievements in the fields of materials 
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science, electric power, electromechanics, automation and computer design 

technologies; involvement of BIM technologies. 

To test the feasibility of meeting the requirements of the technical task at the 

early stages of design of towed underwater systems built a set of matrices of 

technical task restrictions on structural, energy, information and operational 

characteristics of unmanned towed underwater systems and many matrices of these 

characteristics for the current design stage; pairwise comparison of the 

corresponding elements of these matrices after each iteration of design calculations 

makes it possible to quickly determine the level of compliance of current design 

solutions to the requirements of the technical task. An example of using a systems 

approach at an early stage of designing a towed submarine "Glider" as part of an 

unmanned towed underwater system is given. The peculiarities of compiling a 

matrix of structural, energy, information and operational characteristics of a towed 

submarine are shown, when the criteria of mass and volume, energy, information 

and operational criteria are accepted as local criteria. This example confirms the 

possibility of reducing the time spent on the development of a technical project by 

2.5 times by reducing the amount of multivariate calculations for the stage of 

technical design. The method of designing unmanned towed underwater systems 

based on the use of a systems approach and equations of existence has been 

improved, with the help of which the project designer is able to quickly assess the 

compliance of the current technical solution with the requirements of the technical 

task. This makes it possible to assess the possibility of creating a towed underwater 

system in the early stages of its design, which reduces the cost of project resources 

and forms a scientifically sound methodological basis for creating competitive 

means of underwater equipment. 

Based on the methodology of the system approach, the structure and main 

components of generalized indicators of efficiency of unmanned towed underwater 

systems for operational inspection of shallow protected waters are formed, which 

forms a theoretical basis for developing methods of their quantitative assessment at 

the stage of external design and methodological basis for state order formation. . An 
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example of the use of generalized indicators of the effectiveness of BPS is given As 

a result of approbation of the created technique of designing unmanned towed 

submarine systems on the example of design and construction of the towed 

submarine of the Glider project the efficiency and industrial prospects of its use at 

realization of the state tasks of creation and introduction of unmanned systems in 

sea practice are proved. As part of the approbation of the additive technology for the 

production of elements of a towed underwater system, the results of research 

application of additive technologies for the production of elements of an unmanned 

towed underwater vehicle are presented. The obtained results prove the efficiency 

and industrial prospects of additive technologies in their implementation in the 

practice of building unmanned towed underwater systems.  

Theoretical results of dissertation research were introduced in the design and 

creation of a prototype of an unmanned towed submarine "Glider" in company 

"CASCADE-SPETSSTROY", as well as at the National University of Shipbuilding 

named after Admiral Makarov in the development of new models of submarine 

technology.  

Keywords: unmanned towed underwater system, system approach, equation 

of existence, design method. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

БПА – ненаселений буксируваний підводний апарат 

БПС – ненаселена буксирувана підводна система, 

КВ – корисний вантаж 

КЛ – кабельна лебідка 

КТ – кабель-трос 

ПЕК – пост енергетики і керування 

СБ – судно-буксирувальник 

СПП – спуско-піднімальний пристрій 

ТЗ – технічне завдання 

ВІМ – Building Information Model 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Мілководні акваторії з 

глибинами до 50-60 метрів складають переважну частину територіальних вод 

України. Ще менші глибини мають рекомендовані прибережні водні 

транспортні шляхи, акваторії морських та річкових портів. На цих акваторіях 

ведеться активна виробнича діяльність вітчизняних організацій 

морегосподарського комплексу, проводяться гідрографічні та 

природоохоронні дослідження, виконується пошук та нейтралізація підводних 

потенційно небезпечних об’єктів Державною службою надзвичайних ситуацій 

України, проводяться морські операції Держприкордонслужби України. Крім 

того, необхідність протистояння сучасним воєнним загрозам державі з 

морського напрямку вимагає виконання обстеження мілководних акваторій в 

рамках виконання протимінних та антитерористичних операцій. 

Безпечне використання вказаних акваторій вимагає створення сучасного 

високопродуктивного обладнання для оперативного приладового моніторингу 

підводної обстановки, картографування донної поверхні, пошуку та 

класифікації підводних об’єктів. Ненаселені буксирувані підводні системи 

(БПС) належать до найбільш продуктивних технічних засобів для виконання 

вказаного переліку підводних робіт, оскільки швидкість їх буксирування у 3-5 

разів вища за швидкість руху автономних та самохідних прив’язних підводних 

апаратів, а сучасне приладове фото-, відео- та гідроакустичне та 

магнітометричне обладнання забезпечує високу якість отримуваної 

інформації на швидкостях буксирування до 6 вузлів. 

На цей час організації України морського спрямування не мають у складі 

свого оснащення сучасних БПС, що знижує ефективність їх робіт з 

оперативного моніторингу підводної обстановки у територіальних водах 

держави, виконання природоохоронних та гідрографічних досліджень, 

гуманітарного розмінування акваторій та проведення протимінних і 

антитерористичних операцій. Ефективність застосування БПС для вказаних 
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задач оборонного характеру обумовлена високою їх продуктивністю та 

відносною простотою застосування за призначенням. Тому створення таких 

систем належить до актуальних завдань розвитку вітчизняною підводної 

техніки, а вдосконалення методів їх проєктування – до актуальних прикладних 

наукових завдань вітчизняної науки. 

Питаннями проєктування БПС різного призначення постійно 

займаються науковці всіх провідних морських країн світу. Значний внесок у 

теорію БПС внесли Иконников И.Б., Кувшинов Г.Є., Єгоров В.И. (СРСР), 

Бугаєнко Б.А., Магула В.Е., Поддубний В.І., Шамарін Ю.Є. (Україна), Fossen 

Т. (Норвегія), Linklater А. (США),  Buckham B., Lambert С. (Англія), Zhao X. 

(Китай).  

Однак сучасні вимоги щодо конкурентоспроможності створюваних 

нових зразків БПС на внутрішньому і зовнішньому ринках підводної техніки 

вимагають розробки нових інноваційних підходів до їх проєктування і, 

зокрема, розробки методик проєктування, які б забезпечили отримання 

достовірних конструкторських рішень вже на ранніх стадіях проєктування. 

Такі методики мають ґрунтуватись на системному підході як теоретичній 

основі пошуку проєктних рішень та залученні комп’ютерних та адитивних 

технологій проєктування та виготовлення БПС. Важливість прикладного 

наукового завдання удосконалення проєктування БПС на вказаних засадах 

обумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалася як складова частина досліджень, проведених у Національному 

університеті кораблебудування ім. адм. Макарова (НУК) по держбюджетним 

НДР №2047 «Розробка методик створення і використання в Україні 

безекіпажних підводних апаратів оборонного призначення», шифр «Апарат» 

(№ держ. реєстрації 0116U000004D) та №2167 «Роботизовані технології 

захисту акваторії» (номер державної реєстрації 0118U000036D), а також НДР 

№2197 «Розробка комплекту робочої конструкторської документації на 

малогабаритний буксируваний підводний апарат» (замовник – ТОВ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002980180200029X?via%3Dihub#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002980180200029X?via%3Dihub#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002980180200029X?via%3Dihub#%21
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«КАСКАД-СПЕЦСТРОЙ) та у науково-дослідному інституті підводної 

техніки Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова при розробці нових зразків підводної техніки в інтересах 

вітчизняних організацій. 

Об’єкт дисертаційного дослідження – процес проєктування 

ненаселених буксируваних підводних систем для оперативного обстеження 

мілководних захищених акваторій як окремого виду підводної техніки. 

Предмет дисертаційного дослідження – методика проєктування 

ненаселених буксируваних підводних систем для оперативного обстеження 

мілководних захищених акваторій на основі системного підходу та рівнянь 

існування для ранніх стадій створення таких систем.  

Мета і завдання дослідження – удосконалення проєктування 

ненаселених буксируваних підводних систем для оперативного обстеження 

мілководних захищених акваторій на основі системного підходу та рівнянь 

існування як теоретичного підґрунтя для пошуку ефективних проєктних рішень 

на ранніх стадіях створення таких систем. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язано наступні задачі: 

- виконано огляд основних напрямків застосування та режимів роботи 

БПС цивільного та подвійного призначення як складових загального напрямку 

впровадження безекіпажних систем у морську практику вітчизняних 

організацій; 

- виконано аналіз сучасних підходів до проєктування засобів 

буксируваної морської техніки взагалі і, зокрема, БПС як високо продуктивної 

техніки для оперативного обстеження мілководних захищених акваторій; 

- обґрунтовано доцільність та можливість підвищення ефективності 

проєктних робіт на ранніх стадіях розробки БПС шляхом застосування 

методології системного підходу та розроблених в НУК рівнянь існування для 

таких об’єктів підводної техніки; 

- шляхом аналізу конструкцій та режимів роботи БПС удосконалено їх 

класифікацію на основі застосування системного підходу введенням чотирьох 
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системних груп класифікаційних ознак – функціональних, енергетичних, 

інформаційних та конструктивних; для кожної групи розроблено множину 

додаткових ознак, які класифікують конструктивні та експлуатаційні 

особливості таких систем, що утворює інформаційне підґрунтя для 

підвищення продуктивності проєктних робіт на ранніх стадіях їх проєктування 

- на базі відомої методики застосування рівнянь існування для 

оперативної перевірки можливості досягнення вимог технічного завдання на 

ранніх стадіях проєктування побудовано множину матриць обмежень 

технічного завдання на конструктивні, енергетичні, інформаційні та 

експлуатаційні характеристики складових БПС та множину матриць цих 

характеристик для поточного етапу їх проєктування; 

- розроблено структуру та основні складові узагальнених показників 

ефективності застосування БПС для оперативного обстеження мілководних 

захищених акваторій, що утворює теоретичну основу для розробки методів їх 

кількісної оцінки на стадії зовнішнього проєктування та методологічну основу 

для формування державного замовлення такого виду підводної техніки; 

- запропоновано узагальнену методику проєктування БПС для 

оперативного обстеження мілководних захищених акваторій, яка ґрунтується 

на застосуванні системного підходу та рівнянь існування системи, що 

проєктується;  

- виконано перевірку працездатності розробленої узагальненої методики 

на прикладі проєкту створення БПС для оперативного обстеження 

мілководних захищених акваторій. 

Методи дослідження. Для розв’язку поставлених у дисертаційній 

роботі завдань використано наступні методи дослідження: методи теорії 

проєктування суден – для обґрунтування доцільності застосування рівнянь мас 

і об’ємів як складової методики проєктування БПС; системний підхід – як 

теоретико-методологічну основу удосконалення методики проєктування 

підводно-технічних систем; застосуванням теорії множин і матриць – для 

визначення режимів роботи та складових рівнянь існування БПС; адитивні 
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технології – для як кінцеву складову технологій проєктування і побудови 

нових зразків підводної техніки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці 

теоретичного підґрунтя для удосконалення методики проєктування 

ненаселених буксируваних підводних систем цивільного та подвійного 

призначення на основі системного підходу та рівнянь існування для ранніх 

стадіях їх створення. 

У дисертаційній роботі: 

- вперше на основі аналізу існуючих методів проєктування засобів 

морської техніки розроблено генезис технологій проєктування ненаселених 

буксируваних підводних систем для оперативного обстеження мілководних 

захищених акваторій як науково-методологічну основу їх подальшого 

розвитку та залучення новітніх технологій інформаційного забезпечення 

конструкторських та виробничих робіт; 

- вперше для перевірки можливості досягнення вимог технічного 

завдання вже на ранніх стадіях проєктування буксируваних підводних систем 

побудовано дві множини матриць їх технічних характеристик за 

конструктивним, енергетичним, інформаційним та експлуатаційним 

критеріями, попарне порівняння відповідних  елементів яких після кожної 

ітерації проєктних розрахунків дає можливість визначити рівень відповідності 

поточних конструкторських  рішень щодо складових ненаселених 

буксируваних підводних систем вимогам технічного завдання; 

- на основі вивчення експлуатаційних характеристик та складу 

обладнання ненаселених буксируваних підводних систем удосконалено  їх 

класифікацію на основі застосування системного підходу шляхом уведення 

чотирьох системних груп класифікаційних ознак – функціональних, 

енергетичних, інформаційних та конструктивних, для кожної з яких 

запропоновано множину додаткових ознак, які класифікують конструктивні та 

експлуатаційні особливості таких систем, що утворює інформаційне підґрунтя 
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для підвищення продуктивності проєктних робіт на ранніх стадіях розробки 

ненаселених буксируваних підводних систем; 

- удосконалено методику проєктування ненаселених буксируваних 

підводних систем на основі використання системного підходу та рівнянь 

існування для перевірки виконання вимог технічного завдання вже на ранніх 

стадіях проєктування таких систем, що утворює науково обґрунтовану 

методологічну основу для створення конкурентоспроможних засобів 

підводної техніки. 

Публікації.  Основні результати дисертації опубліковано в 14 працях: 4 

статтях, з яких 1 стаття у міжнародному виданні, яке включене до міжнародної 

наукометричної бази Scopus, та 3 статті у фахових наукових виданнях України 

(1 одноосібно). Апробацію дисертаційної роботи підтверджують 8 публікацій 

(1 одноосібно) в матеріалах міжнародних (5) і всеукраїнських (3) науково-

технічних конференцій. 

Додатково наукові результати дисертації відображають 2 статті, одна з 

яких – у міжнародному виданні, що включене до міжнародної наукометричної 

бази Scopus. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації, що 

визначають її зміст і висновки, одержані та сформульовані автором особисто. 

У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать: 

у статті [1] – множини матриць технічних характеристик БПС за 

конструктивним, енергетичним, інформаційним та експлуатаційним 

критеріями для перевірки можливості досягнення вимог технічного завдання 

вже на ранніх стадіях проєктування, а також узагальнений алгоритм 

проєктування БПС, який реалізує системний підхід з використанням сучасних 

комп’ютерних технологій та рівнянь існування для перевірки виконання вимог 

технічного завдання; у статті [2] – генезис технологій проєктування БПС як 

науково-методологічна основа їх подальшого розвитку та залучення новітніх 

технологій інформаційного забезпечення конструкторських та виробничих 

робіт, а також обґрунтування доцільності введення у проєктну практику 
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технології інформаційного моделювання основних режимів БПС на основі 

системного підходу, ВІМ-технології як інформаційної підтримки та адитивної 

технології для виробництва несерійних елементів БПС; у статті [4] – структура 

узагальнених показників ефективності застосування БПС пошукового 

призначення, які утворюють методологічну основу для формування 

державного замовлення, та розробка основних складових отриманих 

узагальнених показників ефективності застосування БПС; у статті [5] – 

розроблено основні складові отриманих узагальнених показників 

ефективності застосування БПС та описано практичне використання деяких 

узагальнених показників ефективності застосування БПС для моніторингу 

морських акваторій. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати досліджень, які 

викладені в дисертації, доповідались і обговорювались на 2-х міжнародних та 

2-х всеукраїнських науково-технічних і науково-практичних конференціях:  

міжнародній науково-технічній конференції «Інновації в суднобудуванні 

та океанотехніці» (м. Миколаїв, 2016, 2017, 2020); 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні та 

інноваційні технології на транспорті» (м. Херсон, 2019, 2020); 

всеукраїнській науково-технічній конференції з міжнародною участю 

«Сучасні технології проєктування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 

морських технічних засобів і інженерних споруд» (м. Миколаїв, 2020); 

всеукраїнській науково-технічній конференції з міжнародною участю 

«Підводна техніка і технологія» (м. Миколаїв, 2018, 2019). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

4 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 

153 сторінки, у тому числі 133 сторінки основного тексту, 1 таблицю, 

20 рисунків, 109 найменування використаних джерел. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дисертаційного дослідження впроваджені при проєктуванні та створенні 

дослідного зразка ненаселеного буксируваного підводного апарата «Глайдер» в 
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ТОВ «КАСКАД-СПЕЦСТРОЙ» та у Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України при розробці нових 

зразків підводної техніки в інтересах вітчизняних організацій. 
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1 ОГЛЯД ТА КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОЄКТУВАННЯ 

НЕНАСЕЛЕНИХ БУКСИРУВАНИХ ПІДВОДНИХ СИСТЕМ  

 

1.1 Класифікація, склад обладнання та області застосування БПС 

 

Підводні буксирувані системи (БПС, в англомовній літературі – 

Underwater Towed System) належать до найбільш розповсюджених видів 

підводної техніки і широко застосовуються для дослідження й освоєння 

Світового океану [1-5]. У порівнянні з іншими видами такої техніки вони 

забезпечують максимально високу продуктивність при обстеженні водної 

товщі і донної поверхні, оскільки швидкості буксирування складають, 

зазвичай, 6-12 вузлів і більше [6].  

Типова БПС розташовується на судні-буксирувальнику (СБ) і 

складається з буксируваного підводного апарата (БПА), кабель-буксира (КБ), 

спуско-піднімального пристрою (СПП), кабельної лебідки (КЛ) та поста 

енергетики і керування (ПЕК) [2, 6], рис. 1.1,а.  

 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 1.1 – Типовий склад БПС цивільного призначення 
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У складних варіантах застосування до складу БПС входять декілька БПА 

та КБ. При цьому використовуються підводні апарати (ПА) різного 

призначення – ПА-заглиблювачі, підйомні ПА, ПА-відхилювачі, рис. 1.1,б, г. 

Для пошуку підводних родовищ нафти і газу використовують 

буксирування пошукової апаратури по поверхні моря, рис. 1.1,в.  

Великі обсяги робіт виконують БПС у морських операціях спеціального 

призначення, рис. 1.2. 

  

  

а б 

  

в г 

 

д 

Рисунок 1.2 – БПС спеціального призначення: а, б – пошуково-

обстежувальна БПС з БПА комбінованого руху; в – БПС з БПА для on-line 

радіозв’язку оселеного ПА (ОПА) з базою; г – БПС для роботи на 

мілководній акваторії; д – БПС з авіаційним носієм  
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До таких робіт відноситься виявлення та знищення морських мін (рис. 

1.2, а-б); забезпечення прихованого радіозв’язку з підводними човнами у 

підводному положенні (рис. 1.2, в); прихована розвідка мілководних акваторій 

(рис. 1.2, г); термінове висвітлення підводної обстановки на акваторії за 

допомогою гелікоптера-буксирувальника [5] (рис. 1.2, д) та ін. 

На СБ розташовані кабельна лебідка (КЛ) та пост енергетики і керування 

(ПЕК). ПЕК призначений для одержання і аналізу інформації, яка надходить з 

БПА, генерування керуючих сигналів та розподілу енергії, яка необхідна для 

роботи БПС (БПА і КЛ). За допомогою КЛ здійснюється спуск та підйом БПА, 

попущення-вибирання КБ для його оптимальної роботи. 

На СБ розташовано також спуско-піднімальний пристрій (СПП), за 

допомогою якого виконуються операції вивантаження БПА з борту СБ на воду 

перед початком місії та підйом БПА на борт СБ після закінчення місії.  

Характерною особливістю БПС є наявність гнучкого зв’язку у вигляді тросу 

або буксирного кабелю між СБ і БА, який служить для буксирування БА, 

керування ним та передачі інформації у реальному часі. При цьому інформація, яка 

одержується, дозволяє виконувати оперативне дистанційне керування БА.  

Іноді КБ застосовується як вантажний (силовий) елемент для спуску-

підйому БПА. 

У залежності від задач, які вирішують за допомогою БПС, існує велика 

різноманітність їх схем і конструкцій. Переважна більшість задач цивільного 

та подвійного призначення пов’язана з виконанням підводного пошуку, рідше 

– з одночасним взяттям проб води і ґрунту або з доставкою корисного вантажу 

(КВ) у задану точку підводного простору. При цьому БПС повинна 

забезпечувати необхідну смугу пошуку і задане положення та умови роботи 

фото-, відео- чи гідроакустичної апаратури, яка виявляє підводні об’єкти. 

Типовими завданнями БПС при виконанні морських робіт цивільного 

призначення є: 

вимірювання гідрофізичних та гідрохімічних параметрів водного 

середовища (температури, електропровідності, кислотності, лужності та ін.); 
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вивчення рельєфу й структури морського дна (гідроакустичне 

обстеження поверхні, глибинне профілювання морського дна й 

картографування); 

імпульсне зондування морського дна з метою пошуку корисних копалин 

на шельфі [7]; 

гідроакустичний пошук затонулих об'єктів. 

До наведених вище підводних завдань в останні роки додається фото- і 

відеозйомка донної поверхні, основною вимогою якої є високоточне 

картографування, фото- і відеодокументування підводних об'єктів з їхньою 

географічною прив'язкою [8, 9]. Такі роботи є невід'ємною частиною 

прокладки підводних кабелів і трубопроводів, пошуково-розвідувальних, 

аварійно-рятувальних робіт і науково-дослідних вишукувань.  

Широко застосовуються БПС флотами морських держав для вирішення 

оборонних завдань – пошуку, класифікації та знищенню морських мін, 

виявлення замаскованих донних об’єктів, картографування мінних полів, 

висвітлення підводної обстановки у територіальних водах морських держав, 

забезпечення безпеки підводних кабелів урядового зв'язку й магістральних 

морських газопроводів та організації зв’язку підводних об’єктів без спливання на 

поверхню [10-12].  

Отримувана від БПС інформація утворює документальне підґрунтя для 

планування і виконання оборонних операцій, тому вимоги до її достовірності 

постійно зростають.  

Згідно з усталеною міжнародною практикою за класифікаційними 

ознаками підводні апарати у цілому, і БПС зокрема,  поділяються на:  

населені (manned, M) і ненаселені (unmanned, U); 

автономні (free, F) прив’язні (tethered, T); 

плаваючі (suspended, S) і донні (buttomed, B); 

самохідні (propelled, P) і несамохідні (inert, I). 

Крім того, сучасні БПС можуть бути виконані за комбінованою схемою 

побудови (класифікаційна ознака – combined, C), коли до їх складу входять 
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ненаселені самохідні підводні апарати, що на певних етапах підводної місії 

можуть буксируватись. 

Таким чином, типові БПС (рис. 1.1, рис. 1.2, в, г, д) утворюють 

класифікаційну групу UTSI, а  БПС, зображені на рис. 1.2, – UTSС. 

У вітчизняній практиці класифікація БПС виконується також за 

ознаками призначення та структури просторової конфігурації БПС, схеми 

буксирування БПА та за робочою глибиною буксирування [6, 13]. 

За призначенням П БПС поділяють на: 

пошукові ПП, призначені для пошуку затонулих об’єктів – суден, авіа- та 

космічної техніки тощо [14]; типовими морськими операціями, які успішно 

проведені з застосуванням БПС, є пошук теплоходу «Титанік» за допомогою 

пошукового БПА «Argo» [15] та пошук аварійно затонулого підводного човна 

«Комсомолець» за допомогою БПА "Лортодромія-III ДВН"  [16], оснащених 

гідролокаторами бічного огляду, магнітометрами, радіометрами та 

фотокомплексами (рис. 1.3,а, б);   

геологорозвідувальні ПГ, призначені для пошуку корисних копалин на 

шельфі за допомогою генерації у воду гідроакустичних імпульсів та їх 

прийому після відбиття від морського дна [17] (рис. 1.3, в); 

рибопромислові ПР, призначені для виявлення промислово значимих 

рибних косяків та їх вилову за допомогою тралів; до таких апаратів належать 

БПА «Тетіс» [18] (рис. 1.3, г); 

науково-дослідницькі ПН, призначені для вивчення Світового океану 

(дослідження процесів розвитку іхтіофлори та іхтіофауни, донних відкладень), 

вирішення задач підводної археології та екології моря [19-21]; до таких систем 

належить БПА серії «CAMPER» [22] та «Video Plankton Recorder» [23] фірми 

«WHOI» (рис. 1.3, д, е); 

воєнні ПВ, призначені для пошуку, класифікації та картографування 

морських мін, виконання розвідки захищених акваторій, гідроакустичної 

протидії [24-26] (рис. 1.3, ж), забезпечення радіо- та супутникового зв’язку 

підводного човна без його спливання на поверхню (рис. 1.3, з) [27]. 

https://www.whoi.edu/what-we-do/explore/underwater-vehicles/towed-vehicles/camper/
https://www.whoi.edu/what-we-do/explore/underwater-vehicles/towed-vehicles/camper/
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а б 

 

 

 

в г 

  

д е 

  

ж з 

Рисунок 1.3 – Зовнішній вигляд типових БПА: а, б – пошукові БПА «Argo» 

(США) та «Лортодромія-III ДВН» (СРСР); в – схема буксирування 

акустичної апаратури;  г – населений БПА «Тетіс», СРСР; д – БПА серії 

«CAMPER» фірми «WHOI»; е – БПА «Video Plankton Recorder» фірми 

«WHOI»; ж – протимінний БПА «Sea Dragon», що буксирується 

гелікоптером, США; з – буксирований БПА зв’язку і навігації підводного 



 
 

30 
 

човна фірми «Vertol Design», США 

Множина класифікаційних ознак за призначенням П, таким чином, 

містить складові: 

 

П={ПП; ПГ; ПР; ПН; ПВ}.       (1.1) 

 

За структурою просторової конфігурації С БПС поділяються на: 

одноланкові СО, які містять один БПА, що буксирується за СБ за 

допомогою кабель-буксиру (КБ); такі БПС є найбільш розповсюдженими з-за 

їхньої простоти побудови й експлуатації [13], рис. 1.1,а; 

багатоланкові СБ, до складу яких входять декілька БПА або 

буксируваних пошукових приладів (БПП), які буксируються одним спільним 

КБ або окремими КБ і використовують буксирувані апарати (БА)-відхилювачі, 

БА-заглиблювачі та підйомні БА для розгортання БПС у просторову робочу 

конфігурацію [2, 5], рис. 1.1,б.   

До багатоланкових БПС з підвищеними показниками продуктивності 

відноситься також новий тип БПС зі змінною кількістю ланок; такі системи 

мають у своєму складі буксируваний привантажувач (П) і приєднаний до нього 

за допомогою кабель-буксиру (КБ2) та дистанційно керованого замкового 

пристрою (З) самохідний телекерований підводний апарат (СТПА) і дають 

змогу на великій швидкості буксирування обстежувати значні площі донної 

поверхні за допомогою пошукових приладів, а при виявленні підводної цілі 

детально обстежувати її шляхом тимчасового від’єднання СТПА від 

привантажувача без зниження швидкості vБ руху БПС у цілому, рис. 1.2.а, б. 

Множина класифікаційних ознак за структурою просторової 

конфігурації С, таким чином, містить складові: 

 

С={СО; СБ}.         (1.2) 

 

За схемою буксирування Б БПС поділяють на: 
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приповерхневого буксирування БПА БПБ за класичною схемою – 

надводне судно (корабель) буксирує БПА або БПП по поверхні моря; зазвичай, 

у такий спосіб буксирують пошукову гідроакустичну апаратуру при пошуку 

підводних родовищ нафти і газу [17], рис. 1.1.в; 

приповерхневого «зворотного» буксирування БПА БПЗ, коли підводне 

СБ (зазвичай, автономний підводний апарат чи підводний човен у підводному 

положенні) буксирує БПА-радіобуй під поверхнею моря для організації 

прихованого радіо- чи супутникового зв’язку з базою без спливання на 

поверхню моря [27] (рис. 1.2,в, г); 

глибинного буксирування БГБ (надводне чи підводне СБ буксирує БПА 

у товщі води); така схема застосовується при виконанні наукових досліджень, 

а також при підводних пошукових роботах [28, 29] (рис. 1.1,а); 

придонного буксирування БДБ (надводне чи підводне судно буксирує 

БПА у безпосередній близькості до донної поверхні); буксирування 

застосовується при виконання пошукових і аварійно-рятувальних робіт, при 

проведенні протимінних морських операцій, а також при проведенні 

підводних наукових досліджень [13, 30] (рис. 1.1,г). 

Таким чином, множина класифікаційних ознак за схемою буксирування 

Б, містить складові: 

 

Б={БПБ; БПЗ; БГБ; БДБ}.        (1.3) 

 

За робочою глибиною Г БПС, як і інші підводні апарати і системи, 

поділяють на [31]: БПС для малих глибин Г600 (до 600 м); БПС для середніх 

глибин Г2000 (до 2000 м); БПС для великих глибин Г6000 (до 6000 м); БПС для 

надвеликих глибин ГMax (більше 6000 м). 

За останні роки у діяльності вітчизняних цивільних організацій та силових 

структур спостерігається тенденція щодо збільшення пошукових та спеціальних 

робіт на водолазних глибинах (до 60 м), тому автор вважає за доцільне виділити 

окремий підклас БПС для мілководних акваторій Г100 (до 100 м).  

Таким чином, множина класифікаційних ознак за робочою глибиною Г, 
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містить складові: 

Г={Г100; Г600; Г2000; Г000; ГМах}.      (1.4) 

 

Нижче наведено короткі характеристики складових БПС – власне БПА, 

їх кабельних лебідок, кабель-буксирів та постів енергетики і керування. 

 

1.2 Типові проєктні рішення окремих складових БПС 

 

1.2.1. Типові конструкції БПА. Конструктивно БПА являє собою тверде 

тіло обтічної форми, яке знаходиться у потоці води. Основним типом БПА є 

апарати гідродинамічного компонування [13], які створюють визначаючу 

гідродинамічну силу за допомогою несучих поверхонь (НП) – крил. Вони 

призначені для відхилення ходового кінця КБ у бік від корінного – вгору або 

вниз (вертикальна площина) та ліворуч або праворуч (горизонтальна 

площина). Крім того, на БПА розміщується корисний вантаж (буксирувані 

гнучкі кабель-антени, щогли з приладами навігації і зв’язку, приймальники-

випромінювачі гідроакустичних систем, фото- і відеоапаратура тощо), а також 

виконавчі механізми керування хвостовим оперенням БПА та його корисним 

вантажем. Хвостове оперення (ХО) забезпечує стабілізацію руху БПА у 

поздовжній і боковій площинах.  

Визначаюча гідродинамічна сила, яку створює НП БПА, задає його тип. 

Відрізняють три типи БПА [6, 13]: БПА-заглиблювачі (рис. 1.4,а), підйомні 

БПА (рис. 1.4,б) та БПА-відхилювачі (рис. 1.4,в). 

БПА-заглиблювачі призначені для забезпечення заданого заглиблення 

корисного вантажу БПС. Несучі поверхні таких БПА встановлені по 

відношенню до потоку води, що набігає, таким чином, щоб створювати 

заглиблювальну гідродинамічну силу.  

Підйомні БПА призначений для створення за допомогою НП підйомної 

гідродинамічної сили. У якості підйомних БПА можуть використовуватись 

також підтримувальні буї, у яких при малих швидкостях буксирування 



 
 

33 
 

підйомна сила створюється завдяки гідростатичній підйомній силі.  

БПА-відхилювачі служать для відхилення від діаметральної площини 

корисного вантажу БПС, тобто НП створює відхиляючу гідродинамічну силу. 

 

  

а б 

  

в г 

  

д г 

Рисунок 1.4 – Основні типи БПА: а – БПА-заглиблювач проекту «Планер» 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(НУК); б – підйомний БПА проекту «Арго-Буй» (НУК); в – підйомний БПА 

проекту «АНПА-РБ» (НУК); г –  БПА-відхилювач (протимінний трал 

проекту ПЕМТ-4, СРСР); д – БПА типу «літаюче крило» (проєкт 
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«Глайдер», НУК); е – БПА проекту «Філофора» з заглиблювачами типу 

«Ротор Флеттнера» (НУК) 

Огляд конструкцій БПА дає змогу дійти висновку, що їм притаманний 

широкий спектр архітектурно-конструктивних типів з позицій гідродинаміки та 

значний перелік приладів корисного вантажу.  

Так, окрім типової схеми «планер» (рис. 1.4, а, б, в), проектують і успішно 

застосовують БПА типу «літаюче крило» (рис. 1.4, г) та з заглиблювачами типу 

«Ротор Флеттнера», що використовують на основі ефекту Магнуса (рис. 1.4, д). 

Загалом, основна перевага БПС полягає у тому, що вони найбільш 

пристосовані для тривалих просторово-часових вимірювань у порівнянні з 

іншими видами підводних систем. Вони дають змогу безперервно одержувати 

інформацію у режимі реального часу, що дає повну уяву про спостережуваний 

об’єкт та навколишню обстановку. БПС також дають можливість забезпечити 

складну просторову форму системи та зберігати її при наявності впливу 

зовнішніх збурень. 

Крім того, такі системи передбачають використання різних типів СБ в 

умовах занурення на великі глибини та спеціально облаштованих гелікоптерів, 

що значно збільшує швидкість буксирування. 

Типовий БПА являє собою тверде тіло, яке рухається у водній товщі 

завдяки силі буксирування від КБ, а просторове положення визначається 

швидкістю буксирування vБ та роботою пасивних і активних механізмів 

керування – несучих поверхонь НП), хвостового оперення (ХО) та підрулюючи 

рушійних пристроїв. 

1.2.2. Кабель-буксири БПС. Кабель-буксири (КБ, в англомовній 

літературі – Tether Cable) в БПС виконують триєдине завдання: реалізують 

вантажу функцію, являються каналом для передачі електроенергії та для 

обміну інформацією між СБ і БПА. 

При виборі (проєктному розрахунку) КБ, зазвичай, вирішують наступні 

задачі: обґрунтування й визначення конструкції КБ; визначення максимальної 

розрахункової довжини КБ для типових режимів роботи БПС; визначення зусиль 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B0
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у КБ для стаціонарних і динамічних режимів роботи БПС; встановлення 

характеру обтікання КБ потоком води; визначення частот коливань (вібрацій у 

потоці води) КБ і розробка заходів щодо їхнього зменшення. 

Група фізико-механічних вимог до КБ охоплює такі параметри: питома 

вага, мінімальний радіус вигину та розривне зусилля, зовнішній діаметр, 

коефіцієнти гідродинамічного опору, радіальна й поздовжня герметизація. 

Група експлуатаційних вимог включає здатність протистояти 

скручуванню, стійкість до хімічних речовин, перемотування, стирання й 

розтягування, температурну стійкість, зручність герметизації й ін. 

Кабель-буксир своїм ходовим кінцем прикріплений до БПА, а корінним 

кінцем – до кабельної лебідки СБ і, таким чином, здійснює механічний та 

електричний (передача енергії та інформації) зв’язок апарата з СБ. 

Основним видом КБ є вантажні кабелі, у яких механічні зусилля 

сприймають стальні дроти, а для електричного зв’язку служать мідні 

електропровідні жили. За конструкцією їх можна поділити на дві групи [32].  

До першої відносяться такі конструкції, у яких вантажним елементом є 

центральний стальний трос 1 (сердечник), який знаходиться у гнучкій 

оболонці 2 (рис. 1.5,а), а електропровідні жили 6 при цьому розташовуються 

навкруг нього.  

У другій групі КБ зовнішній вантажний елемент – броня зі стальних 

дротів двобічного намотування 3, 4 (рис. 1.5,б) і зовнішньою вантажною 

спліткою 5 (рис. 1.5,в), а в центрі, у гнучкій оболонці 7 розташовуються мідні 

електропровідні жили 6.Всі ці елементи КБ розміщені всередині зовнішньої 

пластмасової оболонки 8, яка захищає їх від пошкоджень. Застосування 

синтетичних матеріалів як вантажних елементів дозволяє створювати КБ з 

малою жорсткістю та питомою масою, високою міцністю на розрив. 

Електропровідні елементи КБ розподіляються на силові та інформаційні. 

Кількість силових провідників у КБ визначає потреби БПА в енергоживленні. 

Збільшення кількості провідників керування спрощує побудову системи 

інформаційного обміну між ПЕК та БПА, але призводить до збільшення ваги і 
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діаметру КБ.  
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Рисунок 1.5 – Конструктивні схеми КБ: 1 – центральний стальний трос; 2,7 

– гнучкі оболонки; 3, 4 – стальні дроти двобічного намотування; 5 – 

вантажна сплітка; 6 – електропровідні жили; 8 – зовнішня пластмасова 

оболонка; г – важкий КБ системи NRL (США): 1 – зовнішній повив з 24 

дротів діаметром 1,8 мм; 2 – внутрішній повив з 24 дротів діаметром 1,4 

мм; 3 – подушка-оплітка з нейлону; 4, 6 – поліетиленові оболонки; 5 – 

мідний екран-оплітка;  

7 – центральний багатожильний мідний провідник; д – КБ нульової 

плавучості КНП (проєкт «КНПА» НУК, Україна): 1 – вантажний елемент 

(кевлар); 2 – елементи плавучості (спінений поліетилен); 3 – електричні 

силові жили; 4 – коаксіальний провід; 5 – звита пара електричних 

інформаційних провідників; 6 – зовнішня оболонка; е – багатожильний КБ 
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марки С-2300С (США): 1 – зовнішня оболонка; 2 – вантажний елемент 

(кевлар); 3– коаксіальний провід; 4 – мідні провідники 

Для захисту КБ від розриву й надання йому нульової плавучості в його 

конструкцію вводять вантажонесучі нитки (зазвичай, з пара-арамідного 

волокна – кевлару) і нитки плавучості (наприклад, зі спіненого поліетилену).  

Високі експлуатаційні показники мають КБ, у яких інформаційний 

обмін проводиться по оптико-волоконному каналу. Його застосування замість 

електричних дозволяє зменшити масу та розміри кабельної лінії, збільшити 

запас по смузі пропускання системи інформаційного обміну. 

Кабель-троси за ознаками матеріалу провідників енергії та інформації 

ділять на дві групи: електричні з металевими жилами; з оптичними волокнами 

(можуть мати і додаткові металеві струмопровідні жили).  

Кабелі електричні з металевими жилами класифікують у порядку 

переданої через кабелі потужності, величині напруги, типу ізоляції.  

Найбільш поширеними серед електромеханічних кабелів, призначених 

для буксирування та забезпечення роботи підводної апаратури, є коаксіальні 

КБ. Так, КБ глибоководної пошукової системи [32] застосовувався при 

пошуку ПЧ та інших затонулих об'єктів на глибинах до 6000 м. Його зовнішній 

діаметр 17,3 мм, розривне зусилля 1632 Н, маса погонного метра 1,03 кг (рис. 

1.5,г).  

При розробці сучасних КБ особливу увагу звертають на виконання таких 

вимог: зведення до мінімуму зусиль на скручування; забезпечення високої 

міцності і гнучкості, стійкості до корозії та стирання, радіальної і поздовжньої 

герметичності, а також до зниження маси кабелю.  

На рис. 1.5,д показано КБ українського виробництва (проєкт «КНПА»), 

який має нульову плавучість у воді і мінімально впливає на роботу БПА. Цей 

КБ спроєктовано в НУК, виготовлено на ВАТ «Азовкабель» і використано як 

штатний КБ розробленого в НУК діючого макету БПА проєкту «Планер-1». 

Типові сучасні КБ мають наступні характеристики: будівельну довжину 

від 200 м до декількох кілометрів; зовнішній діаметр від 2,5 до 25,4 мм; робочу 
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глибину від 0 до 6000 м; термін служби від декількох днів до 20 років; робочий 

натяг від 2,5 до 4500,0 кгс; масу в воді ± 0,15 кг/м. 

1.2.3. Кабельні лебідки БПС. Кабельні лебідки (КЛ, в англомовній 

літературі – Cable Winch) забезпечують керовану зміну довжини попущеної 

частини КБ БПС у залежності від поточних умов її експлуатації та зберігання 

КБ у міжопераційний період.  

Кабельні лебідки БПС являють собою електрифіковані пристрої 

морського застосування, які забезпечують  оперативну керовану зміну 

довжини попущеної частини кабель-тросу у залежності від режиму роботи 

ППА, а також зберігання КБ у між операційний період [33]. Їх класифікують 

за такими ознаками: за розміщенням – на палубі СБ та під водою (на ПЧ); за 

типом привода – на електричні та гідравлічні; за рівнем автоматизації – на 

ручні, автоматизовані та автоматичні. Зовнішній вигляд деяких електричних 

КЛ для БПС різного призначення показані на рис. 1.6. 

Виготовляються КЛ для мілководдя (до 100 м), малих (до 600 м), 

середніх (до 2000 м), великих (до 6000 м) і надвеликих (більше 6000 м) глибин. 

Електричний чи гідравлічний приводи КЛ використовують у залежності від 

маси кабель-тросу і, відповідно, необхідної потужності для обертання 

барабану КЛ у заданому діапазоні швидкостей. Зазвичай, електричний привод 

використовують у діапазоні потужностей до 300-500 кВт та при необхідності 

плавного регулювання швидкості попускання-вибирання КБ. Гідравлічний 

привод частіше застосовують у діапазоні потужностей привода 100 кВт і 

більше, коли припустимим є ступінчасте керування кутовою швидкістю 

барабана КЛ. 

Рівень автоматизації КЛ розглядається у трьох аспектах: як шлях 

розвантаження операторів БПС від напруженої тривалої праці та виключення 

помилок у керуванні, обумовлених людським фактором; як засіб компенсації 

(пасивної чи активної) збурюючи сил гідродинамічної природи, які виникають 

на БК під час буксирування; як єдино можливе технічне рішення при 

дистанційному керуванні КЛ як підводним обладнанням. 
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Рисунок 1.6 – Зовнішній вигляд електричних КЛ БПС: а – КЛ БПС фірми 

«Global_Explorer» (Норвегія); б – в’юшка виробництва НУК (Україна);   

в, г, д – лебідки БПС ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» 



 
 

40 
 

1.2.4. Спуско-піднімальні пристрої БПС. Спуско-піднімальні пристрої 

(СПП) призначені для виконання палубних операцій з БПА – його спуском на 

воду перед початком підводної місії та підйом на палубу СБ після завершення 

місії. 

СПП класифікують за такими ознаками [34]: за базовою конструкцією – 

кранові, рамні, нахилені та шарнірні (маніпуляторні); за розміщенням – на 

палубі СБ, під водою (на ПЧ або на населеному підводному апараті) та 

авіаційні (на гелікоптері); за типом привода – на електричні та гідравлічні; за 

рівнем автоматизації – на ручні, автоматизовані та автоматичні. 

Типові конструкції СПП БПС наведено на рис. 1.7. 

 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 1.7 – типові конструкції спуско-піднімальних пристроїв БПС: 

а – СПП кранового типу фірми Marine Technology, Inc. (США); б – СПП 

рамного типу фірми EGS (США); в – СПП нахиленого типу фірми Subsea;; 

г – СПП маніпуляторного типу фірми DESMI 
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1.2.5. Пости енергетики і керування БПС. Судновий пост енергетики та 

керування (ПЕК) призначений для генерації усіх видів енергії, необхідних для 

роботи БПС, а також для керування роботою її складовими (БПА, КЛ, СПП), 

прийому, аналізу та документування інформації, яка надходить з БПА.  

Типові конструкції ПЕК для прив’язних підводних систем, спроектовані 

в НУК, наведені на рис. 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Типові конструкції ПЕК: а, б – для корабля класу «корвет» 

(проєкт КНПА-58250); в – для підводного комплексу МТК-200; г, д – мобільні 

пульти ПЕК для підводних апаратів проєктів «Інспектор» та «Глайдер»  
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Зазначимо, що ПЕК БПС розділяються на дві основні групи: стаціонарні, 

розташовані в окремих суднових приміщеннях; мобільні,  портативні, 

призначені для керувати роботою БПС з будь-якої точки СБ.  

 

1.3 Сучасний стан методології проєктування БПС  

  

Сьогодні проектування БПС виконується за класичними методиками, які 

створені для конструювання суден. Це – метод послідовних наближень у 

визначенні всіх характеристик судна, використовуваний для вироблення 

технічних рішень, та метод оптимізації цих характеристик, що дозволяє знайти 

найкращі за техніко-економічними критеріями рішення [35, 36]. Вказані 

методи застосовують переважно на стадіях ескізного та технічного 

проектування. 

Подальше вдосконалення методів проектування БПС має підвищувати 

достовірність визначення характеристик їх складових вже на ранніх стадіях – 

технічної пропозиції чи ескізного проекту. Вже на цих стадіях конструктор 

має підтвердити принципову можливість створення БПС із характеристиками 

SUTUS TТ, що задані у технічному завданні (ТЗ). У результаті виконання цих 

стадій має суттєво зменшитись невизначеність конструкторських рішень, 

трудомісткість та терміни виконання наступних стадій проектування БПС – 

технічного проектування та розробки робочої конструкторської документації. 

Отримані переваги забезпечать конкурентоздатність створюваних засобів 

підводної робототехніки. Таке вдосконалення можна здійснити шляхом 

залучення загальних принципів системного підходу, сутність якого полягає в 

розгляді об’єкту проектування з урахуванням взаємодії функціональних 

складових об’єкту [37]. 

Задачі створення та застосування БПС завжди знаходились у центрі 

уваги науковців [38-40]. У вказаних роботах проєктування БПС як об’єкт 

проєктування розглядається як комплекс твердих і гнучких тіл, що рухаються 

у потоці води [38], а також моделюється усталений рух двохступеневої 
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буксируваної системи та КБ [39] та досліджується динаміка системи «СБ – 

БПА», коли маси обох складових є сумірними [40]. Однак ці роботи не 

ґрунтувались на системному підході та не містили загальних проєктних 

методик для створення БПС у цілому. 

Сучасний стан досліджень у напрямку проєктування морських 

буксируваних систем характеризується вивченням особливостей поведінки КБ 

та БПА у потоці води та закономірностей керованого руху БПА. Так, у роботі 

[41] пропонуються математичні моделі буксируваних систем, які враховують 

динаміку КБ та підводного СБ. В роботі [42] розглядається проблема 

контролю просторового положення БПА під час буксирування в умовах дії 

зовнішніх збурень. В роботі [43] виконано комплексні дослідження динаміки 

системи «КБ – БПА з рухомими крилами» та встановлено деякі експлуатаційні 

характеристики системи. Результати таких досліджень важливі для 

проєктувальників БПС при оцінках конкретних режимів роботи, проте не 

містять системних узагальнень щодо організації проєктування БПС. Значна 

кількість досліджень присвячена методам математичного моделювання для 

дослідження керованої динаміки КБ і БПА. Так, у роботі [44] на основі аналізу 

найбільш поширених гідродинамічних форм буксируваних підводних апаратів 

встановлено особливості керування ними на малих глибинах для синтезу 

систем автоматичного керування. Однак у роботі відсутній системний підхід 

до проєктування БПС у цілому.  

У роботі [45] розроблено математичну модель буксируваної системи у 

складі напівзаглибленого СБ, КБ та БПА. Модель дає змогу досліджувати 

великі переміщення та деформації КБ, що важливо для екстремальних режимів 

роботи БПС. Однак, створена модель не дає змоги оцінити у повному обсязі 

проєктні рішення щодо складових БПС, оскільки не передбачає порівнянь з 

вимогами технічного завдання. 

Вплив КБ, довжина якого постійно змінюється, на рух БПА досліджено 

в роботі [46]. У результаті встановлено суттєвий вплив швидкості 

буксирування і довжини КБ на просторове положення БПА та сили, які діють 
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на його конструкцію. Проте, отримані результати характерні лише для режиму 

розгортання БПС у робоче положення і є окремим випадком проєктної 

практики. Основи системного підходу застосовано у роботі [47] при 

гідродинамічному аналізі КБ. Автори на ряді комерційно наявних КБ вивчали  

залежності глибини буксирування на швидкість буксирування у залежності від 

діаметру та плавучості кабелю. Отримані авторами узагальнення можуть бути 

використані у проєктній практиці, однак не містять необхідних системних 

узагальнень для проєктування БПС у цілому. 

Проєктні задачі створення БПС для мілководних акваторій розглянуто у 

роботі [48]. Головну увагу автори дослідження приділили проблемам 

автоматизації керування БПС.  

Однак питання системного підходу до процесів проєктування БПС у 

цілому залишились поза увагою авторів. Це суттєво обмежує пошук найбільш 

ефективних конструкторських рішень при проєктуванні 

конкурентоспроможних БПС. 

Найбільш повно необхідність впровадження системного підходу у 

проєктування засобів підводної робототехніки сформульовано у роботі [49]. 

На прикладі проєктування безекіпажних самохідних прив’язних підводних 

комплексів автори розглядають системну взаємодію між складовими 

комплексу враховувати як декомпозицію його базових операцій. При цьому 

проєктування підводного комплексу пропонується виконувати як послідовне 

виконання постановчої, креативної та інженерної фаз. Проте, невирішеним 

залишається питання практичної реалізації системного підходу до креативної 

фази, яка, власне, є визначальною, оскільки тут виконується ескізний проєкт.   

Аналіз науково-технічної літератури та досвід автора у проєктуванні та 

експлуатації засобів морської робототехніки свідчить, що магістральним 

шляхом до створення конкурентоспроможних БПС для мілководних акваторій 

є підвищення достовірності технічних рішень вже на ранніх стадіях 

проєктування та скорочення витрат ресурсів, зокрема, часу на їх проєктування. 

Сучасний рівень проєктування ненаселених БПС характеризується 
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добре розвинутими методами математичного моделювання та проєктними 

методами зі створення окремих складових буксируваних систем. Зокрема, 

створено широкий спектр проєктних методик для буксируваних підводних 

апаратів як твердих тіл у потоці води та їх кабель-буксирів як гнучких тіл у 

потоці води.  Проте невирішеними залишились завдання впровадження 

системного підходу на ранніх стадіях проєктування БПС для мілководних 

акваторій. Його впровадження в організацію процесу проєктування БПС 

утворює методологічну основу для отримання конкурентних переваг 

створюваної продукції, оскільки враховує взаємозв’язок та особливості 

взаємодії основних складових об’єкту проєктування в процесі його 

експлуатації. Крім того, системний підхід передбачає інтеграцію кращих 

технологій проєктування, що забезпечує високу якість технічних рішень і 

суттєво зменшує витрати часу на проєктування.  

Впровадження системного підходу вимагає розв’язку низки прикладних 

наукових завдань, інсталяція яких у процес проєктування БПС дає змогу 

суттєво підвищити ефективність проєктних робіт. 

Зокрема, актуальними завданнями є адаптація принципів системного 

підходу до проєктування БПС та створення узагальненої методики 

проєктування на основі врахування зв’язків між конструктивними, 

енергетичними та інформаційними характеристиками складових БПС. 

Системного підходу вимагає також низка завдань як складових узагальненої 

схеми проєктування БПС: формулювання сучасних вимог до проєктування та 

побудови конкурентоздатних БПС; формалізація процедури визначення 

основних режимів роботи БПС. 

Успішний розв’язок вказаних завдань підвищить достовірність 

проєктних рішень на ранніх стадіях проєктування БПС, забезпечить 

зменшення витрат часу на подальші стадії проєктування, сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності нової підводної техніки. 
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1.4 Постановка задачі дослідження  

 

Територіальні води України як акваторії що перебувають під захистом, 

наразі характеризуються малими глибинами (переважно, до 50-100м). 

Оперативне обстеження таких акваторій можливе на основі застосування 

високопродуктивних засобів морської робототехніки – ненаселених БПА, 

оснащених пошуковою фото-, відео- та гідроакустичною апаратурою. Такі 

засоби можуть бути складовою інтегрованої системи роботизованого 

моніторингу підводної обстановки у територіальних водах України [50]. 

У результаті аналізу рівня оснащеності вітчизняних організацій 

морського спрямування засобами робототехніки для оперативного 

обстеження мілководних акваторій, а також у результаті аналізу задач щодо 

вдосконалення проєктування БПС для застосування на мілководних 

акваторіях встановлено, що на цей час одним з основних прикладних наукових 

завдань є створення конкурентоспроможної буксируваної робототехніки – 

ненаселених буксируваних підводних систем. Такі системи забезпечують 

високу продуктивність проведення широкого спектру підводних робіт – 

пошукових, природоохоронних, науково-дослідних [51].  

Застосування таких систем забезпечить впровадження сучасних 

роботизованих технологій у підводно-технічні роботи, виконувані на 

мілководних акваторіях держави [52]. 

Впровадження системного підходу у проєктування БПС має забезпечити 

скорочення проєктних ресурсів (у першу чергу – часу виконання проєктів) вже 

на ранніх стадіях їх розробки. Для проєктного підходу в проєктуванні 

технічних систем взагалі і морських технічних систем характерними є 

наступні особливості: структуризація процесу проєктування, що виражається 

декомпозицією проектних завдань і документації, виділенням стадій, етапів, 

проектних процедур; ітераційний характер проектування; типізація й 

уніфікація проектних рішень і засобів проектування. 
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Математичною основою застосування системного підходу можуть 

слугувати рівняння існування створюваної БПС, які необхідно синтезувати по 

аналогії з рівняннями існування самохідних прив’язних підводних систем [53]. 

Такі рівняння (нерівності) дають змогу вже на ранніх стадіях проєктування 

визначати принципову можливість створення засобу підводної техніки, 

використовуючи взаємозв’язки між конструктивними, енергетичними, 

інформаційними та функціональними (експлуатаційними) характеристиками 

проектованої  У зв’язку з цим вбачається за доцільне проводити науково 

обґрунтоване вдосконалення методів проєктування БПС для оперативного 

обстеження мілководних захищених акваторій на основі застосування 

системного підходу та рівнянь існування як теоретичного підґрунтя, яке 

забезпечить отримання достовірних конструкторських рішень вже на ранніх 

стадіях проєктування. 

При цьому задачі, які необхідно розв’язати для досягнення поставленої 

мети, можна сформулювати у наступному виді: 

- виконати аналіз сучасних підходів до проєктування засобів 

буксируваної техніки взагалі і, зокрема, ненаселених буксируваних підводних 

апаратів і систем; 

- обґрунтувати доцільність та можливість підвищення достовірності 

проєктних рішень на ранніх стадіях створення ненаселених буксируваних 

підводних систем шляхом застосування методології системного підходу та 

синтезу рівнянь існування для таких об’єктів підводної техніки; 

- на основі застосування методології системного підходу синтезувати 

систему  рівнянь існування ненаселеної буксируваної підводної системи для 

конструктивної, енергетичної, інформаційної та експлуатаційної складових її 

проєктування; 

- розробити узагальнену методику проєктування ненаселених 

буксируваних підводних систем для оперативного обстеження мілководних 

захищених акваторій, яка ґрунтується на застосуванні системного підходу та 

рівнянь існування системи, що проєктується;   
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- виконати перевірку працездатності розробленої узагальненої методики 

на прикладах проєктів створення ненаселених буксируваних підводних систем 

для оперативного обстеження мілководних захищених акваторій. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури розглянуто 

склад обладнання, типові технічні рішення та області застосування 

ненаселених буксируваних підводних систем як одного з видів 

високопродуктивної морської робототехніки, а також наведено 

загальновживані класифікаційні ознаки таких систем. 

2. Виконано аналіз методології проєктування морських інженерних 

об’єктів. Показано, що традиційним для стадій ескізного та технічного 

проєктування є застосування методу послідовних наближень для визначення 

характеристик об’єкту проєктування та методи оптимізації цих характеристик. 

Це дозволяє знайти найкращі за техніко-економічними критеріями 

конструкторські рішення. 

3. Наведено коротку характеристику системного підходу до 

проєктування об’єктів морської техніки та визначено його переваги при 

застосуванні на ранніх стадіях створення буксируваних підводних систем, 

зокрема, можливість отримання достовірних проєктних рішень вже на ранніх 

стадіях  створення таких систем і, як наслідок, скорочення часових ресурсів, 

що виділяються на такі проєкти. 

4. Обґрунтовано необхідність удосконалення проєктування ненаселених 

буксируваних підводних систем для оперативного обстеження мілководних 

захищених акваторій на основі системного підходу та рівнянь існування як 

теоретичного підґрунтя для пошуку ефективних проєктних рішень на ранніх 

стадіях створення таких систем. Сформульовано основні задачі дисертаційного 

дослідження, розв’язок яких забезпечить досягнення поставленої мети. 

Основні матеріали розділу опубліковано в [8, 44, 50, 51,52]. 
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2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Структура дисертаційного дослідження 

 

Науково-прикладне завдання забезпечення вітчизняних організацій 

сучасними засобами морської робототехніки у якості однієї з головних задач 

має удосконалення теоретичних основ проєктування та створення 

ненаселених БПС для реалізації найбільш продуктивних технологій 

оперативного обстеження мілководних захищених акваторій держави. Це 

обумовлено тим, що сьогодні організації України, які ведуть виробничу 

діяльність на морі, вимушені працювати на мілководній частині Чорного моря, 

де глибини не перевищують 50-100 метрів. Ще менші глибини мають 

рекомендовані прибережні водні транспортні шляхи, акваторії морських та 

річкових портів. Контроль екологічного стану мілководних акваторій та 

своєчасне визначення  антропогенного впливу на такі акваторії неможливі без 

оперативного їх обстеження з метою пошуку природних аномалій та 

негативних наслідків виробничої діяльності людини на морі. 

Сьогодні організації України морського спрямування не мають у складі 

свого оснащення сучасних та конкурентоспроможних на внутрішньому на 

зовнішньому ринках ненаселених БПС, що унеможливлює їх ефективну 

діяльність з оперативного висвітлення підводної обстановки у територіальних 

водах держави,  проведенні природоохоронних досліджень, гуманітарному 

розмінуванні захищених акваторій держави. 

Ефективність застосування БПС для вказаних задач обумовлена 

високою їх продуктивністю при виконанні пошукових, картографічних, 

протимінних та наукових задач на морі, а також відносною простотою 

застосування за призначенням. Тому створення таких систем належить до 

актуальних завдань розвитку вітчизняною підводної техніки, а вдосконалення 

методів їх проєктування – до актуальних прикладних наукових завдань 

вітчизняної науки. 
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Ця обставина пояснює прийняту методологію дисертаційного 

дослідження (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Методологія дисертаційного дослідження 

 

Основною науковою гіпотезою дисертаційного дослідження є 

припущення, що ефективним підходом до завдання створення 



 
 

51 
 

конкурентоспроможних БПС такого призначення на цей час є пошум способів 

підвищення достовірності проєктних рішень щодо їх створення вже на ранніх 

стадіях проєктування – розробці технічних пропозицій та ескізного проєкту. 

Очевидно, що отримання правильних конструкторських рішень на цих стадіях 

суттєво економить ресурси проєкту, зокрема, скорочує витрати часу на 

подальших стадіях проєктування (технічне і робоче проєктування). 

Методологічним підґрунтям для реалізації наукової гіпотези може бути 

системний підхід, адаптація основних принципів якого до особливостей 

проєктування морської робототехніки має закласти теоретичні основи для 

побудови інженерних методик створення БПС з характеристиками, заданими 

технічним завданням (ТЗ) на проєктування. До таких особливостей 

відноситься урахування взаємозв’язків між конструкційними, енергетичними, 

інформаційними та функціональними характеристиками БПС. Встановлення 

таких зв’язків дасть можливість обирати науково обґрунтовані проєктні 

рішення вже на ранніх стадіях проєктування БПС, а також вже на цих стадіях 

отримати відповідь на питання щодо принципової можливості створення БПС 

за конкретними вимогами ТЗ.  

Одним з ключових питань реалізації методології проєктування на основі 

системного підходу є питання класифікації БПС та їх технічних складових, 

елементів і вузлів, що має спростити процес проєктування буксируваних 

систем шляхом використання спеціально створених баз даних. 

Крім того, до ключових питань реалізації методології проєктування на 

основі системного підходу є залучення передових комп’ютерних технологій 

проєктування, які забезпечують як дослідження ефективності нових технічних 

рішень, так і цифровізацію процесу і результатів проєктування. 

Нарешті, важливою завершальною складовою методології проєктування 

БПС на основі системного підходу є залучення адаптивних технологій 

практичного продукування елементів і вузлів БПС (технологій 3D-друку). 

Сучасні адаптивні технології забезпечують найкоротший шлях від 

конструктора БПС до виробництва, випробувань та експлуатації БПС. 
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У зв’язку з цим узагальнена структура дисертаційного дослідження 

наведена на рис. 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура дисертаційного дослідження 
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Наведена структура віддзеркалює основні складові виконаного 

дослідження і визначає зміст основних робіт для отримання теоретичних і 

практичних результатів дисертації. 

 

2.2 Генезис технологій та шляхи удосконалення проектування і 

побудови буксируваних підводних систем для обстеження мілководних 

акваторій 

 

2.2.1. Постановка задачі. Проектування засобів морської техніки 

відноситься до складних видів інженерної діяльності, який поєднує у собі 

виконання великого обсягу як суто розрахункових робіт і виготовлення 

робочих креслень для побудови суден і підводних апаратів, так і робіт 

науково-дослідницького та виробничого характеру [54-56]. 

У сучасній науково-технічній і виробничій літературі найбільш повно 

висвітлені питання наукових досліджень та проектування БПС. Так, у роботі 

[57] висвітлено можливості застосування сучасних систем автоматизованого 

проектування (САПР) у суднобудівній галузі. Зокрема, розглядаються питання 

розв’язку прикладних науково-дослідних робіт та їх використання у 

конструкторській діяльності. Практичну цінність для конструкторів має 

порівняльний аналіз найбільш застосовуваних САПР. Однак, автори не 

роблять необхідних узагальнень щодо об’єднання питань дослідницького 

проектування та виготовлення креслень для будівництва суден. 

Робота [58] присвячена застосуванню CAD-систем (Computer-aided 

design) розробки геометричних моделей конструктивних елементів суден. 

Проте, застосування таких систем для конструювання корпусів підводних 

апаратів автори не розглядають. 

У роботі [59] розглянуто питання проектування підводного 

маніпулятора на основі застосування CAD-платформи Robot Operating System, 

однак питання автоматизації інших елементів підводних апаратів не 

розглядаються. 
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У роботах [60, 61] досліджуються питання практичного застосування 

прикладних пакетів програм, відповідно, MATLAB® і Simulink® та 

SolidWorks для комп’ютерного моделювання (using CAD) підводних 

роботизованих транспортних засобів. Однак, поза увагою автора залишились 

питання системного підходу по процесу проектування та його автоматизації. 

Робота [62] присвячена геометричному моделюванню поверхонь судна 

у середовищі автоматизованої системи проектування КОМПАС-3D. Автори 

розглядають спосіб моделювання корпусу судна на основі застосування 

методу плоских перерізів, способи підвищення точності каркасної поверхні 

судна, що моделюється, та ін. Однак, геометричне моделювання 

гідродинамічних форм підводних апаратів у роботі не розглядається. 

Таким чином, проведений аналіз публікацій свідчить, що на сьогодні 

дослідники та конструктори морської техніки сконцентрували основну увагу 

на автоматизації типових розрахункових робіт з проектування суден та на 

комп’ютерних технологіях виконання окремих наукових досліджень. 

Автоматизація проектування засобів морської робототехніки (ЗМР), зокрема, 

буксируваних підводних апаратів і систем, знаходиться на початковій стадії 

свого розвитку. 

Тому одним з актуальних напрямків подальшого удосконалення методів 

проектування БПС є розробка генезису (опису походження, становлення та 

розвитку) технологій проектування БПС та пошук шляхів підвищення їх 

ефективності для забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому та 

зовнішньому ринках підводної техніки. 

Аналіз становлення прикладного наукового напрямку створення засобів 

морської робототехніки – проектування та будівництва БПС – є необхідною 

складовою процесу його подальшого розвитку, оскільки дає можливість 

виявити й оцінити його закономірності, а також намітити проблемні питання 

поточного стану проблеми та їх розв’язку. На цей час питання генезису 

технологій проектування БПС у науково-технічній літературі не висвітлені. 
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Іншим напрямком робіт з подальшого розвитку технологій 

проектування БПС є залучення до їх складу сучасних науково обґрунтованих 

підходів та методів виконання власне проектних робіт та їх автоматизації. 

Головною метою тут має бути зменшення витрат ресурсів (людських, 

фінансових, часових) на створення нових зразків БПС та, як результат, 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку ЗМР. 

Розглянемо закономірності розвитку технологій проектування 

буксируваних підводних систем та визначимо перспективні напрямки 

подальшого розвитку цих технологій для підвищення їх ефективності. 

2.2.2. Розробка генезису технологій проектування БПС. Аналіз методів 

проектування БПС свідчить, що їх розвиток відбувався за наступними 

укрупненими етапами, типовими для суднобудівної галузі у цілому: 

- ручне проектування (МР), коли креслення елементів і вузлів БПС 

виконувались конструкторами вручну на кульманах, а результуючим 

продуктом роботи була проектна документація на паперових носіях; 

- двовимірне (2D) проектування як початковий етап автоматизації ручної 

праці конструкторів, результатом якого була проектна документація в 

електронних форматах «.pdf», «.dwf», «.dwg», створених за допомогою 

програмних продуктів Autodesk, AutoCAD та ін.; для цього етапу характерною 

є реалізація принципів CAD-проектування (в англомовній літературі – 

Computer Aided Designes) та водночас – відсутність повноцінних 

інформаційних зв’язків між проектантами БПС [63]; 

- тривимірне (3D) проектування, яке побудоване на принципах 

геометричного моделювання та управління цифровою впорядкованою 

проектною інформацією, згенерованою 2D/3D CAD-системами та збереженою 

у спільному середовищі даних (в англомовній літературі – Common Desktop 

Environment, CDE) [62]; результатом тривимірного проектування є набір 

структурованих контейнерів (наборів даних) про спроектовану БПС, які 

утворюють інформаційну основу для генерації робочої конструкторської 

документації для її побудови; 
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- системи комп'ютерної підтримки інженерних розрахунків (в 

англомовній літературі – Computer-Aided Engineering, САЕ), призначені для 

розв’язку інженерних завдань, наприклад для розрахунків конструктивної 

міцності, оцінки сил  гідродинамічної природи, розрахунків елементів, вузлів 

і  систем БПС [64]. 

На сьогодні у суднобудівній галузі вказані етапи розвитку методів 

проектування сформувались у низку спеціалізованих систем 

автоматизованого проектування (САПР), які широко застосовуються у 

проектній практиці провідних компаній. До найбільш відомих САПР належать 

FORAN (Іспанія), TRIBON (Швеція), NUPAS-CADMATIC (Голландія та 

Фінляндія), CATIA (США) та інші [65]. 

Проте, у практиці проектування БПС вказані САПР фактично не 

застосовуються з-за їх специфіки, пов’язаної з проектуванням морських суден 

та яхт.  

Аналіз розвитку інших галузей промисловості (будівельної, авіаційної 

тощо), а також досвід автора у проектуванні, будівництві та експлуатації ЗМР 

дає змогу доповнити наведені вище чотири етапи проектування БПС 

наступними трьома етапами, які або вже реалізовані у практичній діяльності 

науково-дослідного інституту підводної техніки Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, або плануються до реалізації 

найближчим часом [66]: 

- етап інформаційного моделювання (в англомовній літературі – 

Information Modeling, ІМ) БПС, який охоплює процеси створення та 

використання скоординованих між собою структурованих інформаційних 

моделей, якi описують технічні та експлуатаційні характеристики об’єкта 

проектування та об'єктно-орієнтовані тривимірні геометричні характеристики 

його складових, що створюються різними учасниками протягом життєвого 

циклу об'єкта проектування в рамках CDE; відмінною особливістю етапу ІМ є 

широке використання методів комп’ютерного моделювання (в англомовній 

літературі – computer simulations, CS) для дослідження режимів роботи  
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майбутньої БПС в усталених та динамічних режимах та використання 

отриманих даних у проектних рішеннях – від розробки спеціалізованих 

моделюючих комплексів (СМК) [67] і до використання програм 

обчислювальної гідродинаміки (в англомовній літературі – computational fluid 

dynamics, CFD [68]); результатом інформаційного моделювання є нові знання 

про властивості створюваної БПС, які дають змогу уточнити експлуатаційні 

характеристики БПС вже на ранніх стадіях її проектування; 

- етап ВІМ-технологій (в англомовній літературі – Building Information 

Modelling, ВІМ), які передбачають використання спільного цифрового 

представлення об'єкту, що створюється, для інформаційної підтримки 

процесів проєктування, будівництва та експлуатації з метою створення 

надійної основи для прийняття рішень [69]; сьогодні такі технології 

реалізують новітні підходи до конструювання будівель; їх застосування у 

створенні БПС має передбачати збір і комплексну обробку конструкторської 

(CD), технологічної (TD) та економічної (ED) інформації про БПС у процесі її 

проектування; результатом цього етапу має бути спільне середовище даних 

CDEBIM, яке дасть змогу вже на ранніх стадіях проектування оцінювати як 

технічні, так і економічні характеристики створюваного нового зразка 

підводної техніки; 

- етап забезпечення адитивних технологій виробництва (в англомовній 

літературі – Additive Production Technologies, АРТ), який передбачає 

інтеграцію проектних робіт з виготовленням спроектованих деталей, 

елементів та вузлів БПС шляхом їх 3D-друку; за ними продукують вироби за 

даними тривимірної цифрової моделі (етап 3D-проектування) методом 

пошарового додавання конструкційних матеріалів [70]; результатом цього 

етапу є виготовлені за технологіями 3D-друку несерійні елементи та деталі 

конструкцій БПС, які мають суттєво нижчу собівартість у порівнянні з 

традиційними технологіями малосерійного виробництва. 
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Генезис (походження, становлення, розвиток) технологій проектування 

БПС (в англомовній літературі – Technologies of Design, TD) наведено на рис. 

2.3 [71].  

 

 

Рисунок 2.3 – Генезис технологій проектування БПС 

 

На рис. 2.3 нижні індекси відповідають наведеним вище етапам розвитку 

методів проектування. 

Розглянемо змістовну частину трьох останніх етапів більш детально. 

2.2.3. Етап інформаційного моделювання БПС. Етап інформаційного 

моделювання суттєво впливає на подальшу ефективність майбутньої БПС, 

оскільки саме тут вже на ранніх стадіях проектування визначаються її основні 

проектні параметри та експлуатаційні характеристики. Зазвичай, на цьому 

етапі проводяться прикладні наукові дослідження для попередньої оцінки 

властивостей БПС в основних режимах роботи (квазістаціонарних та у 

перехідних режимах), виконується попередня перевірка гідродинамічних 

характеристик БПА тощо. 

Виходячи з практики автора у проектуванні БПС, можна сформулювати 

наступні першочергові задачі для створення технології інформаційного 

моделювання TDIM: 
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- розробка 3D-моделей ІМ3D складових БПС (у першу чергу – розробка 

конструкції БПА як найбільш складного об’єкту проектування); у якості 

інструментальних засобів тут доцільно використовувати прикладні пакети 

дво- і тривимірної інтерактивної системи автоматизованого проектування 

(CAD-пакети програм AutoCAD та/чи КОМПАС-3D [62, 72]); 

- створення інформаційних (математичних) моделей ІМБПС складових 

БПС (у першу чергу – БПА, КБ) як твердих і гнучких тіл у потоці води, які 

мають силову взаємодію між собою – для комп’ютерного дослідження 

усталених і динамічних режимів роботи БПС; інструментальним засобом тут 

доцільно використовувати пакет прикладних програм для розв’язку задач 

інженерних розрахунків Matlab [73] або створювати спеціалізовані моделюючі 

комплекси для проведення масових багатоваріантних розрахунків; 

- створення інформаційних (математичних) моделей ІМСАК систем 

автоматичного керування складовими БПС в основних робочих та аварійних 

режимах – для перевірки керованості БПС та якості виконуваної підводної 

роботи [74]; у якості інструментальних засобів тут також доцільно 

використовувати пакети програм Matlab та/або спеціалізовані моделюючі 

комплекси; 

- розробка 3D-моделей БПА ІМCFD для дослідження їх гідродинамічних 

характеристик; у якості інструментального засобу тут доцільно 

використовувати пакет прикладних програм FlowVision CFD, який 

призначений для розв’язку тривимірних стаціонарних і нестаціонарних 

рівнянь динаміки рідини і газу [75]. 

Таким чином, основні задачі створення технології інформаційного 

моделювання TDIM можна представити наступною множиною математичних 

моделей ІМ: 

 

ІМ={ІМ3D; ІМБПС; ІМСАК; ІМCFD}.      (2.1) 
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Практична реалізація етапу інформаційного моделювання на ранніх 

стадіях проектування суттєво впливає на продуктивність і якість подальших 

проектних робіт та відкриває широкі можливості для зниження витрат 

ресурсів на конструювання та виготовлення елементів БПС.  

Узагальнена структура БПС як об’єкту інформаційного моделювання на 

ранніх стадіях проектування показана на рис. 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Узагальнена структура буксируваної підводної системи як 

об’єкту інформаційного моделювання на ранніх стадіях проектування 

 

На рис. 2.4 додатково до типових складових БПС, наведених на рис. 1.1, 

введена складова «Інженерні системи», яка містить транспортний візок для 

переміщення БПА по палубі СБ, облаштування для технічного обслуговування 

БПС в умовах експлуатації тощо. Врахування цієї складової робить перелік 

робіт з проектування БПС більш повним. 

Особливості реалізації технології інформаційного моделювання TDIM  

розглянемо на прикладі інформаційного моделювання БПА як найбільш 

наукоємної складової створюваної системи.  

На рис. 2.4 затемненням виділено БПА як складова частина БПС та 

основні його елементи: 
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- конструктивні елементи – легкий корпус (ЛК), функції якого виконує 

гідродинамічний обтічник БПА; міцні корпуси електрообладнання (МК); 

несуча рама (НР) як силовий конструктив БПА; 

- енергетичні елементи – електроенергетичне обладнання (ЕО), до якого 

входять система електроживлення БПА, електроприводи повороту рулів БПА, 

підводні світильники тощо; начіпне робоче обладнання БПА (НРО), до якого 

входять пошукові відео- та гідроакустичні прилади, пробовідбірники води, 

сенсори гідрофізичних та гідрохімічних приладів; 

- інформаційні елементи – система інформаційного обміну (СІО), яка 

забезпечує двосторонній зв’язок ПЕК з БПА; система керування (СК), яка 

забезпечує ручне, автоматизоване чи автоматичне керування просторовим 

рухом БПА та керує його начіпним робочим обладнанням; навігаційне 

обладнання (НО), яке включає сенсори просторового положення БПА та 

сенсори його лінійних і кутових швидкостей і прискорень. 

На прикладі БПА розглянемо особливості створення технології 

інформаційного моделювання TDIM-БПА.   

Розробка 3D-моделей БПА ІМ3D-БПА вже на ранніх стадіях проектування 

має забезпечити скорочення термінів виконання проектних робіт та зниження 

загальної вартості проектування, виключити дублювання значного обсягу 

робіт, виконуваних на наступних стадіях. Для цього розробка  3D-моделі БПА, 

починаючи з ескізного проекту, ведеться із застосуванням того ж програмного 

інструмента (CAD-пакети програм AutoCAD та КОМПАС-3D), що й на етапах 

технічного і робочого проекту та стадії виготовлення. Це забезпечує 

отримання як 3D-моделі БПА, так і 2D-моделей БПА, необхідних для 

виготовлення робочих креслень. 

На рис. 2.5,а показано 3D-модель ЛК БПА проекту «Глайдер» 

виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова, на основі якої можливо генерувати 2D-креслення об’єкту 

проектування для подальшого використання у виробництві (рис. 4,б). БПА 

проекту «Глайдер» відповідає схемі буксирування, зображеній на рис. 2.5,а. 
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            а                                   б 

Рисунок 2.5 – 3D-модель легкого корпусу буксируваного підводного 

апарата проекту «Глайдер» (CAD-пакет програми КОМПАС-3D) 

 

Практика проектування БПА проекту «Глайдер» свідчить, що 

впровадження 3D-технологій проектування на ранніх стадіях їх розробки 

забезпечує зниження витрат часу конструкторів в межах 25-30% у порівнянні 

з традиційною технологією 2D-проектування. 

Створення інформаційних моделей БПА ІМБПС-БПА як складової БПС має 

на меті, у першу чергу, дослідження його властивостей у квазістаціонарних 

(усталених) та динамічних (перехідних) режимах. Зазвичай, такі моделі 

створюють на основі систем нелінійних диференціально-алгебраїчних рівнянь 

та використовують у складі спеціалізовані моделюючі комплексів, де також 

присутні математичні моделі КБ, СПП, КЛ та моделі зовнішніх збурень (вітро-

хвильових, течії). 

На цей час теорія математичного моделювання морських рухомих 

об’єктів взагалі і БПА, зокрема, розроблена досить повно. У багатьох 

практичних випадках при створенні БПА використовують його математичний 

опис як твердого тіла в рідині, що набігає [76]: 

 

;

,
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P F

dt

d L
L v P M

dt


   


    


r
r rr

r
r r rr r

       (2.2) 

 

де P
r

 – кількість руху (імпульс) твердого тіла; F
r

 – головний вектор зовнішніх 

сил; L
r

 – момент кількості руху (момент імпульсу) твердого тіла відносно його 
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полюсу; M
r

 – головний момент зовнішніх сил відносно полюсу твердого тіла; 

індекс A знака диференціала означає, що похідна вектора розраховується 

відносно базису A, тобто базису системи координат, зв’язаної з корпусом БПА. 

Гідродинамічні (в’язкі) сили та моменти з'являються на корпусі БПА 

внаслідок взаємодії з навколишнім водним середовищем при його русі. 

Визначення цих сил є комплексним завданням гідромеханіки, для розв’язку 

якого застосовуються методи та засоби обчислювальної гідродинаміки та, за 

необхідністю, методи басейнових та морських натурних випробувань  [75, 76].  

Але при моделюванні БПА користуються спрощеним представленням 

цих сил та моментів шляхом їх представлення у вигляді суми лінійної та 

квадратичної залежностей від швидкості руху БПА по відношенню до водного 

середовища [77]: 

 

( ) ,
T

h h hT F M D V V   
r r

        (2.3) 

 

де 
h

F
r

 – вектор гідродинамічних сил опору; 
h

M
r

 – гідродинамічний момент 

опору; D – матриця параметрів опору; V – матриця швидкостей (поступальних 

та обертових) БПА по відношенню до води. 

Гідродинамічні коефіцієнти, які містить матриця D, вважаються 

константними. Для тіла, повністю зануреного у воду, приймається наступне 

припущення: 

 

    ( ) diag , , , , , diag , , , , , ,y yl l l l l l q x q q q x q qz z
vD V a b c p q r a v b c p q rv       

 

де al,q, bl,q, cl,q, pl,q, ql,q, rl,q – параметри гідродинамічного опору БПА, vx,y,z та 

ωx,y,z – проекції відповідно векторів поступальної та обертової швидкостей 

БПА на осі системи координат, зв’язаної з корпусом БПА. 

Елементи матриці D формуються на основі густини води, геометричних 

розмірів БПА та гідродинамічних коефіцієнтів, які включають: kFx,y,z – 
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гідродинамічні коефіцієнти сил опору по відношенню до осей системи 

координат, зв’язаної з корпусом БПА, kMx,y,z – гідродинамічні коефіцієнти 

моментів опору по відношенню до осей ЗСК [78]. 

Корпус БПА має несучі поверхні та пасивні стабілізатори, які зазвичай, 

моделюються як гідродинамічне крило (ГК). Моделювання впливу ГК на БПА 

доцільно виконувати на рівні урахування його підйомної сили та сили 

лобового опору [79]. Для моделювання впливу ГК на БПА вводиться система 

координат, зв’язана з ГК, позначимо її базис літерою W. Її вісь абсцис 

спрямовується проти лобового опору ГК, вісь ординат спрямовується в 

напрямку підйомної сили ГК, вісь аплікат утворює з першими двома праву 

прямокутну систему координат. 

Сили ГК, визначаються в системі координат ГК (в базисі W): 
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де 
w

F
r

 – вектор сили, яку створює ГК; 
w

v
r

 – вектор швидкості руху ГК по 

відношенню до води; Cx,y – гідродинамічні коефіцієнти відповідно опору і 

піднімальної сили ГК; α – кут атаки ГК; S – площа ГК. 

Обертальний момент, який виникає на корпусі БПА під дією ГК, 

визначається за формулою 

 

,
w w w

M r F 
r rr

 

 

де 
w

r
r

 – радіус вектор, який з’єднує центр мас БПА та точку прикладення 

рівнодіючої сили ГК. 
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Гідродинамічні коефіцієнти Cx,y залежать від кута атаки α, визначаються 

шляхом модельних випробувань у дослідницьких басейнах, мають нелінійний 

характер і приводяться в довідковій літературі для типових профілів крил [79]. 

Швидкість руху ГК відносно води залежить від поступальної v
r

 та 

обертової 
r

 швидкостей БПА: 

 

,
w

v v r


 
rr r r

 

 

При обертанні БПА швидкість обтікання ГК потоком для різних точок 

ГК буде відрізнятись, оскільки вони перебувають на різній відстані від центру 

мас БПА. Але, якщо хорда ГК набагато менша за відстань між ГК і центром 

мас БПА, тоді їх швидкість можна прийняти однаковою. 

Сили та моменти гідродинамічних крил, встановлених на БПА, 

переводяться в систему координат, зв’язану з корпусом БПА та додаються до 

матриці Th за принципом суперпозицій.  

Створення інформаційних моделей БПА ІМБПС-КБ як складової БПС має 

на меті забезпечення моделювання (комп’ютерного експерименту) процесів 

силової взаємодії між твердим тілом (БПА) і гнучким тілом (КБ) у потоці 

води, що набігає. Таке моделювання є необхідною складовою ранніх стадій 

проєктування БПС, оскільки саме тут визначаються ключові характеристики 

створюваної системи: сили на ходовому та корінному кінцях КБ, необхідна 

довжина попущеної частини КБ та зв’язане з цим  положення БПА у площині 

буксирування. 

У загальному вигляді система рівнянь, яка описує просторовий стан КБ 

як ідеального гнучкого тіла у потоці води має вигляд: 

 

1 1, , , , ; (2.4)i
i i i i

dr
F f r r r L

dt
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де: iF
r

 – вектор рівнодіючої сили, яка діє на елементарну ділянку КБ]; 
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i = 1, 2, …, n; ir
r

 – координати елементарної ділянки КБ; L – довжина 

випущеної частини КБ 

У роботі було обрано математичну модель квазістаціонарного руху КБ, 

яка розроблена науковою школою «Підводна техніка» Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова.  

Її математичну основу складає система рівнянь: 
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             (2.6) 

 

де xcab(L) – координата елементу КБ по осі абсцис; L – довжина попущеної 

частини КБ; (L) – кут між дотичною до елементу КБ і віссю абсцис; ycab(L) – 

координата елементу КБ по осі ординат;  – питома густина води; Cn – 

коефіцієнт нормальної складової гідродинамічного опору КБ; Dcab – діаметр 

КБ; Vf – абсолютне значення швидкості потоку води (течії) відносно КБ; Fcab(L) 

– модуль сили натягу на елементі КБ; Ct – коефіцієнт тангенціальної складової 

гідродинамічного опору КБ.  

Розрахунок силових характеристик і конфігурації КБ в площині за 

рівняннями (2.6) виконується чисельним методом. Для цього задають 

параметри навколишнього середовища й характеристики КБ у вигляді масиву 

 , , , , ,
cab f cab n t

C V L D C C  , і задають початкові умови для розрахунку: 0 – 

кут між дотичною до елементу КБ на корінному кінці і віссю абсцис 

координатної системи КБ, Fcab0 – модуль вектора 0cab
F
r

 сили натягу на 

корінному кінці КБ.  



 
 

67 
 

Досвід застосування спрощених математичних моделей цих складових 

БПС у дослідженнях квазістаціонарних режимів БПС свідчить, що за їх 

допомогою вже на ранніх стадіях проектування можна отримати суттєво нові 

дані щодо властивостей новостворюваної системи.  

Зокрема, при проектуванні БПС проекту «Глайдер» було досліджено 

вплив кабель-буксиру на роботу БПС та синтезовано високоефективні  

Створення інформаційних (математичних) моделей ІМСАК-БПА системи 

автоматичного керування (САК) БПА є важливою складовою проектних робіт 

на ранніх стадіях їх створення, оскільки у сукупності з інформаційними 

моделями буксируваного підводного апарата ММБПС-БПА та  кабель-буксира 

ММБПС-КБ дає змогу суттєво скоротити витрати часу на розробку ефективних 

регуляторів просторового руху БПА та забезпечити необхідну якість їх 

функціонування.  

Додаткова перевага інформаційного моделювання системи «БПА – КБ», 

що мають силову взаємодію у потоці води, полягає у відмові від трудомістких 

і вартісних морських натурних випробувань БПС та заміні їх технологіями 

комп’ютерного дослідження, включаючи й аварійні режими [80].  

Одним з практичних результатів, що підтверджують ефективність 

застосування інформаційних моделей САК є синтез двохвимірної системи 

автоматичного керування обертовим рухом БПА на малих глибинах в умовах 

невизначеності [8]. 

Розробка 3D-моделей БПА ІМCFD-БПА для дослідження їх 

гідродинамічних характеристик відноситься до задач обчислювальної 

гідродинаміки і передбачає чисельний розв’язок диференціальних рівнянь 

в’язкої рідини (рівнянь Нав’є - Стокса) методом кінцевих різниць або 

кінцевого об’єму. Перспективність цього підходу обумовлена використанням 

найбільш загальних й строгих постановок при дослідження задач обтікання 

твердих тіл рідиною  [81]. 

Основна відмінність прикладних програм FlowVision CFD від аналогів 

полягає в автоматичній генерації розрахункової сітки. В них реалізована 



 
 

68 
 

автоматична генерація розрахункової сітки з використанням адаптивної 

локально здрібненої сітки. Завдяки цій технології користувач задає тільки 

загальну конфігурацію прямокутної початкової сітки, а побудова складних за 

формою осередків поблизу поверхонь із граничними умовами виконується 

автоматично. 

Вказана технологія вимагає значних обчислювальних ресурсів, тому її 

застосування для задач проектування БПА знаходиться на початковій фазі. 

У цілому, технологія інформаційного моделювання БПА TDIM-БПА згідно 

(2.1) буде складатись з наступних груп інформаційних моделей: 

 

ІМБПА={ІМ3D-БПА; ІМБПС-БПА; ІМСАК_БПА; ІМCFD-БПА}.   (2.7) 

 

Таким чином, застосування інформаційного моделювання БПА TDIM-БПА 

на ранніх стадіях проектування дає змогу отримати нові знання про об’єкт 

проектування та його експлуатаційні властивості, а також виконати пошук 

ефективних конструкторських рішень.  

2.2.4. Етап ВІМ-технологій у проектуванні БПС. Сутність ВІМ-

технологій у проектуванні БПС полягає в забезпеченні інформаційної 

підтримки процесів проєктування, будівництва та подальшої експлуатації 

створюваної БПС.  

У цій роботі розглянемо можливі напрямки вдосконалення процесів 

проектування та будівництва БПС на основі системного підходу як сучасного 

методу створення нових конкурентоздатних засобів морської техніки. 

Пропонується проектування БПС на ранніх стадіях (технічна 

пропозиція, ескізний проект) вести на основі системного підходу (в 

англомовній літературі – System Approach, SA) з використанням рівнянь 

існування складових БПС за відомими конструктивним A, енергетичним Р, 

інформаційним І та експлуатаційним J критеріями [82].  

Згідно цьому підходу для кожної складової БПС (БПА, КЛ, КБ, СПП, 

ПЕК)  вводяться у розгляд наступні дві множини матриць, кожна з яких 

містить технічні характеристики БПС за вказаними критеріями:  
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ЕТБПС={ЕТБПА; ЕТКБ; ЕТКЛ; ЕТСПП; ЕТПЕК} – множина матриць обмежень 

технічного завдання (ТЗ) на конструктивні, енергетичні, інформаційні та 

експлуатаційні характеристики складових створюваної БПС; 

ЕЕБПС={ЕEБПА; ЕEКБ; ЕEКЛ; ЕEСПП; ЕEПЕК} – множина матриць 

конструктивних, енергетичних, інформаційних та експлуатаційних 

характеристик складових БПС, отриманих на поточному етапі проектування. 

Кожна складова множини матриць ЕТ представляє собою матрицю–

стовпець вимог ТЗ або сформульованих на основі ТЗ більш детальних вимог 

до конструктивних, енергетичних, інформаційних та експлуатаційних 

характеристик відповідних складових БПС: 
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(2.8) 

 

Кожна складова множини матриць ЕЕБПС представляє собою матрицю–

стовпець, відповідно, конструктивних, енергетичних, інформаційних та 

експлуатаційних характеристик відповідних складових БПС, отриманих на і-й 

поточній ітерації проектних розрахунків: 
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(2.9) 

 

Зазначимо, що кожний елемент матриць–стовпців (2.9) являє собою суму, 

відповідно, конструктивних А, енергетичних Р, інформаційних І та 

функціональних J характеристик тої чи іншої складової створюваної БПС.  

Попарне порівняння відповідних елементів матриць–стовпців (2.8) і 

(2.9) після кожної ітерації проектних розрахунків дає можливість 

конструктору вже на ранніх стадіях проектування визначити рівень 
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відповідності поточних технічних рішень щодо складових БПС вимогам ТЗ 

згідно критеріям А, Р, І та J.  

Виходячи з сутності ВІМ-технологій [69 ] пропонується до відомих 

матричних рівнянь (2.8)-(2.9) увести дві групи критеріїв для попередньої 

оцінки витрат ресурсів, відповідно, на будівництво (критерій В) та 

експлуатацію (критерій О) БПС. 

Уведення у проектну практику зазначених критеріїв дає змогу вже на 

ранніх стадіях проектування БПС оцінити її собівартість створення як об’єкту 

малосерійного виробництва, та конкурентоздатність на ринку засобів морської 

робототехніки, а також оцінити витрати на  експлуатацію БПС. 

Тоді матричні відношення (2.8)-(2.9) будуть доповнені вищеназваними 

критеріями та будуть мати вид: 
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(2.11) 

 

Наприклад, собівартість будівництва і-го варіанту БПА ВБПАі можна 

оцінити як суму витрат ресурсів на проектування ВБПА-3D, інформаційного 

моделювання ВБПА-ІМі та виготовлення ВБПА-АРТі БПА. Експлуатаційні витрати 

на протязі життєвого циклу і-го варіанту БПА укрупнено можна оцінити 

сумою витрат на технічне обслуговування БПА ОБПА-ТОі та капітальні ремонти 
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ОБПА-КРі. Розробка змістовної частини рівнянь (2.10)-(2.11) є окремою 

інженерною задачею і тут не розглядається. 

Зазначимо, що залежності (2.10)-(2.11) утворюють повну множину 

оцінок щодо спроможності створення (проектування, побудови та 

експлуатації) БПС у відповідності до вимог ТЗ. 

2.2.5. Етап забезпечення адитивних технологій виробництва БПС. 

Адитивні технології виробництва елементів та вузлів БПС дають змогу суттєва 

скоротити витрати ресурсів (часу, фінансів тощо) на створення як діючих 

макетів, так і дослідних та серійних зразків БПС. Фактично з появою 3D-

принтерів забезпечується стрімкий перехід від класичної САМ-технології (в 

англомовній літературі –  Computer-Aided Manufacture, САМ) керування 

станками з числовим програмним управлінням до безвідходної технології 

адитивного виготовлення деталей БПА. 

Практичний досвід використання адитивних технологій у виробництві 

БПС свідчить, що до першочергових об’єктів для такої технології можна 

віднести легкі корпуси (ЛК) та несучі рамні конструкції (НР) БПА, а також 

міцні корпуси (МК) для електрообладнання БПА. Так, досвід автора по 

виготовленню на 3D-принтерах легкого корпусу (гідродинамічного обтічника) 

та несучої рами БПА проекту «Глайдер» дає змогу стверджувати наступне: 

- 3D-принтер є ідеальним інструментом для прямого застосування 3D-

моделей БПА у виробництві деталей; 

- отримані деталі можливо застосовувати як безпосередньо у конструкції 

БПА, так і в якості макетів (геометричних моделей) цих деталей для їх 

подальшого поверхневого зміцнення (наприклад, за допомогою 

склопластика).  

Таким чином, прогрес технологій проектування наукомістких видів 

нової техніки обумовлює пошук шляхів удосконалення технологій 

проектування і побудови засобів морської техніки і, зокрема, буксируваних 

підводних систем. Магістральним напрямком тут є активне залучення 

сучасних технологій проектування і виготовлення таких систем. У розділі 
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сформульовано і розв’язано низку прикладних наукових завдань, пов’язаних з 

удосконаленням сучасних технологій проектування і будівництва 

буксируваних підводних систем для мілководних акваторій, оскільки саме на 

цих акваторіях сьогодні ведеться активна господарча і наукова діяльність. 

Виконаний огляд етапів розвитку та традиційного застосування 

технологій проектування БПС дав змогу доповнити їх перелік трьома етапами, 

які втілюють сучасні тенденції створення нової техніки:  

технології інформаційного моделювання основних усталених та 

перехідних режимів БПС на основі системного підходу, доповненого 

критеріями оцінки витрат на їхнє будівництво та експлуатацію;  

ВІМ-технології інформаційної підтримки процесів проєктування, 

будівництва та подальшої експлуатації створюваної БПС;  

адитивні технології виробництва елементів та вузлів БПС на основі 

отриманих результатів попередніх етапів як магістральний шлях скорочення 

загальних витрат фінансових і часових ресурсів та зниження собівартості 

створюваних БПС. 

Зазначимо також, що складною стороною уведення запропонованих 

етапів у практичну діяльність проектних організацій є вимога створення 

єдиного інформаційного простору для всіх учасників процесу розробки, 

будівництва й експлуатації БПС, а також необхідність технічного 

переоснащення виробництва з-за впровадження адитивних технологій. 

До основних умов успішного та повномасштабного впровадження 

запропонованих етапів проектування, побудови та експлуатації БПС слід 

віднести наявність Державної програми створення засобів морської 

робототехніки вітчизняного виробництва та спеціалізованої науково-

виробничої організації для її реалізації в інтересах морської галузі України. 

 

2.3 Удосконалення класифікації БПС 

 

2.3.1. Основні принципи застосування системного підходу. Наведені 
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вище підходи до класифікації БПС є важливими, у першу чергу,  для 

замовників такої техніки, оскільки дають змогу оцінити область їх 

застосування. Однак, вони не містять інформацію про конструкторські 

рішення, закладені у їх технічну реалізацію. Це не дає змоги визначити 

особливості побудови нових зразків морської буксируваної робототехніки та 

виконати порівняльний аналіз проєктних рішень. 

Автор пропонує більш узагальнену класифікацію БПС, яка ґрунтується 

на системному підході [82] та передбачає чотири системні групи 

класифікаційних ознак: функціональні Ф, енергетичні Е, інформаційні І та 

конструктивні К. 

Тоді класифікаційні ознаки можна представити у вигляді множини КО: 

 

КО={Ф; Е; І; К}.          (2.12) 

 

До функціональних ознак Ф доцільно віднести, власне, всі наведені 

вище вітчизняні класифікаційні ознаки (П, С, Б, Г), оскільки вони 

характеризують експлуатаційні можливості БПС. З огляду на специфіку 

оборонних задач на морі варто доповнити вказані ознаки суттєвою для 

проєктувальників БПС ознакою кратності застосування З таких систем – 

одноразового застосування ЗО та багаторазового застосування ЗБ, що 

обумовлено специфікою проведення деяких морських операцій (зокрема, 

протимінних): 

 

З={ЗО; ЗБ }.          (2.13) 

 

Тоді множина Ф функціональних ознак БПС буде мати наступні 

складові: 

 

Ф={П; С; Б; Г; З}.        (2.14) 

До енергетичних ознак Е, яка має створювана БПС, доцільно віднести 

наступні: 

ЕКБ – живлення БПА забезпечується через кабель-буксир; 
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ЕА – живлення БПА забезпечується джерелами живлення, 

розташованими на борту БПА (зазвичай, це – акумуляторні батареї); 

ЕКБА  – живлення БПА забезпечується за змішаною схемою, коли одна 

частина споживачів електроенергії БПА живиться від бортових 

акумуляторних батарей (наприклад, системи навігації та керування), а інші – 

від джерела енергії СБ через кабель-буксир (наприклад, підсистеми 

електрообладнання корисного вантажу БПА – пробовідбірників води, потужні 

гідроакустичні придади,  систем озброєння тощо). 

Тоді множина Е енергетичних ознак БПС буде мати наступні складові: 

 

Е={ЕКБ; ЕА; ЕКБА}.         (2.15) 

 

Важливою складовою класифікаційних ознак сучасних БПС є 

інформаційні ознаки І, які характеризують рівень автоматизації БПС: 

при підготовці до роботи ІП (наприклад, автоматичне тестування 

обладнання перед початком місії) та після її завершення ІЗ; 

при виконанні підводної місії ІМ (наприклад, ручне керування БПС ІМ-Р, 

автоматизоване керування ІМ-А, автоматичне керування ІМ-АА, інтелектуальне 

керування ІМ-І, групове керування декількома БПА або БПС ІМ-Гр).  

Іншою складовою інформаційної ознаки І є рівень інформатизації 

процесів, які мають місце при застосуванні БПС за призначенням – наявність 

та вид інформаційного обміну між БПА та ПЕК ІБПА-ПЕК або між БПА та 

іншими підводними системами ІБПА-ПС (наприклад, автономними підводними 

апаратами чи донними станціями). Зазвичай, це зв’язок через КБ (ІБПА-ПЕК-КБ), 

гідроакустичний (ІБПА-ПЕК-ГАКС, ІБПА-ПС-ГАКС) або оптичний (ІБПА-ПЕК-О, ІБПА-ПС-О) 

канали зв’язку. 

Тоді множина І інформаційних ознак БПС буде мати наступні складові: 

 

І={ІП; ІЗ; ІМ-Р; ІМ-А; ІМ-АА; ІМ-І; ІМ-Гр; ІБПА-ПЕК-КБ; ІБПА-ПЕК-ГАКС; ІБПА-ПС-ГАКС;   

ІБПА-ПЕК-О; ІБПА-ПС-О}.                    (2.16) 
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Зазначимо, що у загальному випадку автоматизації підлягають всі 

складові БПС: 

пристрій доставки БПА на воду та прийому з води (на надводних суднах 

та кораблях – це автоматичний спуско-піднімальний пристрій, на підводному 

апараті чи гелікоптері – це дистанційно керовані ангари з автоматичними 

кабельними лебідками для випускання і прийому БПА на ходу підводного 

човна чи гелікоптера; 

кабельні лебідки для автоматичного завдання довжини попущеної 

частини КБ при усталеному русі БПА та керованої зміни довжини КБ у 

перехідних режимах експлуатації БПС; 

виконавчі механізми власне БПА – приводи повороту несучих 

поверхонь, елеронів (елевонів) і хвостового оперення, рушії позиціювання 

БПА тощо; 

виконавчі механізми корисного вантажу, встановленого на БПА – фото-

, відео- і гідроакустичної апаратури, пробовідбірників води тощо. 

Розглянемо тепер конструктивні ознаки класифікації БПС К. До них, у 

першу чергу, віднесемо: 

склад обладнання БПС КОбл (базова комплектація КОбл-Б, повна 

комплектація КОбл-П, авіаційного КОбл-Авіа та підводного КОбл-ПЧ застосування); 

конструктивні рішення складових БПС – архітектурно-конструктивний 

тип БПА КБПА, конструктивні рішення щодо КЛ ККЛ, КБ ККБ, СПП КСПП та ПЕК 

КПЕК; 

характеристики механічної автономності БПА (тільки буксируваний КБ, 

з можливістю переходу до режиму телекерованого самохідного КROV чи 

автономного самохідного КAUV підводного руху БПА);  

масо-габаритні характеристики обладнання БПС КМГХ. 

Тоді множина К конструктивних ознак БПС має наступні складові: 

К={КОбл-Б; КОбл-П; КОбл-Авіа; КОбл-ПЧ; КБПА; ККЛ; ККБ; КСПП; КПЕК; КБ; КROV; 

КAUV; КМГХ}.           (2.17) 
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2.3.2. Удосконалена класифікація буксируваних підводних систем як 

інформаційне підґрунтя проектування на ранніх стадіях їх розробки.   

Аналіз науково-технічної літератури та досвід автора у проєктуванні та 

експлуатації засобів морської робототехніки свідчить, що магістральним 

шляхом до створення конкурентоспроможних БПС є підвищення 

достовірності технічних рішень вже на ранніх стадіях проєктування та 

скорочення витрат ресурсів, зокрема, часу на їх проєктування.  

Успішний розв’язок вказаних завдань підвищить достовірність 

проєктних рішень на ранніх стадіях проєктування БПС забезпечить 

зменшення витрат часу на подальші стадії проєктування, сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності нової підводної техніки. Уведення у 

проектну практику удосконаленої класифікації БПС на основі застосування 

системного підходу шляхом уведення чотирьох системних груп 

класифікаційних ознак (функціональних, енергетичних, інформаційних та 

конструктивних) дасть можливість будувати бази даних артефактних та нових, 

що розробляються, проектів елементів, вузлів і компонентів БПС, що 

забезпечить оперативне звернення до них, оцінку ступеню відповідності 

конкретним проектним завданням та включення до проектів, що 

розробляються, з мінімальними витратами проектних ресурсів [83, 84]. 

Побудовані за пропонованими класифікаційними ознаками бази даних 

елементів, вузлів і компонентів БПС, таким чином, утворять інформаційне 

підґрунтя для організації високопродуктивного процесу проектування БПС 

вже на ранніх стадіях їх розробки. 

2.3.3. Формування і структуризація множини класифікаційних ознак 

складових БПС.  

Класифікаційні ознаки БПА. З позицій системного підходу (2.12) можна 

запропонувати наступні класифікаційні ознаки БПА: 

- функціональні ознаки ФБПА – за призначенням ФБПА-П, за структурою 

просторової конфігурації ФБПА-С, за схемою буксирування ФБПА-Б та глибиною 

ФБПА-Г згідно (2.14); 
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- енергетичні ознаки ЕБПА – з електроживленням від СН ЕБПА-СН, від 

власних бортових джерел енергії ЕБПА-А та комбінованого живлення ЕБПА-СН-А, 

згідно (2.15); 

- інформаційні ознаки ІБПА – за рівнями автоматизації процесів 

інформаційного обміну та керування БПА ІБПА-П, ІБПА-З, ІБПА-М, ІБПА-ПЕК, ІБПА-ПС, 

згідно (2.16); 

- конструктивні ознаки КБПА – склад обладнання КБПА-Обл та архітектурно-

конструктивний тип БПА КБПА («планер» КБПА-П, «літаюче крило» КБПА-ЛК, 

«ротор Флеттнера» тощо), згідно (2.17). 

Класифікаційні ознаки КТ і КБ. З позицій системного підходу (2.12) 

можна запропонувати наступні класифікаційні ознаки КТ та КБ: 

функціональні ознаки ФКТ, ФКБ – за призначенням ФКТ-П, ФКБ-П (вантажні 

функції, передача електроенергії та/або інформації) та за робочою глибиною, 

згідно (2.14); 

енергетичні ознаки ЕКТ, ЕКБ – максимальна потужність, що передається, 

ЕКТ-П, ЕКБ-П та втрати потужності ЕКТ-ВП, ЕКБ-ВП, максимальна електрична 

напруга живлення БПА ЕКТ-Н, ЕКБ-Н та падіння напруги на КБ ЕКТ-ПН, ЕКБ-ПН, 

згідно (2.15); 

інформаційні ознаки ІКТ, ІКБ – пропускна здатність інформації КБ ІКТ-ПЗ, 

ІКБ-ПЗ, завадостійкість інформаційних каналів ІКТ-ЗС, ІКБ-ЗС, згідно (2.16);  

конструктивні ознаки, відповідно, ККТ і ККБ – конструкція (оболонки, 

сердечника) ККТ-К ККБ-К, мінімальний радіус згину ККТ-РЗг, ККБ-РЗг, 

характеристики плавучості ККТ-Пл, ККБ-Пл та гідродинамічні характеристики КБ 

ККТ-ГДХ, ККБ-ГДХ тощо, згідно (2.17). 

Класифікаційні ознаки КЛ. Кабельні лебідки БПС являють собою 

електрифіковані пристрої морського застосування, які забезпечують  

оперативну керовану зміну довжини попущеної частини кабель-тросу у 

залежності від режиму роботи ППА, а також зберігання КБ у між операційний 

період.  

Кабельні лебідки БПС класифікують за такими ознаками: 
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за розміщенням – на палубі СН та під водою (на підводному апараті-

носії); 

за типом привода – на електричні та гідравлічні; 

за рівнем автоматизації – на ручні, автоматизовані та автоматичні. 

Рівень автоматизації КЛ розглядається у трьох аспектах: 

як шлях розвантаження операторів БПС від напруженої тривалої праці 

та виключення помилок у керуванні, обумовлених людським фактором; 

як засіб компенсації (пасивної чи активної) збурюючи сил 

гідродинамічної природи, які виникають на БК під час буксирування; 

як єдино можливе технічне рішення при дистанційному керуванні КЛ як 

підводним обладнанням (наприклад, у складі БПС підводного апарата-носія 

чи безекіпажного СН). 

З позицій системного підходу (4) можна запропонувати наступні 

класифікаційні ознаки КЛ: 

функціональні ознаки ФКЛ – за призначенням ФКЛ-П (суднові ФКЛ-ПС, 

авіаційні ФКЛ-ПА, підводні ФКЛ-ПП) згідно (2.14); 

енергетичні ознаки ЕКЛ – споживана потужність ЕКЛ-П, енергоживлення 

від мережі СН ЕКЛ-СН чи від автономного джерела енергії (зазвичай, 

акумулятора) ЕКЛ-А, згідно (2.15); 

інформаційні ознаки ІКЛ – за типом системи керування (ручне керування 

ІКЛ-Р, автоматизоване ІКЛ-А, коли частина режимів КЛ виконується в 

автоматичному режимі, та автоматичне ІКЛ-АА, коли всі режими роботи КЛ 

виконуються в автоматичному режимі, згідно (2.16);  

конструктивні ознаки ККЛ – по типу установки на СН (стаціонарні ККЛ-С, 

що закріплюються на палубі ККЛ-С-П, на вертикальній переборці ККЛ-С-В та на 

стелі ККЛ-С-С) і мобільні ККЛ-Моб (на візках, що пересуваються по палубі, або по 

підвісних шляхах); по числу барабанів ККЛ-Б – на однобарабанні ККЛ-Б-1 та 

двохбарабанні ККЛ-Б-2 (останні, зазвичай, використовують подвійне 

перемотування КТ чи КБ для виключення з конструкції високовартісних 

струмопереходів); по типу кабельного барабану ККЛ-ТБ (нарізні ККЛ-ТБ-Н, гладкі 
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ККЛ-ТБ-Г й фрикційні ККЛ-ТБ-Ф) , згідно (2.17). 

Класифікаційні ознаки СПП. Спуско-піднімальні пристрої (СПП) 

призначені для виконання палубних операцій з БПА – його спуску на воду 

перед початком місії та підйом на палубу СН після завершення місії. 

СПП класифікують за такими ознаками [34]: 

за базовою конструкцією – кранові, рамні, нахилені та шарнірні; 

за розміщенням – на палубі СН, під водою (на підводному апараті) та 

авіаційні (на гелікоптері); 

за типом привода – на електричні та гідравлічні; 

за рівнем автоматизації – на ручні, автоматизовані та автоматичні. 

Тому з позицій системного підходу (2.12) можна запропонувати наступні 

класифікаційні ознаки СПП: 

функціональні ознаки ФСПП – за призначенням ФСПП-П (суднові ФКЛ-ПС, 

авіаційні ФСПП-ПА, підводні ФСПП-ПП) згідно (2.14); 

енергетичні ознаки ЕСПП – споживана потужність ЕСПП-П, 

енергоживлення від мережі СН ЕСПП-СН чи від автономного джерела енергії 

(зазвичай, акумулятора) ЕСПП-А, згідно (2.15); 

інформаційні ознаки ІСПП – за типом системи керування (ручне 

керування ІСПП-Р, автоматизоване ІСПП-А, коли частина режимів СПП 

виконується в автоматичному режимі, та автоматичне ІСПП-АА, коли всі режими 

роботи СПП виконуються в автоматичному режимі, згідно (2.16);  

конструктивні ознаки КСПП – кранового типу КСПП-К, рамного типу КСПП-

Р, нахиленого типу КСПП-Н та шарнірного типу КСПП-Ш), згідно (2.17). 

Класифікаційні ознаки ПЕК. Судновий пост енергетики та керування 

(ПЕК) призначений для генерації усіх видів енергії, необхідних для роботи 

БПС, а також для керування роботою її складовими (БПА, КЛ, СПП), прийому, 

аналізу та документування інформації, яка надходить з БПА.  

Незважаючи на велике різноманіття варіантів побудови ПЕК для різних 

за призначенням БПС, можна виділити типові складові, характерні для цього 

виду техніки, які також можна описати у термінах системного підходу (2.12): 
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функціональні ознаки ФПЕК – за призначенням (суднові ФПЕК-С, авіаційні 

ФПЕК-А, підводні ФПЕК-П), згідно (2.14); 

енергетичні ознаки ЕПЕК – енергоживлення від мережі СН ЕПЕК-СН чи від 

автономного джерела енергії (зазвичай, акумулятора) ЕПЕК-А, згідно (2.15); 

інформаційні ознаки ІПЕК – за типом системи керування БПС ІПЕК-СК 

(ручне керування ІПЕК-СК-Р, автоматизоване ІПЕК-СК-А, коли частина режимів КЛ 

виконується в автоматичному режимі, та автоматичне ІПЕК-СК-АА, коли всі 

режими роботи КЛ виконуються в автоматичному режимі, згідно (2.16); 

конструктивні ознаки КПЕК – стаціонарні КПЕК-Ст та мобільні КПЕК-Моб; 

останні призначені для роботи в умовах відкритої палуби СН, згідно (2.17). 

До складу типового ПЕК БПС входять: силове електрообладнання; 

пульти пілота й оператора технологічного інструменту підводного апарата.  

До складу пульта оператора підводного апарата, зазвичай, входять: 

відеомонітори; комп’ютери морського виконання; контролер системи 

інформаційного обміну  БПА; маніпулятори типу "джойстик" для керування 

просторовим положенням підводного апарата; джерело безперервного 

живлення; комутатор відеосигналів; панелі керування живленням підводного 

апарата, КЛ та СПП; джерело живлення СППА чи БПА. 

3.2.3. Застосування запропонованої системи класифікаційних ознак БПС 

на ранніх стадіях їх проектування.  Описані вище класифікаційні ознаки БПС 

дають можливість оперативно обирати технічні рішення щодо створюваних 

підводних систем з існуючої бази даних БДАП артефактних проектів та 

створених на їх основі реальних БПС. Крім того, згідно [82] одним з 

результатів застосування запропонованих класифікаційних ознак можливим є 

визначення необхідності виконання додаткових проектних робіт у випадках, 

коли готових технічних рішень окремих складових БПС або їх вузлів не існує. 

Узагальнений алгоритм організації проектних робіт із застосуванням 

запропонованої системи класифікаційних ознак БПС на ранніх стадіях їх 

проектування наведено на рис. 2.6 [84, 85]. 
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Рисунок 2.6 – Узагальнений алгоритм організації проектних робіт із 

застосуванням запропонованої системи класифікаційних ознак БПС  

на ранніх стадіях їх проектування 

 

Дамо опис окремих блоків алгоритму в порядку їх нумерації. 

Блок 1 – аналіз вимог ТЗ на створення БПС та визначення ключових 

характеристик її складових (П, С, Г), необхідних для формування 

класифікаційних ознак створюваного засобу підводної техніки. 

Блок 2 – формування класифікаційних ознак БПС та її складових згідно 

вимогам системного підходу з використанням залежностей (2.14)-(2.17). 

Блок Б3 – перевірка наявності артефактних проектів та ринково 

доступних деталей і вузлів БПС. Умова Х1 має наступні предикати: х11 – 
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звернення до бази даних БДАП артефактних проектів БПС  

х12 – звернення до бази даних БДДВ ринково доступних деталей та вузлів 

БПС;   

х13 – перехід до блоків Б4 і Б5 для вибору, відповідно, раніше 

розроблених артефактних проектів БПС та ринково доступних деталей та 

вузлів БПС;  

Блок Б6 – перевірка необхідності розробки та створення нових елементів 

та вузлів БПС. Умова Х2 має наступні предикати:  

х21 – звернення до блоку Б7 формування завдань на проектування нових 

елементів і вузлів БПС, які відсутні в базах даних БДАП та БДДВ;  

х22 – звернення до блоку Б9 вибору необхідних деталей та вузлів 

поточного проекту БПС, сформованих за умовою х12 з бази даних БДДВ. 

Блок Б8 – виконання проектних робіт щодо створення оригінальних 

складових, елементів і вузлів поточного проекту БПС. 

Б10 – виконання ескізного проекту БПС на основі використання як 

артефактних проектів та існуючих на ринку деталей і вузлів БПС, так і з 

використанням запроектованих та новостворених елементів і вузлів для 

елементів і вузлів поточного проекту БПС. 

Попередні оцінки свідчать, що застосування запропонованої системи 

класифікаційних ознак у проектній практиці дасть змогу скоротити витрати 

часу на підготовку попередніх проектних рішень для ескізного проекту БПС 

на 7-10%, що дасть змогу знизити загальні витрати проектних ресурсів, 

знизить загальну собівартість і, тим самим, підвищить конкурентоздатність 

новостворюваних БПС на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Виконано системний аналіз закономірностей розвитку технологій 

проектування БПС та сформульовано  перспективні напрямки їх подальшого 
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розвитку як необхідну умову підвищення ефективності проектних робіт на 

основі сучасного інструментарію проектування. 

При цьому вперше отримано наступні нові наукові та практичні 

результати: 

- розроблено генезис технологій проектування буксируваних підводних 

систем як науково-методологічну основу їх подальшого розвитку у напрямку 

підвищення ефективності проектних робіт та зниження витрат часових і 

фінансових ресурсів; 

- теоретично обґрунтовано доцільність розвитку технологій 

проектування буксируваних підводних систем шляхом уведення у проектну 

практику: технології інформаційного моделювання основних усталених та 

перехідних режимів БПС на основі системного підходу, доповненого 

критеріями оцінки витрат на їхнє будівництво та експлуатацію; ВІМ-

технології як інформаційної підтримки процесів проєктування, будівництва та 

подальшої експлуатації створюваної БПС; адитивної технології виробництва 

елементів та вузлів БПС на основі отриманих результатів від попередніх 

технологій як ефективного шляху скорочення загальних витрат фінансових і 

часових ресурсів та зниження собівартості створюваних БПС 

2. На основі вивчення експлуатаційних характеристик буксируваних 

підводних систем, існуючої  класифікації, складу обладнання та сучасних 

вимог ринку щодо конкурентоздатності запропоновано удосконалену їх 

класифікацію на основі застосування системного підходу шляхом уведення 

чотирьох системних груп класифікаційних ознак – функціональних, 

енергетичних, інформаційних та конструктивних ознак, що утворює 

інформаційне підґрунтя для підвищення ефективності проектних робіт на 

ранніх стадіях розробки буксируваних підводних систем. 

3. Для кожної з нових класифікаційних ознак запропоновано множину 

додаткових ознак, суттєвих для проектування нової морської робототехніки, 

та таких, що утворюють інформаційне підґрунтя для оперативного 
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використання у проектній практиці і забезпечують підвищення загальної 

продуктивності процесів проектування буксируваних підводних систем.  

4. Запропоновані класифікаційні ознаки буксируваних підводних систем 

дають змогу будувати бази даних елементів, вузлів і компонентів артефактних 

проектів таких систем, використання яких зменшить витрати ресурсів проекту 

та, у цілому, підвищить конкурентоздатність створюваних засобів 

буксируваної морської техніки. 

 

Основні матеріали розділу опубліковано в [71, 82, 83, 84]. 
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3 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ 

НЕНАСЕЛЕНИХ БУКСИРУВАНИХ ПІДВОДНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ОБСТЕЖЕННЯ МІЛКОВОДНИХ АКВАТОРІЙ 

 

3.1 Загальні зауваження та постановка задачі 

 

Виконаний у попередніх розділах аналіз показує, що сучасний рівень 

проектування БПС характеризується добре розвинутими методами 

математичного моделювання та проектними методами зі створення окремих 

складових буксируваних систем. Зокрема, створено широкий спектр 

проектних методик для буксируваних підводних апаратів як твердих тіл у 

потоці води та їх кабель-буксирів як гнучких тіл у потоці води.  

Проте невирішеними залишились завдання впровадження системного 

підходу на ранніх стадіях проектування БПС для мілководних акваторій. 

Зокрема, актуальними завданнями є адаптація принципів системного підходу 

до проектування БПС та створення узагальненої методики проектування на 

основі врахування зв’язків між конструктивними, енергетичними та 

інформаційними характеристиками складових БПС.  

Системного підходу вимагає також низка завдань як складових 

узагальненої схеми проектування БПС: 

– формулювання сучасних вимог до проектування та побудови 

конкурентоздатних БПС; 

– формалізація процедури визначення основних режимів роботи БПС. 

Успішний розв’язок вказаних завдань підвищить достовірність 

проектних рішень на ранніх стадіях проектування БПС, забезпечить 

зменшення витрат часу на подальші стадії проектування, сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності нової підводної техніки. 

Тому актуальним є впровадження системного підходу на ранніх стадіях 

проектування ненаселених буксируваних підводних систем, які призначені 

для обстеження мілководних акваторій. 
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Вбачається за необхідне виконати наступні завдання: 

– встановити основні режими роботи БПС, які є ключовими для 

проектних розрахунків її складових та необхідними для визначення технічних 

характеристик складових БПС для найбільш важких експлуатаційних 

ситуацій; 

– сформулювати основні вимоги до проектування та побудови 

конкурентоздатних БПС, призначених для роботи на мілководних акваторіях; 

– адаптувати принципи системного підходу (врахування зв’язків між 

конструктивними, енергетичними та інформаційними характеристиками 

складових БПС) до застосування на ранніх стадіях проектування 

буксируваних підводних систем; 

– навести приклад використання системного підходу на ранній стадії 

проектування складової БПС; 

– розробити узагальнену схему проектування БПС на основі системного 

підходу з урахуванням розроблених основних вимог до їх проектування та 

побудови. 

 

3.2 Основні режими роботи ненаселеної буксируваної підводної системи 

 

Ненаселені буксирувані підводні системи відносяться до 

високопродуктивних засобів підводної робототехніки й широко 

застосовуються для виконання пошукових, природоохоронних, 

картографічних та науково-дослідних робіт [2]. Зазвичай, такі системи 

застосовують з борту СБ, на якому розміщують пост енергетики і керування 

системою та кабельну лебідку.   

За допомогою КЛ змінюють довжину попущеної частини кабель–буксиру 

(КБ) в залежності від глибини та швидкості руху СБ, а також зберігають КБ у 

міжопераційний період. БПА опускається на воду перед початком 

буксирування та піднімається на борт СБ після завершення роботи за 

допомогою спуско–піднімального пристрою.  
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Застосування системного підходу до створення БПС для мілководних 

акваторій будемо розглядати на прикладі проекту БПС «Глайдер», який 

розроблено у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова, Україна. 

Конструкція та основні елементи БПА проекту «Глайдер» та його КБ і 

ПЕК наведені на рис. 3.1. 

 

 

а 

   

б       в 

Рисунок 3.1 – Склад ненаселеної підводної буксируваної системи проекту 

«Глайдер»: а – буксируваний підводний апарат; б – кабель-буксир;  

в – інформаційно-керуюча складова поста енергетики і керування 

 

Виходячи з зарубіжного досвіду [2, 46] та практичного досвіду автора у 

проектуванні та застосуванні БПС можна виділити наступні основні режими 
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їх функціонування, які доцільно враховувати у процесі проєктування 

буксируваної підводної системи: 

– режим RBeg перевірки працездатності всіх складових БПС – БПА, КБ, 

КЛ, СПП та ПЕК; при цьому найбільш складною є перевірка працездатності 

конструкції, енергетичного та інформаційно-керуючого обладнання БПА; 

– режим RRel опускання БПА на воду (виконується за допомогою СПП на 

стопі СБ або при його прямолінійному русі з мінімальною швидкістю vmin; при 

цьому КЛ попускає кабель–буксир для вільного переміщення БПА за борт СБ); 

– режим RІ занурення БПА на задану глибину виконується після 

досягнення судном–буксирувальником робочої швидкості ходу vJ; при цьому 

КЛ попускає кабель–буксир для забезпечення заданої довжини, яка 

змінюється у процесі заглиблення БПА;  

– режим RJL прямолінійного руху СБ заданим курсом φ зі швидкістю vJ; 

БПА може рухатись у режимах стабілізації глибини RJLН, висоти над ґрунтом 

RJLА, по плоскій RJLР чи просторовій RJLS траєкторіях;  

– режим RА спливання БПА на поверхню реалізується шляхом 

синфазного відхилення елевонів на відповідний кут спливання; при цьому КЛ 

вибирає кабель–буксир, щоб не допустити його заплутування чи 

пошкодження; 

– режим RТ підведення БПА до СБ виконується за допомогою КЛ на 

стопі чи малому ходу СБ; 

– режим RRec підйому БПА на борт СБ виконується за допомогою СПП з 

одночасним підбиранням вільного КБ кабельною лебідкою; 

– режим REnd – перевірка технічного стану БПА після виконання 

підводної місії, здебільшого, аналогічна режиму С1. 

Таким чином, перед проектувальником постає завдання розробки 

конструкторської документації для  БПА, КБ, КЛ, СПП та ПЕК як окремих 

складових БПС, які узгоджено функціонують на всій множині режимів: 

 

  ; ; ; , , , ; ; ; ; .UTUS Beg Rel І JL JLН JLА JLР JLS A T Rec EndR R R R R R R R R R R R R   (3.1) 
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На наступному етапі проектування необхідно визначити найбільш важкі 

експлуатаційні режими RUTUS Ext з множини (3.1) для кожної складової БПС – 

БПА, КБ, КЛ, СПП та ПЕК. Вибір вказаних режимів виключає необхідність 

проектних розрахунків складових БПС для всієї множини режимів (1) і, таким 

чином, знижує загальні витрати часу на проектування. 

Зазвичай, для БПА та ПЕК – це режими RІ, RJL та RА, для КБ та КЛ – це 

режими RІ, RJL, RА та RТ, для СПП – це режими RRel та RRec. 

Таким чином, множину режимів RUTUS Ext можна записати у вигляді:  

 

RUTUS Ext={RTUV ExtRUTUS; RTC ExtRUTUS; RCW ExtRUTUS; RCD ExtRUTUS; 

RPCS ExtRUTUS}.        (3.2) 

 

Потужність множини RUTUS Ext позначимо як |RUTUS Ext|, а потужність 

множини RUTUS – як |RUTUS|. Очевидно, що множина RUTUS Ext містить лише ті 

режими із множини RUTUS, які є найбільш важкими з позицій експлуатації. Тоді 

має місце відношення |RUTUS Ext|<<|RUTUS|, що обумовлює зниження витрат 

проектних ресурсів (часу, залучених людських ресурсів тощо) вже на ранніх 

стадіях проектування. 

Для режимів множини (3.2) необхідно визначити попередні технічні 

характеристики складових БПС (S, в англомовній літературі – Specifications), 

які забезпечують роботу кожної зі складових БПС згідно вимогам ТЗ SUTUS TТ. 

Зазвичай, попередньо визначені характеристики SUTUS0 являють собою 

масогабаритні, енергетичні та інформаційні дані щодо складових БПС (БПА, 

КБ, КЛ, СПП та ПЕК):   

 

0 { ; ; ; ; } .
UTUSExt

UTUS TUV TC CW CD PCS R
S S S S S S    (3.3) 

 

Отримана множина технічних характеристик SUTUS0 є першою ітерацією 

етапу ескізного проектування БПС і відрізняється від характеристик множини 

SUTUS TТ більшою конкретизацією технічних рішень. Вказана множина  утворює 

основу для подальших ітерацій ескізного проектування складових БПС у 
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найбільш важких експлуатаційних режимах.   

 

3.3 Основні вимоги до проектування та побудови конкурентоздатних 

ненаселених буксируваних підводних систем, призначених для роботи на 

мілководних акваторіях 

 

Створення БПС для мілководдя має виконуватись із додержанням низки 

вимог, викликаних дією ринкових механізмів та високою конкуренцією на 

ринку засобів морської робототехніки. Проектна практика свідчить, що до 

таких вимог можна віднести [86-89]: 

– реалізацію високопродуктивних підводних технологій, які 

підвищують ринкову цінність БПС – високий рівень автоматизації БПС, 

виконання робіт за технологією «все за одне занурення» (Simultaneous Location 

and Mapping, SLAM) тощо (вимога СMT); 

– скорочені терміни розробки проектної документації на створення БПС 

за рахунок застосування сучасних CAD/CAM/CAE–технологій (вимога СRT) 

[90]; 

– обов’язкову перевірку гідродинаміки (усталених та динамічних 

процесів руху складових БПА) за допомогою CFD-пакетів програм [91] 

(вимога СCFD); 

– максимально можливе використання готових деталей і вузлів, які є 

доступними на ринку як комплектуючі для складових БПС (вимога САР); 

– урахування сучасних досягнень у галузях матеріалознавства, 

електроенергетики, електромеханіки, автоматики, комп’ютерних технологій 

проектування та їх використання у проектах БПС (вимога СМА) [92];  

– зниження собівартості продукції та можливість швидкого розгортання 

серійного виробництва БПС (вимога СSP) шляхом впровадження технології 

інформаційного моделювання будівництва [93]. 

Крім того, до БПА та КБ, як твердого і гнучкого тіл у потоці води, 

висуваються вимоги забезпечення їх нульової плавучості, або залишкової 
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позитивної плавучості (вимога СZB). Це пов’язано з забезпеченням 

безаварійної експлуатації БПС на малих глибинах. 

Таким чином, можна сформулювати наступну множину СUTUS сучасних 

вимог для проектування конкурентоздатних БПС: 

 

СUTUS={СMT; СRT; СCFD; САР; СМА; СSP; СZB}.    (3.4) 

 

Вимоги СMT, СRT, СCFD, САР, СМА та СSP є традиційними та однаково 

важливими як для мілководних, так і для глибоководних БПС. Однак вимога 

СZB для мілководних БПС має додаткову актуальність, оскільки гарантує 

безпечну експлуатацію при відмовах підсистем енергоживлення та 

автоматичного керування ненаселеної буксируваної підводної системи. 

У сукупності отримана множина технічних характеристик (3) та 

множина сучасних вимог (3.4) утворюють інформаційне підґрунтя для 

розробки узагальненої схеми проектування БПС для мілководних акваторій. 

 

3.4 Адаптація методології системного підходу для ранніх стадій 

проектування ненаселеної буксируваної підводної системи 

 

Сутність застосування системного підходу у проектуванні БПС полягає 

у застосуванні рівнянь існування [53] для перевірки можливості виконання 

вимог ТЗ вже на ранніх стадіях проектування БПС.  

Згідно з цим підходом для кожної складової вводимо у розгляд наступні 

дві множини матриць, кожна з яких містить технічні характеристики БПС за 

конструктивним A, енергетичним Р, інформаційним І та експлуатаційним J 

критеріями:  

– ЕТUTUS={ЕТTUV; ЕТTC; ЕТCW; ЕТCD; ЕТPCS} – множина матриць обмежень 

ТЗ на конструктивні, енергетичні, інформаційні та експлуатаційні 

характеристики складових БПС; 

– ЕЕUTUS={ЕETUV; ЕETC; ЕECW; ЕECD; ЕEPCS} – множина матриць 

конструктивних, енергетичних, інформаційних та експлуатаційних 
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характеристик складових БПС, отриманих на поточному етапі проектування. 

Кожна складова множини матриць ЕТ представляє собою матрицю–

стовпець вимог ТЗ до конструктивних, енергетичних, інформаційних та 

експлуатаційних характеристик відповідних складових БПС: 
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(3.5) 

 

Кожна складова множини матриць ЕЕUTUS представляє собою матрицю–

стовпець, відповідно, конструктивних, енергетичних, інформаційних та 

експлуатаційних характеристик відповідних складових БПС, отриманих на і-й 

поточній ітерації проектних розрахунків: 
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CWi

A

P
EE

I

J

 ;

CDi

CDi

CDi

CDi

CDi

A

P
EE

I

J

 .

PCSi

PCSi

PCSi

PCSi

PCSi

A

P
EE

I

J


(3.6) 

 

Зазначимо, що кожний елемент матриць–стовпців (3.6) являє собою 

суму, відповідно, конструктивних А, енергетичних Р, інформаційних І та 

функціональних J характеристик тої чи іншої складової БПС.  

Попарне порівняння відповідних елементів матриць–стовпців (3.5) і 

(3.6) після кожної ітерації проектних розрахунків дає можливість 

конструктору визначити рівень відповідності поточних технічних рішень 

щодо складових БПС вимогам ТЗ згідно критеріям А, Р, І та J.  

Зазначимо, що вказані критерії {A; P; I; J} є узагальненими і при 

розв’язку конкретних проектних задача можуть складатися з декількох 

локальних критеріїв, які детальніше розкривають вимоги до складових БПС. 

Так, на практиці критерій конструктивних характеристик A, зазвичай, 

містить принаймні два локальних критерії – маси M та габаритних розмірів K 
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чи об’ємів V відповідної складової БПС.  

Критерії P та I дають змогу перевірити, чи можливо створити БПС, не 

виходячи за обмеження ТЗ щодо енергетичного та інформаційного обладнання 

складових буксируваної системи.  

Важливим є також четвертий критерій існування J, яке дає змогу 

перевірити можливість побудови БПС із заданими експлуатаційними 

характеристиками [90]. До таких характеристик, у першу чергу, відносяться: 

– для БПА – спроможність занурюватись та рухатись на робочій глибині 

(локальний критерій JTUVH, метри) і забезпечувати продуктивність СППА при 

виконанні пошукової  підводної місії (локальний критерій JTUVQ, м/с); 

– для КБ – спроможність живлення БПА електричною енергією з 

максимальною заданою потужністю та якістю РТСmax та двохстороннього 

інформаційного обміну з максимальною заданою пропускною здатністю ІТСmax 

каналів інформаційних провідників КБ. Крім того, для КБ висуваються вимоги 

щодо забезпечення заданих в ТЗ вимог до сили розриву КБ F, мінімального 

радіусу згинання D та максимальної кількості перемотувань N. Відповідно, 

виконання вказаних вимог контролюється локальними критеріями JTСР (vatt), 

JTСІ (bit/s), JTСF, JTСD та JTСN; 

– для КЛ – спроможність забезпечувати лінійну швидкість 

вибирання/попускання КБ у заданому діапазоні, який обумовлений режимами 

роботи  ; ; ; ; ;UTUS Rel І J L A T R e cR R R R R R R  (локальний критерій JCWΛ);  

– для СПП – спроможність виконувати спуско–піднімальні операції з 

БПА у заданому діапазоні швидкостей вантажного гаку, який обумовлений 

режимами роботи  ;UTUS Rel RecR R R  (локальний критерій JCDΛ);  

– для ПЕК – спроможність забезпечувати енергоживлення БПА, 

керування режимами його роботи згідно (3.1) та документування процесів і 

результатів роботи БПС (відповідно, локальні критерії JPCSE, JPCSI та JPCSD). 

У цілому, система відношень (3.5), (3.6) утворює математичну основу 

узагальненої схеми проектування БПС на основі системного підходу.  

Опис застосування вказаних відношень у проектній практиці являє 
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собою тривіальну інженерну задачу і є темою для розробки окремої проектної 

методики. У якості прикладу, який розкриває особливості застосування 

відношень (3.5), (3.6) на ранній стадії проектування БПС, розглянемо 

проектування однієї зі складових БПС – буксируваного підводного апарата. 

 

3.5 Приклад використання системного підходу на ранній стадії 

проектування складової ненаселеної буксируваної підводної системи 

 

У якості об’єкта проектування приймаємо БПА проекту «Глайдер», у 

якості проектних критеріїв приймаємо локальні критерії мас МTUV та об’ємів 

VTUV, енергетичний PTUV та інформаційний ITUV критерії, а також локальні 

експлуатаційні критерії JTUVH та JTUVQ. 

Складемо рівняння існування ЕЕTUV для БПА, технічні та експлуатаційні 

характеристики якого задані в ТЗ у вигляді матриці ЕТTUV у відповідності до 

перших складових множин матриць (5) і (6).  

Тоді рівняння мас MTUV і об’ємів VTUV БПА можна записати наступним 

чином: 

;

,

TT

TT

TUV TUVK TUVP TUVI TUVG TUV

TUV TUVK TUVP TUVI TUVG TUV

M M M M M M

V V V V V V

     


     

   

(3.7) 

де індекси K, Р, I означають приналежність маси MTUV чи об’єму VTUV 

відповідного обладнання БПА, відповідно, до корпусно–механічної (K), 

енергетичної (Р), інформаційно–керуючої (І) груп обладнання власне БПА.  

Індекс G означає приналежність обладнання БПА до групи начіпного 

обладнання, яке додатково встановлюється на апарат для виконання підводних 

робіт за призначенням (приладів гідроакустичного пошуку, приладів для 

екологічних вимірювань тощо). 

У рівняннях існування (3.7) і далі в правих частинах рівнянь існування у 

вигляді нерівностей уведені вимоги порівнянь характеристик БПА, отриманих 

на і–й ітерації проектування (матриця 
TUViEE ), з вимогами ТЗ (матриця ЕТTUV). 

Рівняння існування БПА за енергетичним та інформаційним критеріями 
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можна записати наступним чином:  

 

 

 

;

,

TTUTUSExt

TTUTUSExt

TUV TUVP TUVI TUVG R TUV

TUV TUVP TUVI TUVG R TUV

P P P P P

I I I I I

   


   


   (3.8) 

 

де: РTUVР – сумарна споживана потужність силового електрообладнання 

БПА (блоку електроживлення, відеокамер та світильників, силових 

електроприводів повороту елевонів та інших виконавчих механізмів);  

РTUVI – сумарна споживана потужність інформаційно–керуючих 

електроприладів БПА (бортового мікроконтролера, навігаційних та 

функціональних сенсорів, системи електрозахисту та керуючих реле тощо;  

РTUVG – сумарна споживана потужність електрообладнання начіпного 

обладнання БПА; 

ІTUVР, ІTUVI, ІTUVG – відповідно, інтенсивність інформаційного обміну 

каналів керування силовими електроприводами, каналів інформаційно–

керуючих приладів власне БПА та каналів керування його начіпним 

обладнанням; 

RUTUS max – умова складання рівнянь (3.8) для найбільш важкого 

експлуатаційного режиму роботи БПА в енергетичному чи, відповідно, в 

інформаційному сенсі, що визначається множиною режимів (3.2). 

Рівняння (3.7) і (3.8) складаються на основі характеристик деталей, 

вузлів і систем БПА, які закладені у проект на ранній стадії проектування. 

Вказані вузли і системи мають бути виконані на рівні сучасних досягнень у 

галузях матеріалознавства, електроенергетики, автоматики, електромеханіки, 

електроніки, інформатики (вимога СМА множини СUTUS). Крім того, ці вузли та 

системи мають бути доступними на ринку як комплектуючі для складових 

БПС (вимога САР множини СUTUS). 

Розглянемо застосування рівняння (3.7) на ранній стадії проектування 

БПА проекту «Глайдер».  

З урахуванням вимог до БПА (маса апарата 25 к г
TTTUVM   та об’єм 
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апарата 25,5 л
TTTUVV  ) рівняння (3.7) після уведення початкових 

характеристик 0TUV UTUSS S  згідно (3.3) та двох ітерацій з вибору матеріалів і 

обладнання,  мають вигляд: 

 

12,8 7,2 2,75 1,6 25 кг;

16,1 4,5 2,5 1,5 25 л.

TUV TUVK TUVP TUVI TUVG

TUV TUVK TUVP TUVI TUVG

M M M M M

V V V V V

        

        
 

 

Енергетичні та інформаційні вимоги ТЗ до БПА проекту «Глайдер» 

наступні: максимальна споживана потужність електрообладнання БПА 

1к В т
TTTUVP   та максимальна інтенсивність інформаційного обміну між БПА 

та ПЕК 500M bit/ s.
TTTUVI   Застосування рівнянь існування БПА за 

енергетичним та інформаційним критеріями (3.8) після уведення початкових 

характеристик 0TUV UTUSS S  згідно (3.3) та двох ітерацій з вибору обладнання 

дають наступний результат: 

 

 

 

0,5 0,15 0,3 0,9 1,0 к В т;

5,0 100,0 125 500,0M bit / s.

TTUTUSExt

TTUTUSExt

TUV TUVP TUVI TUVG R TUV

TUV TUVP TUVI TUVG R TUV

P P P P P

I I I I I

        


       


 
 

Таким чином, застосування рівнянь існування (3.7) і (3.8) на ранній 

стадії проектування БПА дало змогу перевірити та підтвердити можливість 

створення такого апарата за вимогами ТЗ вже після двох проектних ітерацій. 

Знайдений варіант побудови БПА з використанням обраних конструкційних 

матеріалів і вузлів електроенергетики та інформатики забезпечив скорочення 

витрат часу на розробку технічного проекту у 2.5 рази.  

У подальшому при проектуванні модифікацій БПА для середніх глибин 

(до 500 метрів) планується скорочення витрат часу на розробку технічного 

проекту до 5–7 разів з-за різкого зменшення обсягів багатоваріантних 

розрахунків. 

Рівняння існування БПА за функціональним критерієм JTUV можна 
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представити у вигляді двох локальних критеріїв – можливостей досягнення 

проектної робочої глибини занурення JTUVH та продуктивності пошукових 

робіт JTUVQ: 

 

;

,

TUV H TT

TUV

TUVQ TT

J H
J

J Q

  
  

           (3.9) 

 

де HTT, QTT – відповідно, задані в ТЗ максимальні значення робочої глибини 

занурення БПА та його продуктивності при виконанні пошукових робіт. 

Перевірку залежностей (3.9) необхідно виконувати з залученням методів 

математичного та комп’ютерного моделювання, які дають змогу досліджувати 

сило–енергетичні, інформаційні та експлуатаційні характеристики 

створюваних БПА (вимога СRT множини СUTUS) [49, 82].  

Згідно вимогам ТЗ до БПА проекту «Глайдер» максимальна робоча 

глибина HTT складає 20 метрів, а максимальна продуктивність пошукових 

робіт QTT – 1000 м2/годину. Діапазон робочих швидкостей буксирування при 

цьому складає 1–6 вузлів. 

Комп’ютерне моделювання динаміки просторового руху системи «БПА 

– КБ» із застосуванням імітаційної моделі [86] показало, що при буксируванні 

зі швидкістю 6 вузлів БПА проекту «Глайдер» гарантовано досягає глибини 

HTT.  

Одночасно було встановлено, що для досягнення заданої 

продуктивності пошукових підводних робіт QTT=1000 м2/годину ширина 

полоси приладового (гідроакустичного) обстеження має бути не менше 

100 метрів.  

Це обумовило уточнення вимог до начіпного обладнання БПА, а саме – 

до приладів пошукової гідроакустики. Також було уточнено сумарну 

споживану потужність електрообладнання начіпного обладнання БПА РTUVG 

та інтенсивність інформаційного обміну ІTUVG цього обладнання з ПЕК. 

Аналогічно на базі рівнянь існування (3.5), (3.6) можуть бути отримані 
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рівняння існування виду (3.7)–(3.9) для інших складових БПС – КТ, КЛ, СПП 

та ПЕК. 

 

3.6 Розробка узагальненої схеми проектування БПС на основі 

системного підходу та  комп’ютерних  технологій  

 

Узагальнену схему організації робіт з проектування БПС на основі 

системного підходу з урахуванням основних вимог (3.4) до проектування 

конкурентоздатних БПС представимо у вигляді наступного алгоритму 

(рис. 3.2). Дамо опис блоків алгоритму в порядку їх нумерації. 

Блок 1 – аналіз вимог ТЗ на створення БПС та формування попередніх 

технічних характеристик її складових SUTUS TТ у форматі, придатному для 

подальшої обробки в автоматизованому режимі.  

Блок 2 – визначення множини RUTUS значущих режимів функціонування 

БПС та формування множини RUTUS Ext найбільш важких режимів для кожної її 

складової. Режими множини RUTUS Ext визначають найбільш напружені 

експлуатаційні режими, в яких мають працювати відповідні складові БПС, що 

проєктується. 

Блок 3 – перевірка відповідності ТЗ сучасним досягненням підводних 

технологій. Умова Х1 має наступні предикати:  

– х11 – звернення до бази даних DbMT сучасних підводних технологій;   

– х12 – перехід до Блоку 4 для розробки пропозицій на коригування ТЗ з 

метою впровадження сучасних технологій згідно до вимоги СМТСUTUS;  

– х13 – перехід до Блоку 5 за умови використання у проекті сучасних 

підводних технологій. 
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Рисунок 3.2 – Узагальнений алгоритм проектування БПС 
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Блок 5 – визначення попередніх технічних характеристик SUTUS0 

складових БПС, виходячи з вимог ТЗ. 

Блок 6 – вибір конструкційних матеріалів, деталей та вузлів для 

складових проекту БПС, які є у наявності в базі даних DbMА матеріалів та в базі 

даних DbАР вузлів і систем підводної робототехніки згідно до вимог СМАСUTUS 

та САРСUTUS.  

Блок 7 – перевірка наявності необхідних конструкційних матеріалів, 

деталей і вузлів на ринку наукоємної продукції. Умова Х2 має наступні 

предикати:  

– х21 – перехід до Блоку 8 формування замовлення на розробку нових 

матеріалів, деталей і вузлів, які відсутні на ринку такої продукції;   

 х22 – перехід до Блоку 9 у разі наявності необхідної інформації щодо 

вибраних конструкційних матеріалів, деталей і вузлів для проекту БПС. 

Блок 9 – ескізне проектування БПС із застосуванням вибраних 

конструкційних матеріалів, деталей і вузлів. Принципово важливим тут є 

обов’язкове використання сучасних CAD/CAM/CAE–технологій 

проектування (вимога СRTСUTUS) та CFD–пакетів програм (вимога 

СRTСUTUS), які містяться у відповідних базах даних DbRT та DbCFD.  Це 

обумовлене можливістю вже на ранній стадії проектування отримати 

достовірні дані про технічні характеристики складових БПС, у тому числі й у 

динамічних режимах.  

Вихідною інформацією Блоку 9 є варіант SUTUSі ескізного проекту 

буксируваної підводної системи. 

Блок 10 – виявлення відхилень конструктивних, енергетичних, 

інформаційних та експлуатаційних характеристик відповідних складових і-го 

варіанту БПС від вимог ТЗ шляхом попарних порівнянь матриць–стовпців 

(3.5) і (3.6).  

Блок 11 – перевірка відповідності конструктивних, енергетичних, 

інформаційних та експлуатаційних характеристик відповідних складових і–го 

варіанту БПС ЕЕUTUSі вимогам ТЗ ЕТUTUS. Умова Х3 має наступні предикати:  
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– х31 – перехід до Блоку 6 з метою вибору інших матеріалів, деталей і 

вузлів для складових БПС, які б покращили проектні характеристики  

складових і–го варіанту буксируваної системи;   

– х32 – перехід до Блоку 12 для формування пропозицій щодо зміни вимог 

ТЗ через неможливість реалізації його вимог у повному обсязі;  

– х33 – перехід до Блоку 13 підготовки документації ескізного проекту 

БПС. 

Блок 14 – створення інформаційної моделі проекту БПС, яка включає 

збір та комплексну обробку конструкторської, технологічної та економічної 

інформації про створюваний об’єкт підводної техніки (вимога СSP). Вказана 

вимога передбачає застосування технології “Building Information Modeling” – 

моделювання процесу проектування ненаселеного БПА як основи для 

швидкого розгортання серійного виробництва БПС [94].  

Блок 15 – перехід до стадії технічного проектування БПС. 

Таким чином, розроблений узагальнений алгоритм проектування 

використовує принципи системного підходу у вигляді рівнянь існування БПС 

і забезпечує достовірне визначення технічних характеристик проектованої 

системи вже на ранніх стадіях її розробки. Можна стверджувати, що 

магістральним шляхом до створення конкурентоспроможних БПС є 

підвищення достовірності технічних рішень вже на ранніх стадіях 

проектування та скорочення витрат ресурсів, зокрема, часу на їх проектування. 

Впровадження системного підходу в процес проектування БПС утворює 

методологічну основу для отримання конкурентних переваг створюваної 

продукції, оскільки враховує особливості  взаємодії основних складових 

об’єкту проектування в процесі його експлуатації. ін передбачає інтеграцію 

кращих технологій проектування, що забезпечує високу якість технічних 

рішень і зменшує витрати часу на проектування.  

Впровадження системного підходу вимагає розв’язку низки прикладних 

наукових завдань, інсталяція яких у процес проектування БПС дає змогу 

суттєво підвищити ефективність проектних робіт. 
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Таким чином, у результаті дослідження встановлено множину (3.1) 

основних експлуатаційних режимів БПС, які є ключовими для проектних 

розрахунків складових системи. На основі аналізу вказаних режимів обрано ті 

з них (3.2), які є найбільш важкими і які необхідно покласти в основу 

проектних розрахунків для кожної складової БПС. Очевидно, що множина 

режимів (3.2) має меншу потужність, тому вже на ранніх стадіях проектування 

витрати проектних ресурсів суттєво зменшуються. Виходячи з множини (3.2) 

та вимог ТЗ, попередньо визначаються масогабаритні, енергетичні та 

інформаційні характеристики (3.3) складових БПС – БПА, КБ, КЛ, СПП, ПЕК, 

які є першою ітерацією ескізного проекту БПС. 

Подальше ескізне проектування БПС має виконуватись з урахуванням 

сучасних вимог до створення конкурентоздатних засобів робототехніки, 

призначених для роботи на мілководних акваторіях. Формування таких вимог 

виконане у вигляді множини (3.4), яка містить вимоги як до майбутніх 

технологій застосування новостворюваної робототехніки, так і до 

застосування сучасних технологій проектування. 

Отримані вимоги охоплюють необхідність проектувати БПС для 

реалізації сучасних високопродуктивних підводних технологій, 

використовувати сучасні програми комп’ютерного дослідження та 

проектування. Крім того, висуваються вимоги максимального використання 

матеріалів, вузлів і систем, які є доступними на ринку як комплектуючі для 

складових БПС. Перелічені вимог є актуальними для створення будь-якого 

виду техніки, однак при доповненні вимогою нульової чи залишкової 

позитивної плавучості СZB утворює цілісне інформаційне підґрунтя для 

розробки узагальненої схеми проектування БПС для мілководних акваторій. 

Теоретичну основу системного підходу до проектування мілководних 

БПС утворює множина матриць (3.6) конструктивних, енергетичних, 

інформаційних та експлуатаційних характеристик складових БПС, отриманих 

на поточному етапі проектування.  

Порівняння елементів множини матриць з відповідними елементами 
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множини матриць (3.5) обмежень технічного завдання на складові БПС 

дозволяє конструктору визначити рівень відповідності поточних технічних 

рішень вимогам технічного завдання за обраними критеріям. 

Така перевірка спершу виконується для декількох ітерацій проектних 

рішень, які формуються з широким залученням баз даних ринково доступних 

матеріалів, вузлів і систем згідно вимозі САР множини (3.4). У разі відсутності 

необхідних елементів БПС передбачається формулювання технічних вимог на 

них та замовлення на проектування, виготовлення і поставку.  

Завершується ескізний проект БПС створенням проектної документації 

та розробкою інформаційної моделі проектування підводної системи, що дає 

змогу оперативно розгорнути їх серійне виробництва. 

Описана послідовність проектування БПС на основі принципів 

системного підходу, яка подана у вигляді узагальненого алгоритму проектних 

робіт (рис. 3.2), забезпечує достовірне визначення технічних характеристик 

проектованої системи вже на ранніх стадіях її розробки. 

Ефективність використання системного підходу на ранніх стадіях 

проектування БПС підтверджена прикладом проектування одної зі складових 

системи – буксируваного підводного апарата. Показано, що за допомогою 

рівнянь існування БПА за критеріями мас і об’ємів (7), за енергетичним та 

інформаційним критеріями (8) та за функціональним критерієм (9) вже за дві 

ітерації було знайдено технічне рішення, яке задовольняє вимогам технічного 

завдання до буксируваного підводного апарата. При цьому завдяки 

зменшенню обсягів багатоваріантних розрахунків для фази технічного 

проектування було досягнуто скорочення витрат часу на розробку технічного 

проекту у 2.5 рази. 

Важливими складовими створюваної методики є запропонований 

автором підхід до визначення основних режимів роботи БПС та 

формулювання сучасних вимог до проектування та побудови 

конкурентоздатних БПС. Використання отриманих теоретичних результатів у 

проектній практиці підтвердило її ефективність, зокрема, зменшення витрат 
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часу на подальші стадії проектування. 

Водночас зазначимо, що для отримання максимальної ефективності 

запропонованої методики слід подолати наступні обмеження та 

невизначеності: 

– розробити бази даних сучасних підводних технологій, матеріалів та 

вузлів і систем підводної робототехніки, CAD/CAM/CAE-технологій 

проектування та CFD-пакетів програм, що дозволить оперативно звертатись 

до них у процесі автоматизованого проектування; 

– встановити аналітичні зв’язки між проектними параметрами та 

експлуатаційними характеристиками складових БПС, що створить підґрунтя 

для кількісної оцінки проектних варіантів для множини матриць (3.6) 

конструктивних, енергетичних, інформаційних, експлуатаційних 

характеристик БПС. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Сформовано множину основних режимів функціонування БПС та 

визначено найбільш важкі режими для буксируваного підводного апарата, 

кабель–буксира, кабельної лебідки, спуско–піднімального пристрою та поста 

енергетики і керування як складових БПС. Показано, що масогабаритні, 

енергетичні та інформаційні характеристики цих складових є ключовими для 

проектних розрахунків. 

2. Сформульовано основні вимоги до проектування і створення 

конкурентоздатних БПС. До таких вимог віднесено необхідність реалізації 

сучасних підводних технологій як основи ринкової цінності БПС та 

використання сучасних баз даних про існуючі матеріали, вузли і системи для 

БПС. Окрему групу вимог складають вимоги автоматизації процесів 

проектування, використання пакетів комп’ютерного проектування та 

обчислювальної гідродинаміки для перевірки проектних рішень на ранніх 

стадіях проектування. 

3. Для перевірки можливості досягнення вимог технічного завдання вже 
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на ранніх стадіях проектування БПС побудовано дві множини матриць 

технічних характеристик БПС за конструктивним, енергетичним, 

інформаційним та експлуатаційним критеріями. Вказані матриці реалізують 

системний підхід до проектування БПС і являють собою рівняння існування 

складових БПС за конструктивним, енергетичним, інформаційним та 

функціональним критеріями. Попарне порівняння відповідних  елементів 

матриць після кожної ітерації проектних розрахунків дає можливість 

конструктору визначити рівень відповідності поточних технічних рішень 

щодо складових БПС вимогам технічного завдання. 

4. Наведено приклад використання системного підходу на ранній стадії 

проектування буксируваного підводного апарата як складової БПС. Показано 

особливості складання матриці конструктивних, енергетичних, 

інформаційних та експлуатаційних характеристик БПА, коли у якості 

локальних критеріїв прийнято критерії мас та об’ємів, енергетичний,  

інформаційний та експлуатаційний критерії. Наведений приклад підтверджує 

можливість скорочення витрат часу на розробку технічного проекту у 2.5 рази 

завдяки зменшенню обсягів багатоваріантних розрахунків для стадії 

технічного проектування. 

5. Узагальнений алгоритм проектування БПС реалізує системний підхід 

до використання сучасних комп’ютерних технологій та рівнянь існування для 

перевірки виконання вимог технічного завдання  вже на ранніх стадіях 

проектування БПС. Його особливістю є суттєве скорочення витрат проектних 

ресурсів, зокрема, часу на технічне проектування, за рахунок зменшення 

кількості варіантів технічних рішень, що розглядаються. Розроблений 

алгоритм утворює науково обґрунтовану методологічну основу для створення 

конкурентоспроможних засобів підводної робототехніки. 

 

Основні матеріали розділу 3 опубліковано в [86, 89, 91]. 
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РОЗДІЛ 4. ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ 

 

Сучасний ринок БПС в Україні характеризується практично повною їх 

відсутністю і, одночасно, існуючим попитом на їх закупівлю вітчизняними та 

зарубіжними організаціями. Про це свідчать деякі проєкти БПС, які було 

виконано в НДІ підводної техніки Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова на протязі останніх років, рис. 4.1. 

Проте, українські проєктні та промислові організації на цей час не 

проводять необхідних конструкторських розробок та не мають виробничої 

бази для будівництва БПС. 

Аналіз показує, що однією з причин пасивності вітчизняного ринку БПС 

є недооцінка перспектив їх використання, причиною якої, у свою чергу, є 

відсутність прикладних теоретичних досліджень, які б вже на етапі 

зовнішнього проєктування надали теоретичне обґрунтування щодо 

доцільності і можливості створення такого виду підводної техніки як бізнес-

перспективного ринкового товару. 

У зв’язку з цим розглянемо можливості удосконалення методології 

зовнішнього проектування БПС на основі системного підходу та синтезуємо 

узагальнені показники ефективності їх застосування за призначенням. 

 

4.1 Удосконалення методології зовнішнього проектування БПС на 

основі системного підходу  

 

Для виконання поставленого завдання необхідно розв’язати наступні 

задачі: 

- на основі системного підходу визначимо структуру узагальнених 

показників ефективності застосування БПС як методологічну основу для 

формування державного (галузевого) замовлення; 
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Рисунок 4.1 – Дослідні зразки БПА: а, б – БПА проєкту «Арго-Буй» 

(замовник – КНР); в – БПА проєкту «Планер» (замовник – ІА НАН 

України); г-ж – БПА проєкту «Глайдер» (замовник – ТОВ «КАСКАД-

СПЕЦСТРОЙ») 



 
 

108 
 

 

- сформуємо змістовну частину (склад) отриманих узагальнених 

показників ефективності застосування БПС як теоретичну основу розробки 

методів обчислення їх кількісних значень; 

- навести приклад практичного використання узагальнених показників 

ефективності застосування БПС. 

4.1.1. Аналіз теоретичних підходів щодо удосконалення методології 

зовнішнього проєктування БПС. Вище було зазначено, що проектування 

сучасних БПС в інтересах вітчизняних організацій має виконуватись із 

залученням новітніх методів проектування, які б забезпечили високу 

конкурентоспроможність нових зразків морської робототехніки на 

внутрішньому і зовнішньому ринках.  Такі методи мають ґрунтуватись на 

системному підході [49, 97], який забезпечує певні переваги перед 

традиційними методами дослідження і проектування БПС. 

До ефективних підходів у проектуванні нових зразків морської техніки 

слід віднести також методологію дослідницького проектування [98], яка 

охоплює наукові, експериментальні та проектні роботи з метою формування 

концепту нового об’єкту суднобудівної промисловості вже на ранніх стадіях її 

проектування – формуванні технічного завдання, розробці технічних 

пропозицій та ескізного проекту.  

Зазвичай проектування будь-якої морської інженерної споруди включає 

дві основні стадії [56], які по відношенню до створення БПС можна 

представити як: 

- зовнішнє проектування – формування цілей проектування та 

узагальнених експлуатаційних характеристик, уточнення кола розв'язуваних 

завдань та вимог до їх результатів; формування вимог до об'єкта проектування 

та розробку технічного завдання (ТЗ), що містить основні технічні вимоги до 

нього, взаємодії з судном-буксирувальником та його палубним обладнанням, 

що забезпечують ефективне виконання завдань за призначенням; дослідження 
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умов взаємодії з зовнішнім середовищем та вимог щодо протистояння 

зовнішнім впливам природного та антропогенного походження; 

- внутрішнє проектування – визначення внутрішньої структури об'єкта 

проектування, прийняття технічних рішень щодо його складових частин, 

параметрів, режимів експлуатації; відповідно до  вимог ТЗ (зовнішнього 

проектування) розробку необхідної технічної та проектно-конструкторської 

документації. 

На цей час не створено єдиного теоретичного підходу до процесу 

проектування БПС на основі системного підходу і, зокрема, на ранніх стадіях 

проектування. Тому актуальним є прикладне наукове завдання розробки 

загальної методології зовнішнього проектування таких систем на принципах 

системного підходу як початкової стадії створення конкурентоздатних засобів 

підводної робототехніки. 

Дослідженню буксируваних підводних апаратів і систем та розробці 

методів їх проектування присвячено значну кількість наукових монографій і 

статей у наукових журналах. Фундаментальні наукові результати отримані у 

[2, 13, 49, 99], де викладено дослідження властивостей БПС та методи 

розрахунку їх складових у квазістаціонарних та динамічних режимах. Однак, 

у вказаних публікаціях не висвітлено питання обґрунтування вимог до 

технічних характеристик БПА на ранніх стадіях проектування. 

У роботі [7] досить повно описані методи математичного моделювання 

БПС та особливості проектування окремих складових, що важливо для етапів 

технічного проектування, але не може слугувати інструментарієм на ранніх 

стадіях проектування БПС.  

У роботі [100]  детально розглядаються питання застосування БПС, що 

частково може бути корисним на стадії зовнішнього проектування, проте 

матеріал подано у вигляді загального опису та без аналітичних викладок і, 

таким чином, має допоміжний характер. 

Значну кількість публікацій присвячено розробкам і застосуванню БПС 

у воєнних цілях. У працях зарубіжних авторів розглядаються як загальні 
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питання застосування БПС у протимінній війні, так і питання побудови 

протимінних буксируваних систем. Однак, вказані матеріали не містять 

проектних методик ні для зовнішнього, ні для внутрішнього проектування. 

Так, в роботі [101] у загальному вигляді формулюються завдання щодо 

необхідності створення БПС в інтересах ВМС Збройних Сил України, проте 

питання власне проектування таких систем автори не досліджують. 

Комплексний підхід до проектування БПС для виявлення та класифікації 

затонулих підводних об’єктів на мілководді (<50 м) розглянуто в [48]. Автори 

планують виконати проектне дослідження з аналізу набору вимог замовників 

та користувачів БПС, розробити специфікацію, яка відповідатиме вимогам та 

включатиме: корпус БПА та систему сенсорів, системи суден-

буксирувальників (кабельні лебідки, кабель-буксири, електроніку тощо), 

інтерфейси електричної енергії та даних та ін. 

Більш детально і повно питання проектування розглянуто в [50], проте 

публікація носить навчально-методичний характер і питання проектування у 

чистому вигляді в ній не розглядаються. 

Найбільш близькою за постановкою задачі є робота [82], в якій у 

загальнонауковій постановці сформульовано принципи внутрішнього 

проектування БПС на основі принципів системного підходу. Однак, 

особливості застосування методології системного підходу до стадії 

зовнішнього проектування БПС автори не розглядають. 

Аналіз наведених публікацій свідчить про наявність досить глибоких 

теоретичних досліджень та проектних методик, які відносяться до стадії 

внутрішнього проектування БПС. Одночасно можна констатувати практично 

повну відсутність досліджень, пов’язаних з розвитком методів зовнішнього 

проектування БПС. 

Так, наразі у науково-технічній літературі відсутні дослідження, які б 

могли слугувати теоретико-методологічною основою при формуванні 

передпроектного обрису нової БПС, попереднього визначення їх технічних 
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характеристик та оцінок очікуваної ефективності застосування за 

призначенням.  

Зокрема, з позицій Замовника БПС актуальним є створення методик 

науково обґрунтованого визначення необхідної кількості замовлених БПС для 

пошуково-розвідувальних та протимінних морських операцій, формування 

вимог до суден-буксирувальників БПС та їх палубного обладнання, 

попередньої оцінки продуктивності БПС та ін. 

4.1.2. Виклад основного матеріалу дослідження. Сутність системного 

підходу при зовнішньому проектуванні БПС полягає у формуванні та 

всебічному аналізі узагальнених показників MG ефективності застосування 

майбутньої БПС за призначенням. Такі показники утворюють основу для 

формування державного замовлення та подальшого створення й прийняття до 

експлуатації нових зразків БПС. 

На цей час у проектній практиці БПС такі показники відсутні, а їх 

формалізація знаходиться на початковій фазі свого розвитку [102]. 

Попередній аналіз стану справ у вітчизняній робототехніці [103] та 

власний досвід автора у проектуванні та експлуатації засобів підводної 

робототехніки свідчить, що до узагальнених показників MG для БПС, у першу 

чергу, слід віднести: 

- множину типових завдань морської діяльності підводного походження 

TUW, які мають розв’язувати державні морські служби відповідно до роду своєї 

діяльності;    

- множину методів роботизованого виконання ММС цим завданням;  

- множину показників ефективності застосування одиночної БПС МР 

при реалізації вказаних методів ММС;  

- множину основних технічних характеристик БПС СТТ, які мають 

відповідати умовам їх застосування;  

- множину техніко-економічних показників ІТЕ, які можуть бути 

покладені в основу державного замовлення на створення БПС відповідного 

призначення.  
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Таким чином, множина узагальнених показників ефективності 

застосування майбутньої БПС має наступні складові: 

 

MG={TUW; ММС; МР; СТТ; ІТЕ}.      (4.1) 

 

Оскільки на цей час однією з актуальних задач забезпечення ефективної 

роботи вітчизняних морських організацій є безпека їх діяльності, розглянемо 

змістовну частину зазначених узагальнених показників ефективності 

використання БПС при їх застосуванні для задач моніторингу підводної 

обстановки у територіальному морі України. 

Виходячи з «Морської доктрини України на період до 2035 року» 

множину TUW типових завдань морської діяльності підводного походження 

можна представити у вигляді наступних завдань: 

 

TUW={TUW-М; TUW-Т; TUW-D; TUW-IS; TUW-A},     (4.2) 

 

де TUW-М – мінні загрози, які полягають у можливому мінуванні акваторій 

портів та підходів до них TUW-МР, мінуванні рекомендованих водних 

транспортних шляхів TUW-МW, мінуванні акваторій військово-морських баз та 

підходів до них TUW-МВ, мінування акваторій важливих об’єктів видобувної 

галузі держави (морських газо- і нафтовидобувних платформ тощо) TUW-МО, 

постановки мінних загороджень у територіальних водах держави TUW-МU з 

метою блокування міжнародних морських транспортних сполучень; 

TUW-Т – загрози терористичних нападів на судна TUW-ТS та морські 

інженерні споруди TUW-ТЕ (морські стаціонарні платформи, бурові установки 

тощо);  

TUW-D – загрози скоєння диверсійних акцій відносно суден TUW-DS, 

морських інженерних споруд TUW-DЕ та об’єктів портової інфраструктури  TUW-

D; 
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TUW-IS – загрози, пов’язані з розміщенням у територіальних водах 

держави розвідувальної апаратури (на дні TUW-ISВ і в товщі води TUW-ISW); 

TUW-A – загрози, пов’язані з розміщенням у територіальних водах 

держави підводних складів озброєння TUW-AW та воєнної техніки TUW-AT з метою 

підготовки збройної агресії. 

Множина ММС методів протистояння зазначеним загрозам може бути 

представлена наступними методами: 

 

ММС={ММС-М; ММС-D; ММС-I; ММС-N},      (4.3) 

 

де ММС-М – методи проведення моніторингу (постійного ММС-МС і 

періодичного ММС-МР, які виконуються планово, та цільового ММС-МТ, який 

виконується за наявності конкретної інформації про реалізацію загрози – ознак 

мінування акваторії чи ознак інших видів несанкціонованої діяльності на 

акваторії);     

ММС-D – методи документування підводної обстановки (картографування 

донної поверхні ММС-DК, підводної фото- чи відеозйомки ММС-DV, 

магнітометричної ММС-DМ та гідроакустичної зйомки ММС-DG);     

ММС-I – методи інформаційного забезпечення заходів (технологій 

застосування БПС) для організації протидії загрозам, які виникли для держави 

з морського напрямку (методи ідентифікації ММС-IId та класифікації ММС-IIc 

загроз);     

ММС-N – методи нейтралізації загроз державі з морського напрямку 

(попереджувальні ММС-NW та силові ММС-NL).  

Множина МР показників ефективності застосування одиночної БПС при 

реалізації вказаних методів протистояння ММС загрозам TUW має містити, 

власне, показники та методики їх застосування, за допомогою яких службові 

особи, що приймають рішення, могли б кількісно оцінити ключові індикатори 

впливу БПС на зниження чи нейтралізацію загроз. 
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У загальному випадку множину таких показників можна представити у 

наступному складі: 

 

МР={МР-М; МР-D; МР-I; МР-N},       (4.4) 

 

де МР-М – показник якості проведення моніторингу акваторії, який 

характеризує імовірність виявлення ознак несанкціонованої діяльності на 

акваторії і містить підмножину наступних показників: імовірність виявлення 

факту мінування акваторії МР-ММ, імовірність виявлення підготовки 

терористичного акту МР-МТ чи диверсії МР-МD; імовірність виявлення фактів 

установки підводної розвідувальної апаратури МР-МI чи облаштування 

підводного складу озброєння та воєнної техніки МР-МA;  

МР-D – показник якості документування підводної обстановки, який 

оцінюється виокремлювальною здатністю джерел інформації про підводну 

обстановку МР-DR, що встановлені на БПС, та точністю МР-DC систем керування 

просторовим рухом БПС;  

МР-I – показник ефективності інформаційного забезпечення заходів 

протистояння загрозам TUW; це, у першу чергу, ефективність роботи 

прикладного програмного забезпечення щодо автоматичного розпізнавання 

образів МР-ІR, достовірність ідентифікації МР-IІ та класифікації МР-IС виявлених 

загроз відповідно до  показників МР-М  та МР-D; 

МР-N – показник ефективності підводних робіт з нейтралізації загроз 

державі з морського напрямку, який у загальному випадку містить оцінки 

попереджувальних МР-NW та силових МР-NL дій екіпажу БПС; зазвичай, 

попереджувальні дії передбачають звукове (гідроакустичне) попередження 

підводного диверсанта про факт його виявлення з тим, щоб змусити 

відмовитись від атаки; силові дії екіпажу БПС передбачають застосування 

проти підводного диверсанта зброї нелетальної та летальної дії, а проти 

виявлених морських мін – засобів гуманітарного чи бойового розмінування. 
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Множина СТТ основних технічних характеристик характеризує загальні 

властивості майбутньої БПС, які мають забезпечити реалізацію методів ММС 

протистояння імовірним загрозам TUW. До таких характеристик належать: 

- продуктивність CTT-MСU виконання підводних робіт переліку ММС 

одиночною БПС та продуктивність CTT-MСG виконання цих робіт групою БПС; 

останній показник характеризує можливості як групового застосування 

декількох суден-буксирувальників з одиночними БПС на борту, так і 

застосування декількох БПС з борту одного судна-буксирувальника; 

- можливість реалізації принципу «все за одне занурення» CTT-OD, який 

автор пропонує як розвиток відомої SLAM-технології виконання підводних 

робіт [23]; сутність принципу полягає в одночасному виконанні буксируваною 

підводною системою наступних трьох робіт: побудова цифрової карти донної 

поверхні CTT-ODС, локалізація (обчислення) складових БПС на цій карті CTT-ODL 

та виконання підводних технологій CTT-ODT протистояння ММС імовірним 

загрозам TUW. 

Таким чином, множину CTT основних технічних характеристик 

майбутньої БПС можна представити у вигляді: 

 

CTT={CTT-MСU; CTT-MСG; CTT-OD}.      (4.5) 

 

Множина ІТЕ техніко-економічних показників, які можуть бути 

покладені в основу державного замовлення, укрупнено може бути 

представлена трьома наступними характеристиками: 

- показниками витрат на закупівлю БПС ІТЕ-Р; 

- показниками витрат на експлуатацію (застосування за призначенням) 

БПС ІТЕ-Е;  

- показниками витрат на ремонт БПС ІТЕ-R. 

Таким чином, множину ІТЕ можна представити наступною залежністю: 

 

ІТЕ={ІТЕ-Р; ІТЕ-Е; ІТЕ-R}.        (4.6) 
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У свою чергу, показники (6) мають наступну структуру: 

 

ІТЕ-Р={ІТЕ-РР; ІТЕ-РС; ІТЕ-РА};       (4.7) 

ІТЕ-Е={ІТЕ-ЕР; ІТЕ-ЕТ; ІТЕ-ЕV};       (4.8) 

ІТЕ-R={ІТЕ-RР; ІТЕ-RТ},        (4.9) 

 

де ІТЕ-РР, ІТЕ-РС, ІТЕ-РА – відповідно, витрати на проектування, будівництво 

та випробування БПС;   

ІТЕ-ЕР – експлуатаційні витрати на БПС при її застосуванні за 

призначенням (реалізація методів ММС), а також витрати на її технічне 

обслуговування і ремонт; 

ІТЕ-ЕТ – комплекс часових показників, які характеризують застосування 

БПС – річний фонд часу експлуатації, річні витрати на технічне 

обслуговування та ремонт, коефіцієнт технічного використання БПС, 

навчання екіпажу тощо [104, 105] (зазначимо, що при оцінках роботи БПС 

спільно з СБ доцільно його показники включати у показники ІТЕ-ЕР та ІТЕ-ЕТ); 

ІТЕ-ЕV – комплекс показників, що оцінюють необхідну кількість БПА для 

державної закупівлі з урахуванням їх ремонтів та бойових втрат; 

ІТЕ-RР, ІТЕ-RТ – показники, які дають змогу оцінити витрати фінансових та 

часових ресурсів на ремонтні роботи БПА. 

Залежності (4.1)-(4.9) утворюють перелік узагальнених показників MG 

ефективності застосування майбутньої БПС за призначенням та за умов 

розробки відповідних методик їх обчислення дають змогу формалізувати 

підготовку пропозицій до державного замовлення відносно оснащення ВМС 

Збройних Сил України сучасними буксируваними підводними системами.  

Структура та склад узагальнених показників (4.1)-(4.9), отримана на 

основі системного підходу наведена на рис. 4.2. 

Отримані структура і склад показників утворюють теоретичну основу 

для формування вимог до створюваних БПС на стадії зовнішнього 

проектування нових зразків буксируваної підводної техніки. 
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4.1.3. Практичне використання узагальнених показників ефективності 

застосування БПС. 

Зазначимо, що розробка методів обчислення кількісних значень 

узагальнених показників (4.1)-(4.9) є окремим прикладним науковим 

завданням. Тут у якості прикладу розглянемо один з основних показників 

ефективності застосування БПС – продуктивність CTT-MСUCTT виконання 

підводних робіт ММС-МММС (моніторинг) одиночною БПС.  

4.1.3.1. Нехай оперативному моніторингу на предмет виявлення 

морських мін підлягає донна поверхня прямокутної акваторії площею S, що 

має ширину В і довжину L. Приймемо також, що обстеження заданої акваторії 

виконується системою «СБ – БПС» паралельними галсами довжиною L з 

коефіцієнтом «перекриття» kG>1 ширини bG робочої зони пошукового 

обладнання БПА.   

Тоді продуктивність CTT-MСU обстеження акваторії можна представити 

відношенням площі акваторії S до часу обстеження Т: 

 

CTT-MСU=S/Т=
 

СБ R СБ R

,G G G G G G

G R GR

G

k b L k b L k b L

t t blL L

v v v k v


 

    
    

   

    (4.10) 

 

де  tG, tR – відповідно, тривалість одного галсу СБ та тривалість 

розвороту СБ між сусідніми галсами; vСБ – швидкість буксирування «на галсі»; 

vR, lR – відповідно, середня швидкість руху та довжина шляху при переводі 

БПС на наступний галс (вважаємо кількість галсів парним). 

Залежність (4.10) дає змогу попередньо (при підготовці пропозицій 

державного замовлення) оцінити продуктивність оперативного моніторингу 

заданої акваторії при застосуванні одиночних БПС з різними технічними 

характеристиками.  

Наприклад, якщо протимінна операція передбачає виконання 

моніторингу (розвідки) квадрату морської акваторії площею S=1,0 кв. миля 
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(В=L=1,0 морська миля) з можливим використанням двох варіантів 

гідролокатора бічного огляду (ГБО), оснащення якими планується для БПА, 

тоді для оцінки її продуктивності згідно (4.10) отримаємо наступні дані: 

 

Тип ГБО kG bG, м vСБ, 

м/с 

vR, м/с lR, м CTT-MСU, м2/с 

EdgeTech 4200 1,1 100 6,0 3,0 50,0 504,5 

SeaKing Towfish 1,05 200 3,0 3,0 100,0 476,23 

 

Тут прийнято, що СБ при переході на наступний галс виконує розворот 

по півколу з радіусом bG.  

У результаті розрахунків отримуємо кількісні показники продуктивності 

при застосуванні двох варіантів приладового забезпечення БПА, що дає змогу 

прийняти обґрунтоване рішення відносно цього показника на попередній 

стадії формування державного замовлення. 

4.1.3.2. У якості прикладу розробки техніко-економічних показників 

(множина ІТЕ) розглянемо показник ІТЕ-Е витрат на експлуатацію (завдання 

проведення оперативного моніторингу ММС-МММС) за допомогою БПС, яку 

планується замовити для поставки на озброєння.  

Розглянемо витрати на морську пошукову операцію з моніторингу m 

морських акваторій AM. Для обстеження кожної акваторії AMi необхідно 

виконати nGi галсів (i=1,…m) та nRi розворотів СБ між сусідніми галсами. При 

цьому, має місце відношення: i
Gi

G G

B
n

k b
 
  

 (округлення до більшого 

цілого). 

Позначимо через zGi витрати ресурсу системи «СБ – БПС» (часу, коштів 

або інших відповідно завданню розрахунку) на виконання одного повного 

галсу з розворотом для i-ї акваторії.  

Якщо позначити множину морських акваторій AMi у вигляді вершин 

графа, а дистанції переходів між i-ю та (i+1)-ю вершинами у вигляді дуг графа 
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LMi(і+1), то витрати ресурсів на перехід системи «СБ – БПС» між сусідніми 

акваторіями можна позначити через zLi(і+1). 

Тоді загальні витрати ресурсів ІТЕ-Е системи «СБ – БПС» на морську 

пошукову операцію з моніторингу m морських акваторій AM можна 

представити у вигляді наступної суми витрат:  

 

 
1

1 ( 1) 2

1 1

,
m m

ТЕ ЕP B Gi Gi Ri Ri i i B

i i

І z n z n z z z


 

 

                        (4.11) 

 

де zB1, zB2 – витрати ресурсів на перехід, відповідно, з порту базування 

СБ до першої акваторії, яка підлягає моніторингу (і=1), та перехід від 

останньої акваторії (і=m) до порту базування СБ. 

Нарешті, за необхідністю, на базі залежностей (4.10)-(4.11) легко 

визначається відносний показник продуктивності БПС: 

 

.TT MСU
TT MCU

ТЕ ЕP

C
C

І





        (4.12) 

 

Зазначимо, що розробка кожного з узагальнених показників 

ефективності (4.1) та їх складових є складним і трудомістким завданням. 

Однак, їх створення і застосування на стадії зовнішнього проектування дають 

змогу сформулювати науково обґрунтовані вимоги до державного оборонного 

замовлення на створення і впровадження у морську практику сучасних 

високопродуктивних БПС. 

4.1.3.3. Розглянемо тепер результати застосування системного підходу 

для зовнішнього проектування БПС, використовуючи методологію SWOT-

аналізу [106]. Вказана методологія також ґрунтується на системному підході 

до інноваційної діяльності, що дасть змогу оцінити отримані результати з 

єдиних науково-методичних позицій. 
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Strengths. Головною перевагою застосування системного підходу для 

зовнішнього проектування БПС слід вважати комплексне урахування 

головних чинників, які суттєво впливають на обрис майбутньої БПС як 

складової технічного забезпечення ВМС Збройних Сил України. Розгляд з 

єдиних методологічних позицій імовірних загроз державі з морського 

напрямку та методів технічного протистояння цим загрозам, а також уведення 

у розгляд множини показників ефективності застосування та основних 

технічних характеристик одиночної БПС забезпечують всебічне урахування 

специфіки їх застосування в цілях проведення підводних пошукових робіт. 

Weaknesses. Слабкою стороною застосування системного підходу для 

зовнішнього проектування БПС можна вважати велику кількість 

невизначеностей у початкових даних та імовірнісний характер як, власне, 

загроз, так і оцінок ефективності застосовуваних методів протидії. Тому у 

подальшому необхідно створювати методики кількісної оцінки показників 

ефективності застосування БПС на основі широкого застосування 

математичного апарату теорії ймовірностей.  

Opportunities. Основні можливості просування системного підходу у 

зовнішньому проектуванні БПС залежать від послідовності реалізації заходів, 

передбачених Морською доктриною України [21] та щорічними планами 

модернізації техніки для ВМС Збройних Сил України. Практична реалізація 

вказаних документів буде визначати потреби галузі у сучасних методах 

проектування засобів морської робототехніки і, зокрема, буксируваних 

підводних систем. 

Threats. До основних загроз використання системного підходу на стадії 

зовнішнього проектування БПС можна віднести тимчасову відмову 

підприємств України від закупівлі БПС вітчизняного виробництва на користь 

придбання зарубіжної підводної робототехніки. Такий сценарій розвитку 

процесів модернізації озброєння і військової техніки у ВМС Збройних Сил 

України, однак, не виключає застосування розроблених узагальнених 
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показників ефективності застосування БПС для обґрунтованого зарубіжного 

замовлення вказаної техніки. 

 

4.2 Апробація адитивної технології виробництва елементів буксируваної 

підводної системи 

 

4.2.1. Коротка характеристика адитивних технологій та 3D-принтерів 

для їх реалізації. 

Відомо, що адитивні технології є однією  з форм технологій адитивного 

(пошарового) виробництва, де тривимірний об'єкт створюється шляхом 

накладання послідовних шарів матеріалу, використовуючи раніше розроблені 

цифрові 3D-моделі [107]. Для друку використовують 3D-принтери, які 

створюють запроєктовані об'єкти шляхом послідовного накладання 

пластичного матеріалу на основі віртуальної 3D-моделі.  

Застосування 3D-друку дає змогу, практично напряму, виготовляти 

отримані в CAD-системах проєкті рішення. Технології створення виробів за 

адитивними технологіями різні і їх можна розділити на основні типи [108, 

109]: 

– стереолітографія; 

– лазерне спікання порошкових матеріалів; 

– пошарова друк розплавленої полімерної ниткою; 

– технологія струменевого моделювання; 

– технологія склеювання порошків; 

– ламінування листових матеріалів; 

– опромінення ультрафіолетом через фотомаску. 

Сьогодні адитивні технології відіграють значущу роль в сучасному 

виробництві, оскільки розширюють можливості створення складних деталей, 

вузлів, агрегатів майже без обмежень по їх геометричній складності. 

Одночасно адитивні технології здатні суттєво прискорити процес підготовки 

виробництва до випуску новітніх зразків техніки, напряму отримуючи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/3D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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завдання на вироблення деталей від САПР, минаючи такі вартісні та 

трудомісткі етапи як виготовлення шаблонів, матриць, прес-форм, штампів, 

додаткової оснастки, технологічного виробничого інструментарію і т. д.  

У порівнянні з традиційною – субстрактивною технологією, адитивна 

виявляється більш економною і екологічною, оскільки зменшує 

енергоспоживання, скорочує відсоток браку та відходів. Проте АТ не 

виключає розвиток та використання субстрактивної технології, а тільки 

гармонічно доповнює її. 

Відомо, що рівень розвитку промисловості, її сучасність, інноваційність, 

технологічність, безпечність є показниками сталості розвитку країни, її 

економічного процвітання та обороноспроможності. Тому розвиток 

української промисловості (машинобудування, ракето-авіабудування 

кораблебудування.) та України як держави в цілому, вже зараз залежить від 

здатності інтегрування у виробничий процес адитивні технології. Таким 

чином, питання впровадження цих технологій у практику створення БПС та 

питання організації таких видів виробництва в Україні є важливою та 

актуальною задачею загальнодержавного значення. 

На даний час проектуванням та виготовленням промислових 3D-

принтерів для адитивних виробництв займається декілька компаній. 

Наприклад, компанія Thermwood приділяє особливу увагу виробництву 

промислових інструментів для різних галузей промисловості, включаючи 

аерокосмічну, автомобільну, ливарну й морську. Компанія представляє 

лінійку своїх 3D-принтерів LSAM з максимальним робочим об’ємом 3D 

принтера LSAM 3,05х1,52х30,5 метрів. Компанія пропонує також моделі з 

робочою площею 3,05х3,05 м (рис. 4.3,а) 3,05х6,1 м (рис. 4.3,б). В якості 

матеріалу для друку використовується термопластик армований 

вуглеволокном.  

На рис. 4.3 також показані приклади успішного застосування адитивних 

технологій для виготовлення об’єктів морської техніки. 
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Рисунок 4.3 – 3D-принтери та виготовлені ними елементи морської техніки: 

а, б – 3D принтери LSAM компанії Thermwood; в, г – 3D-принтер компанії 

BAAM та виготовлений ним корпус підводного апарата; д-ж – виготовлені  

3-D друком морські інженерні споруди (понтон, буй, берегова споруда); з – 

зовнішній корпус торпеди   
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При 3D-друку моделі з металу деталь створюється шляхом зв'язування 

шарів сталевого порошку. Після того, як шар сталевого порошку 

розподіляється по робочій поверхні, спеціальна друкуюча голівка  

Порівняння різних моделей промислових 3D-принтерів, які 

представлені на сучасному ринку та які можуть бути використані при 

створенні складових БПС, наведено у табл. 4.1 

 

Таблиця 4.1 - Порівняння характеристик  промислових 3D принтерів 

№ Назва 3D принтера  
Компанія 

виробник 
Матеріал друку 

1 2 3 4 

1 LSAM 3D Printer Thermwood, 

армовані 

термопластичні 

композиційні 

матеріали 

2 

VX4000 - THE WORLD'S 

BIGGEST INDUSTRIAL 

3D PRINTER 

Voxeljet Піски 

3 

VX2000 - ECONOMICAL 

3D PRINTING OF SAND 

CORES 

Voxeljet Піски / Пластик 

4 

VX1000 3D printer - 

THE PRODUCTIVE 

UNIVERSAL EXPERT 

Voxeljet 
Полиметил-

метакрилат 

5 
MetalFAB1 large 3D 

printer 
 

Пластмаса и пісок 

(пісок кремнезем) 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 

6 
Ingersoll WHAM 3D 

printer. 

Ingersoll and ORNL 

Partner 

Термопластичний 

композит, що 

складається з 20% 

вуглецевого 

волокна. 

7 
BAAM 3D printer 

 

Cincinnati 

Incorporated. USA 

Термопластичні 

материали. 

ABS plastic з 40% 

скловолокна або 

вуглеволокна. 

8 
THE BOX BLB 

Industries /3D printers 

BLB Industries 

Sweden. 

ABS,  PLA, інші 

термопласти  

9 
AM1 Cosine Additive 3D 

printers 

Cosine Additive. 

Houston in the US 

ABS, PLA, інші 

термопласти 

10 

T3500 Tractus3D 

Printers. Max. build size 

1×1×2 м 

Tractus3D 

Netherlands 

ABS, PLA, інші 

термопласти 

11 DeltaWASP 3MT Italy 
PLA, інші 

термопласти 

 

4.2.2. Дослідницьке застосування адитивних технологій для 

виробництва елементів буксируваного підводного апарата 

Для перевірки можливостей застосування адитивних технологій для 

виробництва елементів БПС було розроблено 3D-документацію для найбільш 

складних і габаритних елементів БПА БПА проекту «Глайдер» – його 

гідродинамічного обтічника і несучих поверхонь. 3D-моделі цих елементів 

було розроблено за допомогою CAD-пакету програми КОМПАС-3D [71] 

https://www.aniwaa.com/product/3d-printers/wasp-deltawasp-3mt/
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На рис. 4.4 показано результати виготовлення на 3D-принтері цих 

елементів БПА проекту «Глайдер»,. 

            

а                                                       

   

б                                                         в 

Рисунок 4.4 – 3D-моделі та виготовлені за допомогою 3D-принтера елементи 

БПА проекту «Глайдер»: а – 3D-моделі елементів легкого корпусу та елемент 

крила; б – виготовлені елементи  гідродинамічного обтічника; в – елементи 

несучих поверхонь та елевонів 

 

Досвід застосування адитивних технологій виробництва зазначених  

елементів БПА проекту «Глайдер» показав, що витрати часу на їх 

виготовлення знизились у 15-20 разів у порівнянні з традиційною технологією 

ручного виготовлення матриць та їх обклеювання склопластиком. При цьому, 

собівартість виконаних виробничих робіт знизилась у 12-15 разів. 

Разом тим були виявлені недоліки в застосуванні такої технології, які 

обумовлені відсутністю практичного досвіду застосування 3D-принтерів: 

- габаритні розміри деяких деталей БПА виявились завеликими для їх 

виготовлення як суцільних конструкцій, тому перед 3D-друком таких 

елементів довелось коригувати вихідні 3D-моделі, що ускладнило їх 

подальший монтаж на БПА; 
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- вибір конструкційного матеріалу елементів необхідно виконувати з 

урахуванням їх міцності на гідростатичний тиск, назважаючи на малі глибини 

занурення. 

Однак, у цілому отримані результати свідчать, що адитивні технології 

дають змогу продукувати широкий спектр елементів конструкцій БПС, 

починаючи з мілких деталей конструкцій її складових (рис. 3) і закінчуючи 

міцними корпусами (МК) БПА та рамними конструкціями інженерних систем 

(ІС) БПС. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. На основі методології системного підходу вперше розроблено 

структуру узагальнених показників ефективності застосування БПС, які 

утворюють методологічну основу для формування державного замовлення на 

проєктування і створення таких систем в інтересах вітчизняних організацій, 

які ведуть виробничу діяльність на морі. 

2. Вперше розроблено основні складові отриманих узагальнених 

показників ефективності застосування БПС, що утворює теоретичну основу 

для розробки методів їх кількісної оцінки на стадії зовнішнього проектування 

такого виду морської техніки. 

3. Наведено приклади практичного використання деяких узагальнених 

показників ефективності застосування БПС для моніторингу морських 

акваторій, які дають змогу прийняти обґрунтоване рішення на попередній 

стадії формування державного замовлення. 

4. Практично доведено ефективність та промислову перспективність 

адитивних технологій шляхом їх часткового впровадження у проектну і 

виробничу практику при створенні БПС проекту «Глайдер». 

 

Основні матеріали розділу опубліковано в [71, 82, 95, 96]. 
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертаційній роботі на основі системного підходу та рівнянь 

існування розв’язано актуальне прикладне наукове завдання удосконалення 

проєктування ненаселених буксируваних підводних систем цивільного та 

подвійного призначення для оперативного обстеження мілководних 

захищених акваторій. Отримані результати утворюють теоретичне підґрунтя 

для пошуку ефективних проєктних рішень на ранніх стадіях створення таких 

систем. 

При цьому отримано наступні наукові та практичні результати. 

1. На основі огляду основних напрямків застосування та аналізу режимів 

роботи ненаселених буксируваних підводних систем цивільного та подвійного 

призначення встановлено, що такі системи належать до найбільш продуктивних 

при оперативному обстеженні мілководних захищених акваторій держави, а їх 

створення є актуальним завданням у напрямку впровадження безекіпажних 

систем у морську практику. 

2. На основі аналізу сучасних підходів до проєктування засобів морської 

техніки взагалі і, зокрема, ненаселених буксируваних підводних апаратів і 

систем, обґрунтовано доцільність створення нових конкурентоздатних  зразків 

такої техніки та можливість підвищення ефективності проєктних рішень на 

ранніх стадіях їх розробки шляхом застосування методології системного 

підходу та розроблених в НУК рівнянь існування для таких об’єктів підводної 

техніки. 

3. У результаті аналізу існуючих методів проєктування засобів морської 

техніки вперше розроблено генезис технологій проєктування ненаселених 

буксируваних підводних систем для оперативного обстеження мілководних 

захищених акваторій, на основі якого обґрунтовано залучення новітніх 

технологій інформаційного забезпечення конструкторських та виробничих 

робіт. 
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4. На основі аналізу конструкцій та режимів роботи ненаселених 

буксируваних підводних систем удосконалено їх класифікацію на основі 

застосування системного підходу шляхом уведення чотирьох системних груп 

класифікаційних ознак – функціональних, енергетичних, інформаційних та 

конструктивних; для кожної групи розроблено множину додаткових ознак, які 

класифікують конструктивні та експлуатаційні особливості таких систем, що 

утворює інформаційне підґрунтя для підвищення продуктивності проєктних 

робіт на ранніх стадіях їх проєктування. 

5. Для перевірки можливості досягнення вимог технічного завдання вже 

на ранніх стадіях проєктування буксируваних підводних систем вперше 

побудовано множину матриць обмежень технічного завдання на 

конструктивні, енергетичні, інформаційні та експлуатаційні характеристики 

складових БПС та множину матриць цих характеристик для поточного етапу 

їх проєктування; попарне порівняння відповідних елементів цих матриць після 

кожної ітерації проєктних розрахунків дає можливість оперативно визначити 

рівень відповідності поточних конструкторських  рішень вимогам технічного 

завдання. 

6. На основі методології системного підходу розроблено структуру та 

основні складові узагальнених показників ефективності застосування 

ненаселених буксируваних підводних систем для оперативного обстеження 

мілководних захищених акваторій, що утворює теоретичну основу для 

розробки методів їх кількісної оцінки на стадії зовнішнього проєктування та 

методологічну основу для формування державного замовлення такого виду 

підводної техніки; 

7. Удосконалено методику проєктування ненаселених буксируваних 

підводних систем на основі використання системного підходу та рівнянь 

існування, яка дає змогу оцінювати ступінь виконання вимог технічного 

завдання вже на ранніх стадіях проєктування, що утворює науково 

обґрунтовану методологічну основу для створення конкурентоспроможних 

засобів підводної техніки. 
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8. У результаті апробації створеної методики проєктування ненаселених 

буксируваних підводних систем на прикладі проєктування і будівництва 

буксируваного підводного апарата проєкту «Глайдер» доведено ефективність 

та промислову перспективність її використання при реалізації державних 

завдань створення і впровадження безекіпажних систем у морську практику. 

9. Теоретичні результати дисертаційних досліджень впроваджено при 

проєктуванні та створенні дослідного зразка ненаселеного буксируваного 

підводного апарата «Глайдер» в ТОВ «КАСКАД-СПЕЦСТРОЙ», а також НУК 

МОН України при розробці нових зразків підводної техніки в інтересах 

вітчизняних організацій. 
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