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СЕКЦІЯ 1. ТЕОРІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДВОДНИХ 
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

УДК 629.584, 539.3 

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ НАМОТКИ НА ПРОЧНОСТЬ 
ТОРОИДАЛЬНОГО ПРОЧНОГО КОРПУСА 

ПОДВОДНОГО АППАРАТА ПРИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ 
СЖАТИИ 

Авторы: С.Ф. Белая; Е.Т. Бурдун, к.т.н., проф., Национальный 
университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, 
Украина 

В подводном судостроении прекрасно зарекомендовал в качестве 
эффективного способа формообразования оболочечных конструкций 
из углепластика и стеклопластика метод автоматизированной намот-
ки, который сегодня позволяет изготавливать не только объемные из-
делия практически любых размеров, но и реализовывать максималь-
ные показатели физико-механических свойств полимерных компози-
ционных материалов. 

Особенности армированных композиционных материалов предпола-
гают совмещение двух важнейших процессов: производства самого ма-
териала и производства изделия из него [1]. Наиболее технологичным 
производством прочных корпусов подводных технических средств из 
полимерных композиционных материалов является метод намотки, кото-
рый осуществляется путем автоматической укладки волокон, что обеспе-
чивает максимальную реализацию и стабильность выходных прочност-
ных и физических свойств используемых материалов и стабильность ге-
ометрических параметров получаемого прочного корпуса. 

Использование способа создания конструкций намоткой из ком-
позиционных материалов позволяет ставить задачи их оптимизации 
еще в процессе проектирования. Следует указать, что оптимизация 
или рациональное использование волокнистого материала предпола-
гает и «оптимальный или расчетный» рисунок укладки, и оптималь-
ную конструктивную геометрию. 

При разработке новых проектов в подводном судостроении стали 
уделять внимание поиску новых эффективных решений для форм проч-
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ных корпусов, таких как тороидальная оболочка. Уже существуют проек-
ты подводных аппаратов, подводных лабораторий и подводных буровых 
платформ, прочный корпус которых имеет форму тороидальной оболоч-
ки. [2-4] Следует отметить, что создание тороидальных прочных корпусов 
из армированных пластиков оказывается технологически более простой 
процедурой, чем создание аналогичной конструкций из металлов. 

В настоящей работе исследуется влияние поперечной намотки с 
комбинацией продольной намотки и выкладки, и спиральной намотки 
нитью на прочность тороидального прочного корпуса кругового попе-
речного сечения на базе решения [5]. 

Показано, что учет разнотолщинности, возникающей при намотке 
поперечных слоев и спиральной намотки, оказывает влияние на вели-
чину напряжений.  

При анализе рис. 1. и 2. становится очевидно, что для прочного кор-
пуса (k=a/R=1/4, h=15 мм – толщина пакета, глубина погружения 1 атм), 
прогибы при поперечной намотке с комбинацией продольной намотки и 
выкладки в 2 раза ниже чем при спиральной намотке. Это обусловлено 
тем, что при первом варианте намотки корпус получается более жестким.  

 

  

а) б) 
Рис.1. Эпюры распределения прогибов и напряжений по толщине 

сечения тора, выполненного из стеклопластика (k=a/R=1/4, h=15 мм – 
толщина пакета, глубина погружения 1 атм) спиральной намоткой. 
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а) б) 
Рис.2. Эпюры распределения прогибов и напряжений по толщине  

сечения тора, выполненного из стеклопластика (k=a/R=1/4, h=15 мм – 
толщина пакета, глубина погружения 1 атм) поперечной намоткой с 

комбинацией продольной намотки и выкладки. 
 
Максимальные значения напряжений σθ и σφ (рис.1, 2) для проч-

ного корпуса с переменной толщиной (поперечная намотка с комби-
нацией продольной намотки и выкладки) в поперечном направлении 
достигают на внутреннем экваторе (θ=180˚), тогда как для тороидаль-
ной оболочки с постоянной толщиной стенки (спиральная намотка) 
наиболее нагруженными будут точки на внешнем экваторе (θ=0˚). 

Выводы: Проанализировано влияние поперечной намоткой с 
комбинацией продольной намотки и выкладки и спиральной намоткой 
на прогибы и прочность тороидального прочного корпуса подводного 
аппарата (k=a/R=1/4, h=15 мм – толщина пакета, глубина погружения 
1 атм), который находится под внешним гидростатическим давлением. 
Представляет интерес в дальнейшем рассмотреть влияние представ-
ленных схем намотки на тороидальные прочные корпуса с другими 
параметрами k и h. 

Список литературы: 
1. Бобович Б.Б. Неметаллические конструкционные материалы: 

учебное пособие. М.: МГИУ, 2009. – 383 с. 
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УДК 629.5 

ПРОЕКТНІ ЗАДАЧІ САМОХІДНИХ ПРИВ’ЯЗНИХ ПІДВОДНИХ 
СИСТЕМ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

Автори: Ж.Ю. Буруніна, к.т.н., доц.; О.П. Клочков; В.А. Надточій,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Самохідні прив’язні підводні системи (СППС) є високопродукти-
вним інструментом при виконанні морських пошукових та інспекцій-
них робіт [1]. Такі системи, зазвичай, використовуються з борту суд-
на-носія (СН) і містять самохідний телекерований підводний апарат 
(ПА), який за допомогою кабель-троса (КТ) та його кабельної лебідки 
(КЛ) з’єднаний з постом енергетики і керування (ПЕК), що розташо-
ваний на СН. 

Комбіноване застосування СППС використовується при обстеженні 
множини підводних об’єктів (ПО) на великих за площею акваторіях, ко-
ли питання продуктивності роботи СППС постає на перший план [2, 3]. 
Таке застосування СППС полягає у поєднанні традиційної схеми її засто-
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сування у самохідному режимі з іншою високопродуктивною технологі-
єю – буксируванням ПА у спеціальному контейнері – привантажувачі (П) 
у режимі пошуку ПО. У випадку виявлення ПО апаратурою СН підвод-
ний апарат переходить у самохідний режим допошуку та обстеження ПО, 
а СН при цьому продовжує пошук наступного ПО з незмінною швид-
кість ходу. Необхідне збільшення довжини попущеної чистини КТ забез-
печується малогабаритною підводною лебідкою (МПЛ) КТ, яка розташо-
вана у контейнері-привантажувачі П, рис. 1. 

 

  

а б 
Рисунок 1 – Комбіноване застосування самохідної прив’язної підвод-

ної системи в задачах пошуку та обстеження підводних об’єктів 
 
Контейнер-привантажувач при цьому виконано у вигляді буксиро-

ваного підводного апарата, глибина занурення якого регулюється несу-
чими поверхнями та хвостовим оперенням [4]. 

У випадку, коли довжини КТ на МПЛ виявляється недостатньо 
для повного обстеження виявленого ПО, пропонується зменшувати 
висоту ходу контейнера-провантажувача П, тоді просторова форма 
«гнучкої нитки» у складі КБ і КБ дасть змогу збільшити дистанцію від 
ПО до СН і, таким чином, збільшити загальний час обстеження ПО. 
Як резервний, передбачається варіант додаткового попускання КБ за 
допомогою буксирної лебідки СН. 

Проектування СППС такого типу вимагає розв’язку низки прик-
ладних задач гідромеханіки руху системи твердих і гнучких тіл у по-
тоці води, механіки нових конструкцій складових СППС, задач елект-
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ротехніки й автоматики, та розробки на їх основі прикладних інжене-
рних методик, призначених для проектних розрахунків елементів і 
підсистем такої СППС. 

До основних проектних задач СППС комбінованого застосування 
віднесемо: 

− визначення архітектурно-конструктивного типу твердих тіл 
системи – буксированого привантажувача та самохідного підводного 
апарата як носія пошукової та інспекційної апаратури; 

− розрахунок сил і моментів, які діють на тверді і гнучкі елемен-
ти СППС у квазістаціонарних та динамічних режимах її плоского та 
просторового руху для двох основних режимів її застосування (рис. 1); 

− розрахунок підсистеми електроенергетики СППС, яка забезпе-
чує функціонування вузлів електромеханіки (МПЛ, електроприводів 
виконавчих механізмів П ті ПА, дистанційно керованих замків-
фіксаторів ПА тощо); 

− розрахунок механіки, електроенергетики та автоматики МПЛ; 
− синтез систем автоматизованого та автоматичного керування 

СППС для всіх режимів її застосування. 
Остання проектна задача передбачає: 
пошук ПО гідроакустичними приладами СН та ПА, рис. 1,а (ре-

жим буксирування ПА, коли VСН= vП= vПА=const і hПА=const, hП=const);  
допошук ПО пошуковими приладами ПА та обстеження ПО віде-

озасобами ПА, рис. 1,б-в (самохідний режим руху ПА, коли vСН= vП= 
const, vПА=var, hПА= var);  

самостійний рух ПА до привантажувача П та автоматична присти-
ковка до нього (самохідний режим руху ПА з наведенням по маяку) з ме-
тою продовження пошуку наступного ПО. 

Список літератури: 
1. Блинцов, В. С. Привязные подводные системы – К. : Наукова 

думка, 1998. – 232 с. 
2. Костенко, Д. В. Вплив конструктивних параметрів прив'язних 

підводних систем на їхні експлуатаційні характеристики. Дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-
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ністю 05.08.03 – механіка та конструювання суден. Український дер-
жавний морський технічний університет, Миколаїв, 2003. 

3. Клочков О. П., Надточій В. А. Комбіноване застосування са-
мохідної прив’язної підводної системи та автоматизація керування 
нею [Текст] / Сучасні проблеми автоматики та електротехніки: Мате-
ріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною 
участю. – Миколаїв : НУК, 2015. – С. 54-55. 

4. Блинцов, А. В. Система автоматического управления специа-
лизированным морским комплексом с буксируемым подводным аппа-
ратом [Текст] / А. В. Блинцов, Т. Д. Чан // Восточно-Европейский 
журнал передовых технологий. – Харьков : ЧП «Технологический 
Центр», 2013. № 5/4 (65). – С. 23-27. 

УДК 629.5 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ 
ПРОСТОРОВОГО РУХУ АПА 

Автор: Г.С. Грудініна, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

В останні роки підводні апарати знаходять широке застосування 
при проведенні науково-дослідних, аварійно-рятувальних, промисло-
вих та інших робіт на континентальному шельфі і в океані. Апарати 
відрізняються різноманіттям форм і габаритних розмірів, мають різні 
принципи руху, стабілізації та управління. При цьому їх об'єднує зда-
тність вільно переміщатися в воді в тому чи іншому видаленні від  
поверхні. 

Автономні апарати мають спеціальний рухово-рушійний ком-
плекс. Вони можуть розвивати середні і високі швидкості руху. Зміна 
глибини занурення, як правило, здійснюється шляхом управління ди-
ферентом. Однак деякі автономні апарати, крім гвинта з горизонталь-
ною лінією валу, яка створює тягу по поздовжній осі, мають вертика-
льні гвинти. Останні дозволяють спливати і занурюватися не змінюю-
чи орієнтацію апарата [1]. 

Під час дослідження динаміки просторового руху підводних апа-
ратів, в якості базової математичної моделі використовують рівняння 
автономного підводного апарату (АПА), який може вільно переміща-
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тися в горизонтальній і вертикальній площині. Для аналізу цих пере-
міщень потрібна повна модель просторового руху твердого тіла в рід-
кому середовищі. Однією з головних особливостей задач динаміки 
твердого тіла є існування рухомої осі обертання (рис.1), [2]. Ключо-
вими кінематичними величинами для опису просторового руху є тен-
зори обертання та відповідні вектори кутової швидкості, за допомо-
гою яких у матричній формі виконується перехід з одного стану в ін-
ший, або обертання навколо нерухомої осі. Для побудови рівняння 
руху механічних систем використовують, як правило рівняння Лагра-
нжа або рівняння Ньютона-Ейлера. Джим Кейсі довів, що рівняння 
руху для твердого тіла, сформульовані в рамках обох підходів, еквіва-
лентні один одному [4]. 

При складанні рівнянь динаміки АПА слід мати на увазі, що його 
форма не відповідає еліпсоїду обертання. Для підвищення остійності 
апарати мають розвинуте кормове оперення у вигляді стабілізаторів, 
вертикального керма і елеронів (рис. 2), [4]. Тому в матриці приєднаних 
мас і моментів інерції необхідно враховувати внедіагональні елементи. 

 

 

 

Рисунок 1 – Глобальна і локальна 
 системи координат 

Рисунок 2 – Автоном-
ний підводний апарат 
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Специфічні особливості форми АПА відображаються залежністю 
гідродинамічних характеристик від кінематичних параметрів руху.  

Багато апаратів мають горизонтальні керма (елерони). При різно-
му повороті лівого і правого керма на кути лδ і пδ  диферентуючий 
момент управління визначається їх середнім значенням 

0,5( )д л пδ δ δ= + , а момент крену – їх різницею ( )к л пδ δ δ= − [3]. 
Інша конструктивна особливість АПА полягає в тому, що при од-

новальній руховій установці вісь вала рушія поєднується з поздовж-
ньою віссю апарата, а сам рушій складається з двох гвинтів з проти-
лежним обертанням. Завдяки цьому сила тяги орієнтується по осі ох, 
що виключає момент диференту і крену, які могли б грати роль додат-
кових збурень. 

Щоб отримати повну модель просторового руху АПА, рівняння 
рівноваги сил і моментів повинні бути доповнені рівняннями зв'язку 
загального вигляду. Ця модель використовується для аналізу глибоко-
го маневрування апарату, крену і диференту. Режими малого маневру-
вання і стабілізації можна досліджувати за спрощеними лініаризова-
ними рівняннями. 

Під час руху на деякій глибині з постійною швидкістю відбува-
ються малі коливання змінних стану (кутів атаки і дрейфу, нишпорен-
ня, крену і диференту) і керуючих впливів (кутів перекладки вертика-
льного і горизонтального рулів). При гарному вихідному балансуван-
ню апарату, коли досягається збіг точки прикладання сили водотон-
нажності з центром мас рівняння бічного і поздовжнього руху АПА 
виявляються незалежними, що дозволяє лініаризувати модель руху та 
привести рівняння до форми Коши. 

Специфіка підводних апаратів проявляється у відсутності позити-
вних моментів в рівняннях бортової і кільової качки, а також позицій-
них сил в рівнянні вертикальних переміщень. Це означає, що апарат 
не має остойчивість і його стійкий рух забезпечується автоматичною 
стабілізацією за допомогою вертикальних і горизонтальних рулів. 

У АПА слабо проявляється взаємний вплив рухів нишпорення і 
крену, тому можливий роздільний аналіз трьох видів рухів при плаванні 
АПА на заданій глибині. Бортова хитавиця, переміщення апарату в го-
ризонтальній (нишпорення і бічний знос) і поздовжньо-вертикальній 
площині досліджуються без урахування взаємного впливу. 
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Інший характерний режим руху АПА – це спливання і занурення 
по похилій траєкторії з великими кутами диференту, але малими ку-
тами атаки, дрейфу, крену і нишпорення при постійній швидкості хо-
ду. Перехід на похилу траєкторію здійснюється за допомогою горизо-
нтальних рулів, так само як і повернення в режим плавання по заданій 
глибині. При цих умовах рух апарату в поздовжньо-вертикальній 
площині описують перше і останнє лініаризоване рівняння рівноваги 
сил по вертикальній осі і моментів відносно поперечної осі, перетво-
рені до форми Коші. Неважко помітити, що позиційні змінні стану не 
впливають на кут атаки а і кутову швидкість, які можна визначати 
шляхом вирішення лінійних рівнянь динаміки. Таким чином матема-
тична модель руху АПА в розглянутому режимі розпадається на лі-
нійний і нелінійний блоки з одностороннім зв'язком між ними. 

Список літератури: 
1. Грудініна Г.С. Проблематика створення систем керування про-

сторовим рухом в умовах нестаціонарності параметрів об’єкту керу-
вання / Г.С. Грудініна // Сучасні проблеми автоматики та електротех-
ніки // Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною 
участю. – Миколаїв: НУК, 2015. – С. 88-90. 

2. J. Yuh, “Modeling and control of underwater robotic vehicles,” 
IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., vol. 20, no. 6, 1990. 

3. О'Рейли О. М. Курс динамики для инженеров: единый подход 
к механике Ньютона-Эйлера и механике Лагранжа. – М.-Ижевск: НИЦ 
«Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский инстиrут компьюте-
рных исследований, 2011.- 504 с. 

4. J. Casey. Geometrical derivation of Lagrange's equations for а 
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УДК 629.51 

АНАЛИЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
СОЗДАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ  

МОРСКИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ 
МЕЛКОВОДЬЯ 

Автор: А.Ю. Заец, Национальный университет «Одесская  
национальная морская академия», г. Одесса, Украина 

Одной из важных задач современной Украины является обрете-
ние энергетической независимости. Наличие запасов углеводородного 
сырья на шельфе Азово-Черноморского бассейна позволит решить эту 
задачу. На начало 2014 года на баланс ГАО Черноморнефтегаз было 
поставлено 17 месторождений (11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 
нефтяных). Их суммарные запасы: 58,56 млрд. куб. м газа, 1231 тыс. т 
конденсата, 2530 тыс. т нефти. В разработке и эксплуатаци находится 
десять месторождений (рисунок 1). На суше – Задорненское, Джан-
койское и Семёновское. В акватории Чёрного моря – Голицынское, 
Штормовое, Архангельское и Одесское, в акватории Азовского моря – 
Стрелковое, Восточно-Казантипское и Северо-Булганакское. Девять 
месторождений газовые и газоконденсатные, Семёновское – нефтяное. 
В стадии обустройства находятся месторождения Одесское и Безы-
мянное (газ), в стадии подготовки к обустройству (или завершения 
разведки) – Субботина (нефть) [1]. 

Острой проблемой для достижения успеха стоит отсутствие ре-
комендации при проектировании морских буровых установок (МБУ), 
которые бы учитывали все особенности эксплуатации на шельфе Азо-
вского и Черного морей.  

В данной работе произведен анализ зарубежного опыта создания и 
эксплуатации МБУ, степень их пригодности в условиях мелководья, 
что соответствует условиям Азовского моря [2]. 

Широкое распространение при освоении мелководного шельфа 
получили следующие типы МБУ: грунтовый искусственный остров, 
ледовый искуственный остров, «болотные» баржи. погружные плаву-
чие буровые установки (ППБУ), самоподъемные плавучие буровые 
установки (СПБУ), ледостойкие стационарные платформы (ЛСП). 
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Рисунок 1 – Схема разрабатываемых месторождений 

в Азово-Черноморском бассейне 
 
Рассмотрим преимущества и недостатки этих МБУ, учитывая 

условия эксплуатации на шельфе Азовского моря [3]: 
1. Грунтовые острова.  
Преимущества: использование местных дешевых материалов – 

песка, гравия и т.д.  
Недостатки: невозможность эксплуатации из-за мягкости и под-

вижности грунтов. 
2. Ледовые искусственные острова. 
Преимущества: простота строительства, экологичность.  
Недостатки: отсутствие постоянного припая. 

3. «Болотные баржи». 
Преимущества: мобильность, небольшие затраты на строительст-

во из-за возможности переоборудования транспортной баржи в буро-
вую установку. 
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Недостатки: ограничением при эксплуатации являются достаточ-
но высокие внешние нагрузки и размыв грунтов. 

4. ППБУ. 
Преимущества: мобильность 
Недостатки: большое влияние характеристик грунта и интенсив-

ности волнения и течений; сложность в эксплуатации с учетом ледо-
вых условий. 

5. СПБУ. 
Преимущества: мобильность; подъем корпуса над водой и кон-

такт СПБУ только опорами, что обеспечивает требуемые параметры 
устойчивости; уменьшение влияния размыва грунта (малая площадь 
колонн, большое заглубление), что сокращает траты на дополнитель-
ные мероприятия по защите грунта от размыва. 

Недостатки: достаточно высокая стоимость строительства; слож-
ность в эксплуатации с учетом ледовых условий. 

6. ЛСП. 
Преимущества: круглогодичная эксплуатация; стойкость к восп-

риятию ледовых нагрузок; обеспечение достаточной устойчивости за 
счет собственного балласта закрепления сваями. 

Недостатки: отсутствие мобильности. 
Проведенный анализ различных типов МБУ в условиях мелково-

дья показал, что учитывая наличия таких особенностей как мелково-
дье, ледовый режим и подвижные грунты очевидное преимущество 
имеют ледостойкие стационарные платформы и самоподъемные пла-
вучие буровые платформы. В дальнейшем планируется рассмотреть 
варианты конструкций оснований данных типов платформ с учетом 
реальных ледовых нагрузок. 

Список литературы: 
1. ГАО «Черноморнефтегаз»: [сайт]. [2013] URL: 

http://blackseagas.com (дата обращения 28.07.2013). 
2. Методика выбора архитектурно-конструктивного типа и об-

щепроектных характеристик плавучей буровой установки для бурения 
поисково-разведочных скважин в условиях мелководья: автореферат 
дис. кандидата технических наук: 05.08.03 / Халикова Дина Флюров-
на; [Место защиты: Крыловский гос. науч. центр]. – Санкт-Петербург, 
2014. – 22 с. 
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3. Фомин В. В. Атлас волнения, течений и уровня азовского моря 
[Текст] / В. В. Фомин, Н. Н. Дьяков, О. В. Левицкая // Международная 
конференция «Геоинформационные науки и экологическое развитие: 
новые подходы, методы, технологии» VI конференция «Геоинформаци-
онные технологии и космический мониторинг». – 2013. – Т.2. – С. 95-100. 

УДК 629.5.01:629.576 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСЧЕТА ВОЛНОВОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

АМФИБИЙНЫХ СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ НА 
ГЛУБОКОЙ ВОДЕ С УЧЕТОМ ДРЕЙФА 

Авторы: Д.В. Зайцев, к.т.н., доц.; Вал.В. Зайцев, д.т.н., проф;  
В.В. Зайцев, д.т.н., проф., Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Особенностью СВПА по сравнению с водоизмещающими судами 
является то, что во время висения или движения под судном образо-
вывается распределенная область повышенного давления, которая 
движется вместе с судном. 

Силы и моменты, обусловленные взаимодействием воздушной по-
душки (СВПА), как системы распределенных поверхностных давлений, 
с водной поверхностью на глубокой воде относятся к первой категории 
гидродинамических сил и моментов, действующих на СВПА.  

Когда распределение давления движется вдоль свободной повер-
хности жидкости, то сгенерированные волны будут аналогичными 
волнам порожденным судном, и при этом должна быть выполнена ра-
бота для их производства. Таким образом, распределение давления 
испытает силу сопротивления, или волновое сопротивление.  

На сегодняшний день в Украине есть большая потребность в сво-
ей производственной и проектной базе, а также в парке малых и сред-
них СВПА. В первую очередь потребность в таких судах есть у Мини-
стерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, пограничной 
службе и береговой охране. 
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Методика современного проектирования СВПА обязательно дол-
жна включать особенности расчета его волнового сопротивления на 
глубокой воде с учетом дрейфа. 

Вектор гидродинамической силы сопротивления волнообразова-
ния СВПА на глубокой воде 
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 – вектор гидродинамической силы сопротивления волнооб-

разования СВПА на глубокой воде, 2 Нкг м
с
⋅

= ;
ВЛНxR , 

ВЛНyR , 
ВЛНzR  –

 проекции вектора ВЛНR


 на соответствующие оси подвижной коорди-
натной системы 0 x yz , Н. 

Радиус-вектор гидродинамической силы сопротивления волноо-
бразования СВПА на глубокой воде 
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где ВЛНL


 – радиус-вектор гидродинамической силы сопротивления во-
лнообразования СВПА на глубокой воде, м; ВЛНxL , 

ВЛНyL , 
ВЛНzL  –

 проекции радиус-вектора ВЛНL


 на соответствующие оси подвижной 
координатной системы 0 x yz , м . 

Вектор момента гидродинамической силы сопротивления волно-
образования СВПА на глубокой воде 
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Для гидродинамической силы сопротивления волнообразования 

СВПА на глубокой воде, действующей на СВПА (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Координатная система, связанная с  

прямоугольником (XOZ), и скоростная система координат (X1OZ1) 
в задаче о волновом сопротивлении прямоугольной системы  

постоянного давления, движущейся с углом дрейфа β  
 

где
1xR  – волновое сопротивление при угле дрейфа, определяемое из [1]: 
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воды, радиан;
 П 1

П
2 2

1

L x

g Lk
Fr V

′ = =  – аргумент подинтегральной функции. 

Авторами был выполнен ряд расчетов коэффициентов Aβ

 
для раз-

личных углов дрейфа СВПА при различных числах Fr  и Пμ  (рис. 2 и 3): 
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где G  – вес СВПА; γ  – удельный вес воды. 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента волнового сопротивления Aβ  

от числа Фруда при различных углах дрейфа β  для П

П

0,45L
B

=   
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента волнового сопротивления Aβ  

от числа Фруда при различных углах дрейфа β  для П

П

0,80L
B

=   
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УДК 629.5.01: 629.584 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНОСТЕКЛА ДЛЯ БЛОКОВ 
ПЛАВУЧЕСТИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ 

В НПА «АРГОБУЙ» 

Авторы: И.А. Захарова; Н.С. Соломонюк; С.В. Копийка,  
Национальный университет кораблестроения имени адмирала  
Макарова, г. Николаев, Украина 

В настоящее время расширяются области использования подводных 
технических средств в зоны Мирового океана с повышенной температу-
рой, например, в районы гидротермальных источников, в которых повы-
шенный тепловой поток в них связан с большим количеством магмати-
ческих источников, извергающих перегретый газ. Этот газ нагревает воду 
до температуры 300…400°С. В воде около гидротермальных источников 
растворены сульфиды металлов, из которых образовывается большое 
количество рудных ископаемых, и обнаружены особые формы жизни, 
основанные на хемосинтезе, которые сейчас активно изучаются.  

Одной из причин ограничения возможности эксплуатации подво-
дных аппаратов (ПА) в зонах океана с повышенной температурой яв-
ляется наличие в них блоков плавучести, в которых одной из состав-
ляющих является полимер. Наиболее распространенными являются 
блоки плавучести на основе сферопластиков (полимерных компози-
ционных материалов наполненных стеклянными микросферами). Те-
мпература их использования ограничена теплостойкостью полимер-
ной матрицы (не более 100…120°С). Поэтому для блоков плавучести 
повышенной теплостойкости предложено использовать неорганичес-
кие вспененные материалы, в частности – пеностекло. Кроме того, 
себестоимость пеностекла в 5…7 раз ниже, чем у сферопластика, что 
позволит значительно повысить конкурентоспособность украинских 
подводных технических средств. 

Пеностекло производится порошковым способом [1]. Способ ос-
нован на спекании порошка тарного стекла и газообразователя – ка-
менноугольного кокса, с последующим вспениванием в процессе пос-
тепенного нагрева всей массы спеченного стекла. Для исследования 
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свойств пеностекла был спланирован и проведен полный факторный 
эксперимент согласно [2]. Из технологических факторов, влияющих 
на свойства пеностекла, выбрано три параметра варьирования техно-
логических факторов – количество газообразователя,температура 
вспенивания и время выдержки при температуре вспенивания.  

Исследования свойств пеностекла показали, что наиболее удачным 
для блоков плавучести является закрытопористое пеностекло (техноло-
гическая открытая пористость менее 3 %) плотностью 550…700 кг/м3. 

Формование блоков плавучести из пеностекла производится из 
плит пеностекла толщиной не более 200 мм. Согласно проведенным 
исследованиями, изготавливать плиты пеностекла толщиной более 200 
мм нерационально, так как плотность плиты изменяется на 3...13 % по 
высоте вспенивания плиты. Поэтому предлагается блоки большего раз-
мера изготавливать соединением нескольких плит пеностекла.  

Соединение проводится мастикой на основе жидкого стекла и 
отвердителя – кремний фтористого натрия с заполнителем из отходов 
пеностекла, перемолотых в порошок, и тальком [3]. Толщина соеди-
нительного слоя мастики составляет 1,5...2 мм. При этом плотность 
готового блока плавучести увеличивается не более, чем на 5 %. Такая 
мастика имеет высокую адгезию к пеностеклу и не требует дополни-
тельной обработки поверхности плит. Тем же самым методом предла-
гается соединять блоки плавучести между собой с использованием 
замковых соединений между ними. 

Рассмотрена замена блоков плавучести из сферопластика на бло-
ки из пеностекла для привязного НПА «Аргобуй», спроектированного 
для Института гидромеханики АН Украины. Крепление на раму под-
водного аппарата рекомендуется выполнять нержавеющими соедини-
тельными деталями (винты, болты, шпильки), с гермететизацией водо- 
и температуростойким герметиком Виксинт У-4-21 [4].  

Форма и размер блока влияет на объем воды, поглощаемой бло-
ком, так как она проникает с его поверхности. На изменение плотнос-
ти блока и соответственно потерю плавучести оказывает влияние от-
ношение площади поверхности блока к его объему F/V – с его умень-
шением повреждаемость снижается. Поэтому блоки, имеющие несло-
жную поверхность, можно изготавливать более легкими плотностью 
550 кг/м3, а блоки, у которых поверхность значительно больше объема 
рекомендуется выполнять плотностью не менее 650 кг/м3. 
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Повреждаемость блоков плавучести всего НПА и изменение его 
подъемной силы в зависимости от гидростатического давления расс-
читана без учета того, что боковые поверхности блоков соединены 
между собой герметически мастикой. Эти поверхности приняты сво-
бодными, таким образом, сделана ошибка в безопасную сторону, то 
есть задается запас плавучести. Уменьшение подъемной силы аппара-
та представлено на графиках рис.1. Блоки плотностью 650 кг/м3 сни-
жают плавучесть не более чем 3...4 % при давлении 20 МПа и 400 ча-
сах эксплуатации. А блоки плотностью 550 кг/м3 при тех же условиях 
работы аппарата уменьшают плавучесть на 11,5 %, но конечная плот-
ность у них меньше, чем у более тяжелых блоков, то есть они имеют 
преимущество в плавучести. Следовательно, для того, чтобы поддер-
живать нейтральную плавучесть нужно корректировать балластную и 
уравнительно-заместительную систему аппарата. 

 

 
Рис.1. Снижение подъемной силы НПА «Аргобуй» в зависимости от 
глубины и времени погружения за счет повреждаемости блоков пла-

вучести: сплошные линии – 10 часов, штриховые – 400 часов 
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Выводы. Блоки плавучести из пеностекла могут заменить блоки из 
сферопластика на глубине до 2000 м с уменьшением стоимости подвод-
ного аппарата. При давлении до 12 МПа рекомендуется применять блоки 
с исходной плотностью 550 кг/м3, а при давлении до 20 МПа – 650 кг/м3. 
Они являются перспективными при использовании в подводных аппара-
тах, не только для работающих при повышенной температуре, но и для 
аппаратов, работающих при обычных условиях эксплуатации. 

Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКРАНОПЛАНОВ В КАЧЕСТВЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СКОРОСТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Авторы: В.Н. Зинкин, ассистент; С.Н. Слижевский, доц.,  
Национальный университет кораблестроения имени адмирала  
Макарова, г. Николаев, Украина 

Одной из ключевых задач в направлении подводных исследований и 
экспедиционной деятельности является задача создания высокоэффектив-
ных носителей для доставки подводной техники в районы исследований. 

К таким скоростным средствам, в первую очередь, можно отнести 
экранопланы, которые в комплексе с различного вида подводной тех-
никой способны высокоэффективно выполнять широчайший диапазон 
подводных и экспедиционных работ, – поисковых, исследовательских, 
спасательных, разведывательных, гидрографических, служебных, во-
енно-прикладных и т.п. 
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Отечественные образцы экранопланов, опередившие в свое время 
весь мир на десятилетия, на практике подтвердили свой огромный по-
тенциал как в общехозяйственной так и в военно-прикладной сферах. 
Но потери 90-х годов прошлого века в этой сфере привели к состоя-
нию отечественного скоростного флота, который когда-то был луч-
шим в мире, как к критическому. 

В то время, как мы в постперестроечный период потеряли в обла-
сти скоростного флота почти все позиции, в развитых странах ему 
уделяется первостепенное значение. 

В настоящее время интерес к экранопланам огромен. Вполне воз-
можно, что в мире назревает бум экранопланостроения и такие маши-
ны уже в ближайшие десятилетия станут важной частью мировой тра-
нспортной системы. 

Ряд государств проявляет сегодня интерес к коммерческим (пас-
сажирским, туристическим, грузопассажирским) и «бизнес-класса» 
экранопланам. Вопрос сегодня в том, – сможет ли Украина строить 
эти летающие высокоэффективные корабли на базе имеемых произ-
водственных мощностей? 

Создание экраноплана – это сложный инновационный проект, в 
комплексе которого сосредоточены проблемы новых материалов, борто-
вой энергетики и систем управления, гидро- и аэродинамики и т.п., кото-
рые решаемы только на базе самых высоких технологий, в том числе и 
нанотехнологий. Экраноплан найдет достойное применение как в народ-
ном хозяйстве, так и в военно-прикладной области. В общехозяйствен-
ном назначении его можно рассматривать как универсальное амфибий-
ное транспортное средство, а в военно-прикладном – в качестве базовой 
платформы-носителя универсальных модулей – ударных, разведыватель-
ных, диверсионных (носителей боевых пловцов), десантных и т.п.  

Любой вид транспорта оценивают по известному критерию «эф-
фективность-стоимость», включающего такие параметры как ско-
рость, дальность, грузоподъемность, зависимость от баз и погоды, 
стоимость проекта, его постройки и эксплуатации. 

Экраноплан при этом унаследовал от водоизмещающих судов бо-
льшую грузоподъемность, вместимость и комфортабельность, а от са-
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молетов – скорость, дальность и сравнительно малочисленный экипаж. 
В сравнении с самыми экономичными самолетами транспортная эффе-
ктивность экранопланов в 1,5-2 раза выше, т.е. составляет 30-35%, а в 
перспективе может достигать более 50% от полной их массы. Так уро-
вень технического совершенства экранопланов, в том числе их транс-
портная эффективность, в сравнении с традиционными транспортными 
средствами представлены на рис. 1 и табл. 1, а общий вид, тактико- те-
хнические характеристики и варианты их применения – на рис. 2-3. 

 
Таблица 1 – Характеристики экранолета типа ЭЛ-7С «Шмель» в 

сравнении с различными транспортными средствами 
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применения 

кг кг/км км/ч $ 
США 

тыс.
$ 

СШ
А 

1 2 3 4 5 6 7 

Самолет  
АН-2 

5500/ 
1500 
9-12 
пасс. 

0,78 180 0,8 800 

Подготовленная 
полоса 700 м, 

грунт. 
Авиабензин Б-92. 

Вертолет  
Ми-2 

3550/ 
700 
6-8 

пасс. 

1,38 170 2,8 1500 Грунт, лед. Ави-
акеросин ТС 

Катер  
«Невка» на 
подводных 

крыльях 

3000/ 
1000 

10 
пасс. 

0,62 70 0,8 200 
Внутренние во-
доемы,причал. 
Диз.топливо 
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1 2 3 4 5 6 7 

Судно «Барс» 
на воздушной 

подушке 

3500/ 
1000  

8 пасс. 
0,92 90 1,0 45 

Амфибиен,вода, 
грунт,болото,лед 
Авиабензин А-76 

Автомобиль 
ГАЗ-66-01 

5500/2
000  
15 

пасс. 

0,19 шоссе 90 
0,30 грунт 50 

0,25 
0,4 10 

Повышенной 
проходимости 

4х4, грунт. 
Бензин А-76 

Экранолет 
ЭЛ-7С 

(автомобиль-
ные двигате-

ли и системы) 

3900/ 
1500 

14 
пасс. 

0,17 180 0,25 160 

Амфибиен на 
неподготовлен-

ные поверхности 
(море 3 балла), 
грунт, болото, 

лед. Бензин АИ-
92 

 
 

 

  Вертолеты                                            
 

 

Водоизмещающиеся суда 

СПК, СВП, катамараны  

Экранопланы 
МПЭ-200 

Дозвуковые самолеты 

Асимптотическая 
оценка NASA 

1 2 3 4 lg V 

3 

2 

1

 
0

 

lg К 

 
Рис. 1 Диаграмма Кармана-Габриэлли 

где: V – скорость транспортного средства, км/час; K – относительное 
качество несущей системы транспортного средства 
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Сравнение технико-экономических показателей экранопланов со 

скоростными судами при их использовании в качестве транспортных 
средств (как носителей различных объектов подводной техники) ука-
зывает на приемлемый уровень их конкурентоспособности, как по ве-
личине прямых эксплуатационных затрат, так и по общей стоимости 
жизненного цикла. При этом за счет более высокой скорости необхо-
димая грузоподъемность экраноплана-носителя при равной транспор-
тной работе может быть 2,5-3,5 раза меньше, но при этом он обеспечи-
вает значительную всесезонную круглосуточную экономию во времени 
и максимальную дальность хода даже в неблагоприятных условиях. 

Экранопланам не нужны развитые причальные сооружения, высо-
коклассные гидро- и аэродромы, они мало зависят от погодных усло-
вий, гораздо меньше подвержены морской качке. Поэтому наиболее 
привлекательна идея использования экранопланов в качестве скорост-
ных носителей подводной техники при подводных исследованиях в ра-
йонах мирового океана, изобилующих большим количеством островов, 
рифов, не имеющих системы причальных сооружений и аэродромов. 

 

  
а) б) 

Рис. 2 Общий вид и основные тактико-технические характеристики:  
а) серийный экраноплан типа ЭК-25. 2007 г.;  
б) экранолет типа ЭЛ-7С «Шмель». 2000 г. 
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а) б) 

  
в) 

Рис. 3 Варианты применения экранолетов типа «Шмель»: 
а) поисково-спасательный (7-8 спасаемых);  
б) экспедиционный (7-10 исследователей);  

в) научно-исследовательский (экипаж 3-4 человека, включая пилота и 
операторов подводных аппаратов) и подводного оборудования (П.А.). 

 
Модификация ЭК-25 ЭЛ-7С 
Максимальный стартовый 
вес, кг 

5500 4000 

Экипаж (исследователи) 2(25) 1(7-10) 
Коммерческая нагрузка, кг 2500 1000 
Двигатели автомобильные Автомобильные, 

ДВС 
Тип BMW S-73  
Количество, мощность, л.с. 2x400 2х2500 
Запас топлива (бензин), л 300 2х120 
Дальность полета, км -на высоте 0,8 м – 

1120 
-на высоте 0,5 м – 

1000 
-на высоте 0,3 м – 

1370 
-на высоте 1,0 м – 

700 
Скорость полета, км/час   
-крейсерская 160-175 150 
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-максимальная 205 200 
Волнение моря, баллы 4 3-4 
Высота на рулении, м 0,1 0,1-0,2 
Осадка, м 0,55 0,45 
Габариты 20,1x18,2x5,1 15х12,5х4,7 
Консоли сложены 20,1х8,3х5,6 15х4,6х4,7 

 
Выводы: 
В результате краткого обзора состояния экранопланов можно 

сделать вывод о перспективности такого рода оргинальных высокоэ-
ффективных всепогодных и амфибийных транспортных средств как 
платформ разнообразного назначения в подводных исследованиях и 
экспедиционной деятельности.  

Список литературы: 
1. URL: http://www.aex.ru/docs/7/2010/10/31/1202/,  
2. Email: trekivolga@mtu-net.ru.  
3. Богатов Л.И. Экранопланы типа «Шмель». Феодосия. ФПО 

«Море». 2000 г. – 20с., 2005 г. – 75с.,  
4. Зинкин В.Н. Применеие гибких солнечных элементов в элек-

тродвижении экранопланов. Доклад на научно-технической конфе-
ренции НУК. 28.04.2006 г. Николаев. 

УДК 629.565.2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ГРУЗОВОЙ ЗОНЫ ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ГРУЗОВ 

Автор: Ю.А. Казимиренко, к.т.н, доц., Национальный университет 
кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Решение проблемы транспортирования, кратковременного хране-
ния и подъема захороненных с середины ХХ столетия на дне Мирово-
го океана радиоактивных отходов связано с необходимостью проекти-
рования, постройки и модернизации специализированных плавучих 
сооружений, выполняющих функцию складов и временных хранилищ. 
Принимая во внимание опыт морских перевозок опасных грузов стра-
нами Балтии, США, России, Японии, следует отметить преимущества 
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использования плавучих объектов морской инфраструктуры, что объ-
ясняется экономическими факторами (топливными затратами, наилу-
чшей приспосабливаемостью к грузовым операциям, высокой прово-
зоспособностью). Создание подобных плавучих сооружений позволит 
решить для Украины проблему утилизации и переработки многих ви-
дов радиоактивных отходов (РАО). В зависимости от радионуклидно-
го состава, уровня активности, агрегатного состояния большинство 
РАО продолжают оставаться источником ионизирующих излучений и 
их хранение сопровождается экзотермическими реакциями. В связи с 
этим обеспечение необходимого отвода тепла из грузовой зоны являе-
тся важной научно-технической задачей, обеспечивающей пожарную 
безопасность. В научной литературе, посвященной проблемам проек-
тирования судов и плавучих сооружений, предназначенных для пере-
возки и хранения РАВ, недостаточно уделяется внимания процессам 
теплообмена. Существующие модели [1 ,2] описывают процессы теп-
лового состояния и аспекты тепловой безопасности для вентилируе-
мых контейнеров наземного хранения ОЯТ в условиях воздействия 
внешних воздушных потоков и не могут быть применены для случаев 
хранения радиоактивных грузов низкой и средней активности на объ-
ектах морской техники. Снижение уровня излучений и обеспечение 
условий тепловой безопасности возможно в результате выбора наибо-
лее эффективной конструкции биологической защиты (БЗ) и исполь-
зования новых комплексно-защитных материалов и покрытий [3].  

Целью работы − установить влияние процессов энерговыделения 
РАО на распределение полей температур и потоков горячего воздуха в 
грузовой зоне плавучего композитного сооружения.  

Задача отвода тепла решена в трехмерной сопряженной постано-
вке: определены температурные поля в слоях конструкций БЗ и цир-
кулирующем воздухе с учетом теплообмена между ними. Для случая 
естественной конвекции рассмотрено влияние широкого диапазона 
значений мощности остаточного энерговыделения (2 кВт, 8 кВт, 20 
кВт) РАО на распределение температур в каждом из слоев конструк-
ций БЗ. Процесс моделирования выполнен с помощью программного 
комплекса ANSYS CFX (версия 14,5) на примере плавучего сооруже-
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ния с центральным расположением грузовой зоны, двойным дном и 
двойными бортами. Геометрические размеры модели выбраны на ос-
новании изучения зарубежных аналогов плавучих баз [4]. Рассмотрено 
три конструктивно-компоновочных схемы, согласно которым конс-
трукция БЗ представляет собой:  

− параллелепипед из плакированной стали (ГОСТ 10885-85) то-
лщиной 400 мм, груз в упаковках размещается в двух герметично за-
крытых цилиндрических баках из углеродистой стали ВСт3 (ГОСТ 
5521-93), которые внутри конструкции крепятся на фундаментах, 
крышка баков толщиной 300 мм изготовлена из плакированной стали; 

− на внутреннюю поверхность баков и крышки нанесен слой ме-
таллостеклянного покрытия [3] толщиной 2…10 мм; 

− пространство между баками и плакированной сталью заполне-
но композиционным бетоном (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема задачи теплообмена 

 
Расчет выполнен для температур забортной воды и окружающего 

воздуха 20 ̊С (293 К) без учета их скоростей, коэффициент теплоотдачи 
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на наружной обшивке корпуса судна принят α = 10 Вт/м2, мощность 
энерговыделения РАВ приравнена количеству теплоты. Результаты чи-
сленного моделирования представлены в виде полей распределения те-
мператур и скоростей потоков воздуха. Установлено, что температура 
груза внутри контейнера при мощности остаточного энерговыделения 
2…20 кВт составляет 330…650 К. Наиболее разогретой является верх-
няя часть грузовой зоны, в которой температура может достигать 
340…690 К. Это объясняет наиболее интенсивное движение потоков 
воздуха, максимальная скорость которого достигает 0,45 м/с. Тепловое 
состояние в районе крышки бака преимущественно определяется мощ-
ностью остаточного энерговыделения РАО и не зависит от конструкти-
вно-компоновочной схемы конструкций БЗ. Наличие бетонного слоя не 
позволяет существенно увеличить теплосъем с горячей поверхности, 
фактический вклад бетонного слоя в процесс отвода тепла составляет 
5…35 %. Исследования воздушных потоков в грузовой зоне, межборт-
ном пространстве и пространстве двойного дна плавучего сооружения 
не выявили застойных зон, наличие которых может привести к аварий-
ным ситуациям. Таким образом, для условий естественной конвекции 
соблюдаются допустимые условия теплообмена в грузовой зоне плаву-
чего сооружения, что не требует дополнительного оборудования при-
нудительной вентиляцией. Результаты исследований рекомендуется 
использовать на этапах проектирования плавучих сооружений, что поз-
воляет получать локальные характеристики тепла в условиях, максима-
льно приближенных к эксплуатационным. Перспективы дальнейших 
исследований связаны с решением задач теплоотдачи и выбором тол-
щины защитного композиционного слоя. 

Выводы: 1. С помощью программного комплекса ANSYS CFX 
решена стационарная задача тепловыделения в трехмерной сопряжен-
ной постановке. 2. Установлено, что наиболее интенсивное движение 
потоков воздуха наблюдается в верхней зоне модели, что вызвано ма-
ксимальными температурами, которые для мощности остаточного те-
пловыделения РАО 2…20 кВт достигают 340…690 К, максимальная 
скорость потока воздуха в этой зоне составляет 0,45 м/с. 3. Результаты 
численного моделирования показали, что в районе крышки происхо-
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дит интенсивный теплосъем, что обеспечивает соблюдение необходи-
мых условий пожарной безопасности. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ МОДУЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ СЛОЖНОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

Авторы: А.А. Калнауз1; С.В. Терлыч2, 1Национальный университет 
кораблестроения имени адмирала Макарова (Херсонская филия), 
2ГВУЗ «Херсонское мореходное училище рыбной промышленности»,  
г. Херсон, Украина 

При проектировании сложных объектов морской техники в странах 
СНГ и Балтии существует много методов оценивания экономической 
эффективности, которые могут учесть практически все теоретически 
возможные условия их реализации и таким образом обладают таким 
свойством, как универсальность. Использование вышеуказанных мето-
дик позволяет с относительно высокой точностью оценить экономичес-
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кую эффективность любого проекта несамоходного плавсредства при 
проектировании конструкций и разработке технологий формирования 
кают и общественных помещений при использовании модульных мето-
дов, что является актуальной задачей при разработке как принципиа-
льно новых проектов, так и при усовершенствовании уже разработан-
ных. В то же время во многих методах в недостаточной степени учтена 
неопределённость внешней среды – риска. При оценке эффективности 
технологий, усовершенствование которых исследуется в достроечном 
производстве цикла проектирования, строительства, ремонта, модерни-
зации и утилизации судов и других плавучих объектов необходимо рас-
смотреть такие основные критерии, как прибыльность и степень риска. 
Риск, как фактор экономического эффекта в судостроительном произ-
водстве, выражается независимо от его конкретных форм. Например, он 
может быть представлен в виде возможного уменьшения реальной отда-
чи от капитала по сравнению с ожидаемой. В связи с этим его влияние 
имеет важное значение как при проведении анализа на стадии техничес-
кого проектирования во время разработки чертежей общего расположе-
ния судна, монтажных схем для элементы отделки и оборудования судо-
вых помещений так и при разработке, усовершенствовании и внедрении 
технологических схем модульного формирования кают. 

При экономическом оценивании применение теории игр даёт во-
зможность своевременно выбрать оптимальный альтернативный вари-
ант. Теория игр ещё недостаточно использовалась в оценивании стро-
ящихся плавсредств, но в то же время может быть наиболее радикаль-
ным средством прогнозирования финансовой эффективности про про-
ектировании новых изделий или усовершенствовании уже используе-
мых схем конструирования.  

При усовершенствовании конструктивных элементов для судовых 
помещений и технологий их сборки и монтажа методика теории игр при-
менялась эпизодически в основном зарубежными инженерами [1-4]. Но, 
при переходе как отечественных, так и иностранных конструкторских ор-
ганизаций и классификационных обществ от линейно-расчётных методик 
проектирования судовых конструкций и оборудования к вероятностным 
теория игр в данном направлении стала развиваться более интенсивно.  
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Цель исследования – разработать алгоритм оценки экономичес-
кой эффективности усовершенствования технологий модульного фо-
рмирования помещений и внедрение его для несамоходных плавучих 
доков, кранов, общежитий, мастерских и прочих плавсредств. 

Любая методика усовершенствования изделия с вероятностной 
точки зрения сложна и её анализ затруднён наличием многих несуще-
ственных факторов. Для возможности упрощения математического 
описания инженерной задачи необходимо выполнить построение 
упрощённой схематизированной ситуации [2,3]. 

В исследовании применён один из способов теории игр, который 
рассматривает все возможные положительные результаты при изме-
нении геометрических, количественных и весовых параметров базо-
вой системы зашивки помещений (М100 и ОМС). В качестве функции 
рассматривается себестоимость материалов и стоимость изготовления 
типовой конструкции. Расчёт представляет собой ряд матриц в ре-
зультате операций над которыми будут определены вешеуказанные 
параметры экономической эффективности. Очевидно, что выбирая 
один из вариантов усовершенствования в каждом отдельном случае 
будут удовлетворены только «определённые интересы»(параметры). В 
практических судостроительных задачах применяются несколько кри-
териев для выбора оптимума [4]. Наиболее распространённые из них: 
критерий максимального риска Сэвиджа, максимальный критерий 
Вальда и критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. 

Согласно критерию Сэвиджа рекомендовано выбрать тот вари-
ант,при которой величина риска принимает наименьшее значение в 
самой неблагоприятной ситуации:  

 

 min max ijZ a=  (1) 

 
Сущность критерия заключается в избегании большого риска (не-

удачного результата) при принятии решения. Критерий Сэвиджа – это 
критерий крайнего пессимизма. Худшей ситуацией является максима-
льная потеря выиграша по сравнению с тем, чего можно было бы дос-
тичь в данных условиях. 

Максимальный критерий Вальда основан на выборе в качестве 
оптимального варианта ситуацию, при которой минимальный выиг-
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рыш максимален, т.е. ситуация, гарантирующая при любых вариантах 
достижение цели, не меньше, чем максимин: 

 

 max min ijZ a=  (2) 
 
Если использовать этот критерий, необходимо всегда ориентиро-

ваться на худшее положение дел и выбирать тот вариант, при котором 
в худших условиях прибыль максимальна. 

В результате получены зависимости, позволяющие спрогнозиро-
вать рентабельность технологий формирования и монтажа модульных 
судовых помещений для плавучих доков и других несамоходных пла-
вучих сооружений с учётом их размерно-конструктивных характерис-
тик, особенностей конструкции, требований пожарной безопасности и 
условий эксплуатации судна. 
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ДИФЕРЕНТУ ПРИВ’ЯЗНИХ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ 
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імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Прив’язний підводний апарат (ППА) залучається до виконання 
підводно-технічних робіт (ПТР) різного призначення. Відомо, що ос-
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новним чинником, який обмежує досягнення крайніх точок робочої 
зони апарата, виступає кабель-трос (КТ). У зв’язку з цим на подолання 
гідродинамічного опору КТ та лобового опору ППА в залежності від 
глибини занурення задіюється вся потужність рушійно-рульового 
комплексу (РРК). Для забезпечення таких умов апарат повинен мати 
нульову плавучість, щоб упори рушіїв здійснювали переміщення ППА 
в умовах течії, не витрачаючи додаткову енергію на подолання сил 
тяжіння або спливання. Крім того правильне балансування ППА пе-
редбачає забезпечення нульових крену та диференту ППА [1]. 

Точками регулювання крену виступають крайні точки його пра-
вого та лівого борту, а диференту – крайні точки носу та корми. Архі-
тектурно-конструктивний тип апарата у вигляді рамної конструкції 
має певні можливості для забезпечення рівномірного розподілу обла-
днання, що врівноважується блоком плавучості. Але зміна конфігура-
ції ППА призводить до зміни крену та диференту, особливо при вста-
новленні начіпного обладнання, яке, зазвичай, розташовується ближче 
до одного з бортів. 

Для досягнення нульової плавучості ППА та правильного його 
балансування використовуються два основних підходи. 

По-перше, це застосування спеціальних коригувальних тягарців 
різного номіналу, які легко монтуються на раму апарата. Недоліком 
такого регулювання плавучості, крену і диференту є: 

− неодноразовий спуск та підйом апарата відповідно за і на борт 
судна-носія (СН); 

− зміна кількості та розташування тягарців при зміні конфігура-
ції обладнання; 

− неможливість компенсувати диферент та крен ППА внаслідок 
піднімання за допомогою маніпулятора вантажу з морського дна; 

− збільшення маси апарата. 
До переваги використання тягарців можливо віднести простоту і 

зручність їх застосування. 
По-друге, регулювання наведених величин можливе при облад-

нанні апарата крено-диферентною системою у вигляді баластних цис-
терн. У такому випадку конструкція апарата ускладнюється та стає 
більш важкою і громіздкою. Якщо ж врахувати ще залучення системи 
керування наповненням або навіть спустошенням цистерн стисненим 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

39 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

повітрям, то ця система виділяється у конкретну комплексну частину 
ППА, що призначена для виконання конкретних задач [2,3]. 

Перевагами такої системи у повному складі є: 
− зміна крену, диференту та плавучості апарата без додаткових 

його спусків та підйомів з борту чи на борт СН у різних районах Сві-
тового океану; 

− можливість компенсації крену та диференту ППА при прийомі 
на його борт вантажу з ґрунту; 

− точне регулювання величин, що розглядаються, завдяки меншій 
зміні кількості речовини, за рахунок якої відбувається регулювання. 

Реалізація другого підходу пов’язана зі значними фінансовими 
коштами та ускладненням системи керування і електричного живлен-
ня апарата. Пов’язується це з тим, що для наповнення баластних цис-
терн забортною водою чи їх спустошення стисненим повітрям повин-
но здійснюватися певними електроприводами. Забезпечення електро-
живлення та керування приводами крено-диферентної системи приз-
веде до збільшення комутаційних елементів і складності монтажу в 
умовах обмеженого розміру ППА [4]. 

Зміна плавучості підводного апарата, його крену та диференту є за-
дачею, яку можливо розв’язувати із застосуванням спрощеного або 
ускладненого підходів. В залежності від вибору та мети, що ставляться 
при проведенні ПТР, застосування того чи іншого регулювання величин, 
що розглядаються, дає змогу отримати відповідні переваги та недоліки. 
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ПАРАМЕТРИ ПРИВ’ЯЗНОЇ ПІДВОДНОЇ СИСТЕМИ 

Автори: О.П. Клочков; В.С. Петренко, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Можливості прив’язної підводної техніки багато в чому обмежені 
наявністю кабель-троса (КТ), що визначає своїм гідродинамічним опором 
на течії крайні точки робочої зони, де може виконуватися підводно-
технічна робота (ПТР), Досягнення певної точки підводного простору у 
випадку прив’язного підводного апарата (ППА) забезпечується конфігу-
рацією та потужністю його рушійно-рульового комплексу (РРК) [1]. 

Розглянемо конфігурації РРК СППА. 
Найпростішою конфігурацією є трьохгвинтова схема, яка харак-

теризується наявністю у складі апарата двох маршових рушіїв для 
руху в горизонтальній площині та одного вертикального рушія для 
занурення і підйому на поверхню (рис. 1, а). У цьому випадку РРК 
ППА оснащується лише трьома приводними двигунами підводного 
виконання. 

Складнішою конфігурацією є наявність чотирьох рушіїв, що може 
бути представлено у двох варіантах. Перший варіант включає в себе 
потужний маршовий рушій, вертикальний рушій та два лагових рушія, 
які дозволяють здійснювати бокове переміщення апарата та його по-
ворот (рис. 1, б). Другий варіант розуміє під собою передбачення у 
конструкції апарата двох маршових рушіїв, одного вертикального та 
одного лагового, що реалізує плавний поворот апарата (рис. 1, в). 

Найбільшою за кількістю рушіїв є конфігурація, що містить один 
вертикальний рушій та чотири векторних рушія, кожний з яких роз-
ташовується під кутом 45° до діаметральної площини ППА (рис. 1, г). 
Подаючи різні по значенню сигнали керування на приводні двигуни 
векторних рушіїв, забезпечуються неоднакові по величині упори від 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

41 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

кожного рушія, що надає можливість отримувати комбінації маршово-
го та лагового рухів [2]. 

 

 

 

а) б) 

 

 

в) г) 
а) ППА проекту «Інспектор»;б) ППА «Атлеш»;  

в) ППА «LBV150-4»; г) ППА «FALCON» 
Рисунок 1 – Прив’язні підводні апарати з різними типами  

конфігурації рушійно-рульового комплексу 
 
Незалежно від конфігурації РРК приводні електродвигуни рушіїв 

можуть бути змінного та постійного струму, отримуючи живлення по 
КТ певного номіналу напруги. Потужність комплексу у найбільш на-
вантаженому режимі роботи апарата визначає діаметр КТ, який визна-
чається за залежністю: 
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= ⋅ + +   ⋅ ⋅ ⋅   

.  

 
де РПА – потужність ПА; UЖ – напруга мережі живлення ПА; jw – об-
рана густина струму у провіднику; n – кількість жил; kPW(n) – коефіці-
єнт укладення силових жил у сердечнику КТ; δW – товщина електрич-
ної ізоляції силової жили КТ; δTC – товщина зовнішньої оболонки КТ. 

Таким чином, взаємозв’язок конфігурації і, відповідно, потужності 
РРК з напругою живлення та потужністю ППА в цілому, впливає на 
діаметр КТ та конструктивні параметри ППС. 

Список літератури: 
1. Блінцов В.С. Прив’язні підводні системи [Текст] 

/В.С.Блінцов// Монографія. – Київ: Наукова думка, 1998. – 232 с. 
2. Илларионов Г.Ю. Необитаемые подводные аппараты и их си-

стемы [Текст] /Г.Ю. Илларионов // Учебник. – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 1990. – 56 с. 

УДК 629.58 

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ ПРИВ’ЯЗНИХ 
ПІДВОДНИХ СИСТЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТА  

АНАЛІЗУ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА 
КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Автори: О.П. Клочков; Є.М. Табаков, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Взаємозв'язок експлуатаційних параметрів та конструктивних ха-
рактеристик прив'язних підводних систем (ППС) містить у собі певні 
протиріччя, тому для розуміння змін цих показників на основі статис-
тичних даних вже створених ППС необхідний інструмент, що надасть 
можливість аналізу цих даних для уявлення про розвиток підводних 
технологій та проектування ППС на ранніх стадіях розробки. 

В якості такого інструмента пропонується використовувати базу 
даних (БД) з наступними функціями [1,2,4]: 

− модифікація атрибутів БД; 
− вибір даних для порівняння; 
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− обробка даних; 
− попередній аналіз обраних даних. 
Під модифікацією атрибутів БД розуміється можливість видаляти 

або додавати необхідні параметри ППС, оскільки користувачу може 
знадобитись провести аналіз за параметрами, які не були включені до 
БД. Передбачається початкове включення в БД наступних параметрів: 

− назва ППС; 
− компанія-розробник; 
− маса підводного апарата (ПА) та елементів ППС; 
− габарити ПА та елементів ППС; 
− споживана потужність ПА та ППС в цілому; 
− діаметр та довжина кабель-троса (КТ); 
− максимальна глибина занурення; 
− швидкість та упори (горизонтальна, вертикальна, лагова); 
− робоча площина. 
Вибір даних для порівняння буде виконуватися шляхом викорис-

тання запитів (рис. 1).  
 

 

 

Обробка та 
попередній аналіз 

даних 

Таблиці даних Запити Форми 

Звіт 

Порівнювальні 
параметри 

Зберігання даних Вибірка даних 

 
Рисунок 1 – Узагальнена схема функціонування бази даних 

підводної техніки 
 
Перед проведенням попереднього аналізу необхідно обробити да-

ні, отримані після виконання базою даних запиту, тобто за необхідно-
сті провести сортування даних або математичні перетворення над ни-
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ми. Крім того слід включити до складу БД інструмент, який надасть 
можливість користувачу додавати необхідні йому функції або алгори-
тми до математичного апарату бази даних [3].  

Попередній аналіз проводиться шляхом побудови графіків залеж-
ності параметрів, що порівнюються. 

Після проведення попереднього аналізу бази даних за вказа-
ними параметрами формується звіт, який в подальшому може 
використати експерт для подальшого аналізу. Кінцевою метою 
має стати розуміння тенденції або, навіть, закону, по якому від-
бувалася зміна залежностей експлуатаційних параметрів від 
конструктивних характеристик ПА різних класів. Таким чином, 
вдасться спрогнозувати напрямок розвитку підводної техніки 
такого виду і надати відповідь замовнику на ранніх стадіях про-
ектування про можливість побудови ППС з заданими експлуа-
таційними вимогами при наявності визначених обмежень. 

Для створення прототипу описаної вище БД буде викорис-
товуватися СКБД Microsoft Access, але це середовище не може 
забезпечити повного функціоналу, тому, після вдосконалення 
структури бази даних, необхідно приступити до розробки спеці-
алізованого програмного забезпечення.  

Список літератури: 
1. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: 

Учебник для высших учебных заведений/Под ред. проф. А.Д. Хомо-
ненко. – СПб.: КОРОНА принт, 2002. – 672 с. 

2. В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх Базы дан-
ных. Интеллектуальная обработка информации. – М.: Нолидж, 2001.- 
496 с. 

3. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных. Разработка и управление. – 
М.: Бином, 2000. – 704 с. 

4. Дж. Ульман, Дж. Видом. Введение в системы баз данных. – 
М.: Лори, 2000. – 374 с. 
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УДК 629.526.4 

РОЗРАХУНОК БУКСИРУВАЛЬНОГО ОПОРУ КОРПУСУ 
ШВИДКІСНОГО КАТАМАРАНУ 

Автори: Р.В.Латипов, аспірант; Вал.В. Зайцев, д.т.н., проф.,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Катамаран – це двокорпусне судно. Корпуси судна з'єднані балка-
ми (трубами чи фермами) або мостом у вигляді палуби чи навіть каюти. 
Бувають катамарани, головним рушієм яких є вітрило, двигун або вес-
ло. В цьому проекті розглядається катамаран у якого головний рушієм є 
водометний насос. Поєднання такого корпусу судна, як катамаран з ре-
активним рушієм, дає змогу досягти великих швидкостей судна. 

Складові елементи катамарана. Катамаран складається з таких 
основних секцій: основного корпусу, антикрила і підводної лижи.  

Загальний вигляд корпусу катамарану відображено на Рис.1. 
 

 
Рисунок 1 – 3-D модель корпусу катамарана 

 
Для вибору потужності головної енергетичної установки судна та 

типу рушія, першим етапом – є розрахунок буксирувального опору 
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судна. Запропоновано три методи цього розрахунку: в програмних 
комплексах FreeShip, FlowVision та ANSYS. 

Для розрахунку в FreeShip, побудовано теоретичне креслення од-
ного корпусу катамарану. На основі теоретичного креслення однієї 
частини корпусу, розраховано її буксирувальний опір, обираючи ме-
тод розрахунку Д.Савітського, результати на рис.2.  

 

 
Рисунок 2 – Настройка препроцесору розрахунку 

та отримані результати 
 
Для розрахунку кінцевих результатів буксирувального опору 

всього корпусу катамарана застосовано метод В.А. Дубровського. Роз-
рахунок всього опору катамарану виконується за формулою В.А. Дуб-
ровського: 
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 0.кат 02R kR=   
 
Для розрахунку буксирувального опору корпусу судна в 

FlowVision, попередньо побудовано 3-D модель корпусу катамарану в 
програмному пакеті SolidWorks, яку імпортовано у FlowVision. 

У результаті розрахунків отримано картину хвилеутворення 
(Рис.3) при русі катеру зі швидкістю 45 вузлів і відповідний буксиру-
вальний опір. 

 

 
Рисунок 3 – Візуальний результат дослідження моделювання 

руху катеру – хвильова поверхня 
 

Висновки 
Застосовані способи розрахунку буксирувального опору судна 

мають певні недоліки та переваги. Розрахунок в FreeShip дає велику 
похибку, але препроцесор швидко і легко налаштовується. FlowVision 
дає результат найбільш наближений до реального. Препроцесор і пос-
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тпроцесор ANSYS більш гнучкіший в налаштуванні, але має складні-
ший інтерфейс. 

Список літератури: 
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7. Проектування морських транспортних суден: Навчальний по-
сібник/ О.І.Кротов, В.І Голіков, О.Ю. Єганов, О.В. Бондаренко – Ми-
колаїв: УДМТУ, 2003. – 156 с. 

8. Семенов-Тян-Шанский В. В. Статика и динамика корабля. 
Учебник для вузов. Л., «Судостроение», 1973. с. 608. 

УДК 539.3 

ПРИСОЕДИНЕННЫЙ ПОЯСОК СУДОВОЙ ОРТОТРОПНОЙ 
ПЛАСТИНЫ ПРИ СИММЕТРИЧНОМ АРМИРОВАНИИ 

Авторы: Л.И. Коростылев, д.т.н., проф.; А.Н. Нигреев, инженер, 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала  
Макарова, г. Николаев, Украина 

В работах [1, 2] исследовано закритическое поведение судовых 
изотропных пластин работающих на сжатие при изгибе судна и уста-
новлено, что в момент потери устойчивости каждой такой пластиной 
ее несущая способность не исчерпывается. Часть срединной поверх-
ности пластины, прилегающая к подкрепляющим ребрам жесткости, 
составляющая так называемый присоединенный поясок пластины, 
продолжает воспринимать возрастающую на перекрытие и, соответст-
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венно, на пластину нагрузку. Исследованию ширины присоединенно-
го пояска конструктивно ортотропной пластины после потери устой-
чивости посвящена работа [3]. Исследованию зависимости величины 
редукционного коэффициента физически ортотропной пластины при 
симметричной схеме армирования ±ϕ (где 0≤ϕ≤π/2) от геометрических 
параметров пластины и упругих характеристик ее материала посвяще-
на настоящая работа. 

Устойчивость физически ортотропной пластины с размерами в 
плане 2a*2b и толщиной t описывается геометрически нелинейной 
системой уравнений Кармана. Прямоугольная пластина при попереч-
ной системе набора настила шарнирно закреплена на всех кромках и 
загружена в одном направлении (вдоль оси х) равномерными сжима-
ющими напряжениями при докритическом нагружении и неравномер-
ной нагрузкой при ее закритическом нагружении. На кромках пласти-
ны отсутствуют касательные напряжения и ее кромки сохраняют пря-
молинейность после потери устойчивости. Сжимающие напряжения 
от общего изгиба судна в подкрепляющих опорных ребрах жесткости 
при закритическом нагружении пластины больше соответствующего 
эйлерового напряжения для пластины. 

Решение задачи для прогибов срединной поверхности пластины 
строится в виде двойного тригонометрического ряда, как в [2], удов-
летворив при этом граничным условиям опирания пластины на всех ее 
кромках. Задача определения перемещений и напряжений в пластине 
после потери ею устойчивости сводится с помощью метода ортогона-
лизации функции невязки И. Г. Бубнова к решению однородной сис-
темы из 3m n  полных кубических уравнений относительно неизвест-
ных коэффициентов разложения в ряд ( )m nA k  – амплитуд прогибов 
пластин по соответствующим формам (m,n=1,2...∞ – число удержива-
емых членов ряда по осям х и у, соответственно). 

Согласно [4] минимальную оценку из трех критериев прочности 
полимерных композиционных материалов при симметричной схеме 
армирования ±ϕ дает энергетический критерий формоизменения Ми-
зеса-Хилла, что и принято далее за основу. Следует заметить, что в 
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такой постановке коэффициент нагрузки k>1 входит в уравнение пре-
дельной поверхности разрушения F(σx, σy, τxy) композита и определяю-
тся как действительный положительный корень соответствующего 
полинома в опасных точках A(±xA,±yA) пластины. 

Перебором всех вероятных форм равновесия пластины после по-
тери устойчивости выбирается конкретное действительное решение 
для , полная энергия при которых минимальна.  

При анализе поверхности разрушения в квадратной пластине 
(рис. 1), армированной под углом ±ϕ=45о было установлено, что мак-
симум эквивалентных безразмерных напряжений тонкой пластины 
находятся на прямой х=0 в точках A(±xA,±yA). Возникла необходи-
мость в уточнении максимального значения коэффициента перегрузки 
k. Таков алгоритм расчета был разработан и реализован для m=n=1. 

 

 
Рисунок 1 – Поверхность разрушения квадратной стеклопластиковой 
пластины по критерию Мизеса – Хилла (ϴ=0,5, ϕ=±45о, a=b=0.25 м, 

t=0.006 м, xA=0 ,±yA=0,23 м, k=4,08) 
 
Точка A(±xA,±yA) не обязательно лежит на опорных ребрах жест-

кости xA=0 ,±yA=b. С увеличением относительной толщины пластины 
(t/a) изгибные составляющие в пластине σx(Mx) и σy(My) на ее внут-
ренней поверхности потерявшей устойчивость пластины смещают то-
чку А (рис.1) в направлении геометрического центра пластины О(0,0), 
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то есть 0<yA≤b. Одновременно с толщиной t растут крутящие моменты 
в углах пластины, что может сместить опасную точку на поверхность 
разрушения в углы пластины (точка B(±xB,±yB). 

Зависимость величины редукционного коэффициента Ψ(ϴ,ϕ) от 
КЗО (0,1≤ϴ≤0,74) и угла армирования (0≤ϕ≤π/2) приведена на рис. 2 
для пластины толщиной t=0.006 м. Из рисунка следует, что для расс-
мотренной пластины редукционный коэффициент 0,4<Ψ<0,7. Это 
значит, что для использования всего ресурса пластин из полимерных 
композиционных материалов имеет смысл изменить детерминирован-
ный осредненный подход к назначению ширины присоединенного 
пояска [2], рассчитывая ее для каждой конкретной пластины с учетом 
ее геометрии в плане b/a относительной толщины a/t и степени отрот-
ропии свойств материала пластины, то есть с учетом конкретных схем 
армирования всего пакета слоев. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость величины редукционного коэффициента 

стеклопластиковой пластины Ψ(ϴ,ϕ) толщиной t=0.006 м от  
коэффициента заполнения объема волокнами 0,1≤ϴ≤0,74 и угла  

армирования 0≤ϕ≤π/2 для симметричной схеме армирования 
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Вывод. При расчете присоединенного пояска ортотропных плас-
тин перекрытий целесообразно отказаться от общепринятых в насто-
ящее время осредненных рекомендаций регламентирующих докумен-
тов одинаковых для всех геометрических форм пластин (например, у 
«Морского Регистра Украины – 2003» и других) и вести расчет присо-
единенного пояска по предлагаемой методике для каждой конкретной 
пластины с учетом ее геометрической формы и физических свойств 
армирующего пакета пластины. 
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З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ НАДМАЛИХ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ ТА 
БЕЗЕКІПАЖНИХ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ТЕРЕНАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 

Автор: С.М. Соколюк, к.і.н., доц., Національний університет  
оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна 

В сучасних умовах існуючої загрози вторгнення агресора з мор-
ського напрямку суттєвою, асиметричною, відчутною небезпекою для 
противника, поряд з мінною зброєю, зважаючи на малі глибини півні-
чно-західної частини Чорного моря, є малі та надмалі підводні човни і 
безекіпажні підводні апарати. 
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Надмалий підводний човен (НМПЧ) – це глибоководний, високо-
автоматизований комплекс із екіпажем з двох-трьох і більше осіб во-
дотоннажністю до 100 т, призначений для транспортування бойових 
плавців (розвідувально-диверсійних груп), боротьби з надводними 
кораблями і ПЧ противника, постановок мін на фарватерах і у вузько-
стях. Зв іншою класифікацією, до надмалих ПЧ відносять субмарини 
водотоннажністю до 200 т.  

Вітчизняна історія розробки та будівництва вітчизняних НМПЧ 
бере початок зі створення видатним ученим, конструктором і винахід-
ником у галузі суднобудування, авіації, електро- та морської техніки 
україно-польського походження С. Джевецьким та вдалим випробу-
ванням ним восени 1878 р. на рейді Одеси такої підводного апарата 
«Подаскаф» (водотоннажністю 2 т), озброєного подвійною міною, яка 
підводилася під дно цілі. У подальшому, уже в Санкт-Петербурзі 
конструктор спроектував і випробував ще кілька проектів човнів, тре-
тій з яких водотоннажністю 6 т у 1879–1881 рр. був виготовлений се-
рією з 50 од. для прибережної оборони Кронштадта і Севастополя. 
Проте, в усіх них, в якості рушія використовувалася м’язова сила.  

На відміну від проектів ПЧ 1870–80 рр. винахідників штабс-
капітана Томашевича, колезького асесора Войницького та механіка 
Зарубіна, які для руху використовували електродвигун, що живився 
від малопотужних гальванічних елементів, С. Джевецький на четвер-
тому проекті в якості рушія вже використовував електромотор потуж-
ністю 1,8 к.с. та сконструйовані ним акумулятори, що стало проривом 
у розитку підводного кораблебудування.  

Виходячи із розробок С.Джевецького, перший вітчизняний ПЧ 
для бойового застосування водотоннажністю 20 т з електродвигуном, 
що живився від акумуляторної батареї, був сконструйований та виго-
товлений у 1901 р. лейтенантом флоту Є. Колбасьєвим у майстернях 
Кронштадтського порту. Озброєння ПЧ «Петро Кішка» замість заста-
рілих зринаючих мін уперше складали дві 381-мм пневматичні торпе-
ди зразка 1897 р. в лоткових апаратах. Тактика використання цього 
човна, як і попередніх, полягала у доставці його до району бойового 
застосування на кораблі (судні) – носії.  
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У 1905 р. інженер М. Нальотов під час російсько-японської війни 
сконструював і випробував перший у світі підводний мінний загоро-
джувач «Портартуровец» (25 т, 4 якірні міни), проте через капітуляцію 
фортеці його довелося підірвати. 

Напередодні та в роки Першої світової війни проектування НМПЧ 
було призупинене, оскільки завдання несення дозорної служби та по-
рушення морських комунікацій противника покладалося на ПЧ серед-
нього та більшого радіусу дії з водотоннажністю і кількасот тонн. 

До початку Другої світової війни в СРСР були відновлені проектні 
роботи з розробки проектів та будівництва НМПЧ. В Особливому тех-
нічному бюро з воєнних винаходів спеціального призначення (Остех-
бюро) у Ленінграді (В. Бекаурі) групою під керівництвом К. Старчика у 
1934 р. був сконструйований проект «Аеро-Підводного Саморушного 
Снаряду» (АПСС) – надмалого одномісного ПЧ водотоннажністю 
7,2/8,5 т, глибиною занурення 10 м, підводною швидкістю 4,5 вуз., да-
льністю підводного ходу 25 миль та однією 457-мм торпедою зразка 
1912 р. або зйомним відсіком із зарядом вибухівки (360 кг) та керова-
ним по радіо. У якості носія і повітряного пункту управління АПСС 
планувався гідролітак АНТ-22 з радіусом дії до 500–600 км. Було збу-
довано два човни АПСС. Але через проблеми з дистанційного управ-
ління цим човном подальша розробка проекту була призупинена. 

Другий ПЧ Остехбюро – «АПЧ» (аеро-підводний човен) – споча-
тку розроблявся групою інженерів на чолі з Ф. Щукіним також як сна-
ряд, керований по радіо з літака, проте в подальшому доопрацьовува-
вся вже як човен з власним екіпажем. Згідно проекту ПАЧ становив 
собою однокорпусний надмалий ПЧ водотоннажністю 18 т, глибиною 
занурення до 30 м, дальністю плавання на поверхні 150 миль на 5 вуз. 
і 15 миль на 2,5 вуз. під водою, автономністю 3 доби, з двома 457-мм 
бортовими торпедними апаратами відкритого типу та екіпажем з 4-х 
осіб. Успішні випробовування, які проводилися у серпні 1935 р. у 
Фінській затоці поблизу Оранієнбаума спонукали до плану побудови 
10 таких ПЧ удосконаленого типу.  

Курсант ВВМІУ ім. Дзержинського Б. Ушаков у 1934 р. запропо-
нував схематичний проект НМПЧ (літаючого) для знищення морських 
цілей у відкритому морі та в акваторіях баз. Особливо ефективними 
могли стати дії групи літаючих човнів, створюючи бар’єр на шляху 
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руху цілей противника. Утім, проект, незважаючи на свою оригіналь-
ність, не був реалізований.  

ПЧ нового проекту, який отримав найменування «Пігмей», буду-
валися (за деякими відомостями) у Миколаєві та по готовності випро-
бувалися в Севастополі в умовах надзвичайної таємності. У зв’язку з 
невдачами під час випробовувань та арештів конструкторів під час 
репресій 1937–38 рр. розробка проекту була зупинена, ПЧ був доправ-
лений до Феодосії на територію випробувальної бази морської зброї, 
де і був захоплений гітлерівцями та досліджений італійськими підвод-
никами, які досить позитивно оцінили проект, після чого затопили 
його на зовнішньому рейді на глибині близько 30 м. 

Протягом 1934–35 рр. в ЦКБС-1 під керівництвом В. Бжезинського 
були розроблені два варіанти НМПЧ «Блоха», який поєднував у собі 
якості ПЧ і торпедного катера: непомітно підійшовши до противника 
під водою, зринав і на великій швидкості атакувати ціль, або ж тихо 
атакував ціль з підводного положення. Ці човни передбачалося достав-
ляти в район виконання завдання на крейсерах типу «Х». У варіанті №1 
(52/92 т) ПЧ повинен був мати дизель-електричну силову установку. 
Варіант №2 (35,3/74 т) з надводною швидкістю 31–35 вуз.(1 год.)/10–11 
вуз. (110 миль на 30,5 вуз. або 670 миль на 19,5 вуз.), під водою 11 миль 
на 11 вуз. або 256 миль на 7,5 вуз. мав дві 457-мм торпеди та силову 
установку – дизель-мотор єдиного ходу, який працював у підводному 
положенні на спеціальній суміші з додавання чистого кисню. Закладе-
ний за другим варіантом проекту в 1938 р. на Адміралтейському заво-
ді в Ленінграді, ПЧ М-400 з початком війни у 60% готовності був зако-
нсервований і в 1947 р. утилізований. 

У післявоєнний період з розвитком сил спеціального призначення 
ВМФ конструктори вподовж 1974–84 рр. звертаються до розробки 
проектів НМПЧ. Спеціальне морське бюро машинобудування «Мала-
хіт» спроектувало НМПЧ, призначений для використання на театрі з 
розлогою мілководною акваторією шельфу на глибинах 10–200 м (як у 
Північно-західній частині Чорного моря) з метою протидії противнику 
і ведення розвідки, для чого вони мали бути обладнані відповідним 
радіоелектронними приладами, мінно-торпедною зброєю та облад-
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нанням для забезпечення дій бойових плавців. При цьому, їх водотон-
нажність замість визначених 80 т становила відповідно 218/387 т, ти-
тановий корпус дозволяв занурюватися на 200 м, Дальність плавання 
під водою на 4 вуз. – 130 миль, на поверхні – 603 милі на 5 вуз. Утім, 
збудовані у 1984–90-х рр. два ПЧ МС-520 та МС-521, пройшовши ви-
пробування в Лієпаї, не знайшли подальшого розвитку і в 1999 рр. бу-
ли здані в Кронштадті на метал.  

Отримавши досить серйозний досвід застосування надмалих ПЧ у 
роки Другої світової війни, у післявоєнний період до будівництва цьо-
го типу субмарин звертаються Великобританія, Італія, Іспанія, Німеч-
чина та США. Так, у Великобританії будівництво НМПЧ серії ХЕ, Х–
51, Х–54 велося у 1952–1954 рр. Вони були найбільш оптимальними і 
достатньо ефективними розвідувально-диверсійними субмаринами, 
проте на початку 1960-х рр. усі вони були виведені з бойового складу 
ВМС. На сьогодні Великобританія не виявляє зацікавленості до 
НМПЧ, натомість епізодично продовжує будівництво засобів підвод-
ної доставки (ЗПД) бойових плавців типу Mk.VIIIMod.1, яких нарахо-
вується кілька одиниць. Певний досвід будівництва НМПЧ типу 
«Foca» «SA-41» (2 од.) та НМПЧ типу «Tiburon» «SA-51» (2 од.) був 
напрацьований в Іспанії у 1950–60-х роках. Вони використовувалися 
переважно у якості тренажера для підготовки водолазів. У другій по-
ловині 60-х років всі вони були виведені з бойового складу. 

Будівництво НМПЧ із середини 50-х років відновилося і в Італії, 
ВМС якої мало чи найбільший досвід їх створення і застосування у 
роки Другої світової війни. Так, фірмою «Космос» в м. Ліворно було 
спроектовано і побудовано човни типу SX-404 і SX-506 (близько 60 
од.). Досвід воєнних років певною мірою був використаний і у ФРН, 
де в 1970-х роках було спроектовано і створено НМПЧ проектів «70», 
«Піранья» та «MSV75». 

У 1990-х роках ВМС США повернулися до створення НМПЧ – носі-
їв бойових плавців, які мали транспортуватися до району бойового засто-
сування на корпусі ПЧА типу «Los Angeles». Із запланованої закупки ше-
сти НМПЧ типу «ASDS» у 2006 р. був придбаний створений у 2003 р. 
один НМПЧ, який пройшов випробування для подальшого їх викорис-
тання в інтересах ССпО ВМС із транспортуванням по одному на ПЧАТ 
типу «Seawolf» і «Virginia» з 50 розвідниками-диверсантами, а переобла-
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днані чотири ПЧАРБ типу «Ohio» спроможні транспортувати по два 
НМПЧ типу «ASDS» та до 102 водолазів-спецпризначенців. Після неве-
ликої паузи у 2011 році було відновлене проектування цього типу субма-
рин, віднесених до групи розвідувально-диверсійних. 

Цікавим у цьому контексті бачиться досвід національної розробки 
надмалих ПЧ для ВМС Армії Ірану, які комплектуються надмалими 
підводними човнами типу "Кадір". Вони використовуються ВМС пе-
реважно в Ормузькій протоці і Перській затоці, зокрема, для висадки 
груп спецпризначення, проведення мінування і ведення розвідки. Пос-
тупаючись своїми бойовими можливостями проекту 877ЭКМ, завдя-
чуючи своїм малим розмірам, дані НМПЧ украй важко виявити, що 
успішно використовується для виконання ними визначених завдань. 
Маючи улітку 2011 р. на озброєнні 11 ПЧ типу "Кадір", у 2013-му їх 
ВМС Ірану збільшив їх кількість до 20. Їхні можливості щодо транс-
портування сил спеціальних операцій доповнюються трьома підвод-
ними засобами доставки бойових плавців "Аль-Сабехат-15" націона-
льної розробки (довжина 9,2 м), які надійшли на озброєння у 2000 р.  

Характерно, що наприкінці ХХ ст. у зарубіжних флотах спостері-
галося зростання зацікавленості до побудови НМПЧ, що пояснюється 
не тільки економічними причинами, оскільки сучасні НМПЧ у 5–6 разів 
дешевше НАПЧ звичайних розмірів. При вирішенні завдань зі знищен-
ня кораблів і суден противника як у морі, так і в пунктах базування 
НМПЧ у порівнянні з великими ПЧ мають низку переваг з прихованості 
і виживання в обмежених для маневру прибережних мілководних райо-
нах та у вузькостях за невеликих відстаней між пунктами базування і 
передбачуваними районами бойових дій. Досягаються ці переваги за 
рахунок малих розмірів човнів, котрі ускладнюють їх виявлення штат-
ними гідроакустичними комплексами (ГАК). Крім того, доставка до 
узбережжя розвідників і бійців спецпризначення на НМПЧ є найбільш 
прихованою у порівнянні з доставкою літаками чи вертольотами. Від-
так, НМПЧ стають важливим компонентом ВМС, у концепції застосу-
вання яких все більше робиться акцент на боротьбу проти берега, при 
чому бойовим діям НМПЧ у даному випадку надається ще більша рап-
товість завдяки їх транспортуванню до районів (пунктів) бойового за-
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стосування великими ПЧ-носіями. Удосконалення можливостей за сис-
темами стикування НМПЧ з ПЧ-транспортувальниками призвело до 
того, що НМПЧ отримали можливість вирішувати завдання і з пошуку 
затонулих ПЧ і порятунку їх екіпажів. 

До середини 1970-х років зі зростанням ефективності протичов-
нової оборони назріла необхідність різкого підвищення бойових мож-
ливостей наявних і створення НМПЧ з новими типами головної енер-
гетичної установки (ГЕУ) – повітрянезалежної енергетичної установ-
ки (ПНЕУ), причому такі роботи ведуться за двома напрямками. Пер-
ший пов'язаний з переходом на використання тільки електроруху із 
застосуванням найновітніших акумуляторних батарей (АКБ). У рам-
ках іншого ведеться пошук і впровадження найбільш оптимальних 
ПНЕУ, які використовують хімічну або ядерну енергію.  

На думку більшості військово-морських експертів, на бойові 
НМПЧ у сучасних умовах може бути покладено вирішення наступних 
завдань: дії проти кораблів і суден у прибережних районах і пунктах 
базування; доставка і висадка підрозділів бійців спецпризначення; ве-
дення розвідки; постановка мін на фарватерах; охорона підводних 
споруд та об’єктів; порятунок екіпажів затонулих ПЧ. 

Загалом усі сучасні НМПЧ фахівці розділяють на наступні групи: 
торпедо-ракетні або ударні, не призначені для забезпечення діяльності 
легководолазів-спецпризначенців; розвідувально-диверсійні – лише 
для розвідки і мінування самостійно або з допомогою легководолазів-
спецпризначенців; багатоцільові – для вирішення завдань НМПЧ пе-
рших двох груп; небойові транспортні – для прихованого транспорту-
вання невеликих об’ємів цінних вантажів. 

У теперішній час будівництво НМПЧ можуть здійснювати чима-
ло країн, проте створення для них бойових і технічних засобів можли-
ве тільки у деяких провідних морських державах і в країнах з високо-
розвинутими технологіями. Тому на початку ХХІ ст. проектування і 
будівництво НМПЧ різних типів здійснювали США, Італія, Німеччи-
на, Іран та КНДР. Там же ведуться роботи зі створення НМПЧ майбу-
тнього. Використання найбільш передових досягнень у галузі підвод-
ного кораблебудування призвело до зростання масогабаритних харак-
теристик човнів, а з іншого боку – дозволило суттєво поліпшити умо-
ви життя екіпажу, збільшити потужність енергетичних установок і 
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запасів пального, що в результаті дозволило значно збільшити швид-
кість підводного ходу, дальність плавання у підводному положенні і 
під РДП, автономність, що суттєво підвищило їх бойову ефективність. 
Цьому сприяло також оснащення човнів змінним озброєнням і спеціа-
льним малогабаритним електронним обладнанням.  

У результаті зазначені чинники зумовили розширення кола завдань 
надмалих субмарин. Так, на думку експертів, якщо раніше основне за-
вдання НМПЧ полягало у проведенні диверсій проти кораблів против-
ника у прибережних районах, то на сьогодні на перший план виходять 
завдання ведення розвідки і прихованого стеження за цими кораблями 
на так званих «обмежених морських театрах». Умови, таких театрів, 
перш за все глибини (Балтійське, північне і Середземне моря, Перська 
затока тощо), значно обмежують або не дозволяють використовувати 
там атомні або дизель-електричні торпедні підводні човни. Крім того, 
такі субмарини можуть застосовуватися на десантно-небезпечних на-
прямках для стеження за амфібійними кораблями противника. Нарешті, 
у сучасних умовах цілком імовірним бачиться застосування НМПЧ для 
руйнування (захисту) об’єктів морегосподарської діяльності – бурових 
платформ і установок для освоєння Світового океану. 

Згідно вимог законодавства України однією з функцій ЗС є забез-
печення охорони підводного простору в межах територіального моря, 
а безпосередня відповідальність за здійснення цієї функції покладена 
безпосередньо на ВМС ЗС України. Утім, її складова – висвітлення 
підводної обстановки в межах територіального моря держави здійс-
нюється епізодично й тільки незначними маневреними силами, оскі-
льки більша частина основного корабельного складу залишилася в 
окупованому Криму. Саме для усунення цього недоліку мають слугу-
вати, як свідчить досвід, безекіпажні підводні апарати – роботи. В 
Україні напрацьований певний досвід створення і застосування безе-
кіпажних підводних апаратів – роботів (далі – БПАР): у Національно-
му університеті кораблебудування ім. адмірала С. Макарова 
(м. Миколаїв) та в науково-дослідницькому центрі «Державний океа-
наріум» ЗС України (щоправда, останній унаслідок анексії Криму Ро-
сією залишився у Севастополі). Проте, на сьогодні контроль підводної 
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обстановки унаслідок зазначених чинників з використанням ПАР не 
здійснюється. Відтак, є всі передумови для розвитку цих новітніх тех-
нологій у сучасних умовах, не відкладаючи справу на потім.  

Разом з тим, ураховуючи агресивність планів кремлівського кері-
вництва та значну імовірність вторгнення ЗС РФ з морського напрям-
ку, серійне будівництво цих апаратів у найкоротший термін повинно 
забезпечити надійну охорону підводного простору України, зокрема, 
районів базування сил, портів та місць якірної стоянки, оскільки безе-
кіпажні підводні апарати-роботи належать до ефективних видів мор-
ської робототехніки, яка широко використовується військово-
морськими силами (далі – ВМС) провідних морських країн світу. По-
дібні системи забезпечують використання сучасних технологій у дія-
льності ВМС, не потребують залучення людей у якості екіпажу, знач-
но дешевші за традиційні корабельні технічні засоби і мають значно 
менші обмеження щодо гідрометеорологічних умов застосування.  

Українські фахівці, класифікуючи безекіпажні морські технічні за-
соби (далі – БМТЗ), розрізняють безекіпажні прив’язні самохідні ПАР 
та безекіпажні автономні самохідні ПАР. Аналізуючи світовий досвід 
застосування ПАР та розглянувши їх можливості і погляди провідних 
фахівців на їх використання у зіставленні із завданнями, покладеними 
на ВМС ЗС України, можна визначити основні завдання, до виконання 
яких слід залучати перспективні вітчизняні (переважно) ПАР, а саме: 
висвітлення підводної і надводної обстановки; ведення спеціального 
картографування об’єктів у власних захищених акваторіях та ведення 
розвідки в акваторіях противника; забезпечення підводної охорони ко-
раблів, підводних човнів, акваторій ВМБ, пунктів базування, портів та 
інших важливих об’єктів прибережної інфраструктури – виконання за-
вдань протипідводно-диверсійного забезпечення; забезпечення заходів 
бойової підготовки особового складу ВМС ЗС України; підтримка і су-
проводження аварійно-рятувальних робіт – пошук та ідентифікація за-
тонулих об’єктів, обстеження їх просторового положення й технічного 
стану, супровід водолазних робіт, виконання підводно-технічних робіт 
тощо; виконання завдань протимінного забезпечення – виявлення та 
розпізнавання мін або інших підводних потенційно небезпечних 
об’єктів на заданих акваторіях і фарватерах, на місцях якірних стоянок 
кораблів та інфраструктури військово-морських баз і портів; здійснення 
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цілевказівки і керування зброєю. На нашу думку, до них слід додати 
завдання з охорони об’єктів морегосподарської діяльності – стаціонар-
них нафто- і газодобувних платформ тощо. Виходячи з характеру за-
пропонованих завдань, українські фахівці пропонують вести розробку 
конкретних типів БМТЗ для використання у складі ВМС ЗС України: 
ПАР великого, середнього, малого та надмалого радіусу дії.  

Серед безекіпажних (автономних) підводних апаратів-роботів 
(ПАР або AUV – Autonomous Underwater Vehicle) зайняли свою нішу 
так звані глайдери (автономний підводний апарат, який, використовую-
чи ефект планування, при якому він занурюється або зринає по пологій, 
не обов’язково прямолінійній, траєкторії, яка дозволяє йому переміщу-
ватися у визначеному напрямку тільки за рахунок сил, які діють на ньо-
го з боку морського середовища), зокрема у військовій сфері, завдяки: 
достатньо великій автономності (6–9 місяців) в порівняні з ПАР з тра-
диційними рушіями (24–48 годин); низькому рівню власних шумів, що 
забезпечує низьку помітність і, відповідно, високу прихованість; мож-
ливість непомітно форсувати рубежі ПЧО та ППДО з метою розвідки та 
доставки необхідних вантажів у захищені райони та акваторії супроти-
вника; можливість запуску глайдерів «вручну» унаслідок малих розмі-
рів та маси, застосовуючи підручні плавзасоби або спеціалізовані засо-
би доставки глайдерів до району бойового використання; можливість 
довгострокового патрулювання в призначеному районі; значно нижча 
вартість, у порівнянні з іншими типами ПАР з традиційними рушіями, 
не кажучи вже про класичні, навіть надмалі підводні човни, що дає мо-
жливість у масованому груповому використанні глайдерів в мережоце-
нтричних системах різноманітного призначення. 

Відтак, набутий позитивний вітчизняний досвід проектування, 
створення й застосування БМТЗ у Чорному морі свідчить про доціль-
ність і можливість створення в Україні БМТЗ (ПАР) в інтересах ВМС 
ЗС України. 

Висновки. 
1. Історія будівництва надмалих ПЧ на вітчизняних теренах сягає 

майже 140 років – від першого човна «Подаскаф» С. Джевецького, який 
використовував м’язову силу матросів, до найбільш високотехнологічних 
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надмалих ПЧ кінця ХХ – початку ХХІ ст. На нашу думку, цей неоціненний 
досвід, ураховуючи наявну в Україні наукову і технічну базу, слід якнай-
повніше використати для відродження і розбудови підводних сил ВМС ЗС 
України та захисту від нападу противника з морського напрямку. 

2. В умовах існуючої загрози для України щодо нападу агресора з 
морського напрямку та відсутності необхідного наряду сил і засобів 
ефективною, відчутною для ворога асиметричною відповіддю, поряд з 
мінною зброєю, можуть стати неатомні підводні човни, зокрема, із 
замкнутими (автономними) енергетичними установками, з ракетним і 
торпедним озброєнням. Саме субмарини, використовуючи природні 
умови й гідрофізичні властивості Чорного моря, залишаються єдиним, 
реально існуючим стримуючим чинником. 

3. Ураховуючи реальний стан справ, для ВМС ЗС України у най-
ближчій і середньостроковій перспективі такою зброєю можуть бути 
малі та надмалі підводні човни, які можуть виконувати завдання з до-
ставки груп зі складу сил спеціального призначення до районів 
(об’єктів) застосування, постановки мінних загороджень, нанесення 
торпедних ударів тощо. 

5. Разом з тим, для висвітлення підводної та надводної обстановки, 
пошуку і знищення морських мінних загороджень та невеликих підвод-
них і надводних цілей, забезпечення сил спеціальних операцій, виконан-
ня пошукових заходів під час пошуково-рятувальних операцій, забезпе-
чення бойової підготовки флотів та виконання інших завдань, вельми 
перспективним є створення й застосування серій безекіпажних морських 
технічних засобів (підводних апаратів-роботів), досвід проектування, 
створення й застосування яких напрацьований вітчизняними фахівцями. 

Отже, враховуючи сучасний досвід будівництва та застосування 
надмалих ПЧ та безекіпажних підводних апаратів, Україна, маючи вла-
сний потужний науковий і технічний потенціал, спроможна обійняти 
гідне місце у розвитку підводних озброєнь і забезпечити власні Війсь-
ково-Морські Сили новою і високоефективною зброєю, що дозволить 
ефективно запобігти агресії противника з морського напрямку. 
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УДК 629.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОГНЕСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 

Авторы: Т.А. Юреско; Т. Мавродий; В. Коберник, Национальный 
университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, 
Украина 

Обеспечение безопасности морских технических средств предпо-
лагает выполнение комплекса требований к противопожарной защите, 
которые направлены на предотвращение возможности возникновения 
пожара и его распространения по судну. Наиболее распространённым 
способом защиты судовых конструкций является нанесение на их по-
верхность специальных огнестойких покрытий, основная задача кото-
рых – обеспечение резерва времени (30 – 40 мин) на ликвидацию огня 
и безопасную эвакуацию людей [1].  

В настоящее время перспективным направлением является разра-
ботка покрытий интумисцентного типа, которое вспучиваются под 
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воздействием повышенных температур в условиях пожара. С учетом 
требований экологической чистоты и нетоксичности продуктов раз-
ложения компонентов огнестойкого покрытия был разработан следу-
ющий состав: связующее – кремнийорганическая смола; минеральные 
антиперены (гидроксид магния, тригидрат алюминия), углеродсодер-
жащая и пленкообразующей компонентой (меламин, пентаэритрит) и 
газообразователь (полифосфат аммония). 

Механизм работы интумесцентного типа следующий: на началь-
ных стадиях повышения температуры (до 190÷200°С) огнестойкое пок-
рытие не претерпевает видимых изменений структуры материала ввиду 
высокой теплостойкости кремнийорганической смолы. Далее при росте 
температуры начинается разложение тригидрата алюминия Al(OH)3 с 
выделением воды и частичным вспениванием огнестойкого покрытия. 
При повышении температуры до 270°С начинаются химические про-
цессы, связанные с разложением полифосфат аммония и пентаэритрита. 
При данной температуре разлагается гидроксид магния, что усиливает 
вспучивание композиции. При температуре 350°С разлагается послед-
ний из активных компонентов – меламин C3H6N6 (углесодержащий 
компонент), который играет роль пленкообразователя и окончательно 
закрепляет пенококсовый слой интумесцентного покрытия. 

Следует отметить, что при действии открытого пламени на пове-
рхность температура возрастает очень быстро, потому все термо-
химические процессы происходят практически одновременно, но за-
трагивают только очень тонкий наружный слой покрытия. За счет 
вспенивания толщина огнестойкого покрытия увеличивается более 
чем 20÷30 раз, образуя толстый и негорючий слой пенококса с низкой 
теплопроводностью, который надежно защищает внутренние слои ма-
териала. Поэтому толщины 1÷2 мм огнестойкого покрытия более чем 
достаточно для защиты конструкции. 

Одной из важных функциональных характеристик является адге-
зионная прочность покрытия с защищаемой поверхностью. Выполне-
ны экспериментальные исследования по определению адгезионной 
прочности покрытия с разными видами материалов: поливинилхлорид 
(ПВХ), полиэтилен (ПЭ), картон, дерево, металл. 
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Адгезионная прочность покрытия определялась путем создания 
сдвигающего воздействия на соединенные внахлестку пластины в ре-
зультате приложения к ним растягивающего усилия, параллельного 
плоскости соединённых частей и продольной оси испытательного об-
разца (рис 1). [2]  

 

 
Рис.1 Испытания образца 

 
Адгезионная прочность вычисляется по формуле: 
 

 P
F

τ = , (1) 

 
где Р – разрушающая нагрузка, Н; F – площадь склеивания, м. 

Результаты испытаний приведены в табл.1. 
 
Таблица 1 – Результаты испытаний на адгезионную прочность. 

Материал Адгезионная прочность, МПа 
ПВХ 0.0516 

Картон 0.106 
Деревина 0.462 

Метал 0.239 
ПЭ 0.0406 
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Эксперименты показали, что лучшими адгезионными характерис-
тиками обладает соединение покрытие–дерево, что обусловлено бо-
льшой шероховатостью и высокой поверхностной энергией древеси-
ны. Соответственно низкими показателями адгезионной прочности 
характеризуются соединения покрытия с ПВХ и ПЭ, которые имеют 
достаточно гладкую и низкую поверхностную энергию. Учитывая, что 
данные виды материалов, чаще всего используются в качестве оплет-
ки судовых электрических кабелей, рекомендуется перед нанесением 
покрытия, химически активировать их поверхности специальной гру-
нтовкой – праймером. 

Выводы: разработанный состав огнестойкого покрытия показал 
хорошие огнезащитные свойства и достаточную адгезию. Представля-
ет практический интерес предварительная подготовка поверхности 
полимеров и совершенствование технологии нанесения покрытия на 
электрический кабель.  
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СЕКЦІЯ 2. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИКА 
ПІДВОДНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ 

DESIGN ON ELECTRIC AUTOMATION SYSTEM OF 
UNDERWATER ROBORT 

Author: Wu Chengxi, Jiangsu University of Science and Technology, 
Zhenjiang, JiangSu, China 

Underwater robots is an important task who can replace humans as the 
underwater equipment. It can complete many works, such as environmental 
monitoring, seabed mapping, exploration, equipment maintenance, and 
explore the underwater environment under extreme conditions. It has 
always been much concern around the world. 

ROV is the most widely used underwater robot in the world. ROV is 
connected to a surface vessel through the composite umbilical, it therefore can 
accept relatively large underwater data transmission and long operating time, 
and support sophisticated operating equipment and larger electricity load. 
Compared with AUV, ROV has advantages of more agile, large depth, 
stronger durability. It is the key techniques of design an efficient and reliable 
automated control systems, and also as the key research project around the 
world. ROV Electric Automation Systems (including Hydraulic system, 
Operating system, Recovery System) have a considerable impact on 
maneuverability, power consumption of the ROV underwater vehicle. About 
the ROV automation control system, in addition to ensuring the stability of the 
control system, but also to ensure that the control system of high precision, 
high efficiency and high intelligence. It can improve the ability of independent 
processing about ROV and expand the strategic value of ROV on the military, 
through enhance the standard of automation ROV's electrical system. 

 
1. General design of ROV control system 
ROV control system is divided into two parts, the shipboard operating 

system, and underwater vehicle motion control system. ROV control sys-
tem is a complex system that includes not only the underwater vehicle, also 
contains a complete set of computer, onboard power, control handle, dis-
play screen and other equipment. 
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Figure 1. General structure of ROV 

 
Operating platform usually set in the mother ship up the water, or set 

in the operating table at shore. The water control system is PC-based 
implementation, including the control box, the control handle. The control 
box is consist of power supply and communication adapter modules, it 
provides power and communication through the umbilical underwater 
robot. It can complete all monitoring about underwater robot, through 
design a PC-based interactive interface. Shipboard control system is re-
sponsible for the collection and processing of the information and data 
about underwater robots and remote controlled the movement of underwa-
ter robot. ROV underwater vector control system to complete the 
instruction fetch and instruction executed by the microprocessor. Achieving 
life processing of instructions issued from shipboard control platform, life 
monitoring on the Android operating instructions for the robot operation 
control and internal tightness. 

 
2. Design of ROV hardware system 
ROV integration of the integrated circuit technology, artificial 

intelligence technology, image acquisition and processing technology, 
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modern computer technology and automation technology, and many other 
modern electrical technology, this made ROV robot has more complex and 
sophisticated analysis of data and processing of information. 

 
 

 

Central control 
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support system 
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Figure 2.Hardware architecture of control system  

 
Shipboard console using PC computer and the control box, PC 

computer is responsible for displaying live video and work data , while the 
command signal transmitted through the umbilical to ROV. ROV control 
system requires a stable and reliable system environment, therefore, it is 
need to design a plurality of voltage conversion circuit to ensure the voltage 
distribution of different devices, and design module for life monitoring to 
detect underwater vehicle. 
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Figure 3.K60 System Architecture 
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MC-ROV subsea control system selects Freescale Kinetis family 
MK60DN512ZVLQ10 processor is based on ARM Cortex-M4 core as the 
main chip, using Freescale K60 chip as control core, it makes the system 
stable, reliable, feature-rich, powerful processing capability and good 
scalability. 

Underwater robot uses umbilical to supply power, it is to need to 
design AC / DC power rectifier circuit, in order to conversion the shipboard 
power of 220V AC to DC, as the only power of subsea control system. 

It’s to design 24V, 12V, 5V, 3.3V, and other voltage conversion 
circuit that there’re many sizes of the device rated voltage in underwater 
vehicle. 

ROV select 200W of DC brush motors, using 24V power supply, and 
using H-type full-bridge driver circuit as a DC motor drive circuit. It can 
easily achieve a brushed DC motor four-quadrant operation as forward, 
forward brake, reverse and reverse brake. 

 
3. Design of ROV software system 
ROV control system software system generally refers to water 

console, repeaters, underwater three-part software support. Now the 
software system is moving in the highly integrated, artificial intelligence, 
modular, cost reduction, network and other direction. Control system is 
based on the MFC compiled from Visua1C ++. MFC provides a guide for 
the establishment of the control system application functionality, establish 
the general framework of the main interface graphic. Then use the ActiveX 
control in Windows operating systems provide that add multimedia effects, 
interactive objects and complex procedures for the main interface. 

Monitoring software shipboard control system is a powerful 
interactive interface that responsible for collecting input information about 
keyboard and remote control operation lever. Information analysis and the 
data is converted into instructions sent to the ROV underwater vehicle, it is 
also responsible for displaying feedback data of underwater sensor. 

There four modules in the underwater vehicle control system software 
only four: the main program module, communication module, motion 
control module, data acquisition module. Executive operation instruction 
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Figure 4. Architecture of control system software  

 
sent by the mother ship through main module. Alarm to control platform on 
the mother ship while operating environment or operation data comes 
abnormal.  

Motion control module is the core of subsea control system 
programming. Responsible for the retreat, translation, snorkeling, steering 
of underwater vehicle. Underwater motion control module comprising: 
gyroscope, inertial navigation, depth sensors, flow sensors, the control 
module. 

 
4. Conclusion  
This article is to design a robot ROV has modern automation and 

control technology as the destination for marine engineering. Design the 
ROV control system hardware and software about general structure, the 
water control systems and subsea control systems that mainly based on the 
requirement of ROV operations. And also design the circuit of underwater 
vehicle core module that can achieve the collection and voltage distribution 
and protection of relevant sensor data and live monitoring. 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

73 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

УДК 621.313; 621.314.333 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН  

І АПАРАТІВ ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО  
ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕНЬ 

Автори: О.А. Авдєєва; О.О. Пальчиков; Р.А. Ставинський, к.т.н., 
доц., Національний університет кораблебудування імені адмірала  
Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Крім використання сучасних досягнень електроматеріалознавства 
резервом розвитку електромеханічних пристроїв є перетворення стру-
ктур і утворюючих контурів (УК) елементів електромагнітних систем 
(ЕМС) [1 – 3]. Виходячи з обґрунтованості вибору технічного рішення 
ЕМС для нової розробки електричної машини (ЕМ) або апарату, пос-
тає питання визначення переваг і недоліків можливих варіантів 
розв’язання задачі на основі їх порівняльного аналізу. Також задачі 
зіставлення виникають при визначенні впливу на характеристики ЕМ і 
індукційних апаратів структурного перетворення активних елементів з 
метою забезпечення спеціальних вимог. Прикладами таких вимог є 
мінімум контурного сферичного або циліндричного об’єму ЕМС, а 
також інколи показники електромагнітної сумісності трансформаторів 
систем електрообладнання підводних апаратів [4, 5]. 

Пошук нетрадиційних структур ЕМС для досягнення максималь-
ної ефективності нових розробок електромеханічних пристроїв зада-
ного призначення досягається евристичними прийомами зміною по-
ложення в просторі, числа і конфігурацій активних елементів. Вибір 
певної структури ЕМС з варіантів, що існують, тобто структурна оп-
тимізація, відноситься до задач структурного синтезу [6]. Для рішення 
подібних задач необхідна оцінка якості варіантів структур, яка може 
бути виконана на основі параметричного синтезу об’єкту оптимізації. 
Однак параметричний синтез є можливим тільки при заданій структу-
рі такого об’єкту. Тому вказані види синтезу повинні здійснюватись у 
єдиному обчислюваному процесі. Об’єднання структурного та пара-
метричного синтезу технічних об’єктів досягається, згідно [6], мето-
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дом експертної оцінки шляхом визначення та призначення відповідно 
окремих критеріїв оптимізації і коефіцієнтів їх переваг (ваги). 

Оптимізація ЕМ виконується на основі математичних моделей 
(ММ) з цільовими функціями (ЦФ) окремих (мінімуми маси, вартості 
або втрат), а також інтегрального критеріїв і сукупності основних і 
допоміжних керованих змінних (КЗ). Оптимізаційні КЗ включають 
елементи геометрії і електромагнітні навантаження (ЕМН) [7]. Однак 
геометричні параметри визначаються конкретними конфігураціями 
елементів ЕМС, а величини ЕМН залежать від вимог технічного за-
вдання і призначення ЕМ. Традиційні КЗ, що відображають індивідуа-
льні структурні особливості, не задовольняють вимозі універсальності 
використання та затрудняють об’єктивне зіставлення варіантів ЕМС. 
Наприклад взаємонеприйнятними геометричними КЗ оптимізації тра-
диційних ЕМС трансформаторів є співвідношення боків прямокутних 
і діаметри кругових утворюючих контурів «східчастих» перерізів 
стрижнів [7]. Крім того, недоліком методик оптимізації, у яких КЗ є 
ЕМН [7], є «прив’язка» оптимізаційного процесу до конкретних поту-
жностей, способу охолодження і виконанню ЕМ, що ускладнює вико-
нання узагальненого аналізу варіантів ЕМС. 

Методика побудови оптимізаційних ММ структурного синтезу 
ЕМ повинна забезпечити порівняльний аналіз ЕМС при дотриманні 
принципу електромагнітної еквівалентності (ЕЕ) [8] і універсальності 
(інваріантності) виду та застосування ЦФ і основних КЗ. Крім того, 
для виключення залежності від потужності і способу охолодження, 
основні КЗ та окремі критерії оптимізації – показники технічного рів-
ня (ПТР) повинні бути подані відповідно у відносних та безрозмірних 
одиницях. 

Викладеним вимогам ЕЕ і універсальності порівняльного аналізу 
відповідає вперше запропонована в [9, 10] ЦФ оптимізації ЕМС виду 

 

 ( )3
4ц ид с цП К Пі і іF ∗= , (1) 

 
де Пид – показник вихідних даних проектування і ЕМН; Ксі – складова 
питомих характеристик використаної електротехнічної сталі; П*

ці – 
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складова ЦФ одного з основних ПТР у вигляді безрозмірних коефіціє-
нтів – показників маси П*

ц1, вартості П*
ц2, втрат активної потужності 

П*
ц3, контурного об’єму П*

ц4 компактної ЕМС та інтегрального показ-
ника повної капіталізованої вартості П*

ц5 трансформатора або реакто-
ра [2], а також асинхронного двигуна [3]. 

Безрозмірні складові ЦФ (1), тобто ПТР П*
ц(і=1–3) залежать від ко-

ефіцієнту заповнення обмоткового вікна трансформатора (реактора) 
або пазу статора Кзо та є функціями двох основних універсальних від-
носних КЗ ам і λо, а також інколи третьої додаткової КЗ, наприклад 
центрального кута стрижня трансформатора αс [2, 3], 

 

 ( )ц( 13) зо м о сП К , , ,і f а λ α∗
= = . (2) 

 
Показники П*

ц4 і П*
ц5 також є функціями Кзо, ам і λо, але додатково 

залежать від коефіцієнту Ку співвідношення ЕМН, коефіцієнтів додат-
кових втрат та питомих характеристик, що визначають втрати актив-
ної потужності в заданому діапазоні змін ЕМН, 

 

 ( )ц4(5) зо м о с уП К , , , ,Кf а λ α∗ = . (3) 

 
Параметричний синтез ЕМС передбачає зміну при оптимізації 

ЕМН та контроль теплового стану ЕМ. Застосування при зіставленні 
ЕМС відносного Ку у певному діапазоні його змін, дозволяє виконувати 
порівняння втрат активної потужності при дотриманні принципу ЕЕ. 

Оптимальні значення ПТР П*
ці і екстремальні значення КЗ аме, λое, αсе 

ЦФ (1) визначаються чисельними рішеннями нелінійних рівнянь (2), (3), 
наприклад методом покоординатного спуску [6] за алгоритмом (рис. 1), 
або рішенням системи трьох нелінійних рівнянь: 

 

 
* * *

м о с
0; 0; 0.ііі ііі іііdП dП dП

dа d dλ α
= = =   
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КІНЕЦЬ  
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму визначення екстремуму 
цільової функції трьох керованих змінних ам, λо, αс методом  

покоординатного спуску 
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При параметричній оптимізації ЕМ виконується, з використанням 
відомих методик, перевірка проектного обмеження за перевищенням 
температури обмотки Δτw. Наприклад, для теплових розрахунків тран-
сформаторів малої потужності використовується рівняння [11] 

 

 
( )

( )
фк фн фк

к о ом о фн фк

1

П 1 П Пw w

Р Р Р

Р Р
τ

α

+
∆ =

 + 
,  

 
де Рфк і Рфн – втрати короткого замикання і неробочого руху ЕМ на 
фазу; αк – питомий коефіцієнт тепловіддачі; Поw(м) – «відкрита» повер-
хня охолодження обмоткових котушок (магнітопроводу). 

При дотриманні принципу ЕЕ фазні втрати Рфк(н)іі та площі Поw(м)іі 
варіантів ЕМС можуть бути визначені як функції від Пид та ам, λо, αс. 
Тому при заданому Кзо і критерію оптимізації ЕМ можливо дослідити 
та зіставити ЦФ перевищення температури обмоток варіантів ЕМС, 
що порівнюються 

 

 ( )зо м о сК , , ,wii f аτ λ α∆ = .  

 
Висновок. Оптимізація ЕМ і реакторів з використанням показни-

ка Пид, безрозмірних ПТР та відносних КЗ дозволяє подолати проти-
річчя об’єднання структурного і параметричного синтезу та здійсню-
вати контроль теплового стану при узагальненому зіставленні 
ЕМС,що є значною перевагою методу [2, 3, 9, 10] відносно інших ме-
тодів оптимізаційних розрахунків [7]. 
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11. Бальян, Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники / Р.Х. Ба-
льян. – М.: Советское радио, 1971. – 720 с. 
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АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Авторы: Алоба Л.Т.; В.С. Блинцов, д.т.н., проф.; Тхы Д.Ф.,  
Национальный университет кораблестроения имени адмирала  
Макарова, г. Николаев, Украина 

В процессе выполнения экологического мониторинга водных аква-
торий и при проведении подводных биологических исследований важной 
задачей является измерение с требуемой точностью указанных парамет-
ров водной среды с целью последующего картографирования. Объектами 
съемки могут быть поля температуры, солености, глубины, концентра-
ции загрязняющих веществ. Такого рода работы целесообразно выпол-
нять одновременной работой нескольких автономных необитаемых под-
водных аппаратов (АНПА). При этом каждый аппарат группы периоди-
чески получает информацию об измерениях, произведённых другими 
АНПА, и на основе этого формирует свою траекторию, следуя по гради-
енту поля, в соответствии с заложенным в его систему управления алго-
ритмом. Данный способ взаимодействия можно отнести кгрупповому: 
каждый аппарат формирует свои дальнейшие действия самостоятельно, и 
лишь опосредованно получает из внешней среды некоторую дополните-
льную информацию о действиях других членов группы. 

При выполнении обзорно-поисковой миссии с использованием 
АНПА, существенным фактором является время её выполнения. Оно 
может иметь значение как по экономическим (в случае использования 
сопровождающего судна), так и по другим причинам (например, в 
случае съёмки физического поля водной среды, изменяющегося во 
времени). При использовании группы АНПА для решения обзорно-
поисковой задачи одной из наиболее применяемых является страте-
гия, при которой не используются специальные инструменты управ-
ления группой, а район поиска разбивается на несколько равных час-
тей (по количеству аппаратов) и каждый АНПА обследует свой учас-
ток независимо. Такой подход обладает следующими недостатками:  
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− не учитывается время перехода от точки старта каждого 
АНПА к начальной точке траектории обследования; 

− при выходе одного аппарата из состава миссии его часть района 
остаётся необследованной. В более общем случае возможна ситуация, 
при которой один из АНПА добавляется в состав группы. Тогда перера-
спределение работы между аппаратами требует применения специаль-
ных средств автоматизации оперативным управлением группой АНПА; 

− в случае, если траектория формируется по мере выполнения мис-
сии (например, выявлена необходимость дополнительного обследования 
в отдельных зонах подводного пространства) возможна ситуация, при 
которой один из АНПА завершит обзор своего района существенно ра-
ньше остальных. В этом случае он может быть использован для обследо-
вания районов, порученных другим АНПА, но оптимальное перераспре-
деление работы без средств автоматизации становится затруднительным.  

Таким образом, при минимизации общего времени выполнения 
миссии необходимо учитывать время, необходимое как для переме-
щения АНПА вдоль траектории обзора/поиска, так и для перемещения 
между такими траекториями, а также для перемещения от первонача-
льного положения к месту старта миссии.  

Необходимо также иметь возможность изменять состав группы и 
оперативно учитывать, какая часть общей миссии уже выполнена, а 
какая – ещё нет. Это особенно важно при выполнении миссии, в кото-
рой возможны сбои при запусках отдельных аппаратов. Так, напри-
мер, при поиске затонувшего самолёта рейса Air France 447 доля ус-
пешных запусков при использовании трёх АПНА Remus 6000 соста-
вила порядка 67%. Причинами ошибок являются, помимо сбоев обо-
рудования, и ошибки в программировании миссии.  

Традиционный подход при составлении миссии АНПА состоит в 
задании последовательности действий, представляющих собой факти-
чески программу, которую аппарат должен выполнить [1]. Такой под-
ход обычно называется императивным в отличие от декларативного 
подхода, при котором имеется текстовое описание заданий без указания 
жёсткого порядка их выполнения и описания переходов между ними.  

При выполнении миссии, заданной декларативно, требуется пла-
нирование, т.е. преобразование набора заданий в последовательность 
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элементарных команд для отдельного АНПА. Для управления группой 
АНПА целесообразно декларативное представление миссии. Задача 
планирования состоит в определении порядка выполнения заданий и в 
распределении заданий между аппаратами оптимальным образом с 
учётом имеющихся ограничений.  

Будем считать, что миссия представляет собой набор заданий. 
Типичное задание для АНПА – проход по отрезку на заданной глуби-
не с включённым датчиком (например, с гидролокатором бокового 
обзора). Несколько проходов по отрезку позволяют осуществить пло-
щадную съёмку. Примером более сложного задания является оконту-
ривание неоднородности морской среды.  

Для простоты планирования будем считать задания неделимыми, 
т.е. каждое задание должен выполнить единственный аппарат, не ос-
танавливаясь в процессе выполнения. Некоторые задания имеют не-
сколько вариантов выполнения. Так, проход по отрезку может быть 
осуществлён двумя способами: в прямом и в обратном направлении.  

Задание по покрытию прямоугольной площади меандром может 
быть выполнено как минимум восемью способами, в зависимости от 
направления обхода и угла, с которого следует начать обход. Для ор-
ганизации работы групп мобильных роботов применяют как центра-
лизованное, так и децентрализованное (распределенное) управление.  

В настоящей работе используется централизованная схема, пос-
кольку: 

− при централизованном управлении протокол обмена данными 
и командами устроен проще, чем при распределенном. В этом случае 
количество и объем передаваемых сообщений имеет существенное 
значение, поскольку используются гидроакустические системы связи, 
имеющие низкую пропускную способность [2]; 

− в небольших группах централизованное планирование может 
быть организовано более эффективно, чем распределенное.  

При увеличении численности группы это преимущество исчезает 
из-за возрастающей сложности задачи планирования. В настоящей 
работе предполагается использование небольшой группы АНПА (не 
более 5-7 аппаратов).  
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При использовании группы однородных АНПА для выполнения 
задания появляется возможность повысить скорость и надежность вы-
полнения миссии по сравнению с применением одиночного аппарата. 
Увеличение скорости выполнения миссии достигается путем оптими-
зации времени ее выполнения. Вероятность успешного выполнения 
миссии обеспечивается контролем ее выполнения и корректировкой в 
случае возникновения внеплановых ситуаций.  

Для этого используется планировщик, расположенный в централь-
ном узле и имеющий информацию о миссии и о ходе ее выполнения.  

В процессе выполнения миссии необходимо корректировать 
имеющийся план в следующих случаях:  

− аппарат вышел из состава миссии. Это может произойти не то-
лько в результате поломки, но и в случае, если аппарату подана более 
приоритетная команда телеуправления; 

− аппарат включён в состав миссии; 
− аппарат выполнил план.  
В случае оптимального планирования, в момент завершения оди-

ночного плана не существует свободных заданий, которые можно бы-
ло бы поручить освободившемуся АНПА. Однако это возможно при 
расхождении реального и планируемого времени выполнения заданий.  

С учётом сказанного, может быть поставлена задача составления 
оптимального плана, учитывающая доступность и возможности каждо-
го АНПА, их текущие положения, варианты выполнения каждого зада-
ния. Перебор всех вариантов для нахождения оптимального решения в 
этой задаче трудоёмок даже для небольших примеров (порядка 10 зада-
ний и 3 АНПА). Для сохранения универсальности постановки задачи 
планирования исходим из предположения, что миссия состоит из неза-
висимых неделимых заданий, т.е. задания могут быть выполнены в лю-
бом порядке, любым АНПА (из тех, которые имеют возможность выпо-
лнить данное задание). При этом неделимость задания означает, что 
если его выполнение прервано, оно считается невыполненным вообще. 

В докладе излагаются математические и алгоритмические основы 
планирования миссий, исходя их сформулированных выше условий. 

Список литературы: 
1. Alexander Inzartsev and Alexander Pavin. AUV Application for 

Inspection of Underwater Communications. http://cdn.intech-
web.org/pdfs/6214.pdf 
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Автори: В.С. Блінцов, д.т.н., проф.; О.П. Клочков, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Самохідний прив’язний підводний апарат (СППА) виступає ін-
струментом реалізації підводних технологій при виконанні підводно-
технічних робіт (ПТР). Можливість його створення на ранніх етапах 
проектування визначається рівняннями існування, які базуються на 
системному підході. 

Згідно системного підходу ці рівняння мають складатися з наступного: 
− рівняння існування мас та об’ємів; 
− рівняння енергетичного балансу; 
− рівняння балансу інформаційних потоків; 
− рівняння за ергономічною складовою. 
Пропонується розглянути шлях синтезу рівняння існування апа-

рата за енергетичною складовою у випадку, коли замовник обмежує 
проектанту підводної техніки величини потужності, яку можливо ви-
ділити для живлення. 

Потужність СППА складається з постійної потужності Рconst, по-
тужності змінних технологічних пристроїв РЗТП та потужності рушій-
но-рульового комплексу (РРК) РРРК. 
 СППА const ЗТП РРКP P P P= + +   

 
При проведенні ПТР в залежності від застосовуваної підводної 

технології СППА може працювати у різних режимах, що характеризу-
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ватимуться певним значенням споживаної електричної потужності. 
Позначимо множину режимів R наступним виразом: 

 
 { }1 2, ,..., ,..., ,i mR R R R R=   

 
де: Ri – режим роботи; i – порядковий номер режиму, m – загальна кі-
лькість режимів. 

Множині режимів буде відповідати множина потужностей PR, що 
споживаються у цих режимах: 

 
 { }1 2, ,..., ,..., ,R R R Ri RmP P P P P=   

 
де: PRi – потужність, що споживається при i-му режимі роботи. 

Аналіз режимів СППА та потужностей, які споживаються ним в 
цих режимах, дає змогу визначити найбільшу проектну потужність 
PСППА_ПР з множини PR: 

 

 { }СППА_ПР 1 2sup , ,..., ,...,R R Ri RmP P P P P=
 

 

 
Якщо деяка задана потужність РСППА_з буде меншою від проект-

ної, тоді будівництво ПА за даним критерієм буде можливим: 
 

 СППА_з СППА_ПРP P≤   

 
Необхідно зазначити, що найбільш варіативною складовою енер-

гетичного рівняння існування СППА виступає потужність РРК. 
Синтез рівнянь по кожній складовій системного підходу не на-

дасть вичерпну відповідь про можливість створення як безпосередньо 
апарата, так і інших елементів самохідної прив’язної підводної систе-
ми. Це, у першу чергу, пояснюється взаємним зв’язком рівнянь існу-
вання і визначити до кінця вплив однієї складової на іншу не завжди 
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вдається. По-друге, не всі рівняння можливо представити для чисель-
ного вирахування, тому що, наприклад, ергономічна частина не підда-
ється конкретному чисельному опису, а визначається суб’єктивним 
відчуттям кожної людини. 

Список літератури: 
1. Блінцов В.С. Прив’язні підводні системи [Текст] 

/В.С.Блінцов// Монографія. – Київ: Наукова думка, 1998. – 232 с. 
2. Илларионов Г.Ю. Необитаемые подводные аппараты и их си-

стемы [Текст] /Г.Ю. Илларионов // Учебник. – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 1990. – 56 с. 

3. Ястребов В.С., Електроенергетичні установки підводних апа-
ратів [Текст] /В.С. Ястребов, А.А. Горлов, В.В. Симинський// Підруч-
ник. – Ленинград: Судостроение, 1986. – 184с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РУХУ 

САМОХІДНОЇ ПРИВ’ЯЗНОЇ ПІДВОДНОЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ 

Автори: О.В. Блінцов, к.т.н., доц.; В.І. Корицький, аспірант,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Задачі, які ставляться перед сучасними прив’язними підводними 
системами (ППС) передбачають розробку багатофункціональних під-
водних апаратів (ПА) з можливістю оперативного внесення змін до 
складу таких систем [1]. Однак, наявність жорстких зв’язків між тех-
нологічним обладнанням (ТО), яке входить до складу ПА та його рам-
ною конструкцією в певних режимах роботи, наприклад, позиціону-
вання в деякій точці підводного простору, призводить до появи над-
лишкових сил та моментів на ходовому кінці кабель-троса (КТ) та ко-
рпусі підводного апарата. Дія даних сил та моментів ускладнює про-
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цес керування рухом ПА, його технологічним обладнанням та призво-
дить до підвищення вимог до рушійно-рульового комплексу апарата. 

Проблеми, які зазначено вище, пропонується вирішувати шляхом 
застосування у складі ППС самохідних прив’язних підводних техно-
логічних платформ (СПТП) [2]. До складу таких платформ входять 
носії технологічного обладнання, які забезпечують його рух відносно 
рамної конструкції платформи. Дана конструктивна особливість 
спрощує процес керування платформою та її технологічним облад-
нанням за рахунок мінімізації збурюючих впливів на ходовому кінці 
КТ. Однак, не зважаючи на переваги, які наведено вище, автоматиза-
ція руху СПТП та технологічного обладнання, яке входить до її скла-
ду, є досить складною задачею. 

Одним з етапів розробки автоматизованої системи керування ру-
хом СПТП є розробка та верифікація математичних моделей динаміки 
руху складових платформи. СПТП як об’єкт керування містить як сут-
тєво нелінійні елементи (корпус, електрорушійні пристрої, технологі-
чне обладнання та його носії) так і елементи з розподіленими параме-
трами (кабель-трос). Наявність таких типів елементів у складі об’єкта 
керування з одного боку ускладнює процес розробки математичних 
моделей складових платформи, а з іншого – накладає на програмне 
забезпечення для моделювання динаміки руху СПТП та її складових 
додаткові вимоги щодо швидкодії розрахунків параметрів моделі як в 
перехідних так і в квазістаціонарних станах. 

Для розв’язку означених проблем комплекс для дослідження ди-
наміки руху СПТП пропонується організувати за функціональною 
схемою, ображеною на рис. 1.  

Умовно програмно-апаратний комплекс можна розділити на власне 
СПТП з її виконавчими пристроями (ВП) та сенсорами (С) та три про-
грамних блоки: модуль керування, середовище моделювання динаміки 
руху СПТП та її складових, та модуль обробки та виведення вхідних 
сигналів та поточних параметрів складових платформи. Модуль керу-
вання забезпечує циклічне зчитування даних від апаратних (АЗК) та 
програмних (ПЗК) засобів керування та формування генератором сиг-
налів керування (ГСК) задаючих дій для математичних моделей елеме-
нтів СПТП та реального ТО, яке входить до складу платформи. 
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Рис. 1 – Функціональна схема програмно-апаратного комплексу 

для дослідження динаміки руху СПТП 
 
Середовище моделювання призначено для моделювання динаміки 

руху СПТП та її ТО в перехідних та квазістаціонарних режимах руху в 
режимі реального часу. Базовою складовою середовища моделювання 
є математичні моделі елементів (ММЕ), які входять до складу СПТП. 
Дані моделі відображають поточний стан складових СПТП та реалі-
зують математичні залежності для моделювання цих елементів. Біль-
шість таких моделей представлено диференціальними рівняннями 
першого або другого порядку, для розв’язку яких використовуються 
вирішувачі диференційних рівнянь (ВДР). Залежно від конфігурації 
системи (КС), засобами якої виконується моделювання, поточної 
структури підводної платформи (СП) та налаштувань середовища мо-
делювання (НСМ) можливим є паралельне моделювання декількох 
складових, наприклад, рушійно-рульового комплексу та комплексу 
«рухомий носій – технологічне обладнання». Такий підхід дає змогу 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

88 



 Секція 2. Електрообладнання та автоматика підводних   
 систем і комплексів  
 
істотно прискорити процес моделювання на багатоядерних та багато-
процесорних системах. Порядок розрахунків встановлюється планува-
льником задач (ПЗ), який на етапі ініціалізації процесу моделювання 
на основі даних про структуру моделі та конфігурацію системи визна-
чає кількість паралельних потоків та порядок моделювання. 

Сигнали керування, вектори поточного стану математичної моде-
лі та реального зразка СПТП надходять до модуля розподілення сиг-
налів (МРС), задачею якого є перетворення сигналів до форми, необ-
хідної споживачам та передавання перетворених сигналів відповідним 
споживачам. Вектори стану від сенсорів реальної СПТП періодично 
зчитуються модулем захоплення телеметрії (МЗТ) та надходять до 
МРС. Споживачами сигналів можуть бути: модуль ведення протоколів 
(МВП), засоби відображення (ЗВ), програмні засоби керування або 
інтерфейси Component Object Model (СОМ), які можуть бути викорис-
тані для зв’язку зі стороннім програмним забезпеченням. 

Висновок  
Запропоновано структуру програмно-апаратного комплексу для 

дослідження динаміки руху самохідної прив’язної підводної техноло-
гічної платформи. Особливістю даного комплексу є можливість одно-
часного моделювання динаміки руху платформи та керування реаль-
ним її зразком, що дозволяє виконувати дослідження динаміки її руху 
та якості автоматизованої системи керування рухом платформи в ре-
жимі реального часу. Запропоновану структуру покладено в основу 
моделюючого комплексу для дослідження динаміки руху самохідної 
прив’язної підводної технологічної платформи.  
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ  
ВАНТАЖНОГО САМОХІДНОГО ПІДВОДНОГО НОСІЯ 

Автори: А.М. Войтасик, аспірант; О.О. Дідняк, студент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Вантажний самохідний підводний носій (ВСПН) призначений для 
транспортування з судно-носія (СН) вантажу у вигляді автономних 
радіогідроакустичних станцій (АРГАС) [1].  

ВСПН здатен реалізувати дві спеціалізовані підводні технології [2]: 
1) установку АРГАС у робоче положення шляхом розгортання 

обладнання на морському дні та перестановка за необхідності; 
2) згортання АРГАС шляхом установки на ВСПН і повернення до СН. 
Для оперативного керування та отримання якісної відеоінформації з 

підводного носія (ПН) в режимі реального часу необхідно застосовувати 
кабель-трос. Передача електроенергії через КТ майже не обмежує час 
перебування ВСПН під водою. Проте, при застосування ПН на глибинах 
більше 100 м негативний вплив на їх роботу становить підводна течія.  

Основна потужність рушійно-рульового комплексу (РРК) ПН ви-
користовується на подолання гідродинамічного опору КТ. При цьому, 
чим більшу потужність необхідно передати на ПН, тим більшим має 
бути діаметр КТ. Для того, щоб уникнути невиправданих втрат поту-
жності перспективним вважатимемо застосування прив’язного ВСПН 
з автономною системою енергоживлення. 

Система автономного енергоживлення (див. рис. 1) призначена 
для забезпечення електроживлення бортового обладнання ВСПН, яке 
складається з таких елементів: 

− системи інформаційного обміну ПН (СІО ПН); 
− бортового комп’ютера; 
− рушійно-рульового комплексу; 
− освітлювального комплексу; 
− та решти обладнання, в тому числі начіпного.  
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Рисунок 1 – Структура системи автономного енергоживлення ВСПН 

 
В якості енергоносія системи автономного енергоживлення пропо-

нується застосовувати блок акумуляторних батарей (АКБ). Застосуван-
ня інверторів необхідної потужності забезпечить номінали бортового 
енергоживлення ПН на 12, 15, 24, 27, 48 та 600 В постійної напруги. 

Застосування модуля автономного енергоживлення надає змогу 
використовувати КТ, що містить в своєму складі тільки інформаційну 
складову. Тому доцільно застосовувати оптоволоконний КТ. 

Висновки 
В рамках актуальної наукової теми поставлена задача розробки 

системи автономного енергоживлення вантажного самохідного підво-
дного носія. Результати роботи будуть представлені у вигляді дипло-
много проекту. 
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ДЛЯ РАДІОГІДРОАКУСТИЧНОГО БУЯ 

Автори: А.М. Войтасик, аспірант; О.А. Ларінков, студент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

На сьогоднішній день в Національному університеті кораблебу-
дування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. Макарова) викону-
ються роботи з проектування вантажного самохідного підводного но-
сія (ВСПН) призначеного для забезпечення експлуатації автономної 
радіогідроакустичної станції (АРГАС) [1, 2]. ВСПН застосовується з 
борта СН, обладнаного спускопідйомним пристроєм (СПП) і містить: 

1) керований по кабель-тросу (КТ) ненаселений самохідний при-
в'язний підводний апарат (ППА) із пристроєм захвата і транспорту-
вання АРГАС; 

2) кабель-трос, довжина якого забезпечує доставку корисного ва-
нтажу (АРГАС) на донну поверхню і пошуково-транспортні підводні 
операції з ним; 

3) розташовану на СН кабельну лебідку (КЛ) для зберігання і ке-
рованого витравлювання-вибирання КТ;  

4) розташований на СН пост енергетики та керування ВСПН. 
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Розташування складових частин АРГАС після установки на мор-
ське дно показане на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Розташування складових частин АРГАС 

після розгортання на морському дні 
 
АРГАС – це сукупність схематично і конструктивно поєднаних 

акустичних, електричних і електронних пристроїв та приладів за до-
помогою яких здійснюється прийом або випромінювання, чи прийом 
та випромінювання акустичних коливань у воді. Призначення таких 
станцій це виявлення, слідкування та визначення місця знаходження 
надводних суден, підводних човнів та плавців. 

При виявленні будь-якої цілі, в залежності від налаштувань, ра-
діобуй зв’язку (РБЗ) закріплений тросом до підводної лебідки підні-
мають на поверхню моря та виконують передачу радіосигналу до бе-
регової станції. Після чого лебідка змотує трос опускаючи РБЗ до за-
значеної глибини та робота продовжується.  

Технологія застосування АРГАС передбачає розташування моду-
лів 1 та 2 на глибинах морського дна в 150 – 200 м. Для економії елек-
троенергії під час процесу роботи РБЗ розташовують під поверхнею 
моря за допомогою підводної лебідки, на глибинах порядку 20 м. Коли 
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потрібно виконати передачу радіосигналу лебідка починає споживати 
електроенергію з акумуляторних блоків, що розташовані на модулі 1. 
В залежності від часу її роботи та глибини розташування РБЗ спожи-
вання електроенергії може бути різним. Після передачі сигналу РБЗ 
має бути повернено в вихідне положення. Отже лебідка знову починає 
споживати електроенергію. РБЗ знаходиться під дією підводної мор-
ської течії тому довжина витравленої частини КТ залежить від її шви-
дкості.  

Питання енергозабезпечення лебідки для радіогідроакустичного 
буя потребує подальшого вивчення. Необхідно провести розрахунки 
довжини КТ з врахуванням його діаметру та швидкості течії. Визна-
чити необхідну довжину КТ для реалізації підводної технології. Розг-
лянути декілька варіантів процесу роботи з РБЗ та відповідно до спо-
живання електроенергії розрахувати час автономної роботи АРГАС. 

Висновки 
В рамках проекту «ВСПН» поставлена задача розробки системи 

енергозабезпечення лебідки для радіогідроакустичного буя. Результа-
ти роботи будуть представлені у вигляді дипломного проекту. 
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менко П.Г. Электрооборудование грузового самодвижущегося теле-
управляемого подводного носителя. // Проблеми автоматики та елек-
трообладнання транспортних засобів: Матеріали науково-технічної 
конференції з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2014. – С. 53-55. 

2. Войтасик А.М. Вантажний самохідний підводний носій як 
представник гібридного робота [Текст] / А.М. Войтасик // Підводна 
техніка і технологія: Матеріали всеукраїнської науково-технічної 
конференції з міжнародною участю. В 2 ч. – М.: НУК, 2014. – ч.2 С. 
38-41 (Для службового користування). 
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УДК 629.5 

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПІДВОДНОГО ВИКОНАННЯ 
У РАМКАХ ПРОЕКТУ «ГІДРОГРАФ» 

Автори: А.М. Войтасик, аспірант; І.М. Тарасюк, студент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  
м. Миколаїв, Україна 

Одним із засобів дослідження Світового океану являються ПА, 
які на сьогоднішній день досить поширені та використовуються при 
вирішенні багатьох задач [1]. За способом переміщуватися під водою 
ПА розділяються на самохідні та несамохідні. Переміщення у просто-
рі та керування самохідними ПА здійснюється за допомогою рушійно-
рульового комплексу (РРК).  

Рушійно-рульовий комплекс підводного апарата (ПА) складається 
з маршових рушіїв, які забезпечують повздовжній рух та одного або 
декількох маневрових кермових приводів – для маневрування у прос-
торі. Найбільш поширеними типами рушіїв є гребні гвинти в направ-
ляючій насадці. Як електропривод для РРК ПА можуть застосовувати-
ся електродвигуни постійного і змінного струму як в герметичному, 
так і заглибному виконанні [2].  

Існує велика кількість різновидів електричних двигунів, кожний тип 
з яких має свої особливості, переваги та недоліки. Аналіз характеристик 
різних типів двигунів та досвід експлуатації ПА показав, що найбільш 
раціональним варіантом є використання серійних асинхронних двигунів 
(АД) змінного струму. Це зумовлено наступними чинниками: 

− простота конструкції АД; 
− заглибне виконання технічно просто реалізувати; 
− використання серійних двигунів значно спрощує процес про-

ектування;  
− можливість вибору електродвигуна з невеликою синхронною 

частотою обертання, що дає змогу відмовитись від редукторів; 
− однофазний серійний двигун досить просто модернізувати в 

трьохфазний. 
Всі електродвигуни РРК ПА проекту «Гідрограф» однотипні (див. 

рис. 1) [3]. Технічні характеристики електродвигуна представлені в табл. 1. 
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Рисунок 1 – 3D модель електродвигуна разом з гвинтовою насадкою: 

1 – гумовий компенсатор; 2 – роз’єм для забортної комутації;  
3 – фіксатор компенсатора; 4 – пробка; 5 – задня кришка;  

6 – кожух; 7 – передня кришка; 8 – гвинт;  
9 – гвинтова насадка разом з кріпленням 

 
Таблиця 1 – Технічні характеристики електродвигуна ПА проекту 

«Гідрограф»  
Електроживлення 220 В, 50 Гц змінного струму 
Момент, Н·м 1,25 
Швидкість, об/хв. 1350 
Струм, А 1,1 
Ковзання 0,1 
Повна / корисна потужність, Вт 263 / 176 
КПД, % 0,67 
Маса, кг 8 

 
Для зменшення маси РРК ПА проекту «Гідрограф» прийнято рі-

шення застосувати композитні матеріали. В рамках цього рішення 
електродвигуни, що входять до складу РРК ПА мають бути виготов-
лені з блочного поліаміду – капролону. 

Капролон характеризується високою механічною міцністю та 
зносостійкістю. Даний матеріал завдяки своїм властивостям можна 
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свердлити, точити, фрезерувати та різати за допомогою технологічних 
верстатів.  

Капролон стійкий до розчинників та розбавлених кислот. Матері-
ал має низький коефіцієнт тертя, що дозволяє використовувати його 
при виготовлені деталей, що труться. З капролону виготовляють під-
шипники гребних гвинтів для суден, підшипники насосів та ін. Широ-
ко використовується при виготовлені шестерней для редукторів, кри-
льчаток і лопатей насосів, роликів для конвеєрів та ін. 

В табл. 2. представлені порівняльні характеристики алюмінію, 
фторопласту та капролону.  

 
Таблиця 2 – Основні технічні характеристики матеріалів 

Властивості Алюміній Фторопласт-4 Капролон 
Густина, г/см3 2,7 2,14-2,26 1,15-1,16 
Температура плавлення, ºС 658-660 327 220-225 
Робочий інтервал температу-
ри, ºС 

від -196 
до 250 

від -269 до 
260 

від -40 до 
80 

Коефіцієнт теплопровідності, 
Вт/м·К 202-236 0,25 0,29 

Сила на розрив, МПа 50-90 20-30 65-85 
Відносне подовження при 
розриві, % 25-45 350 10-30 

Твердість по Бринеллю, МПа 203,5 30-40 160-180 
Коефіцієнт тертя по сталі 0,47-0,61 0,2 0,2-0,3 

 
За наведеними параметрами капралон повністю задовольняє ви-

могам до виготовлення електродвигуна підводного виконання. 
Висновки 
В рамках проекту «Гідрограф» було розроблено корпус електрод-

вигуна підводного виконання. З метою зменшення маси рушійно-
рульового комплексу підводного апарата в якості матеріалу корпусу 
електродвигуна вибрано капралон.  

Список літератури: 
1. Блінцов В.С., Красних О.В. Сучасні завдання створення підво-
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УДК 629.584 

СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО 
КЕРУВАННЯ РУШІЙНО-КЕРМОВИМ КОМПЛЕКСОМ НА 

БАЗІ БАРОРОЗВАНТАЖЕНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 
ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ РУСІ 

ПІДВОДНОГО АПАРАТА 

Автор: С.М. Волянський, асистент, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Розширення масштабів науково-дослідних, військових, аварійно-
рятувальних робіт, виконуваних за допомогою підводних рухомих 
об’єктів, вирішення актуальних питань з екологічної безпеки та охо-
рони довкілля на воді, проведення антитерористичних заходів, а також 
зростання потреб у підводних апаратах (ПА) з боку ряду організації, 
зокрема Міністерства оборони України, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, НАН України, привело до значного збільшен-
ня парку підводної техніки. 

Прямолінійний рух є основним видом руху ПА, тому саме до ньо-
го, як складової високоточного просторового руху, пред’являються 
вимоги щодо підвищення точності за рахунок автоматизації [1, 2]. 
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Отже, з підвищенням швидкості руху, маневрених характеристик, ви-
мог до точності керування й продуктивності підводних робіт актуаль-
ності набуває задача удосконалення систем автоматичного керування 
(САК) горизонтальним прямолінійним рухом ПА шляхом розробки 
нових алгоритмів керування, що у свою чергу, передбачає розробку та 
комплексне налагодження математичних і імітаційних моделей його 
рушійно-кермового комплексу (РКК), як найбільш важливого до за-
безпечення якості керування. 

Сьогодні найбільш перспективними є схеми РКК з баророзванта-
женими асинхронними двигунами (БАД), заповненими рідким діелек-
триком, які мають відносно просту конструкцію та невисоку вартість, 
що сприяє розширенню типорозмірного ряду та серійності ПА. Проте, 
широке впровадження БАД у практику проектування та побудови ПА 
вимагає урахування суттєвих нелінійностей його механічних характе-
ристик в залежності від температури навколишнього середовища та 
фізичних властивостей рідкого діелектрика. 

Підвищення вимог до точності та ефективності керування РКК ПА 
на базі БАД стимулює побудову САК РКК ПА шляхом застосування різ-
них принципів керування, зокрема адаптивних ПІД-регуляторів і нечіткої 
логіки. Істотний вклад в розробку нечітких регуляторів і систем на їх ос-
нові внесли українські та закордонні вчені В.І. Архангельський, В.І. Гос-
тєв, Ю.П. Зайченко, О.В. Збруцький, В.М. Казак, В.Б. Клепиков, 
А.О. Лозинский, В.А. Терехов, A.U. Levin, T. Miller, A.A. Yamamura та 
інші. Проте, питання розробки таких регуляторів для САК РКК на базі 
БАД при горизонтальному прямолінійному русі ПА на сьогодні в науко-
во-технічній літературі розглянуто недостатньо. 

Метою роботи є удосконалення автоматичного керування рушійно-
кермовим комплексом підводного апарата на базі баророзвантажених 
асинхронних двигунів шляхом синтезу систем керування на основі ада-
птивних та нечітких регуляторів, що забезпечує підвищення ефектив-
ності керування при його горизонтальному прямолінійному русі. 

Для досягнення мети розв’язано наступні задачі: 
− отримано механічні характеристики БАД як об'єкту керування 

в усьому температурному діапазоні експлуатації підводного апарата 
для різних заповнюючих діелектриків; 
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− удосконалено математичну модель РКК ПА на базі БАД; 
− синтезовано закони керування САК РКК на базі БАД при го-

ризонтальному прямолінійному русі ПА та підтверджено їх працезда-
тність методом комп'ютерного моделювання та лабораторних дослі-
джень; 

− розроблено спеціалізований моделюючий комплекс (СМК) у 
складі програмної та електромеханічної частин для дослідження ефек-
тивності роботи САК РКК ПА в стаціонарних і динамічних режимах; 

− розроблено, реалізовано та досліджено на СМК САК РКК на базі 
БАД при горизонтальному прямолінійному русі ПА з синтезованими 
адаптивними та нечіткими регуляторами з ціллю експериментального 
підтвердження ефективності отриманих законів керування. 

Дослідження проводилися у Національному університеті кораб-
лебудування (НУК) імені адмірала Макарова відповідно до плану нау-
ково-дослідних робіт в сфері підводної робототехніки. Теоретичні ре-
зультати автор, як виконавець, втілив у науково-технічну розробку 
структур високоефективних регуляторів для САК РКК на базі БАД 
при горизонтальному прямолінійному русі ПА в рамках комплексної 
науково-дослідної роботи «Теоретичні основи створення й ефективно-
го використання підводних роботизованих комплексів для досліджен-
ня та освоєння Азово-Чорноморського басейну» (номер держ. реєст-
рації 0105U001765), а також держбюджетної науково-дослідної теми 
№1896 «Розробка теоретичних основ групового керування автоном-
ними підводними апаратами». 

Список літератури: 
1. Автономные необитаемые подводные аппараты / под общ. Ред. 
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3. Бочаров Л.Ю. Современные тенденции в развитии миниатюр-
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КОНЦЕПЦІЯ АДАПТИВНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ОСВІТЛЕННЯ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ 

В ПІДВОДНИХ СИСТЕМАХ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Автор: Ю.І. Касьянов, ст. викладач, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Наразі мобільні підводні системи відеоспостереження на базі те-
лекерованих підводних апаратів (ТПА) є невід’ємною частиною ком-
плексної системи захисту морських об’єктів і акваторій [1, 2].  

Ефективність виконання задач контролю доступу, виявлення сто-
ронніх предметів в товщі води та на дні контрольованої акваторії, роз-
пізнавання виявлених об’єктів, контролю стану підводних частин 
морських споруд та суден значною мірою залежатиме від якості отри-
муваного зображення, що визначається такими показниками як розді-
льна здатність, динамічний діапазон, достовірність передачі кольорів 
тощо. Ці показники, перш за все, залежать від параметрів і характери-
стик використовуваних відеокамер та умов зйомки (рис. 1). При цьому 
параметри і характеристики відеокамер також залежатимуть від умов 
зйомки, що не дозволяє за паспортними даними об’єктивно оцінити 
можливості відеокамер для виконання певних задач в конкретних 
умовах і потребує експериментальних досліджень.  

Результати досліджень можуть бути використані не тільки для об-
ґрунтованого вибору відеокамери при проектуванні відеосистеми ТПА, 
але і для створення такої системи освітлення, яка б забезпечувала опти-
мальну освітленість об’єкта зйомки і отримання якісного зображення. 

Метою роботи була розробка концепції створення адаптивно-
регульованої системи штучного освітлення відеосистеми ТПА з ура-
хуванням можливостей відеокамери в заданих умовах зйомки. 

На кафедрі електрообладнання суден та інформаційної безпеки 
Національного університету кораблебудування було створено комплекс 
засобів для тестування відеокамер та відеосистем телекерованих підво-
дних апаратів [3]. З використанням даного комплексу проведено ряд 
досліджень аналогових та цифрових відеокамер, в тому числі установ-
лених на ТПА, створених у Центрі підводної техніки НУК [4 – 6]. 
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Якість  
зображення 

Умови зйомки: 

- освітленість; 
- властивості середовища (мутність, 

поглинання та розсіювання світла, 
спектральні характеристики води); 

- параметри світильників (світловий потік, 
кольорова температура, кут освітлення); 

- розмір об’єкта в кадрі, його форма 
(об’ємний або плаский), властивості 
(матовий або глянцевий), коефіцієнт 
відбиття; 

- фон, на якому спостерігається об’єкт; 
- відносна швидкість руху об’єкта; 
- нестабільність просторової орієнтації 

камери та інші. 

Параметри відеокамери: 

- частотно-контрастна характеристика, 
роздільна здатність; 

- чутливість (мінімальна освітленість); 
- режими роботи (автоекспозиція, 

автоматичний баланс білого, режим 
день/ніч); 

- швидкість спрацювання затвору; 
- співвідношення сигнал/шум; 
- кут огляду; 
- АРП, КЗЗ; 
- динамічний діапазон та інші. 

 
Рисунок 1 – Фактори, що впливають на якість зображення 

 
Враховуючи, що найбільш характерним для роботи ТПА є штуч-

не фронтальне освітлення, дослідження проводились при даному типі 
освітлення. Досліджувались залежності критеріальних параметрів та 
характеристик якості зображення (роздільної здатності, достовірності 
передачі кольорів, автоматичної зміни режимів та стабільності утри-
мання кольорового режиму) від освітленості об’єкта зйомки, його ро-
змірів у кадрі та контрасту фону по відношенню до білого. Результати 
досліджень показали, що при тих чи інших характеристиках об’єкта і 
фону існує діапазон освітленості, оптимальний за певним критерієм 
якості зображення. Це дозволило зробити висновок про можливість 
створення адаптивно-регульованої системи освітлення, яка забезпе-
чить оптимальну якість зображення за заданим критерієм з урахуван-
ням параметрів сцени, що відображається. 

Можна визначити наступні концептуальні моменти, щодо ство-
рення такої системи освітлення: 

1. Враховуючи, що розвиток сучасних систем відеоспостереження 
іде в напрямку їх інтелектуалізації, побудова адаптивно-регульованої си-
стеми освітлення повинна вписуватись у загальну концепцію побудови 
інтелектуальної мобільної системи підводного відеоспостереження. 
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2. Алгоритм функціонування системи освітлення полягає в аналізі 
кадру, визначенні оптимальної освітленості об’єкта зйомки за обра-
ним критерієм якості зображення, виходячи з отриманих експеримен-
тально для використовуваної відеокамери критеріальних залежностей, 
регулюванні освітленості шляхом зміни світлового потоку світильни-
ків з її контролем за допомогою датчика. 

3. Для використання у адаптивно-регульованій системі освітлення кри-
теріальні залежності повинні бути представлені у аналітичній формі, що 
потребує регресійного аналізу результатів експериментальних досліджень. 

Виходячи з сказаного, пропонується структура системи освітлення, 
представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структурна схема системи адаптивно-регульованого 

освітлення: О – об’єкт; ВК – відеокамера; СВ – світильники;  
ДО – датчик освітленості; П – підсилювач відеосигналу; ПР –  

приймач; БФСО – блок формування сигналу освітленості; ПКС –  
пристрій керування світильниками; МПС – малопотужний світильник; 

БАК – блок аналізу кадру; БУО – блок управління освітленістю;  
ПУ – пульт управління; ПВІ – пристрій відображення інформації 

 
Датчик освітленості ДО, розміщений в одному боксі з відеокамерою, 

та блок формування сигналу освітленості БФСО служать для вимірюван-
ня освітленості на об’єктиві. Блок аналізу кадру (БАК) обробляє отрима-
ний від приймача відеосигнал, періодично формуючи та аналізуючи 
стоп-кадр, і визначає долю об’єкта в кадрі, контраст фону, перераховує 
відстань до об’єкта зйомки за визначеним розміром об’єкта в кадрі та 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

103 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

фокусною відстанню камери. Значення сигналу освітленості на об’єктиві 
та результати роботи БАК (контраст фону, доля об’єкту в кадрі, відстань 
до об’єкту) надходять в блок управління освітленістю БУО, який працює 
на основі закладених аналітичних залежностей показників якості зобра-
ження від умов зйомки, отриманих на основі експериментальних дослі-
джень. За допомогою пульта управління ПУ оператор задає режим регу-
лювання, тобто обирає, за яким критерієм виконується оптимізація освіт-
лення. Пристрій керування світильниками ПКС виконує функцію управ-
ління освітленням об’єкта зйомки, шляхом регулювання яскравості сві-
тильників. При досягненні максимального світлового потоку світильни-
ків, ПКС подає сигнал на БУО про досягнення критичного світлового 
потоку і неможливість його подальшого регулювання. 

Висновок. Визначено концептуальні основи побудови та струк-
туру адаптивно-регульованої системи освітлення відеосистеми ТПА, 
яка забезпечить оптимізацію якості зображення за обраним критерієм 
(роздільна здатність, достовірність відтворення кольорів тощо). 
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УДК 629.584 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКСОМ 
«РУХОМИЙ НОСІЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ – ПІДВОДНИЙ МАНІПУЛЯТОР» 

Автори: В.І. Корицький, аспірант; В.М. Ковригін, студент,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Прив’язні підводні системи (ППС) широко використовуються для 
виконання великого різноманіття підводних робіт, більшість з яких 
потребує використання специфічного технологічного обладнання 
(ТО): маніпуляторів, різаків, відбірників проб і т.д. Типовим виконав-
чим елементом у складі таких систем є прив’язний підводний апарат 
(ПА). Однак, наявність жорстких зв’язків між рамною конструкцією 
ПА та ТО призводить до ускладнення процесу стабілізації просторо-
вого положення апарата та його обладнання за рахунок збурень з боку 
кабель-тросу (КТ). 

Даний недолік можна усунути за рахунок використання в якості 
виконавчого елемента ППС самохідної підводної технологічної плат-
форми (СПТП) [1]. До складу такої платформи входить рухомий носій 
технологічного обладнання (РНТО), який дозволяє виконувати пози-
ціонування ТО відносно корпусу СПТП. Носій має два ступені свобо-
ди: обертання ТО навколо вертикальної осі та нахил відносно горизо-
нтальної площини СПТП. Додатковою перевагою від використання 
РНТО є зменшення загальної кількості ступенів свободи ТО при вико-
нанні підводних робіт. 
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Метою даної роботи є розробка системи керування комплексом «ру-
хомий носій технологічного обладнання – підводний маніпулятор», який 
входить до складу СПТП. В якості технологічного обладнання в рамках 
даної роботи пропонується використовувати підводний маніпулятор 
(ПМ) виробництва НУК ім. адмірала Макарова, який складається з двох 
ланок : безпосередньо схвату та ланки обертання схвату. Обидві ланки 
приводяться до руху двигунами постійного струму. 

Враховуючи особливості конструкції комплексу «РНТО – ПМ», 
описані вище, систему керування пропонується реалізувати за функці-
ональною схемою, яку зображено на рис. 1. Задачі керування швидкіс-
тю та напрямом обертання ланок РНТО та ПМ покладено на: контро-
лер схвату (КС), контролер обертання схвату (КОС), контролер обер-
тання носія технологічного обладнання (КОН) та контролер нахилу 
носія (КНН). Дані контролери призначені для формування сигналу 
керування (напруги живлення) електродвигунами ланок відповідно  

 

 
Рис. 1 – Функціональна схема системи керування комплексом 

«РНТО – ПМ» 
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схвату (ЕДС), обертання схвату (ЕДОС), обертання носія ТО (ЕДОН) 
та нахилу носія (ЕДНН). 

Для підвищення точності позиціонування ТО пропонується кон-
тури керування ланками РНТО замкнути за допомогою зворотного 
зв’язку (ЗЗ) за швидкостями обертання роторів ЕДОН та ЕДНН. Спо-
лучення СК з системою інформаційного обміну (СІО) СПТП пропону-
ється реалізувати на базі комунікаційного контролера (К). Сигнали 
керування ПМ та РНТО надходять до К за допомогою інтерфейсу ін-
формаційного обміну, транслюються до форми, сумісної з контроле-
рами відповідних ланок та надходять до останніх за допомогою інтер-
фейсів керування (ІК). Для прискорення інформаційного обміну ком-
плекс пропонується поділити на підсистеми, кожна з яких керується 
власною шиною на базі виділеного ІК. 

Висновок  
Запропоновано структуру системи керування комплексом «рухомий 

носій технологічного обладнання – підводний маніпулятор». Розроблена 
система реалізує автоматизоване керування дволанковим підводним ма-
ніпулятором та рухомим носієм та забезпечує можливість позиціонуван-
ня робочого органу маніпулятора в підводному середовищі.  
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УДК 621.745.56: 621.3.017.71 

ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА 
КАРБИДОВ МЕТАЛЛОВ 

Авторы: Н. Кускова; П. Цолин; А. Кравченко, Институт импульсных 
процессов и технологий НАН Украины, г. Николаев, Украина 

Нанопорошки металлов и их соединений в настоящее время начи-
нают широко использоваться в полупроводниковой промышленности, 
порошковой металлургии, для производства композиционных и керами-
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ческих материалов с уникальными свойствами и т.д. Нанопорошки кар-
бидов металла используют для создания сплавов с улучшенными меха-
ническими свойствами, для горнодобывающей и металлообрабатываю-
щей промышленности. Только за счет значительного уменьшения разме-
ра частиц порошков на величину от 200 до 300 оС снижается температура 
спекания, и повышаются физико-химические и физико – механические 
свойства готовых изделий. При переходе в нанообласть за счет снижения 
размера зерна повышается твердость и износостойкость изделий, их тер-
мостойкость и коррозионная стойкость в агрессивных средах. 

Цель данной работы – установить зависимости между электричес-
кими параметрами и фазовым составом нанопорошков, образующихся в 
процессах электрического взрыва вольфрамовых и молибденовых прово-
дников в пастах, содержащих углеродные наноматериалы. 

Электровзрывной метод позволяет получить наноразмерные по-
рошки. В существующих методах используются разряженные или жи-
дкие углеводороды, что приводит к недостатку углерода в процессе 
синтеза карбидов металлов.  

С помощью экспериментального стенда осуществляется регист-
рация разрядного тока и падения напряжения на исследуемом образце. 
Для регистрации токов применялись коаксиальные шунты.  

Известно что при взрыве проводника в жидких средах, концентрация 
активных реагентов значительно выше чем при взрыве в газах что позволя-
ет увеличить выход химических соединений и изменить их фазовый состав.  

С ростом СН связей в молекулах Органической жидкости растет 
ее плотность, с увеличением вводимой энергии повышается выход 
карбида вольфрама, а содержание металлической фазы уменьшается  

Идея работы получение нанопорошков карбидов металлов в ре-
зультате высокоэнергетических процессов электровзрыва металличес-
ких проводников (Wi Mo) с использованием углеродных паст. 

Для эксперимента мы брали проводник молибдена и помещали 
его в разрядную камеру, где происходил электрический разряд при 
напряжении 22кв.  

Исходя из значений энергии сублимации молибдена, были заданы 
начальные энергетические параметры контура. Получены временные 
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зависимости тока и напряжения рассчитана введенная в проводник 
энергия в момент взрыва. При параметрах разрядного контура U0 =13; 
C=6мкф, были получены временные зависимости, отношение введен-
ной энергии к сублимации составило 0.7. В процессе эксперимента 
собраны образцы и отправлены на РФА. Дальнейшая работа своди-
лась к увеличению отношения введенной энергии к сублимации, сбо-
ру образцов и РФА. 

РФА показал, что с увеличением отношения введенной энергии к 
сублимации до 1,7, фаза металла в образцах уменьшается практически 
до 0, а фазы карбида молибдена повышаются до 100%. 

Список литературы: 
1. Nairne E. Electrical experiments by Mr. Edward Nairne. – London, 

Phil. Trans. Soc., 1774.- 64. P.79-89. 
2. Faraday M. Division by the Leyden Deflagration. Proc. Roy. Inst. 

1857. –8. – P.356. 
3. Котов, Ю.А. Исследование частиц, образующихся при элек-

трическом взрыве проводников / Ю.А. Котов, Н.А. Яворский // Физика 
и химия обработки материалов. – 1978. – № 4. – С. 24-28. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СППС З 
НАЧІПНИМ ОБЛАДНАННЯМ 

НА ТОЧКОВИХ ПІДВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ 

Автор: В.А. Надточій, ст. викладач, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова (Херсонська філія),  
м. Херсон, Україна 

Відомо, що самохідні прив’язні підводні системи (СППС) засто-
совуються у морській практиці для виконання широкого спектру під-
водних робіт. 

Установка начіпного обладнання (НО) різного призначення надає 
таким підводним системам (підводні системи з начіпним обладнанням 
– ПСНО) унікальні експлуатаційні властивості, які дають змогу вико-
нувати підводно-технічні роботи як цивільного, так і воєнного приз-
начення. 

Особливо актуальним є застосування ПСНО для виконання обо-
ронних задач в інтересах ВМС при проведенні протимінних, антите-
рористичних, проти диверсійних, пошуково-рятувальних та аварійних 
морських операцій. 

Проте, ефективне застосування ПСНО стримується їх низькою 
продуктивністю з наступних причин: 

1) низька швидкість підводного апарата (ПА) у самохідному ре-
жимі (зазвичай, до 1 м/с); 

2) необхідність зупиняти судно-носій (СН) для роботи на точко-
вих об’єктах; 

3) наявність збурюючих впливів на ПА через вітро-хвильові 
впливи на СН. 

Крім того, якщо роботи необхідно проводити таємно, то зупинка 
та постановка СН на якір є неприпустимою. 

Одним із шляхів підвищення ефективності ПСНО, які виконують 
пошук та знешкодження потенційно небезпечних об’єктів на великих 
акваторіях, є автоматизація керування такої підводно-технічної систе-
ми. Ефективність ПСНО зростатиме у відповідності до зростання рів-
ня автоматизації керування її складовими елементами. 
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Проведений аналіз показує, що ефективність різних підводних те-
хнологій може буту підвищено шляхом розв’язку базових задач авто-
матизації, рис. 1. 

 
 Автоматизовані підводні технології з 

застосуванням ПСНО

Робота з точковими підводними 
об'єктами Робота на великих акваторіях

1. Авт-ція керування довжиною 
попущеної частини КТ.

2. Позиціювання ПА біля ПО та 
автом. стабілізація ПА при роботі 
НО.

Синхронний рух 
СН і ПА для 
одноланкової 

ПСНО

Комбіноване 
застосування ПСНО у 

двохланковому варіанті 
ПА з використанням  ГП

З СН на 
якорі

З СН у дрейфі
(однофазний

рух)
З СН у дрейфі
(двохфазний

рух)

У пошуковому режимі.
Авт. стабілізація 
глибини ПА та 

дистанції між СН та 
ПА 

У пошуковому режимі.
Авт. стабілізація глибини 

ГП та автоматизація 
керування довжиною 

попущеної частини КБ.

У  режимі роботи з 
точковими об'єктами.

1. Авт-ція керування 
довжиною попущеної 
частини КТ.

2. Позиціювання 
ПА біля ПО та автом. 
стабілізація ПА при 
роботі НО.

У  режимі роботи з 
точковими об'єктами.
1. Регулювання глибини 
ГП y=f(PСН, PПА, L)
2. Авт-ція керування 
довжиною попущеної 
частини КБ(КТ).

3. Позиціювання ПА 
біля ПО та автом. 
стабілізація ПА при 
роботі НО.  

Рис. 1. – Базові задачі автоматизації підводних технологій. 
 
Успішне застосування НО вимагає мінімізації механічних зусиль, 

які діють на ПА при його роботі з дрейфуючого чи заякореного СН в 
умовах дії вітро-хвильових збурень. Таким чином, при виконанні під-
водно-технічних робіт з точковими підводними об’єктами, зокрема з 
потенційно небезпечними, автоматизації підлягають кабельна лебідка 
(КЛ) та власне ПА. 

Оскільки на корпус ПА діє збурююча сила sFΚΤ



 що передається 
від ходового кінця КТ, при русі ПА і КТ в потоці води а також при 
взаємних переміщеннях СН і ПА відносно один одного, очевидною є 
потреба в оперативному оцінюванні як самої сили так і взаємного роз-
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ташування СН та ПА з метою автоматичної мінімізації збурюючої си-
ли від КТ на корпус ПА. Така задача цілком може бути покладена на 
САК КЛ ПСНО. Структура такої САК є відомою рис. 2, [1]. В основу 
її роботи покладено спеціалізоване програмне забезпечення 
"QUASTEC", що обчислює оптимальну довжину попущеної частини 
КТ optLΚΤ , для мінімізації сили sFΚΤ



. 
 

 

Рисунок 2 – Структура САК кабельною лебідкою ПСНО  
 
Запропонована САК має канал коригування параметрів моделі КТ 

в обчислювачі "QUASTEC" та канал керування приводом КЛ, який 
власне, і забезпечує оптимальну довжину попущеної частини КТ 

optLΚΤ . На рис. 2 позначено: 
*

minsFΚΤ



 – обчислений програмою 

“QUASTEC” модуль статичної складової sFΚΤ



, мінімально можливий 
для поточного взаємного розташування СН і ПА; *

optLΚΤ  – обчислена 
програмою “QUASTEC” оптимальна довжина попущеної частини КТ, 
яка забезпечує мінімально можливе значення статичної складової sFΚΤ



 
для поточного взаємного розташування СН і ПА; uКЛ, ωКЛ – відповід-
но, сигнал керування і кутова частота обертання барабану КЛ. 

Перший контур на основі обчислення похибки minsFΚΤ∆  між фак-
тично виміряним модулем сили minsFΚΤ



 та обчисленим його значен-
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ням 
*

minsFΚΤ



коригує гідродинамічні коефіцієнти КТ так, щоб похибка 
була мінімальною. Це адаптує обчислювач "QUASTEC" до реальних 
умов обтікання КТ і підвищує достовірність обчислень. При цьому 
обчислення виконуются за ітеративним алгоритмом на основі інверс-
ної моделі усталеного руху КТ в потоці [2].  

Можливим є також спрощений варіант САК КЛ ПСНО де замість 
ітеративного алгоритму пропонуються розрахувати множину оптималь-
них довжин КТ LR={lr1, … lrі, … lrN} для множини точок робочої зони ПА 
R={r1, … rі, … rN}, апроксимувати ці дані (наприклад методом най-
менших квадратів) і отримати результат у вигляді відповідного поліному: 

 

 
2 2

КТ 0 1 2 ,optL a a x a z= + +  (1) 

 
де x, z – координати ПА відносно СН в горизонтальній площині; a0, a1, 
a2 – коефіцієнти полінома. 

За допомоги аналітичної залежності (1) оптимальна довжина КТ 
розраховується з точністю до 5% у порівнянні з ітеративним способом 
обчислення LКТopt у програмі QUASTEC що для практичного застосу-
вання цілком прийнятно. Це дає можливість безітераційно обчислюва-
ти поточне значення оптимальної довжини КТ в САК КЛ ПСНО з ма-
лими обчислювальними потужностями. 

Іншим аспектом підвищення ефективності ПСНО є автоматичне 
позиціювання та стабілізація ПА біля ПО при роботі НО. 

Виходячи з аналізу збурюючих сил, які діють на ПА включаючи 

sFΚΤ



, їх компенсація можлива за допомоги штатних або додаткових 
електрорушійних пристроїв (ЕРК), що розвивають компенсуючі упори 
по осях дії збурюючих сил. 

Однєю з актуальних задач, що може бути розв’язана за допомоги 
ПСНО, є забезпечення суверенітету держави. Зокрема йдеться про 
операції, що пов’язані зі знешкодження якірних мін шляхом перері-
зання мін репів. 

Аналіз технології виконання цієї операції за допомоги різака тро-
сів (РТ) показує, що після перерізування мінрепа при спливанні міни, 
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на ПА діє сила що прикладена до РТ, яка створює диферентуючий 
момент. Це може призвести до заклинювання затискача РТ, а при ку-
тах диференту, що виходять за межі ψ = ± 10°, на РТ утворюються 
моменти, які здатні нанести йому механічні ушкодження. 

Для запобігання цьому необхідно після перерізування мінрепу за 
допомоги додаткового або штатного рушія вирівнювати диферент ПА 
та утримувати його в діапазоні ψ = ±5°, при цьому вплив збуруючої 
сили зменшується і з’являється можливість розтиснути затискач. 

Основою для створення САК просторової стабілізації ПА при ро-
боті НО може бути структура системи автоматичної стабілізації дифе-
ренту ПА, яка містить типовий регулятор швидкості обертання греб-
ного гвинта RωГГ [3] та стабілізатор диференту ПА Sψ, (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Структура системи автоматичної стабілізації 
диферента ПА 

 

 
Задачею Sψ є утримання нульового диференту ПА, виробляючи 

керуючий вплив ωГГз для регулятора RωГГ. При успішній роботі Sψ ди-
ферент ПА буде знаходитись в діапазоні ψ = ± 1°, що забезпечить мі-
німізацію збурюючих впливів від мінрепу. Крім того, в цьому діапа-
зоні нелінійності обертового руху корпусу ПА також проявляються 
слабо, тому математична модель обертового руху ПА представляється 
диференціальним рівнянням першого порядку з лінійними коефіцієн-
тами kψ1 та kψ2: 

 

 1 ГГ 2 ЗЗ
dk k
dtψ ψ
ψ ω ψ ω= − + . (2) 
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Величина ωЗЗ представляє собою зовнішнє збурення, приведене 
до розмірності керуючого впливу, яке виникає внаслідок взаємодії ПА 
з мінрепом. Очевидно, що ωЗЗ, а також коефіцієнти kψ1 та kψ2 залежать 
від швидкості спливання міни – Vm. 

Для стабілізації диферента можливо застосувати інверсну модель 
обертового руху ПА яка при не значних кутах диференту виправдовує 
себе простотою реалізаці в САК [4]  

 
 ГГз 1 з 2 constk kψ ψω ω ψ ω= + − , (3) 

 з Tψ

ψω = − , (4) 

 
де ωз – задане значення кутової швидкості ПА, ωconst – константа, що 
компенсує вплив ωЗЗ, Tψ – постійна часу стабілізатора диферента. 

На рис. 4 представлено результати моделювання системи автома-
тичної стабілізації диферента ПА. 

Як видно, стабілізатор утримує диферент ПА в межах 
( )ψ 2,6 ,5,6∈ −   , що запобігає механічному ушкодженню маніпулято-

ра, а через 5 с диферент потрапляє у діапазон ( )ψ 1 ,1∈ −    і утримуєть-
ся у ньому, що дає можливість розтиснути затискач маніпулятора. 

 

 
 

а б 
Рисунок 4 – Диферент ПА (а) та керуючий вплив ωГГ (б) 
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Що стосується ефективності ПСНО при роботі на великих аква-
торіях, то необхідно відзначити, що ці технології в світі тільки почи-
нають бурхливо розвиватись.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
АСИНХРОННОГО БИРОТАТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Автор: О.О. Пальчиков, аспирант, Национальный университет 
кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Эффективным способом повышения удельной мощности (отно-
шения отдаваемой мощности к массе) асинхронных двигателей (АД) 
пропульсивных комплексов подводных аппаратов является погружное 
исполнение [1, 2]. Данное исполнение характеризуется улучшенным 
теплоотводом от активной части вследствие заполнения полости кор-
пуса жидким диэлектриком, что позволяет в целом уменьшить массу и 
повысить электромагнитные нагрузки электродвигателя [3]. Еще од-
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ним способом обеспечения высокой удельной мощности является би-
ротативное исполнение асинхронного двигателя [4], при котором ста-
тор ставится на подшипники и вращается в обратную сторону относи-
тельно ротора, а масса и габариты электромагнитной системы (ЭМС) 
соответствуют ЭМС с вдвое меньшим числом полюсов. При этом ко-
эффициент полезного действия (КПД) практически не изменяется. 
Электрическая энергия подводится к обмотке статора через щеточно-
контактный узел. Передача энергии приводу осуществляется с соос-
ных встречно вращающихся валов. Рабочие органы такого привода – 
контрвинты, отличающиеся большим дисковым отношением и повы-
шенным КПД на 10…15%, уменьшенной вибрацией и шумом относи-
тельно одиночного винта [5].  

На рис. 1 показана конструктивная схема АД, встроенного в ци-
линдрический объем, сочетающая биротативность и погружное испо-
лнение. Обращенная ЭМС с внутренним статором 1 и наружным ко-
нусноплоскостным двухпакетным ротором 2 позволяет симметриро-
вать маховые массы соосных валов 3, что обеспечивает равное время 
протекания переходных процессов и компенсацию действия гироско-
пических нагрузок. Обеспечивающие контрроторность подшипнико-
вые узлы 4 и 5 с вдвое большим числом подшипников, снабженных 
манжетными гидроизолирующими уплотнениями, установлены в ци-
линдрический корпус 6 и экран 7 соответственно. Экран 7 делит кор-
пус 6 на две полости: заполненную керосином с ЭМС двигателя и на 
воздушную с щеточно-контактным узлом 8 с подводом энергии через 
гермовод 9. Такая конструкция обеспечивает доступ для проведения 
диагностики, обслуживания и ремонта контактного узла, а также уме-
ньшает коррозию и износ щеток. 

Цель работы – исследовать влияние повышенной плотности тока на 
КПД биротативного короткозамкнутого асинхронного двигателя с внеш-
ним ротором (АДВР) (рис. 1) для маршевой гребной установки подвод-
ного аппарата, а также оценить эффективность биротативности и погру-
жного исполнения как способов повышения удельной мощности АД. 

Исследование проводилось на основе математических моделей 
определения целевых функций массы и потерь активной мощности 
ЭМС обращенного АД [6, 7]. В результате получено уравнение 
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1
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2

4 5 6 7

8

9

 
Рис. 1. Конструктивная схема биротативного короткозамкнутого 

асинхронного двигателя с внешним ротором, встроенного  
в цилиндрический объем 

 

 
2 2

0,75 1,75 0,75 2
ИД дМВ ПВ δВ МВ

н a 20

Kη η (П ) K П (λ , )JJ а
P σ

− = , (1) 

 
где η – КПД; ПИД – показатель исходных данных и электромагнитных 
нагрузок АДВР; Pн – номинальная мощность АДВР; J2 и σа20 – соответ-
ственно плотность и удельная проводимость алюминиевой короткозам-
кнутой обмотки ротора; KJ – коэффициент увеличения плотности тока 
обмоток статора и ротора погружного АД относительно традиционного 
исполнения; KдМВ – коэффициент, учитывающий повышение основных 
потерь ЭМС АДВР от пульсационных потерь холостого хода, механи-
ческих и добавочных нагрузочных потерь; ППВ(λδВ,аМВ) – безразмер-
ный показатель потерь активной мощности АДВР [7], зависящий от 
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геометрических управляемых переменных: относительной длины λδВ и 
безразмерного параметра диаметра аМВ [6]. 

Результат решения уравнения (1) относительно η в зависимости 
от аМВ и различных значений коэффициента KJ при KдМВ = 1,2, 
λδВ = 1,15 и расчетных соотношений ЭМС АДВР – 1,1/4 [8], выпуска-
вшимся на ОАО «Экватор», приведен на рис. 2. Как видно, повыше-
ние плотности тока в 1,2; 1,5 и 1,7 раза соответственно понижает КПД 
АДВР на 1…4,6 %, 5,6…17 % и 8,7…32,8 % на участке до 100 безраз-
мерных единиц аМВ. Следовательно, выбор плотности тока обмоток 
должен осуществляться не только из условия обеспечения необходи-
мого теплоотвода без перегрева обмотки, но и на основе желаемого 
уровня выходной мощности (КПД). 

Энергоэффективность погружного и биротативного исполнений 
АДВР предлагается оценить на основе расчета удельной мощности 
ЭМС с идентичными расчетными соотношениями и геометрическими 
размерами относительно аналога АДВР – 1,1/4 [8] с использованием 
значений КПД (рис. 2). Результаты расчета приведены в таблице. 

 
                 η, б.е. 
                      1.0 
                                                                                                                             KJ = 1,0 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
                                                                                                                  KJ = 1,2  
                                                                                                                  KJ = 1,5 
                                 
                                                                                                                            KJ = 1,7  
 
                                                                                                                               aMB, б.е.  

Рис. 2. Зависимости КПД асинхронного двигателя  
с внешним ротором от безразмерного параметра диаметра 

и коэффициента повышения плотности тока 
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Таблица – Удельная мощность электромагнитных систем асинх-
ронных двигателей с внешним ротором 

Испол-
нение 

АДВР 
(ана-
лог), 

2р = 4 

АДВР, 
2р = 8 

АДВР 
c  

KJ =1,2, 
2р = 4 

АДВР 
c  

KJ =1,2, 
2р = 8 

АДВР 
c  

KJ =1,5, 
2р = 4 

АДВР 
c  

KJ =1,5, 
2р = 8 

АДВР 
c  

KJ =1,7, 
2р = 4 

АДВР 
c  

KJ =1,7, 
2р = 8 

Значение 
удельной 
мощно-

сти, 
кВт/кг 

0,06 0,03 0,064 0,032 0,055 0,028 0,034 0,017 

 
В целом подтверждается повышенная в 2 раза удельная мощность 

биротативного исполнения, а изменение удельной мощности при по-
вышении плотности тока существенно зависит от уровня потерь АД. 
Так незначительное повышение удельной мощности при KJ = 1,2 мож-
но достичь интенсификацией охлаждения АДВР без погружения ЭМС в 
керосин. При KJ = 1,5 и KJ = 1,7 удельные мощности ЭМС ухудшаются 
соответственно на 8 % и 43 % относительно аналога. Следует отметить, 
что выбор более оптимальных относительно аналога геометрических 
соотношений ЭМС по КПД приводит к повышению массы. 

Выводы. Наиболее эффективным средством повышения удель-
ной мощности является биротативность. Cовмещение биротативности 
с погружным исполнением без ухудшения удельной мощности и КПД 
АД возможно только при теоретически обоснованном значении коэф-
фициента повышения плотности тока KJ. 
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ПОДВОДНОЙ БУКСИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ С 

ПОДЪЕМНЫМ БУКСИРОВАННЫМ АППАРАТОМ 

Автор: К.А. Сенык, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Научный руководитель: С.В. Блинцов, к.т.н., доц., Национальный 
университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, 
Украина 

Однозвенные подводные буксируемые системы (ОПБС) относят-
ся к наиболее массовому виду подводной техники и предназначены 
для доставки полезного груза (как правило, систем морской навигации 
и радиосвязи) в приповерхностный слой моря или на его поверхность 
без всплытия судна-буксировщика (СБ). [1, 2] В состав ОПБС входят 
СБ с постом управления и кабельной лебедкой (КЛ), кабель-буксир 
(КБ) и подъемный буксируемый аппарат – носитель полезного груза 
(ПГ). ОПБС получили наибольшее распространение ввиду простоты 
их конструкции, а также возможности использования различных ти-
пов судов-буксировщиков (СБ) в условиях погружения на большие 
глубины и буксировки с достаточно высокой скоростью. 

Общая теория управления буксируемыми системами достаточно 
полно разработана и освещена в отечественной и зарубежной научно-
технической литературе. Фундаментальные научные результаты по-
лучены в роботах Егорова В.И Иконникова И.Б., Шамарина Ю.Е., Ку-
вшинова Г.Э., Лукомского Ю.А., Бугаенко Б.А., Магулы В.Э., Блин-
цова В.С. Работы содержат теоретические исследования гидромехани-
ки гибких элементов (кабель-буксиров) и твердых тел (буксируемых 
аппаратов) как объектов управления в потоках воды, чем обусловлено 
создание и широкое применение достоверных методов проектных ра-
счетов квазистационарных и переходных процессов при движении 
морской буксируемой техники. 

Однако теоретические исследования в области создания систем 
автоматического управления движением ОПБС с подводными букси-
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руемыми аппаратами (ПБА) на сегодня выполнены не полностью, так 
как не исследован вопрос автоматического управления режимами по-
дъема ПБА на заданную высоту хода относительно СБ и движения 
ПБА в приповерхностном слое воды на заданном заглублении в усло-
виях воздействия внешних возмущений. 

Применение ОПБС с ПБА в морской практике значительно повы-
шает производительность поисковых и исследовательских работ на ше-
льфе, поскольку обеспечивает двухстороннюю связь СБ с базой и ре-
шение задач его высокоточной навигации в открытом море без затрат 
операционного времени на маневрирование СБ по глубине. Работы по 
созданию таких систем сегодня ведут ведущие морские державы – Рос-
сия, Англия, Франция, США, Канада, Япония, КНР, КНДР и др. Предп-
риятия Украины также имеют зарубежные контракты на создание 
ОПБС с ПБА. Поэтому дальнейшее развитие теории и методов созда-
ния высокоэффективных систем автоматического управления движени-
ем таких систем является актуальной прикладной научной задачей, в 
том числе и с целью получения государством валютных средств. 

Современный уровень управления однозвенными подводными 
буксируемыми системами с подъемными буксируемыми аппаратами 
характеризуется преимущественно ручным управлением, что снижает 
эффективность их применения и приводит к ошибкам в управлении. 
Перспективным направлением совершенствования систем управления 
однозвенными подводными буксируемыми системами с подъемными 
буксируемыми аппаратами является полная автоматизация режимов 
их работы на основе синтеза высокоэффективных адаптивных ПИД-
регуляторов и нечетких регуляторов, а также регуляторов на основе 
инверсных математических моделей объекта управления. 

Список литературы: 
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СПОСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАНЕВРЕНОСТІ 
ПРИВ‘ЯЗНИХ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ 

Автор: А.С. Cірівчук, викладач, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Прив‘язні підводні апарати широко застосовуються при дослі-
дженні підводного середовища. З‘єднання підводного апарата з суд-
ном-носієм за допомогою кабель-троса надає йому ряд переваг у порі-
внянні з автономними, до них відносять: 

− огляд підводної обстановки в режимі реального часу; 
− необмежений час роботи під водою; 
− можливість ручного керування підводним апаратом. 
В свою чергу кабель-трос має негативний вплив на рух підводно-

го апарата за рахунок сили натягу, що утворюється внаслідок набіга-
ючого потоку на нього. Гідродинамічні сили, що діють на кабель-трос, 
значно перевищують ті ж самі сили, що діють на підводний апарат, 
тому виникає необхідність збільшення потужності рушійно-рульового 
комплексу, що в свою чергу призводить до збільшення споживаної 
потужності підводним апаратом та збільшенням діаметру власне ка-
бель-троса [1]. 

Метою даної роботи є огляд основних можливостей удосконален-
ня маневреності прив‘язного підводного апарата шляхом зменшення 
впливу кабель-троса на його рух. 

Кабель-трос в товщі води має більшу інерційність, ніж підводний 
апарат, тому при зміні положення підводного апарата на нього діє як 
поступальна сила опору, так і обертальний момент, прикладений в то-
чці кріплення кабель-троса. Основними шляхами удосконалення ма-
невреності підводного апарата є зменшення модулю сили натягу та 
зменшення обертального моменту кабель-троса. 

Зменшення обертального моменту, що діє на підводний апарат, 
досягається його конструктивним виконанням за допомогою удоско-
налення кріплення кабель-троса з однією або двома ступенями рухли-
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вості та зменшенням відстані від місця кріплення до центру мас під-
водного апарата. 

Зменшення модулю гідродинамічних сил кабель-троса можливо 
трьома способами: удосконалення конструкції власне кабель-троса, 
зменшення необхідного діаметру кабель-троса, зменшення необхідної 
довжини шляхом залучення проміжної ланки енергоживлення. 

Удосконалення конструкції кабель-троса передбачає вибір оптима-
льної плавучості для виконання певного типу робіт. Так для глибоковод-
них підводних апаратів більш ефективним є кабель-трос з від’ємною 
плавучістю, оскільки його центральна частина буде мати меншу парус-
ність на течії. Недоліком в даному випадку є необхідність використання 
поплавців на ділянці поблизу ходового кінця. Наступним методом є ви-
користання обтічників на кабель-тросі [2]. 

Зменшення діаметру кабель-троса можна забезпечити зменшенням 
кількості інформаційних жил (найбільш ефективним на даний час є опто-
волокно) та зменшенням діаметру жил живлення, шляхом удосконалення 
енергетичної системи підводного апарата. До удосконалення енергетич-
ної системи для зменшення діаметру кабель-троса слід віднести збіль-
шення напруги живлення підводного апарата, це дозволить використову-
вати силові жили меншого діаметру. Другим способом зменшення сило-
вих жил в кабель-тросі є гібридний спосіб живлення підводного апарата, 
де в нормальному режимі роботи він живиться від кабель-троса а в мо-
менти високого навантаження частина силового обладнання переключа-
ється на живлення від батарей, що в процесі роботи можуть підзаряджа-
тися від кабель-троса в моменти малого навантаження. 

Третім шляхом зменшення впливу кабель троса на рух підводного 
апарата є використання багатоланкових прив‘язних систем та енерго-
якорів, що дає змогу значно зменшити гідродинамічний опір кабель-
троса, оскільки основний кабель живлення після розгортання системи 
є практично нерухомий, тому підводному апарату не має необхідності 
компенсувати гідродинамічний опір всього кабель-тросу [3]. 

Висновок. Маневреність прив’язного підводного апарата суттєво 
залежить від параметрів кабель-троса, який з’єднує його з судном-носієм. 
Виконано огляд способів зменшення впливу кабель-троса на підводний 
апарат, розглянуто їх вплив на маневреність підводного апарата. 
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РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
ПІДВОДНИМ МАНІПУЛЯТОРОМ ППС «ГІДРОГРАФ» 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Актуальність. Наявність підводних маніпуляторів в складі 
прив’язної підводної системи (ППС) може значно розширити область її 
застосування. Маніпулятори встановлюються на підводні апарати робо-
чого, інспекційного або спеціального класу. Підводні маніпулятори 
можуть бути оснащені вимірювальним обладнанням, схватом або робо-
чим інструментом. При використанні багатофункціональної підводної 
системи виникає необхідність зміни виду маніпулятора або його відсу-
тність на підводному апараті. Заміна або зняття маніпулятору повинно 
робитися швидко і без зміни системи керування ППС в цілому. Це мо-
жливо при використанні багатофункціональної ППС з модульною конс-
трукцією, де маніпулятор виступає в ролі окремого модулю. 

Метою публікації є розробка структури системи керування підвод-
ного маніпулятора з двома ступенями рухливості, яка б не порушувала 
модульності конструкції ППС «Гідрограф» вцілому. 

Для того, щоб не порушувати модульності конструкції ППС сис-
тема керування маніпулятором повинна працювати паралельно систе-
мі керування ПА, тому в якості інтерфейсу обміну було обрано Ether-
net, а живлення 220В 50 Гц.  
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До складу системи керування (рис. 1) входить платформа керу-
вання, перетворювач інтерфейсу, АС-DC перетворювач та драйвери 
керування. 

 

Драйвер 
ДПС

Драйвер 
ДПС

UZ

Перетворювач 
USART-RS485

12B

Бортове 
живлення

Платформа 
керування

Ethernet Двигун 
схвату

Двигун 
повороту

 
Рисунок 1. – Структура системи керування 

 
Платформа керування слугує для зв’язку маніпулятора з постом 

керування, а також для захисту маніпулятору при втрачанні даного 
зв’язку. Також в його функції входить розпізнавання команди опера-
тора та формування пакету даних для драйвера керування двигуном 
постійного струму (ДПС). 

Перетворювач USART-RS485 слугує для узгодження рівнів сиг-
налу між платформою керування та драйверами. Також в його склад 
входить понижуючий DC-DC перетворювач для його живлення та жи-
влення платформи керування. 

Драйвери керування ДПС слугують для керування прискорення-
ми, швидкістю обертання двигунами маніпулятору, а також для захис-
ту їх від перенапруги короткого замкнення.  

Висновок. Таким чином запропонована структура системи керу-
вання підводним маніпулятором не порушує модульності конструкції 
ППС «Гідрограф» вцілому.  

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

127 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

УДК 629.584 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Актуальність. Використання кабельної лебідки у складі 
прив’язних підводних систем надає ряд переваг: зменшення кількості 
обслуговуючого персоналу при виконанні підводних робіт, дає змогу 
більш точно оцінити кількість витравленого кабель-тросу(КТ), мож-
ливість керування витравленою довжиною КТ за допомогою систем 
автоматичного керування. 

Метою публікації є розробка системи керування (СК) кабельної 
лебідки з слідкуванням довжини витравленої частини. 

Для керування лебідкою КТ необхідно передбачити два види ке-
рування: керування від пульта, що знаходиться на кабельній лебідці та 
дистанційне. Таким чином структура СК (рис. 1) буде складатися з 
джерела живлення, оскільки судова мережа не передбачує живлення 
постійним струмом 30В, драйвер керування двигунами кабельною ле-
бідкою, кнопковий пульт керування, датчик витравленої частини КТ, 
пристрій дистанційного керування. 

Джерело живлення представляє собою AC-DC перетворювач 
220В /30В постійного струму.  

Драйвер керування представляє собою схему керування двигунами 
лебідкою КТ з захистом від перенавантаження та короткого замикання, 
а також має перемикач для вибору способу керування лебідкою.  

Датчик витравленої довжини КТ слугує для слідкуванням за ви-
травленою його частиною та передає інформацію на пост дистанцій-
ного керування. Інформація отримана від датчика витравленої довжи-
ни передається в цифровому форматі по інтерфейсу RS-485. 

Блок дистанційного керування слугує для зв’язку поста дистан-
ційного керування та СК лебідки. Даний блок може керувати лебід-
кою від САК прив’язної підводної системи. 
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Рисунок 1. Структура СК лебідкою КТ 

Висновок.  
Представлена структура СК дозволяє включити лебідку КТ до 

складу САК прив’язної підводної системи. 
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НЕАКТИВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ 

Автор: Е.А. Феоктистова, Национальный университет  
кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Научный руководитель: Г.В. Павлов, д.т.н., проф., Национальный 
университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, 
Украина 

В последнее время все более актуальной становится проблема ко-
нтроля качества электроэнергии.  

Одна из наиболее часто встречающихся аномалий сети – повы-
шенное содержание гармонических составляющих тока и напряжения. 

Обычно гармоники генерируются непосредственно на судне и яв-
ляются следствием наличия нелинейной нагрузки, такой как тиристо-
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рные преобразователи (инверторы, частотные приводы асинхронных 
двигателей). Повышенное содержание гармоник в сети может привес-
ти к перегреву трансформаторов, увеличению тока через емкостную 
нагрузку, ухудшению режима работы и перегреву двигателей.  

Потребление реактивной мощности само по себе не является пара-
метром качества электроэнергии, но именно от отношения активной 
потребляемой мощности к полной зависят такие немаловажные параме-
тры, как потери в подводящих линиях и загрузка трансформаторов [2]. 

Решить проблему избыточного потребления реактивной мощнос-
ти можно путем внедрения конденсаторных установок компенсации 
реактивной мощности (фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ)). 

Реализовать в одном устройстве несколько функций (подавления 
(фильтрации) высших гармоник тока, потребляемого нагрузкой из пи-
тающей сети; компенсации реактивной составляющей основной гар-
моники сетевого тока; симметрирования токов в фазах трехфазной це-
пи; подавления токов нулевой последовательности) позволяет структу-
ра компенсированного управляемого выпрямителя (КУВ) [1]. В сило-
вой части КУВ (рис.1) включены два шестипульсных моста, один из 
которых выполнен на запираемых тиристорах и работает с опережаю-
щими (отрицательными) углами управления αG, а другой выполнен на 

 

 
Рис.1. Структура компенсированного управляемого выпрямителя 
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однооперационных тиристорах, работающих с отстающими (положите-
льными) углами управления αТ. Ключи обоих мостов переключаются с 
частотой питающей сети. Нагрузкой шестипульсных мостов ВГG и ВГТ 
является реактор Ld, величина тока в котором пропорциональна вели-
чине реактивной мощности, генерируемой или потребляемой КУВ. В 
зависимости от знака реактивной мощности на входе КУВ протекание 
тока через реактор обеспечивает либо мост на запираемых тиристорах, 
либо мост на однооперационных тиристорах. Коммутация запираемых 
тиристоров, работающих с опережающими углами управления, требует 
вывода энергии, накапливаемой в индуктивностях рассеяния силового 
питающего трансформатора КУВ и кабелях переменного тока к момен-
там выключения GТО тиристоров в накопитель. Эта задача решается 
включением в силовую схему шестипульсной диодной группы ДМ и 
двух вспомогательных диодов. В качестве накопителя используется 
конденсатор инвертора напряжения С. Инвертор напряжения выполня-
ет две функции. Как обязательная составная часть компенсированного 
управляемого выпрямителя инвертор напряжения выполняет вывод ко-
ммутационной энергии в питающую сеть. Как автономное устройство 
инвертор напряжения выполняет функции фильтра высших гармоник 
питающей сети, устройства симметрирования токов в фазах трехфазной 
цепи; устройства подавления токов нулевой последовательности.  

Силовую схему КУВ можно представить как двухканальную струк-
туру, состоящую из низкочастотного и высокочастотного каналов. Низ-
кочастотный представлен одно- либо двухмостовым выпрямителем и 
предназначен для компенсации средней реактивной мощности питающей 
сети. Поскольку мост на запираемых тиристорах ВГG может работать как 
с опережающими (отрицательными), так и с отстающими (положитель-
ными) углами управления, мост на однооперационных тиристорах мож-
но исключить из схемы, а его функции возложить на мост на GTO тирис-
торах. Ценой такого упрощения является некоторое снижение КПД ком-
пенсатора в режиме потребления реактивной мощности из сети. Реактив-
ная мощность на входе КУВ теоретически равняется реактивной мощно-
сти сети в точке подключения КУВ и имеет обратный знак.  

Высокочастотный канал предназначен для компенсации неактив-
ных составляющих мгновенной мощности питающей сети (подавления 
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высших гармоник питающей сети, симметрирования токов в фазах тре-
хфазной цепи; подавления токов нулевой последовательности). [1]. 

Преимуществом ФКУ является ФКУ обеспечение компенсации 
реактивной мощности, а также осуществляют фильтрацию вносимых 
в питающую сеть высших гармоник тока, создавая тем самым условия 
для улучшения качества электроэнергии питающей сети. 

Список литературы: 
1. Домнин И.Ф. Система управления фильтрокомпенсирующим 

устройством. Технічна електродинаміка, 2004, № 4. С. 25 – 29. 
2. Яковлев Г.С., Судовые электроэнергетические системы: Учеб-

ник.-5-е изд., перераб. и доп. – Л.Судостроение,1987. – 22с., ил. 

УДК 621.745.56:621.3.014 

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ ДЛЯ МАГНИТНО-
ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА СИЛУМИНОВ 

Авторы: В.Н. Цуркин; С.С. Череповский; И.В. Байда, Институт 
импульсных процессов и технологий НАН Украины, г. Николаев, Украина 

Использование метода магнитно-импульсной обработки (МИО) 
металлических деталей широко используется в мире для операций об-
работки металлов давлением. 

Источником тока для этого есть генератор, который в соответст-
вии с целью обработки имеет диапазоны параметров: 

− Энергия, которая сосредотачивается в конденсаторе – от еди-
ниц до сотни кДж; 

−  Напряжение на обкладках конденсатора – как правило не пре-
вышает 10 кВ; 

− Емкость конденсаторов составляет величины до сотен мкФ; 
−  Индуктивность разрядного контура минимизируется до вели-

чины порядка 1 мкФ. 
Задачей такой обработки является перевод заготовки до состоя-

ния текучести, то есть нужно обеспечить величину нагрузки, превы-
шающей предел текучести (σт 30≥  мПа).  
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При этом количество импульсов, которые генерирует источник 
тока, не превышает нескольких единиц. И периодичность не опреде-
ляется. 

В последние годы исследователи в области Литейного производс-
тва начали использовать метод МИО для обработки расплава. Но раз-
личия свойства объекта обработки и различия особенностей техноло-
гических процессов обработки являются существенными. Поэтому и 
технические требования к генератору импульсных токов (ГИС), коне-
чно же, нужно определить по другим принципам.  

Во первых. Для обработки расплава величина электро-магнитного 
давления не может превышать 51020 ⋅ Па, то есть на порядок меньше, 
чем при применении МИО в методах обработки металлов давлением. 

Во-вторых. Время обработки расплава является лимитированным 
температурным интервалом, который меняется. 

Таким образом актуальной задачей для обработки расплава явля-
ется спроектировать ГИТ, который имеет параметры, при которых мо-
гут происходить эффективные нагрузки расплава. 

Список литературы: 
1. Батигін Ю. В., Лавінський В. І. Імпульсні магнітні поля для 
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ing Process// IJTES. – 2011. – 2(1). – P. 98-102. 
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СЕКЦІЯ 3. ПІДВОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ТА ЕКСПЕДИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УДК 629.5 

ПІДВОДНА РОБОТИЗОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТАВКИ,  
ПОШУКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРИСНОГО ВАНТАЖУ 

Автори: В.С. Блінцов, д.т.н., проф.; А.М. Войтасик, аспірант; 
А.С. Сірівчук, викладач; В.П. Сухоносов, ст. лаборант, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Науково-дослідний інститут підводної техніки (НДІ ПТ) НУК ім. 
адм. Макарова накопичив значний потенціал в підводних технологіях. 
Основною національною конкурентною перевагою інституту є його 
розробки. На сьогоднішній день вже існують серії підводних апаратів 
(ПА), що здатні виконувати підводно-технічні роботи в складних умо-
вах. Серед таких робіт можна відзначити: 

− пошукові роботи на якірних стоянках; 
− пошукові роботи під час синхронного руху судно-носія (СН)  

і ПА; 
− обстежувальні роботи гідротехнічних споруд; 
− інспекція підводних трубопроводів; 
− виконання підлідних технічних задач; 
− доставка корисного вантажу. 
Найбільш специфічною та складною за реалізацією є робота з дос-

тавки корисного вантажу. Для її виконання ПА повинен мати в наявно-
сті спеціалізоване обладнання. До такого обладнання можна віднести:  

− маніпулятори; 
− різаки кабель-троса; 
− електричні та гідравлічні інструменти; 
− магнітні замки; 
− зачисні пристрої; 
− вантажні пристрої. 
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В НДІ ПТ активно виконуються роботи з розробки спеціалізова-
ного вантажного саморушного підводного носія (ВСПН) призначен-
ням якого є доставка корисного вантажу у вигляді автономної радіогі-
дроакустичної станції (АРГАС) [1]. Виконання подібної роботи вима-
гає розробки теоретичних основ стосовно автоматизації її проведення. 
Технологія доставки корисного вантажу з застосуванням ПА автоном-
ного чи прив’язного типу називатиметься роботизованою. 

На базі ПА проекту «Гідрограф» силами морської лабораторії 
«Дельта» (МЛ «Дельта» (див. рис.1)) проходить відпрацювання базо-
вих технологій роботи під час доставки, пошуку та оповіщення про 
виявлення корисного вантажу. В якості виконавчого органу ПА вико-
ристовується двоступінчатий маніпулятор розробки НДІ ПТ. В якості 
пристрою оповіщення про місце установки корисного вантажу вико-
ристовується плавучий буй з розмірами 140/185 мм. На рис. 2 пред-
ставлено фрагменти підготовки до виконання робіт. 

 

 
Рисунок 1 – Морська лабораторія «Дельта» 

На фото з ліва на право присутні викладачі кафедри ЕОС та ІБ:  
Корицький В.І., Войтасик А.М., Клочков О.П., Сірівчук А.С. 

 
Проведення роботи розпочинається зі спуску ПА на воду за до-

помогою спуско-підйомного пристрою (СПП) [2]. Процес занурення 
може виконуватися увесь час вертикально до самого ґрунту, після чо-
го необхідно виконати пошук місця доставки вантажу. Таку техноло-
гію занурення слід застосовувати коли СН знаходиться поблизу зада-
них координат місця доставки вантажу. В іншому випадку для еконо-
мії часу проведення підводно-технічних робіт ПА має застосовувати 
вертикальний привід разом з маршовим. Це надасть можливість най-
швидше дістатися заданих координат. Пошук місця доставки корисно-
го вантажу відбувається за критерієм рівномірності ґрунту.  
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а) б) 

Рисунок 2 – ПА проекту «Гідрограф» під час підготовки 
до проведення роботи: 

а) при природньому (денному) освітленні; 
б) при штучному (нічному) освітленні 

 
Наступним етапом є процес розгортання обладнання та повернення 

ПА до СН. Під час повторного спуску з борту СН ПА має виконати по-
шук корисного вантажу на морському дні. Під час цієї операції маніпу-
лятор ПА «Гідрограф» тримає плавучий буй. Коли візуальний контакт з 
вантажем буде встановлено оператор ПА дає сигнал розкрити маніпу-
лятор і буй починає спливати на поверхню. Таким чином може бути 
встановлено візуальний (при наявності GPS-модуля – координатний) 
контакт з місцем знаходження корисного вантажу. Після цього ПА ви-
конує згортання корисного вантажу та повертається до СН. 

Висновки 
На основі відпрацювання базових технологій роботи з прив’язним 

підводним апаратом проекту «Гідрограф» описано роботизовану тех-
нологію доставки, пошуку та виявлення корисного вантажу при вико-
ристанні маніпулятора та блоку плавучості.  

Список літератури: 
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техніка і технологія: Матеріали всеукраїнської науково-технічної 
конференції з міжнародною участю В 2 ч. –Миколаїв: НУК, 2014. – 
Ч.2 –С. 38-41. (Для службового користування) 

2. Войтасик, А. М. Автоматизація процесу установки вантажу на 
морське дно [Текст] / А. М. Войтасик // Сучасні проблеми автоматики 
та електротехніки: Матеріали всеукраїнської науково-технічної кон-
ференції з міжнародною участю – Миколаїв: НУК, 2015. – С. 46-47. 

УДК 629.58 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ НА 
НАДМАЛИХ ГЛИБИНАХ З ВИКОРИСТАННЯМ САМОХІДНИХ 

ПРИВ’ЯЗНИХ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ  

Автори: О.В. Блінцов, к.т.н., доц.; П.С. Куценко, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Підводні пошукові роботи на надмалих глибинах (до 100 метрів) 
на цей час є основним видом підводної діяльності у територіальних 
водах України. Тому їх роботизація суттєво впливає на продуктив-
ність та якість виконуваних робіт. 

Досвід авторів у проведенні морських експедицій з використан-
ням прив’язних підводних систем з самохідними підводними апарата-
ми (ПА) свідчить, що основними технологічними складовими пошу-
кових робіт на надмалих глибинах є [1]:  

− вихід судна-носія (СН) у задану акваторію, де мають викону-
ватись пошукові роботи, та його динамічне позиціонування над зада-
ною точкою чи траєкторією морського дна; у разі відсутності на СН 
засобів динамічного позиціонування виконується його постановка на 
якір з неминучою послідовною у часі перестановкою СН згідно зада-
ній траєкторії пошукового руху ПА; ще одним варіантом реалізації 
цієї технологічної складової є синхронний рух ПА та його СН, який, 
одначе, неможливо реалізувати на більшості СН з-за складностей реа-
лізації їх руху з низькими швидкостями, характерними для ПА; 

− спуск ПА на воду та його занурення у задану початкову точку 
підводної пошукової траєкторії; при цьому ПА має обмеження по ди-
станції до початкової точки з-за наявності кабель-тросу (КТ), яким він 
з’єднаний з СН; 
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− рух ПА по пошуковій траєкторії з включеними пошуковими 
приладами (відеокамери, гідролокатори кругового, секторного та біч-
ного огляду, пошукові сенсори тощо) та передачею інформації від них 
на борт СН до поста енергетики і керування (ПЕК) ПА; при цьому СН 
реалізує один з трьох зазначених вище режимів свого функціонування, 
а ПА має обмежену робочу зону пошуку з-за наявності КТ, яким він 
з’єднаний з СН; 

− оперативний аналіз отримуваної від ПА інформації оператора-
ми ПЕК у ручному чи автоматичному режимах та коригування про-
сторового руху ПА за результатами цього аналізу; при цьому процеси 
інформаційного обміну між ПА та ПЕК реалізуються через КТ у ре-
альному часі; 

− повернення ПА до СН після завершення підводної місії та його 
підйом на борт. 

Очевидно, що зазначена традиційна технологія організації пошу-
кових робіт є високовартісною та низькою за продуктивністю, оскіль-
ки вимагає постійного забезпечення кабельного зв’язку між ПА та СН, 
на якому розташований ПЕК. 

Для зниження експедиційних витрат та одночасного підвищення 
продуктивності підводних пошукових робіт пропонується схема роботи-
зованого їх виконання без прив’язки ПА до СН, яка показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема роботизованого виконання підводних пошукових  

робіт на надмалих глибинах без прив’язки ПА до СН 
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Оскільки надмалі глибини дають можливість використовувати ві-
дносно короткі КТ для зв’язку ПА з буєм зв’язку (БЗ), який знахо-
диться на водній поверхні, пропонується розташувати на ньому апара-
туру радіозв’язку та приймач супутникової навігаційної системи GPS. 
Власне ПА пропонується виконати як автономний безекіпажний при-
стрій з електроживленням від бортових акумуляторних батарей, 
оснащений пошуковою апаратурою та керуючим комп’ютером. Це 
дасть змогу організувати двохсторонній інформаційний обмін між ПА 
та ПЕК у реальному часі, а відстань між ПА та СН lСН на практиці об-
межується лише дальністю каналу радіозв’язку між ними. При цьому, 
СН може рухатись за своєю траєкторією чи стояти на якорі, що суттє-
во знижує експедиційні витрати. 

Таким чином, запропонована технологія має суттєві переваги у 
порівнянні з традиційними методами застосування прив’язних ПА на 
надмалих глибинах морів і внутрішніх водойм (річок, озер тощо).. 

Список літератури: 
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УДК 902.32 

НАУЧНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДВОДНЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ В ТУРЦИИ 

Авторы: С.М. Зеленко, к.и.н.; Я.И. Морозова, Киевский  
национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина 

В октябре 2015 года группа археологов посетила Бодрумский исс-
ледовательский центр подводной археологии в рамках программы нау-
чных визитов ученых, занимающихся подводной археологией и музей-
ным делом. В Бодрум мы отправились по приглашению коллег из Инс-
титута подводной археологии (INA) Техасского Университета, США. 

Целью визита стало посещение лаборатории исследовательского 
центра, ознакомление с консервационными и реставрационными ра-
ботами археологов, посещение Музея подводной археологии Бодрума, 
а также обмен опытом в вопросах проведения послеэкспедиционной 
обработки археологических материалов, в особенности мокрого дере-
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ва и керамики. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос техни-
ческого обеспечения подводных работ. Во время посещения Центра 
были подняты и другие полезные практические вопросы, связанные с 
подводными археологическими исследованиями, проведены встречи и 
консультации с директором и сотрудниками Центра. 

Бодрумский исследовательский центр подводной археологии рас-
положился на живописном холме, над центральной частью города. В 
60-х годах ХХ века Техасский университет купил землю для построй-
ки научного центра – комплекса зданий, состоящего из офисов, лабо-
раторий, библиотеки и общежития для гостей –студентов, волонтеров 
и ученых. Все корпуса Центра построены благодаря меценатам, о чем 
сообщают специальные таблички на их стенах. Официально Центр в 
Бодруме открылся в 1995 году. Джордж Басс и Дональд Фрей являют-
ся «отцами-основателями» Центра подводной археологии и первыми 
жильцами домов, построенных рядом, оформив, таким образом, це-
лую улицу под названием Sualti Sokak ("Подводная улица").  

Важно отметить, что консервационная лаборатория – это важней-
ший элемент любого исследовательского центра. Консервационная лабо-
ратория в Бодруме может на полном основании считаться эталонной в 
этой области. Несколько помещений отведены для хранения керамики. В 
этих комнатах установлены датчики влажности воздуха и осушители, 
постоянно осуществляется контроль температуры воздуха. Несколько 
помещений предназначено для консервации дерева, где расположены 
опреснитель воды, ванные для химической стабилизации дерева и другие 
приборы. На полках в соответствующих упаковках хранится мокрая дре-
весина больших и средних размеров после стабилизации в ожидании ре-
конструкционных работ. Отдельные помещения отведены для реставра-
торов и художников, которые занимаются восстановлением находок.  

Следующим пунктом нашего визита стал Музей подводной архе-
ологии Бодрума. В замке, где он расположен, выставочные залы де-
монстрируют находки подводных экспедиций Института морской ар-
хеологии в Турции. 

Сегодня Музей находится под управлением Министерства куль-
туры и туризма Турции. При этом все подводные археологические эк-
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спозиции принадлежат Институту подводной археологии –
американской некоммерческой организации, а сами археологические 
экспонаты – Турецкой республике. Начало истории подводных иссле-
дований в средиземноморском регионе Турции связано с именами 
американского журналиста, антрополога и подводного археолога Пи-
тера Трокмортона и, тогда еще молодого ученого, а сегодня всемирно-
известного «отца подводной археологии» профессора Джорджа Басса. 
Именно они первыми приступили к исследованиям кораблекрушения 
у мыса Гелидония в 1960 году. С первыми артефактами, поднятыми из 
этого кораблекрушения, и началась история создания самого музея. 
Шесть экспозиций музея посвящены отдельным кораблекрушениям: 
Гелидония (Бронзовый век), Шейтан Дерези (бронзовый век), Улубу-
рун (бронзовый век), Серче Лимани (одно кораблекрушение эллинис-
тического периода и одно – византийское с грузом стекла), и Ясси-
Ада (византийское кораблекрушение). В специальной литературе де-
тально описаны все эти кораблекрушения: история и методы их исс-
ледований, экспозиции в музее. Мы же остановимся на некоторых 
элементах современного технического оснащения экспедиций Центра, 
а именно, на флоте, который используется для разведок, обнаружения 
и раскопок подводных памятников.  

Бодрумский исследовательский центр до 2014 года владел фло-
том из трех плавсредств – Virazon, Carolyn и Millawanda. В 2014 году 
катамаран Millawanda был продан, но мы все-таки описываем его в 
этой статье, так как он является неотъемлемой частью организации 
погружений и работ подводно-археологической экспедиции в море. 

Корабль Virazon, по американской военной системе T-502, 20-ти 
метровый транспорт со стальным корпусом, построенный на верфях 
Нового Орлеана в 1953 году. После окончания войны в Корее военно-
морские силы США передали этот корабль, тогда еще молодому уче-
ному, Джорджу Бассу для его исследовательских нужд.  

Первая экспедиция, в которой использовался катер Virazon – рас-
копки византийского кораблекрушения Ясси Ада в 1964 году. В 1979 
году судно было переоборудовано, на месте одной из кают была уста-
новленной декомпрессионная камера с двумя шлюзами, наверху кото-
рой расположился огромный стол для карт и чертежей. На катере так-
же было установлено все необходимое оборудование для погружений. 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

141 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

В результате бывший военный корабль, предназначенный для походов 
в открытом океане, превратился в современное, хорошо укомплекто-
ванное исследовательское судно. На этом судне команда Джорджа 
Басса проводила разведки и раскопки кораблекрушений Серче Лима-
ни, Улубуруна, Бозбуруна и др. Интересно отметить, что после экспе-
диционного сезона и до следующего выхода в море судно Центра бес-
платно располагается и обслуживается в марине Бодрума. 

Недавно, в честь своего покойного мужа, бывшего директора и по-
стоянного спонсора INA Клода Датуита, мадам Барбара Датуит пожер-
твовала два миллиона долларов на новое исследовательское судно. В 
сентябре 2015 года Институт подводной археологии заключил согла-
шение с турецкой компанией «NAVTEK» о постройке Virazon II. Судно 
планируется длиной 24.95 метра, шириной 8.10 метра. 70-ти тонный 
стальной корабль будет иметь пятитонную мачту-кран, а также декомп-
рессионную камеру, компрессоры высокого и низкого давления, и мес-
то, где могут расположиться 19 членов экипажа и пассажиры. Сроки 
окончания строительства судна пока точно не определены. 

Батискаф Carolyn. В начале 90-х прошлого века, Джордж Басс в 
поисках подходящего батискафа объездил Европу и Азию, посещая 
заводы по производству погружаемых аппаратов. И все-таки он оста-
новился на американском производителе из Клермонта в Калифорнии. 
Предприятие «SEAmagine Hydrospace Corporation of Claremont» в то 
время выпускало двухместные батискафы для туристических целей. 
Для Джорджа Басса и команды необходим был подводный аппарат с 
большей вместимостью и с более продвинутым управлением для вы-
полнения научных задач. После переговоров и согласия компании на 
производство необходимого батискафа Институт эгейской первобыт-
ной истории (INSTAP), из Филадельфии оплатил строительство бати-
скафа, который впоследствии получил имя жены основателя Институ-
та Малколма Винера – Кэролин (Carolyn). Батискаф Carolyn – это бо-
льшая полимерная сфера, закрепленная на двух поплавках, длиной – 
4,5 метров, шириной – 2,3 метра. Она спускается в воду при помощи 
катамарана Millawanda, когда пилот и пассажир уже внутри. После 
выполнения задания сферу вытаскивают на поверхность тем же спо-
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собом, при помощи подвесного кабеля, расположенного на рампе ка-
тамарана. Для связи используется беспроводная система коммуника-
ции. В случае, если обнаружиться интересный объект под водой, из 
батискафа сообщают о находке дайверам на катамаране, и они могут 
сразу же приступить к обследованию участка дня, отмеченного буями. 
Очень важной деталью безопасности является целенаправленная пла-
вучесть сферы. В случае прекращения поступления энергии батискаф 
может безопасно всплыть на поверхность воды, еще он оснащен наду-
вными легкими емкостями для увеличения плавучести, а также меха-
низмом для сброса груза, на случай если модуль с аккумуляторами 
затопило. Также для обеспечения безопасности экипажа сфера осна-
щена системой ребризера замкнутого цикла, которая может простав-
лять кислород в течение 72 часов.  

Катамаран Millawanda. Длина катамарана Millawanda почти 14 
метров, он оснащен двумя двигателями. Свое имя он получил от Хетт-
ского названия древнего прибрежного города, более известного, как 
Милет. Катамаран оснащен четырьмя компрессорами низкого давле-
ния для управления подводной размывкой и компрессором высокого 
давления для забивки аквалангов. Также на платформе установлен 4-х 
тонный подъемник для работы с батискафом и другими тяжелыми об-
ъектами. Использование катамарана-платформы совместно с батиска-
фом буквально изменило жизнь подводных археологов, облегчив и 
ускорив выполнение задач в море. 

Проведя несколько дней в Бодруме, осматривая лабораторию, 
снаряжение и оборудования, суда и конечный результат тяжелой ра-
боты подводного археолога – великолепные экспозиции и музее и 
многотомные издания на полках библиотеки, мы еще раз убедились, 
что подводная археология – это не только совместные усилия дайве-
ров и ученых, но и спонсорство, что означает большие капитальные 
вложения в техническую составляющую дела. 
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БАТИМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У РАЙОНІ 
 ГОРОДИЩА ДНІПРОВКА 2 

Автори: М.М. Ієвлев; О.В. Чубенко, Інститут археології НАН 
України, м. Київ, Україна 

У 2015 р. Батиметричною експедицією Інституту археології НАН 
України за допомогою новітніх неруйнівних методів археологічних 
досліджень в районі археологічної пам’ятки, відомою під назвою го-
родище Дніпровка 2 (рис.1), біля с. Солончаки Очаківського району 
Миколаївської області було проведено обстеження затопленої частини 
городища, яка на думку дослідників могла знаходитися під водами 
Дніпро-Бузького лиману.  

Городище складається з двох частин. Менша південна-західна час-
тина городища має площу 0,25 га («цитадель») і відокремлена від його 
південно-східної частини широким ровом, який був обкладений камін-
ням. На території цієї частини городища було знайдено значну кількість 
античної та середньовічної (переважно полив’яної) кераміки, яка дату-
ється ХІІ – ХVІ ст. [1]. Друга південно-східна частина городища пло-
щею близько 0,85 га уявляє собою рівне плато і відокремлена валом та 
ровом, який знаходився між двома глибокими балками. Дослідження 
1949 р. валу показали, що по центру вала знаходилася кладка з невели-
ких необроблених каменів, а з внутрішнього боку вал було посилено 
сирцовою трамбівкою [2]. З цього можна зробити припущення, що за-
фіксовані каміння були залишками забутовки кам’яної стіни фортеці, а 
сирцева трамбівка була її контрфорсом. При обстеженні були знайдені 
фрагменти античної та середньовічної кераміки, у тому числі й по-
лив’яної, та велика кількість фрагментів виробів із заліза, головним чи-
ном уламки чавунних казанів, які датуються XІV – XVI ст. [1]. 

Зараз городище Дніпровка-2 знаходиться на березі лиману, але в 
часи античності та середньовіччя, коли рівень Чорного моря був ниж-
че сучасного на 4 – 9 м (за даними різних дослідників), лиман у сучас-
ному стані ще не існував [3]. На цьому місці, в районі Аджигольського 
мису, зливалися річки Дніпро та Південний Буг. Перед городищем  
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Рис. 1. Городище Дніпровка 2. 

а) фото космічної зйомки городища 
б) план городища  
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знаходилася досить значна за своєю площею територія, на якій могло 
знаходитися поселення. Залишки з’їзду із території городища до берегу 
лиману, які були зафіксовані В.І. Гошкевічем у 1913 р.[4], свідчать про 
можливість існування поселення, яке було затоплено внаслідок піднят-
тя рівня моря.  

Внаслідок такого природного явища постраждало більшість архе-
ологічних пам’яток Нижнього Побужжя та Подніпров’я. Подібне за-
топлене поселення «Нижнє місто» було частиною античного міста 
Ольвія, яке розташовується вище 7 км по течії від городища Дніпров-
ка 2, на правому березі Бузького лиману на глибинах від 1 до 4 м. На-
прикінці ХХ ст. воно декілька разів досліджувалося підводними екс-
педиціями під керівництвом В.Д. Блаватського [5] та С.Д. Крижицько-
го [6]. Під час цих досліджень було відкрито значна кількість затопле-
них об’єктів та частково встановлені розміри «Нижнього міста».  

Для перевірки подібної ситуації в районі розташування городища 
Дніпровка 2 була проведена батиметрична зйомка на площі 3,7 км кв., 
довжиною 2,5 км, завширшки 1,5 км (рис.2 б). При проведенні цих 
досліджень було виявлено, що на відстані до 1км від сучасного берега 
Дніпро-Бузького лиману на глибині від 1 до 2,5 м знаходиться ділян-
ка, де могло розташовуватися поселення, таке ж як досліджене «Ниж-
нє місто» в античної Ольвії, у разі якщо рівень Чорного моря був ниж-
че сучасного на 4 м.  

При батиметричній зйомки було зафіксовано, що стародавнє русло 
лиману проходило на відстані біля 1 км від сучасної берегової лінії. Са-
ме на такій відстані закінчуються глибини – 2 м та починаються глиби-
ни від -3 до -5,5 м (рис. 3а). При складанні карти рельєфу дна ділянки, 
яка розташована напроти городища Дніпровка 2, було встановлено, що 
ділянка переважно знаходиться на глибині -2 м. В її центральній части-
ні знаходилися декілька понижень, поглиблених на -2,5 м. Вздовж ста-
родавнього русла р. Південний Буг в північній частині ділянки розта-
шовується підвищення над дном лиману на глибині -1,5 м, яке має ви-
тягнуту форму, довжиною біля 600 м та шириною від 20 до 50 м. Таким 
чином на ділянці знаходилося декілька понижень та підвищень, виник-
нення яких маловірогідне внаслідок природних чинників.  
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Рис. 2. Городище Дніпровка 2. 

а) Схема проходження треків на водної акваторії  
біля городища Дніпровка 2. 

б) План розташування дослідженої ділянки  
батиметричної зйомки біля городища Дніпровка 2 
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Рис. 3. Городище Дніпровка 2. 

а) Карта глибин 
б) Карта щільності ґрунтів 
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На захід від городища, на відстані 1,1 км від сучасного берегу ли-
ману, на глибині -6 – 6,5 м було зафіксовано поглиблення довжиною 
500-550 м завширшки 250-270 м (рис. 3а). Це поглиблення мало до-
сить правильну прямокутну форму, що дає можливість зробити при-
пущення про його штучне походження. 

Складання карти щільності ґрунтів (рис. 3б) зафіксувало три ділян-
ки, які мають підвищену щільність ґрунту. Перша ділянка розташовуєть-
ся на глибинах від 1,5 до 2 м полосою завширшки 20-50 м та довжиною 
біля 2 км вздовж всієї дослідженої частини стародавнього русла р. Пів-
денний Буг (рис. 3б). Друга ділянка розмірами приблизно 500 на 750 м 
розташовується на північний-схід від городища. Третя ділянка розмірами 
приблизно 400 на 250 м знаходиться на 550 м на північний схід від горо-
дища (рис. 3б), при її обстежені було зафіксовано велика кількість камін-
ня. Більшість цього каміння утворювали довгі паралельні смуги, а в де-
яких випадках частини прямокутників, що вказує на їх штучне похо-
дження. Вірогідно, це каміння на дні лиману є рештками фундаментів 
будівель стародавнього поселення, яке тут розташовувалося.  

Знаходження ділянок, на яких фіксується більша щільність ґрунту, 
а також решток фундаментів будівель, вказує на те, що саме на цій те-
риторії повинно знаходитися частина поселення, яке мала відноситися 
до городища Дніпровка 2. Зважаючи на те, що територія імовірного по-
селення розділена на дві частини, які знаходяться на відстані трохи за 
більшу 500 м, можна зробити припущення про те, що ці дві частини 
поселення можуть відноситися до різного часу існування городища 
Дніпровка 2. Як вже вказувалося, городище знаходиться на дуже важ-
ливому у стратегічному плані місці зливання Дніпровського та Бузького 
лиманів. Саме з цих причин городище існувало з часів античності до 
середньовіччя, не змінюючи свого місця розташування. Без проведення 
стаціонарних підводних археологічних досліджень зараз неможливо 
точно встановити час існування затопленого поселення. 

На основі отриманих результатів можна зробити припущення, що 
південно-східна частина поселення може відноситися до середньовіч-
ного періоду його існування. Це припущення спирається на те, що во-
но розташовано біля вже вказаного прямокутного поглиблення з гли-
бинами до – 6,5 м. На цьому місці, вірогідно, був розташований сере-
дньовічний порт, час існування якого можна віднести до XІV -XVI ст.  
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Відкриття поселення та порту, який міг приймати морські судна, 
свідчить, що на цьому місці існувало значне за своїми розмірами сере-
дньовічне місто.  

Південно-східна частина поселення, де були знайдені рештки 
кам’яних фундаментів, може вказувати, що вона може відноситися до 
античного часу існування цього поселення. На користь цього говорить 
знахідки подібних кам’яних фундаментів у затопленій частині антич-
ного міста Ольвія [6].  

Відкрите при батиметричних обстеженнях поселення разом з вже 
відомим городищем Дніпровка 2, без сумніву, складали єдиний архео-
логічний комплекс.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКВАТОРІЇ ДНІПРА ЗА ДОПОМОГОЮ  
ГБО (ГІДРОЛОКАТОРА БІЧНОГО ОГЛЯДУ) У 2015 р.  

Автор: В.Д. Кобець, провідний історик НДЧ, Київський  
національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 

В статті відображено наукову діяльність Центру підводної археології ка-
федри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. Проаналізовано експедицію, що 
проводилася протягом цього року підводними археологами Центру. 
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The activities of the Centre for Underwater Archaeology at the Department of 
Archaeology and Museum Studies Faculty of History Taras Shevchenko National 
University of Kyiv are described in the science work. The expeditions held during 
current year by the underwater archaeologists from the Centre are reviewed in the 
article.  

 
Протягом майже п’яти років на акваторії Дніпра, його притоках 

річках Росі, Супою, Сулі та Канівському, Кременчуцькому, Дніпро-
дзержинському водосховищах проводяться дослідження із застосу-
ванням гідролокаторів бічного огляду Humminbird 997 C SI Combo (з 
програмою конвертування файлів YellowFin), Гідра 4 (з програмою 
для обробки сканованих треків HyScan 4.2.4). Починаючи з 2013 р. на 
озброєння наших експедицій потрапив ехолот з функцією гідролока-
тора Lowrance HDS-5 з модулем бічного сканування Lowrance LSS-1 
StructureScan[1], [2]. Прилад підтримує інтерфейси Ethernet и NMEA 
2000, які дозволяють об’єднати картплотер з різноманітними навіга-
ційними приладами, дані яких оперативно відображаються на дисплеї 
пристрою. [рис 1].  

 

 
Рис 1. Lowrance HDS, LSS-1 StructureScan,  

датчики LSS-1, 2D Transduser 
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Насьогодні гідролокатори бічного огляду (ГБО) є найбільш ефек-
тивними приладами для сканування об’єктів підводного середовища. 
Вони дозволяють обстежити значні ділянки донної поверхні незалеж-
но від прозорості води та однаково добре працюють як у прісній так і 
солоній воді. За допомогою цього обладнання значно достовірніше 
виявляються та ідентифікуються предмети на дні, придонній поверхні 
та в шарі води. Особлива перевага застосування методу ГБО проявля-
ється на водоймах з каламутною водою. Непрозора вода не викликає 
перешкод у розповсюдженні акустичного сигналу від датчиків. Ефек-
тивність використання такого обладнання – отримання в реальному 
часі високоякісного акустичного зображення дна (якість картинки на-
ближається до якості фотографії) незалежно від типу водойми, та ви-
сокої продуктивності покриття площ досліджуваних ділянок за раху-
нок значної швидкості руху плавзасобів (до 10км/год. без втрати якос-
ті) при скануванні ділянок паралельними профілями. 

Саме тому методика сканування підводного середовища засобами 
гідролокатора бічного сканування і структурного сканера охоплює 
досить широкий спектр застосування у різних напрямках пошукових 
робіт та надає можливість виконувати: 

− зйомку рельєфу дна – детальну або площинну з відображенням 
результатів в заданому масштабі і проекції у вигляді планів або план-
шетів глибин (ізобат).  

−  – моніторинг об'єктів підводного середовища з вказівкою точ-
них координат, лінійних розмірів, розташування по сторонах світу, 
глибини виявлення і орієнтовного ступені замулення під наносами 
донних відкладень; 

− побудову карти підводного рельєфу донної поверхні у вигляді 
ізобат з точністю позначення глибин до 0.1м., кольорової гамми гра-
дації глибин, об'ємної моделі рельєфу дна;  

− уточнення і коректування достовірності навігаційних карт; 
− гідрографічні роботи в цілях забезпечення безпеки плавання 

(виявлення небезпечних зон для плавання судів, човнів та інших об'є-
ктів, визначення їхніх координат і позначення плавучими знаками);  

− позначення безпечних підводних зон на ділянках пляжів; 
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− пошук і обстеження затонулих об'єктів;  
− обстеження і інспекція підводних трубопроводів і комунікацій;  
− підводно-технічне обстеження гідротехнічних споруд; 
− визначення засміченості акваторій;  
− проведення підводної фото-відео зйомки об'єктів дослідження 

(камери відео спостереження із записом зображення в цифровому фо-
рматі заданих похибок);  

− картографування ареалу поширення придонної флори і фауни. 
Координати розташування об'єктів з легендами пошукових діля-

нок позначаються на карті з погрішностями виявлення на місцевості ≈ 
10м (погрішності обчислення координат).  

Гідролокатор посилає ультразвуковий імпульс під гострим кутом 
відносно поверхні дна в обидві сторони від випромінювача а потім 
приймає зворотній сигнал від донної поверхні, викреслюючи зобра-
ження построково на екрані монітора. Для кожного імпульсу приймач 
вираховує час проходження імпульсу, амплітуду та інші параметри і 
передає ці дані в процесорний блок для обробки. Таким чином опра-
цьована по кожному імпульсу інформація формується построково з 
частотою 20 Гц., створюючи в реальному часі загальну картину, поді-
бну до телевізійного зображення поверхні дна під човном, який руха-
ється прямолінійно. В залежності від умов сканування в меню перек-
лючаються частоти на 200 або 83 кГц, тим самим змінюючи частоту 
сигналу випромінювання. Частота 200 кГц – обирається для максима-
льної деталізації на відносно невеликих глибинах, приблизно до 100 
м; частота 83 кГц застосовується для незначних глибин. При її вклю-
ченні промінь сканування розширяється до 120 градусів, відповідно 
збільшує захоплення ділянки пошуку.  

Гідролокатор показує тільки окреслення поверхні дна і підводних 
об’єктів, які відбивають акустичні хвили. Металічні конструкції, окремі 
кам’яні брили та щільні породи дуже добре відбивають звукові хвилі, 
створюючи потужні сигнали (світлого тону на зображеннях), проте гли-
на, відклади мулу мають незначну відбиваючу здібність та відповідно 
дають слабкий сигнал (на зображенні більш темного кольору). По тіні на 
зображенні визначається висота, ширина (протяжність) об’єкта.  

Саме використання цього приладу дозволило піднятися на зовсім 
іншу ступінь у спостереженні підводних об’єктів на річках, озерах, 
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затоках, водосховищах та Чорному морі. Застосовування технології 
side scan з функцією смугового двостороннього сканування відобра-
жає структуру дна на дисплеї діагоналлю 5,4 дюйма з високою деталі-
зацією на відстані до 150м по обидві сторони човна (проте не більш 
потрійної глибини під човном). Функція DownScan Imaging дозволяє 
бачити деталі безпосередньо під днищем плавзасобу, забезпечує пов-
ноцінну картинку підводного середовища на екрані.  

Дослідження 2015 року проводились згідно виконання планової 
держбюджетної теми 11БФ046-01 «Українська нація в загальноєвро-
пейському вимірі: історія і сучасність» історичного факультету Київсь-
кого національного університету ім. Тараса Шевченко та дозволу Міні-
стерства культури України на проведення розвідок, розкопок, а також 
досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною 
поверхнею, під водою на ділянки р. Дніпро (разом з притоками) на те-
риторії Київської області – виявлення історичних об’єктів часів Другої 
світової війни. Завдяки неруйнівній природі методу досліджень ГБО, 
розвідки підводних ділянок мають хронологічні межі від палеолітичних 
часів до сьогодення та включають такі географічні межі: 

− р. Дніпро, приток та водосховищ: район м. Києва – акваторія о. 
Великий (західна та східна фарватерні ділянки) [рис 2,3]; 

 

 
Рис 2. Нагромадження стовбурів дерев з північної протоки о. Великий  
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Рис 3. Затоплений катер в районі давньої пристані (акваторія м. Києва) 

 
− о. Ольгин (приблизно 15 км вниз за течією р. Дніпро) – русло 

ріки – східна протока, затока піщаного кар’єру з північної сторони ос-
трова, протока с заходу між о. Ольгин та о. Казачий [рис 4]; 

− м. Ржищів, с. Ходорів (на південь по руслу Дніпра) – Зарубсь-
кий брід по траєкторії м. Переяслів-Хмельницький – Трахтемирів, за-
лишки понтонної переправи давнього русла (західна протока) [рис 5]. 

Алгоритм роботи з гідролокатором Lowrance HDS-5 зводився до 
налаштування параметрів запису на карточку 2 Gб mini SD (з картою 
Дніпра фірми «»). Використання цієї карти значно полегшувало орієн-
тування та прокладання профілів розвідок. Пройдені на акваторії ма-
ршрути записувалися разом зі значеннями координат по всій траєкто-
рії руху та відображалися на моніторі приладу. 

Головним чином регулювалися значення контрастності, яскравос-
ті екрану, обиралась частота випромінювання 200 або 83 кГц та коре-
гувалась в залежності від глибини ширина полоси сканування). Потім 
прилад переключався на панель карти, в якому прокладалися профілі 
маршруту, контролювалося положення човна відносно заданого руху, 
швидкість та періодично перевірялося здійснення запису. На зазначе-
ну карточку запис здійснювався безперервно протягом приблизно 16 
годин. В результаті отримували файли у форматі sl 2, які надалі 
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Рис 4. Профіль сканування русла Дніпра (аероGoogle) 

в районі о. Ольгін 

 
Рис 5. Залишки понтонів в місці переправи періоду  

Другої світової війни 
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вивчалися на комп’ютері за допомогою програми Sonar Log Viewer 
(SLV), призначеної для опрацювання ехограм StructureScan, DownScan, 
ехолоту та здійснювалась попередня інтерпретація знахідок.  

Застосування комп’ютерної програми SLV, яка працює подібно 
Windows Multimedia Player (кнопки вперед, назад, прискорена перемот-
ка, пауза і т.д.) повністю задовольняла нашим вимогам по оцінюванню 
підводних об’єктів . При наведенні курсору миші на будь яку зону ек-
рану програма видає значення GPS координат, глибини, температури, 
азимуту сканування, температуру, підтримує відкриття декількох кана-
лів з синхронізацією, здійснює збільшення масштабу зображення 
(zoom), має можливості регулювання чутливості, динамічну зміну вікон 
огляду, кольорову інтерпретацію сигналу ехолота та функцію виводу 
інформації у форматі Exel. Також є можливість формувати й зберігати у 
файлах JPEG скріншоти екрану. Дружелюбний інтерфейс програми та-
кож надає можливість виконати розрахунки розмірів, підвищення над 
донною поверхнею, положення по сторонах світу (азимут), оцінити від-
носну щільність об’єктів.  

Але найбільш досконалою і призначеною для професійної обробки 
даних з гідролокатора Lowrance виявилася створена розробниками про-
грама Dr Depth 4.0. Головне призначення цієї програми – складання гід-
рологічних, батиметричних карт, побудова 3-х мірної моделі підводного 
середовища, моніторинг підводних об’єктів з можливістю прив’язки до 
карт Google та ще велика кількість різноманітних варіантів модулювання 
зображень на підставі опрацювання файлів drd з розширенням *drd. При-
клад опрацювання ділянки Дніпра розташований на рис. 6. 

Виконання пошукових робіт на акваторіях Дніпра має таку послі-
довність:  

1. Перед виходом на ділянку прокладалися маршрути треків об-
раного району, ширина, довжина профілів на підставі даних глибин 
акваторії Дніпра, позначених на карті Navionics. 

2. Проводилось сканування акваторії по наміченим та позначеним 
на екрані приладу профілям, враховуючи швидкості течії, вітру та інші 
непередбачувані перешкоди під час переміщення човна по водоймі. 

3. Одночасно з рухом над визначними об’єктами проставлялися 
марковані точки з координатами, азимутом руху, глибиною від повер-
хні та призначалися номери або легенди тих ділянок, які призначалися 
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Рис 6. Батиметрична карта ділянки Дніпра 

в районі с. Балико-Щучинка 
 

для подальшого вивчення їхнього розташування, вигляду, розмірів і 
т.ін. зануреннями. 

4. Попередня інтерпретація ехограм на екрані приладу, подальше 
детальне вивчення за допомогою комп’ютерних програм Sonar Log 
Viewer та Dr Depth. 

5. Безпосередньо занурення на визначені об’єкти, які планували-
ся проводити в осінньо – зимовий період після очищення води від літ-
нього цвітіння та покращення видимості. Підготовка апаратури відео-
спостереження, підводної відеокамери, боксів з фотоапаратами для 
виконання зйомки, уточнення місцезнаходження, конструктивних 
особливостей, положення по сторонам світу, відбір проб (при необ-
хідності) та інші контактні спостереження об’єктів.  

6. Складання звіту та побудова різноманітного картографічного 
матеріалу для документування проведених досліджень. Компоновка 
бази даних для зберігання на електронних носіях (на жорстких дисках 
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ПК), періодичне опрацювання комп’ютерними програмами та по мірі 
з’явлення більш удосконаленого комп’ютерного забезпечення.  

7. Підводячи підсумки підводних археологічних робіт сезону 
2015 року хочеться відмітити тенденцію продовження замулювання 
русла Дніпра, а особливо заток і другорядних проток внаслідок зміни 
гідрологічного режиму ріки. Відсутність весінніх повеней з великими 
швидкостями течії спонукає все більше заболочення майже всіх діля-
нок русла, що в свою чергу викликає захоронення під шаром мулових 
накопичень різноманітних артефактів, які у попередні роки перебува-
ли на поверхні донних відкладів. Тому на допомогу виявлення таких 
об’єктів повинно прийти обладнання, спроможне сканувати донні від-
клади та включені в них захороненні предмети.  
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УДК 626.025.7: 623.974 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СИСТЕМАХ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ВОДОЛАЗІВ ПІД ВОДОЮ 

Автор: С.М. Нужний, к.т.н., доц., Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Ідея підводного транспортувальника уперше з'явилася під час 
Першої Світової війни. Влітку 1918 року італійський морський офі-
цер, інженер-капітан 3-го рангу Р. Розетті сконструював транспорту-
вальник на базі торпеди з двигуном на стислому повітрі. Торпедою-
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буксиром управляв пілот, що сидів на ній верхи в спеціальному сідлі. 
За ним розміщувався другий член екіпажу, який допомагав в установ-
ці зарядного пристрою на місці диверсії. Обоє вони були одягнені в 
звичайні рятувальні жилети – ні дихальних приладів, ні гідрокомбіне-
зонів. Голови і плечі сідоків виступали з води. Торпеда рухалася із 
швидкістю 3-4 вузла. У головному відсіку її знаходилися два заряди 
тротилу по 85 кг, забезпечені магнітними присосками. 

В ніч з 1 на 2 листопада 1918 року в австрійському порту Пола 
італійські бойові плавці Рафаель Розетті і Рафаель Паолуччи прикрі-
пили обидві міни до підводної частини лінкора "Viribus Unitis". Лін-
кор, водотоннажністю в 21 тисячу тонн, затонув. 

В 1941 році в обложеному Ленінграді з військових моряків сфор-
мували роту особливого призначення. До числа її завдань входило мі-
нування кораблів і гідротехнічних споруд на захопленій ворогом тери-
торії з-під води. 

Аналогічний підрозділ був сформований в Одесі. Бойові плавці з 
цього підрозділу провели восени 1941 року ряд успішних акцій в пор-
тах Румунії та Болгарії. 

Логічні підрозділи були створені й в Англії та США. Вивчивши 
досвід і спорядження італійських бойових плавців вони за роки ІІ Сві-
тової війни провели десятки успішних бойових операцій проти флотів 
Німеччини, Італії та Японії. 

Вказані досягнення підрозділів бойових плавців показали їх висо-
ку ефективність та,одночасно з цим, вимагали створення нових, більш 
ефективних пристроїв. В повоєнні роки, в першу чергу, в СРСР та 
США було створено велику кількість зразків, які були прийняті на 
озброєння як вказаних країн, так і їх союзників.  

В наш час до перелік країн-виробників таких систем значно роз-
ширився, підводні засоби переміщення водолазів (ПЗПВ) розробляють 
в США, Великобританії, Франції, Італії, Німеччині, Ізраїлі, Хорватії і 
Росії, причому ПЗПВ "сухого" типу виготовляються тільки в США, 
Італії, Німеччині, Японії і Росії. Відомі більше 40 різних ПЗПВ, з яких 
нині найширше використовуваними, новими і перспективними явля-
ються 24, у тому числі: американські "Тrass-3", Мк-VIII, Мк-IX, ASDS, 
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англійські DTV –2, DTV -А2, DTV -А5, італійські CE2F/X30 
CE2F/X60, CE2F/X100T, 3GST, VAS –1478, шведські "Seadagger", 
французькі "Наvаs" Мк3, TTV-2, Мк-5, Мк-8/9, Мк-10, "Narvhal", ні-
мецькі WDV7/60, ORCA, хорватські R –1, R –2, російські "Тритон-2", 
"Тритон--3", "МУРЕНА-УМ" ("СИРЕНА-УМ"). 

Основними тенденціями при створенні таких є два підходи: 
− системи з підвищеними ТТХ, призначеними для транспорту-

вання водолазів та корисний вантажна значні відстані з максимально 
можливим комфортом за мінімальний проміжок часу. Такі ПЗПВ, в бі-
льшості випадків, забезпечують «доставку» водолазів та вантажу до 
зони виконання завдання, і вкрай рідко – до об’єкту. До таких систем 
відносяться транспортувальники водолазів (бойових плавців) та підвод-
ні міні човни. Водолази в них можуть перебувати як в зануреному стані 
так і «сухого» типу. Таке обладнання має значну вартість і при його за-
стосуванні важливим питанням є його повернення. З цією метою на 
ньому встановлюють системи автопілоту або є штатний екіпаж; 

− истеми, що означені терміном «Low Cost». Тобто, в загальному 
випадку, такі системи віднесені до пристроїв, що «втрачаються». При 
цьому, в рамках даного класу є поділ на пристрої для дайверів-
аматорів (початківців), пристрої для дайверів-спортсменів (GTI) та 

 

 

 

 
Рисунок 1 – ПЗПВ STIDD Diver Propulsion Device (DPD-XT) 
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с пристрої для водолазів-професіоналів (бойових плавців) (Pro). В бі-
льшості випадків такі пристрої використовують принцип буксируван-
ня дайвера під водою – звідки й отримали назву «буксировальники». 
Останнім часом в комерційних та рекламних виданнях їх також поча-
ли називати скутерами («scooter»). 

На рис. 2 та в табл.1наведені типові представники таких систем. 
 

   
Seadoo VS Supercharged 

PS 
SAV-7 Evo Magnus 

Рисунок 2 – Буксировальники водолазів 
 
Таблиця 1 – ТТХ підводних скутерів для дайверів 

 Seadoo VS 
Supercharged PS SAV-7 Evo Magnus 

Батарея Lead battery 
types NiMH Lithium 

Polymer 
Ємність 22 А×год 20 А×год 888 Вт/час 
Тривалість роботи 
(хвилин) 90 80 240 

Швидкість, км/ч 4,8 4,2 4.5 
Глибина занурення, 
м 70 70 122 

Вага, кг 8,2 21,8 20 
Габарити, см 60×Ø40 86×Ø45 75×Ø22 
Вартість, $ США 330 3450 6990 

 
Одна, останнім часом почали розроблятись нові, більш енергона-

сичені буксировальники водолазів, призначені як для туризму так і 
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для професійного застосування. Їх насичують високоякісною навігаці-
єю та гідроакустикою, системами освітлення та відеокамерам, встано-
влюють системи зв’язку та GPS-позиціонування, відсіки для корисно-
го вантажу та інше. Тобто, вони стали проміжною ланкою між розгля-
нутими напрямками. 

Однією з таких розробок є Cayago Magnum. 
Проведені випробування зафіксували наступні показники: під во-

дою, з «водолазом» в повному комплекті спорядження Cayago 
Magnum розвиває швидкість до 10 км/год., Без важкого устаткування 
можна розігнатися приблизно до 15 км год., а швидкість на поверхні 
води може досягати 20 км/год. 

 

 

 
Рисунок 3 – Буксировальник водолазів Cayago Magnum 

 
Управління підводним апаратом здійснюється так: натисканням 

зеленої кнопки на рукояті включається газ, кожне повторне натискан-
ня збільшує потужність на 10%. Червона кнопка служить для скидан-
ня швидкості. Всі маніпуляції людини відображаються на екрані, який 
показує швидкість, обсяг задіяної потужності, глибину занурення, час 
роботи двигуна та інші параметри. Кинувши кнопки або рукояті-
Seabob зупиниться. Повороти, занурення і спливання досягаються 
шляхом переміщення ваги тіла в потрібну сторону. Втім, Cayago 
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Magnum застрахований від невмілих або випадкових дій. Меню до-
зволяє за допомогою комбінації кнопок закладати індивідуальні пара-
метри, обмежуючи швидкість і глибину занурення. Налаштування 
можна заблокувати за допомогою особистого пін-коду. Робоча панель 
системи управління апаратом наведено на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Робоча панель системи управління  

пристроєм Cayago Magnum 
 

Технічні характеристики 
Потужність, кВт – 7,35 
Максимальна тяга, кг  – 86 
Електронне регулювання швидкості, рівнів – 10 
Потужність акумулятору, кВт/год. – 4,5 
Напруга енергоблоку, В – 60 
Тривалість експлуатації, год.  – 2 
Час зарядки, год.  – 4,5 
Глибина занурення, м  – 40 
Вага, кг  – 110 
Габарити, м  – 1,766 × 0,474 × 0,402 
Вартість, € – 10780 

 
Таким чином, як видно з наведених характеристик, пристрій має 

значні переваги в порівнянні з обома згаданими вище напрямками. Їх 
маса та габарити значно менші від параметрів ПЗПВ, а енергонасиче-
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ність та рівень обладнання приладами керування і навігації майже од-
накова (див. рис. 1 та 4). Одночасно з цим, їх наявність є суттєвою пе-
ревагою пристрою в порівнянні з системами другого напрямку (бук-
сирувальниками). 

Однак, незважаючи на значні переваги ТТХ пристрою над інши-
ми представниками, він має ряд і недоліків. Найбільш наглядними є: 

− при використанні пристрою на повній швидкості, потік води 
потрапляє дайверу в обличчя (див рис. 5 – для дайвера-аматора це до-
даткова розвага, а для професійного водолаза (бойового плавця), який 
проводить під водою на глибинах 30-40 метрів довгий час при темпе-
ратурах середовища близьких до нуля це буде створювати значні не-
зручності; 

 

  
Рисунок 5 – Cayago Magnum. Вплив потоку води на дайвера 

 
− виникнення кавітаційного сліду у вигляді великої кількості по-

вітряних бульбашок (див. рис. 6), що є недопустимим під час вико-
нання завдань бойовими плавцями; 

− відсутність ємності для корисного вантажу; 
− вказані швидкості пристрій розвиває за умови «збалансованого 

спорядження водолаза», тобто вимагає спеціалізованого оснащення 
для водолаза з покращеними гідродинамічними параметрами. 

Втім, вказані недоліки не зменшують привабливості конструкцій-
них рішень, які закладені розробниками в, а сам пристрій може бути 
взятий в якості прототипу при розробці системи для буксирування во-
долазів-професіоналів (бойових плавців). 
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Рисунок 6 – Cayago Magnum. Виникнення кавітаційного сліду 
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УДК 005: 629.58 Б12 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ЗАТОНУВШИХ ОБЪЕКТОВ 

Автор: В.Р. Сливницин 

В Чёрном море большую опасность представляют захоронения 
химического оружия и обычных боеприпасов времён Второй мировой 
войны. Утечка отравляющих веществ представляет большую опас-
ность для окружающей среды. Существует также потенциальная угро-
за судоходству.  

Для решения данной проблемы Правительством Украины был 
принят ряд программ, в т. ч. Украинская программа государственной 
гражданской защиты [1] направленная на устранение угрозы отравле-
ния окружающей среды химическими боеприпасами. 

Подписание двух Конвенций – "О запрете разработки, производс-
тва, накопления и применения химического оружия и его уничтоже-
нии" и "О защите Черного моря от загрязнения" также обязывает Ук-
раину устранить данную угрозу, которая может привести к экологиче-
ской катастрофе. 

Нахождение химических боеприпасов более семи десятилетий в 
агрессивной морской среде вызвало разрушение металлических обо-
лочек контейнеров, в которых находятся отравляющие вещества. Из-
за коррозионного износа оболочек химических боеприпасов, для их 
изоляции от окружающей среды, возникает необходимость их подво-
дного бетонирования специальными гидробетонами. 

Поскольку, указанные химически активные затонувшие объекты 
составляют основную, особо опасную часть подводных потенциально 
опасных объектов (ППОО) в территориальных водах Украины, необ-
ходимо создание проекта, функциональным назначением которого 
было бы проведение подводных работ по их нейтрализации. 

Целью проекта является проведение комплекса работ по выявле-
нию и нейтрализации всех химически активных затонувших объектов 
находящихся в прибрежных водах Украины.  

Основными работами, по нейтрализации химически активных за-
тонувших объектов, носящими признаки уникальности являются: 
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− оценка осуществимости проекта по нейтрализации химически 
активных затонувших объектов; 

− выработка особых требований к специальным гидробетонам ис-
пользуемым для нейтрализации ППОО (надёжность, прочность, плот-
ность, устойчивость к воздействию химически активных веществ, вы-
сокий класс водонепроницаемости, быстрый набор прочности и т. д.) с 
учётом ограничений налагаемых особенностями морской среды (гидро-
статическое давление, воздействие морских организмов, коррозия); 

− разработка уникальных технологий гидробетонирования 
ППОО на глубинах от 30 до 150 метров; 

− анализ данных получаемых от предприятия –контрагента заня-
того поиском ППОО – координат ППОО с учётом их возможных пе-
ремещений, данных о подводных течениях, их температурных режи-
мах в зависимости от времени года, прогнозируемой динамике состо-
яния ППОО; 

− прогноз погодных условий в регионе ведения работ с учётом 
метеонаблюдений предшествующих годов; 

− планирование проведения работ по нейтрализации ППОО, с 
учётом установления очерёдности гидробетонирования отдельных 
объектов ППОО, в зависимости от следующих факторов: 

а) анализа сведений, полученных при проведении мониторинга 
ППОО (состояние металлических оболочек химических боеприпасов, 
разрушающихся вследствие постоянного воздействия агрессивной 
морской среды); 

б) месторасположения ППОО (близость к берегу, местам компак-
тного проживания людей, пляжам, глубины затопления химических 
боеприпасов); 

в) количество химических боеприпасов в местах затопления на 
единицу площади морского дна. 

Важность этого фактора носит двойной характер – в случае высо-
кой концентрации ППОО, это дополнительная опасность для окружа-
ющей среды, с другой стороны, существенное влияние на темп прово-
димых работ (минимальное перемещение судов во время гидробето-
нирования, одновременное гидробетонирование значительного числа 
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ППОО (к примеру затопленной секции судна с ППОО)). 

− мониторинг технологий производства и хода выполнения ра-
бот по подводному гидробетонированию ППОО; 

Наиболее обоснованной организационной структурой, которая 
может обеспечить организацию проведения проектных работ с наиме-
ньшими издержками, является проектный офис [2-4], созданный в 
структуре специализированного предприятия с частным или смешан-
ным капиталом. Такое предприятие должно иметь необходимые сер-
тификаты для проведения подводных работ по нейтрализации ППОО 
и иметь технологические суда необходимого водоизмещения. 

Список литературы: 
1. Постанова КМУ від 25 лютого 2009 р. № 156 «Про затвер-

дження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного 
захисту на 2009—2013 роки» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
mns.gov.ua/ministerstvo/structure/NewLaws/newlaws/rkmu_156.doc 

2. Ильин, В. Проектный офис. Центр управления проектами. Си-
стемный подход к управлению компанией [Текст] / В. Ильин. — М.: 
Вершина, 2007. — 264 с. 

3. Кендалл, И., Роллинз, К. Современные методы управления 
портфелем проектов и офис управления проектами: Максимизация 
ROI [Текст] / И. Кендалл, К. Роллинз [пер. с англ.] // — М.: ПМСОФТ, 
2004. — 576 с. 

4. Словник-довідник з питань управління проектами [Текст]; за 
ред. С.Д. Бушуєва. — К. : Вид. дім «Деловая Украина». 2001. — 640 с. 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

169 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

ЗМІСТ 

Секція 1. Теорія проектування підводних технічних засобів ............ 3 
Влияние схемы намотки на прочность тороидального прочного 
корпуса подводного аппарата при гидростатическом сжатии  
С.Ф. Белая; Е.Т. Бурдун .......................................................................... 3 
Проектні задачі самохідних прив’язних підводних систем 
комбінованого застосування Ж.Ю. Буруніна; О.П. Клочков;  
В.А. Надточій .......................................................................................... 6 
Аналіз методів дослідження динаміки просторового руху АПА 
Г.С. Грудініна ........................................................................................... 9 
Анализ и применение зарубежного опыта создания, эксплуатации 
морских буровых установок в условиях мелководья А.Ю. Заец ...... 13 
Об особенностях расчета волнового сопротивления при 
проектировании амфибийных судов на воздушной подушке на 
глубокой воде с учетом дрейфа Д.В. Зайцев; Вал.В. Зайцев;  
В.В. Зайцев .............................................................................................. 16 
Использование пеностекла для блоков плавучести повышенной 
теплостойкости в НПА «Аргобуй» И.А. Захарова;  
Н.С. Соломонюк; С.В. Копийка ........................................................... 22 
Применение экранопланов в качестве высокоэффективных 
скоростных носителей подводных аппаратов В.Н. Зинкин;  
С.Н. Слижевский ................................................................................... 25 
Моделирование теплового состояния грузовой зоны  
плавучих сооружений для хранения радиоактивных грузов  
Ю.А. Казимиренко ................................................................................... 31 
Оценка экономической эффективности технологий  
формирования модульных помещений сложной морской  
техники А.А. Калнауз; С.В. Терлыч ..................................................... 35 
Особливості зміни плавучості, крену та диференту прив’язних 
підводних апаратів О.П. Клочков ......................................................... 38 
Вплив конфігурації рушійно-рульового комплексу підводного 
апарата на конструктивні параметри прив’язної підводної  
системи О.П. Клочков; В.С. Петренко.................................................. 41 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

170 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

Принципи створення баз даних прив’язних підводних систем  
як інструмента аналізу їх експлуатаційних параметрів та 
конструктивних характеристик О.П. Клочков; Є.М. Табаков ........... 43 
Розрахунок буксирувального опору корпусу швидкісного 
катамарану Р.В.Латипов; Вал.В. Зайцев ............................................. 46 
Присоединенный поясок судовой ортотропной пластины при 
симметричном армировании Л.И. Коростылев; А.Н. Нигреев ......... 49 
З історії створення надмалих підводних човнів та безекіпажних 
підводних апаратів на вітчизняних теренах та перспективи їх 
розвитку С.М. Соколюк ........................................................................ 53 
Исследование адгезионных характеристик огнестойких  
покрытий Т.А. Юреско; Т. Мавродий; В. Коберник ........................... 65 

Секція 2. Електрообладнання та автоматика підводних систем і 
комплексів ................................................................................................. 69 

Design on electric automation system of underwater robort 
Wu Chengxi ............................................................................................. 69 
Особливості структурного синтезу електромагнітних систем 
електричних машин і апаратів загальнопромислового та 
спеціального призначень О.А. Авдєєва; О.О. Пальчиков;  
Р.А. Ставинський .................................................................................. 74 
Особенности выполнения обзорно-поисковых задач с  
применением групп автономных необитаемых подводных  
аппаратов Алоба Л.Т.; В.С. Блинцов; Тхы Д.Ф. .................................. 80 
Рівняння існування самохідного прив’язного підводного  
апарата на ранніх стадіях проектування В.С. Блінцов;  
О.П. Клочков .......................................................................................... 84 
Програмно-апаратний комплекс для дослідження динаміки  
руху самохідної прив’язної підводної технологічної платформи 
О.В. Блінцов; В.І. Корицький ................................................................ 86 
Розробка системи автономного енергоживлення вантажного 
самохідного підводного носія А.М. Войтасик; О.О. Дідняк ............. 90 
Розробка системи енергозабезпечення лебідки для 
радіогідроакустичного буя А.М. Войтасик; О.А. Ларінков .............. 92 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

171 



 

Підводна техніка і технологія 
V Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

Розробка електродвигуна підводного виконання у рамках  
проекту «Гідрограф» А.М. Войтасик; І.М. Тарасюк ......................... 95 
Синтез і дослідження систем автоматичного керування рушійно-
кермовим комплексом на базі баророзвантаженого асинхронного 
двигуна при горизонтальному прямолінійному русі підводного 
апарата С.М. Волянський ...................................................................... 98 
Концепція адаптивно-регульованого освітлення для забезпечення 
якості зображення в підводних системах відеоспостереження 
Ю.І. Касьянов ...................................................................................... 101 
Розробка системи керування комплексом «Рухомий носій 
технологічного обладнання – підводний маніпулятор» 
В.І. Корицький; В.М. Ковригін ........................................................... 105 
Электровзрывные методы синтеза карбидов металлов  
Н. Кускова; П. Цолин; А. Кравченко ..................................................... 107 
Підвищення ефективності роботи СППС з начіпним  
обладнанням на точкових підводних об’єктах В.А. Надточій ....... 110 
Исследование энергоэффективности асинхронного  
биротативного двигателя О.О. Пальчиков ........................................ 116 
Совершенствование управления однозвенной подводной 
буксированной системой с подъемным буксированным  
аппаратом К.А. Сенык ......................................................................... 122 
Способи удосконалення маневреності прив‘язних підводних 
апаратівА.С. Cірівчук .......................................................................... 124 
Розробка структури системи керування підводним  
маніпулятором ППС «Гідрограф» А.С. Cірівчук;  
Ю.О. Богомолов ................................................................................... 126 
Структура системи керування підводним лебідкою кабель- 
тросу А.С. Cірівчук; М.М. Губашев ................................................... 128 
Принцип действия двухканальной структуры силовой схемы 
компенсатора неактивных составляющих полной мощности 
Е.А. Феоктистова............................................................................... 129 
Генератор импульсных токов для магнитно-импульсной  
обработки расплава силуминов В.Н. Цуркин; С.С. Череповский; 
И.В. Байда ............................................................................................ 132 
|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 

172 



 

 

 
Наукове видання 

ПІДВОДНА ТЕХНІКА 
І ТЕХНОЛОГІЯ 

ПТТ–2015 

V Всеукраїнська науково-технічна конференція 
з міжнародною участю 

18–20 листопада 2015 року 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

У двох частинах 
Частина 1 

(українською, російською та англійською мовами) 

Відповідальна за випуск В. В. Трибулькевич  
Макетування А. Д. Літвінова  

__________________________________________________________________________ 

Формат 6084/16. Ум. друк. арк. 10,2. Тираж 100 прим. Зам. № 165. 

Видавець і виготівник Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова 

просп. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025 
E-mail : publishing@nuos.edu.ua 

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2506 від 25.05.2006 р. 
 


	Секція 1. Теорія проектування підводних технічних засобів
	Влияние схемы намотки на прочность тороидального прочного корпуса подводного аппарата при гидростатическом сжатии
	Проектні задачі самохідних прив’язних підводних систем комбінованого застосування
	Аналіз методів дослідження динаміки просторового руху АПА
	Анализ и применение зарубежного опыта создания, эксплуатации  морских буровых установок в условиях мелководья
	Об особенностях расчета волнового сопротивления при проектировании амфибийных судов на воздушной подушке на глубокой воде с учетом дрейфа
	Использование пеностекла для блоков плавучести повышенной теплостойкости в НПА «Аргобуй»
	Применение экранопланов в качестве высокоэффективных скоростных носителей подводных аппаратов
	Моделирование теплового состояния  грузовой зоны плавучих сооружений для хранения радиоактивных грузов
	Оценка экономической эффективности технологий формирования модульных помещений сложной морской техники
	Особливості зміни плавучості, крену та диференту прив’язних підводних апаратів
	Вплив конфігурації рушійно-рульового комплексу підводного апарата на конструктивні параметри прив’язної підводної системи
	Принципи створення баз даних прив’язних підводних систем як інструмента  аналізу їх експлуатаційних параметрів та конструктивних характеристик
	Розрахунок буксирувального опору корпусу швидкісного катамарану
	Присоединенный поясок судовой ортотропной пластины при симметричном армировании
	З історії створення надмалих підводних човнів та безекіпажних підводних апаратів на вітчизняних теренах та перспективи їх розвитку
	Исследование адгезионных характеристик огнестойких покрытий

	Секція 2. Електрообладнання та автоматика підводних систем і комплексів
	Design on electric automation system of underwater robort
	Особливості структурного синтезу електромагнітних систем електричних машин  і апаратів загальнопромислового  та спеціального призначень
	Особенности выполнения обзорно-поисковых задач с применением групп автономных необитаемых подводных аппаратов
	Рівняння існування самохідного  прив’язного підводного апарата на ранніх стадіях проектування
	Програмно-апаратний комплекс для дослідження динаміки руху самохідної прив’язної підводної  технологічної платформи
	Розробка системи автономного енергоживлення  вантажного самохідного підводного носія
	Розробка системи енергозабезпечення лебідки для радіогідроакустичного буя
	Розробка електродвигуна підводного виконання у рамках проекту «Гідрограф»
	Синтез і дослідження систем автоматичного керування рушійно-кермовим комплексом на базі баророзвантаженого асинхронного двигуна при горизонтальному прямолінійному русі підводного апарата
	Концепція адаптивно-регульованого освітлення для забезпечення якості зображення в підводних системах відеоспостереження
	Розробка системи керування комплексом «Рухомий носій технологічного обладнання – підводний маніпулятор»
	Электровзрывные методы синтеза карбидов металлов
	Підвищення ефективності роботи СППС з начіпним обладнанням на точкових підводних об’єктах
	Исследование энергоэффективности асинхронного биротативного двигателя
	Совершенствование управления однозвенной подводной буксированной системой с подъемным буксированным аппаратом
	Способи удосконалення маневреності прив‘язних підводних апаратів
	Розробка структури системи керування підводним маніпулятором ППС «Гідрограф»
	Структура системи керування підводним лебідкою кабель-тросу
	Принцип действия двухканальной  структуры силовой схемы компенсатора  неактивных составляющих полной мощности
	Генератор импульсных токов для магнитно-импульсной обработки расплава силуминов

	Секція 3. Підводні дослідження  та експедиційна діяльність
	Підводна роботизована технологія доставки,  пошуку та виявлення корисного вантажу
	Технологія виконання пошукових робіт на надмалих глибинах з використанням самохідних прив’язних підводних апаратів
	Научное и техническое обеспечение подводных археологических работ в Турции
	Батиметричні дослідження у районі  городища Дніпровка 2
	Дослідження акваторії Дніпра за допомогою  ГБО (гідролокатора бічного огляду) у 2015 р.
	Сучасні тенденції в системах транспортування водолазів під водою
	Планирование и организация проекта нейтрализации химически активных затонувших объектов

	ЗМІСТ

