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 Секція 1. Теорія проектування підводних технічних засобів  
 

СЕКЦІЯ 1. ТЕОРІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДВОДНИХ 
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

САМОХІДНІ АВТОНОМНІ НЕЗАСЕЛЕНІ 
ПІДВОДНІ АПАРАТИ (САНПА) 

Автор: О.М. Архипов, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Сучасні самохідні НПА – це окремий клас робототехнічних об'єк-
тів з притаманними їм завданнями, особливостями технології, складом 
систем і функціональними властивостями. Попри всю різноманітність 
самохідних НПА (за цільовим призначенням, масогабаритні характе-
ристики, конструктивного вигляду, типу енергосилових установки і 
т.д. і т.п.) загальновизнаною класифікації в цьому класі робототехніки 
ще не склалося. Тому в зарубіжних публікаціях, присвячених аналізу 
стану та прогнозу розвитку НПА, наводяться досить суперечливі фак-
ти і статистичні відомості. Огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій 
в галузі підводної техніки дозволив сформулювати найбільш загаль-
ний і несуперечливий умовний розподіл самохідних НПА. 

Всі самохідні НПА (UUV – Unmanned Underwater Vehicle) поді-
ляють на два великих підкласи: неавтономні (прив'язні) НПА і авто-
номні незаселені підводні апарати (АНПА). 

Самохідні НПА можуть бути плаваючими в товщі води, самохід-
ними донними або з комбінованим типом руху. До автономних неза-
селених підводних апаратів (АНПА) відносяться самохідні НПА з ав-
тономною системою енергозабезпечення та, як правило, бездротовим 
каналом телеуправління і зв'язку. 

Треба відзначити, що розподіл НПА за ознакою автономності сфор-
мувалося в процесі еволюції цього виду техніки, і під автономністю ро-
зуміється, перш за все, енергетична незалежність апарату від судна-носія. 

Самохідні НПА вже сформувалися в досить представницький 
клас робототехнічних засобів, що нараховує понад 500 різних проектів 
(моделей). У розробці та виробництві самохідних НПА лідирують 
США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина і Японія. 

Найбільш загальними і суттєвими класифікаційними ознаками 
для АНПА є цільове призначення, масогабаритні характеристики і 
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конструктивний вигляд, включаючи тип рушія і системи енергозабез-
печення. Основне цільове призначення проекту АНПА може бути вій-
ськовим, цивільним, подвійним і експериментальним. Треба відзначи-
ти, що модульний принцип побудови сучасних апаратів привів до сти-
рання граней між їх цільовим призначенням. Практично всі сучасні 
розробки конструкцій АНПА є багатоцільовими. 

За міжнародною класифікацією по масі АНПА підрозділяються 
на мікро (АПМА), міні, малі, середні та великі (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Класифікація підводних апаратів по масі 

 
Базовий склад модульних системних блоків повинен відповідати 

призначенню АНПА і існуючим вимогам для вирішення широкого 
кола дослідницьких завдань. Практика показує, що, незважаючи на 
відносне різноманітність за складом систем і устаткування, в структу-
рі оглядово-пошукових і дослідницьких апаратів можна виділити мі-
німально необхідний базовий склад систем, що забезпечує виконання 
основних робочих функцій . 

У базовий склад системних блоків (модулів), які є основними 
об'єктами досліджень і розробок при створенні різних конфігурацій 
оглядово-пошукових, дослідницькихі багатоцільових АНПА, можуть 
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входити, в принципі, функціональні модулі наступних систем та їх 
підсистем (рис. 2): 

1. Системи програмного управління; 

 
Рис. 2 – Склад системи керування 

 
2. Системи енергозабезпечення; 
3. Системи управління рухом рушійно-рульового комплексу; 
4. Системи гідроакустичного навігаційного комплексу; 
5. Системи бортового автономного навігаційного комплексу; 
6. Системи технічного зору; 
7. Гідроакустичних систем телеуправління і телеметрії; 
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8. Інформаційно-вимірювальної системи. 
Робота АНПА і його експлуатація з борта супроводжуючого суд-

на забезпечуються за допомогою суднового обчислювального компле-
ксу (СВК). Типовий склад СВК, а також його взаємозв'язку з АНПА 
показані на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Структура комплексу АНПА і суднового устаткування 
 
Судновий навігаційний обчислювальний комплекс (СВНК) і бук-

сирується гідроакустичний модуль забезпечують інформаційний зв'язок 
з АНПА і визначення координат АНПА під час виконання заданої місії. 

Під час перебування АНПА на борту судна локальна обчислюва-
льна мережа (ЛОМ) системи управління підключається до СВК кабе-
лем зв'язку. З цього моменту ЛВС АНПА стає інформаційно доступна 
з комп'ютерів СВК і СНВК, оскільки обидва вони підключені до суд-
нової локальної обчислювальної мережі. При цьому забезпечується 
завантаження програм в АНПА, його передпускова перевірка і виван-
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таження накопичених даних після завершення місії. Під час перебу-
вання апарату на поверхні за бортом судна його система управління 
доступна з СВК тільки через канал радіозв'язку. 

Енергозабезпечення АНПА. Одними з важливих показників екс-
плуатаційних характеристик АНПА є його автономність і дальність 
ходу, які визначаються запасом енергії. За наближеним оцінками при 
інших рівних умовах маса і, відповідно, вартість АНПА пропорційні 
третього ступеня дальності ходу. Протягом трьох десятиліть розвитку 
АНПА робилися спроби знайти можливо найбільш ефективні джерела 
енергії. Наприклад, розглядалася можливість застосування дизелів із 
замкнутим циклом і двигунів Стірлінга. В кінцевому підсумку увагу 
розробників АНПА сконцентрувалося, в основному, на хімічні джере-
ла струму (ХДС). За ці роки були досліджені і розроблені багато елек-
трохімічні системи, проте, істотне збільшення їх енергоємності поки 
не досягнуто. 

Основним показником ефективності ХДС є питома енергоємність, 
яка вимірюється в Вт г / кг і, іноді, в Вт г / дм3. На початку згаданого 
періоду використовувалися, в основному три види ХДС: свинцево-
кислотні, лужні нікель-кадмієві та срібно-цинкові акумулятори, їх пи-
томі енергоємності, відповідно: 20-25, 20-30 і 100-150 Вт г / кг. Оскі-
льки акумулятори повинні розміщуватися в міцному герметичному 
контейнері, фактична енергоємність знижується у зв'язку з цим були 
спроби створення «заглибних» акумуляторних батарей, проте, внаслі-
док експлуатаційних незручностей, цей напрям поступово затих. Тим 
часом дослідні та промислові організації галузей, пов'язаних з ХДС, 
інтенсивно ведуть розробки нових систем. Зокрема можна відзначити 
розробку систем, що використовують лужні марганцево-цинкові і літі-
єві елементи (AUV «Autosub-1»), водоактивуючі батареї, літій-іонні 
акумулятори, напівпаливні батареї (AUV «Hugin»), паливні елементи 
(AUV «Urashima»). 

На закінчення можна відзначити, що вибір типу джерела, найбільш 
підходящого в кожному конкретному випадку, є досить складним за-
вданням, рішення якої залежить від дуже багатьох чинників, як визна-
чених технічним завданням на АНПА, так і виникають в процесі його 
проектування. Активність індустрії ХІТ дозволяє сподіватися на появу 
нових більш ефективних систем. Проте, внутрішнє джерело енергії так 
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чи інакше обмежує автономність і дальність ходу АНПА. Це наводить 
на думку про використання енергії зовнішнього середовища – сонячної, 
хвильової, перепаду температур і, можливо, інших її видів. 

Більш того, прогрес в області джерел енергії і засобів зв'язку від-
криває перспективу повністю автономної роботи АНПА без суднового 
забезпечення. Як показує досвід спільних робіт ІПМТ і AUSI, АНПА з 
живленням від сонячної енергії може служити прототипом для апара-
тів, час автономної роботи яких не обмежена. Сучасні супутникові 
системи навігації та зв'язку можуть забезпечити надійне визначення 
місця і передачу даних на берегові станції, а програми дій – на апарат. 
Природно, апарат повинен більшу частину світлого часу перебувати 
на поверхні, не дивлячись на це, такий апарат, щонайменше, зможе 
забезпечувати гідрометеорологічні вимірювання в океані як на повер-
хні, так і в товщі води. 

Безлюдність АНПА – все технологічні операції автоматизовані, 
здійснюються без участі людини на борту, а отже не мають пов'язаних 
з цим трудовитрат, а також витрат, спрямованих на забезпечення його 
безпеки. 

Ефективність проведення робіт за допомогою буксируваних засо-
бів або прив'язних апаратів різко зменшується зі збільшенням глиби-
ни. Автономний безлюдний апарат, володіючи значно більшою мане-
вреністю, ніж судно, високим ступенем точності стабілізації парамет-
рів руху (в тому числі, в умовах складного рельєфу дна), а також про-
стотою експлуатації, має продуктивність, що не залежить від глибини. 
Переваги АНПА багаторазово підтверджені при виконанні реальних 
робіт в океані за допомогою експериментальних зразків апаратів, роз-
роблених Інститутом, з обстеження районів з покладами твердих ко-
рисних копалин, вивчення забруднення середовища, а також пошуку і 
обстеження атомних підводних човнів, які затонули на великих гли-
бинах в океані. 

 
Список літератури: 

1. http://www.ideasandmoney.ru/Ppt/Details/297459 

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

8 



 Секція 1. Теорія проектування підводних технічних засобів  
 

ДВУХЗВЕННЫЕ ПРИВЯЗНЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ 

Автор: А.С. Брус, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

В последние годы все отчетливее видна тенденция смещения разве-
дки и добычи нефти и газа в сторону морских акваторий. В ближайшем 
будущем большая доля экспорта и внутреннего потребления будут обес-
печиваться за счет запасов углеводородов из шельфовых месторождений. 
Вместе с тем, разработка таких месторождений невозможна без передо-
вых технологий освоения добычи, применение которых требует большо-
го объема водолазных работ, причем глубины, на которых нужно произ-
водить эти работы, все возрастают. Для реализации этого решения испо-
льзуются телеуправляемые глубоководные аппараты, которые входят в 
комплекс телеуправляемого подводного аппарата. Комплекс телеуправ-
ляемого подводного аппарата – это комплект функционально взаимосвя-
занного технологического оборудования, предназначенного для проведе-
ния работ под водой без необходимости спуска человека под воду. 
Управление аппаратом осуществляется оператором с поверхности. 

Благодаря наличию гидравлических манипуляторов, а также ши-
рокой номенклатуре навесной аппаратуры телеуправляемые роботы 
являются сложной высокоэффективной системой, предназначенной 
для производства широкого спектра подводных работ. Основное пре-
дназначение данных аппаратов – выполнение поиска и обследования 
подводных объектов, а также выполнение подводно-технических ра-
бот в том объеме, который предоставляет установленное на них смен-
ное поисковое, инженерное, гидрографическое и рабочее оборудова-
ние. Аппаратами выполняется поддержка в ходе бурения разведыва-
тельных, поисковых и добычных скважин в море, проведение инспек-
ций устий морских скважин, поддержка операций интервенции в 
скважины, забор проб грунта, проведение инспекций нефтепроводов и 
любой другой подводной инфраструктуры, монтаж подводных добы-
чных комплексов. Эти подводные аппараты произведены крупной се-
рией и в связи с этим накопили богатый опыт эксплуатации и техни-
ческого обслуживания. Специалисты отмечают их высокую отказоус-
тойчивость и удобство в эксплуатации. Данные аппараты применяют-
ся как в условиях мелководья, так и на глубинах до 3000 метров. 
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Эксплуатация телеуправляемых аппаратов расширяет возможнос-

ти. Например, при помощи роботов можно гораздо быстрее проинспе-
ктировать трубопровод, ведь время нахождения телеуправляемого ап-
парата под водой и скорость передвижения под водой в разы больше, 
чем у водолаза. 

Роботу не нужна декомпрессия после погружения, кроме того, 
обследование трубопровода может производиться без остановки суд-
на, которое для спуска водолаза вынуждено удерживаться в одной то-
чке. Еще одним преимуществом телеуправляемых аппаратов является 
предельная глубина погружения – до 3000 метров. Подводные телеуп-
равляемые аппараты значительно сильнее человека и, соответственно, 
в состоянии перемещать гораздо более тяжелые грузы и прилагать 
большие усилия на инструмент. Кроме того, роботы могут находиться 
под водой и контролировать такие процессы, как бурение, при кото-
рых водолазу находиться запрещено. 
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Двухзвенными ТПА являются в основном ТПА рабочего класса: 
Оснащены большим количеством видеокамер и прожекторов, мощ-
ными манипуляторами рабочего класса, специализированными инст-
рументами и другими техническими средствами по требованиям за-
казчика Масса: от 2500 до 6000 кг 

 

 
 
Состав комплекса ТПА: 
1.Телеуправляемый подводный аппарат;  
2.Мягкий кабель-трос в арамидной оплетке;  
3.Доковая станция;  
4.Грузонесущий кабель-трос в стальной оплетке;  
5.Спуско-подъемное устройство с лебедкой;  
6.Контейнер технического обслуживания;  
7.Контейнер управления. 
Как правило, ТПА представляет собой пространственную раму, 

на которой закреплены рабочие органы (манипуляторы), камеры, 
прожекторы, различные датчики и другое необходимое оборудование. 
Для обеспечения нейтральной плавучести, в верхней части аппарата 
размещаются блоки синтактовой пены. Для перемещения в толще во-
ды на аппарате устанавливаются движители. 

Все оборудование аппарата питается и управляется с поверхнос-
ти. Таким образом, аппарат может работать под водой практически 
неограниченное время и выполнять операции, требующие значитель-
ной мощности. 
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Мягкий кабель-трос соединяет доковую станцию и ТПА. В случае 
работы без доковой станции – т.н. режим “свободного пилотирования” 
– мягкий кабель-трос может соединять ТПА с лебедкой на борту суд-
на. Мягкий кабель-трос содержит: 
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− силовые электрические жилы для обеспечения питания аппарата; 
− оптоволоконные жилы, по которым передается вся информа-

ция с аппарата и сигналы управления; 
− сигнальные электрические жилы (витые пары) для работы спе-

циализированного оборудования; 
− наполнитель для обеспечения требуемой плавучести кабель-

троса (как правило, нейтральной или слегка отрицательной); 
− оплетку из арамидного волокна, обеспечивающую механиче-

скую прочность кабель-тросу;  
− внешнее синтетическое защитное покрытие. 
Доковая станция предназначена для устранения влияния течений 

в толще воды на телеуправляемый подводный аппарат. Доковая стан-
ция имеет значительную отрицательную плавучесть, что позволяет 
быстрее достигать рабочей глубины и подниматься с нее. Во время 
спуска и подъема ТПА стыкуется с доковой станцией при помощи 
специального замка. После достижения рабочей глубины аппарат отс-
тыковывается от доковой станции и работает самостоятельно. Тече-
ния, воздействующие на грузонесущий кабель-трос, влияют только на 
положение доковой станции и никак не влияют на ТПА. Конструктив-
но, доковые станции могут иметь 2 исполнения: 

 

 
 
Доковые станции верхнего базирования являются сравнительно 

компактными и нашли широкое применение в комплексах тяжелых 
ТПА рабочего класса. 

Доковые станции данного типа “гараж“ позволяют ТПА полнос-
тью заходить в “гараж“ на время спуска и подъема. В дополнение к  
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своей основной функции, доковые станции типа “гараж” обеспечива-
ют защиту аппарата от механических повреждений во время спуска и 
подъема. Очевидно, что сама доковая станция такой конструкции до-
лжна быть больше самого аппарата, поэтому доковые станции этого 
типа широко используются на аппаратах осмотрового и инспекцион-
ного классов и достаточно редко на ТПА тяжелого рабочего класса.  

Спуско-подъемное устройство (СПУ) с лебедкой предназначено 
для спуска за борт и поднятия на борт ТПА и доковой станции (в слу-
чае ее использования). Конструктивно, СПУ может быть выполнено в 
виде крана-манипулятора или П-образной рамы. Краны манипуляторы 
достаточно компактны и получили большое распространение на ком-
плексах осмотровых и инспекционных ТПА. СПУ в виде П-образной 
рамы, благодаря своей относительной простоте, используются на бо-
льшинстве ТПА. В случае работы без доковой станции, для спуска и 
подъема аппарата может использоваться корабельный кран соответст-
вующей грузоподъемности и отдельная лебедка. 

Грузонесущий кабель-трос соединяет доковую станцию и палуб-
ное оборудование комплекса, а также удерживает вес доковой станции 
и ТПА при спуске и подъеме. Грузонесущий кабель-трос содержит: 

− силовые электрические жилы служат для обеспечения питания 
апарата; 

− оптоволоконные жилы обеспечивают передачу всей информа-
ции с аппарата и сигналов управления; 

− сигнальные электрические жилы (витые пары) – работу специ-
ализированного оборудования.  

УДК 629.584 

ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ СИНТЕЗУ СИСТЕМ 
КЕРУВАННЯ МОРСЬКИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ 

Автори: С.М. Волянський, к.т.н., доц. кафедри ЕОСтаІБ;  
Я.Б. Волянська, к.т.н., доц., Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Задача синтезу систем керування (СК) через свою неоднознач-
ність є однією з складних задач проектування, тому її ставлять обме-
жено. Найбільший розвиток отримали наступні підходи до синтезу 
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СК: синтез оптимальних динамічних характеристик системи; парамет-
ричний синтез системи заданої структури, тобто визначення парамет-
рів (коефіцієнтів посилення, сталих часу, тимчасових запізнювань і 
т.д.) елементів СК, структура якої визначена заздалегідь; синтез кори-
гуючих пристроїв системи за заданими показниками якості. 

Синтез оптимальних динамічних характеристик системи зазвичай 
зводиться до вирішення варіаційної задачі, що забезпечує відповідно до 
прийнятого критерію оптимальності найкраще керування або теоретич-
ний мінімум помилки керування. Параметричний синтез системи заданої 
структури та синтез коригуючих пристроїв системи за заданими показ-
никами якості розглядають у більшості випадків як інженерну задачу, що 
зводиться до такої побудови СК, при якій забезпечується задоволення 
необхідних показників якості системи. При цьому як показники якості 
СК розглядаються: час перехідного процесу, необхідна точність і прийн-
ятний характер перехідних процесів (як правило – «коливальність» пере-
хідного процесу). З можливих рішень остаточно вибирається одне, най-
краще – з точки зору існуючих конкретних умов. 

Також науковий інтерес становить структурний синтез СК, при 
якому заданий тільки об’єкт керування. Мета даного підходу – визна-
чення структури і параметрів керуючого пристрою, що забезпечують 
задану точність керування. При структурному синтезі СК необхідно 
розробити алгоритмічну й функціональну структури системи [1]. Ал-
горитмічну структуру системи визначають за допомогою математич-
них методів на підставі вимог, записаних у математичній формі. Син-
тез функціональної структури полягає у виборі конкретних елементів 
системи та погодженні їх характеристик. 

Сьогодні відомі основні методи вирішення задач керування спеці-
алізованими рухомими об’єктами [2, 3]: 

− методи комбінованого керування, в яких реалізуються два 
принципи керування – керування по збуренню та керування по відхи-
ленню (зворотному зв’язку). Мають обмеженість при параметричних 
невизначеностях об’єкта; 

− методи зворотних задач динаміки – використовуються для про-
грамного керування об’єктами, що рухаються по заданій траєкторії; 
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− методи інваріантного керування, засновані на теорії інваріантності; 
− методи компенсації збурень або компенсаційні методи, в яких 

після завершення перехідного процесу керована величина та помилка 
системи не залежать від цього збурення. 

За результатами огляду методів керування можна зробити насту-
пні висновки: 

а) не існує універсального методу для розв’язання задачі керуван-
ня об’єктом в умовах невизначеності збурень; 

б) найбільш перспективними є методи, яки використовують міні-
мальну апріорну інформацію; 

в) якість методу керування в умовах невизначеності визначається 
якістю вирішення задачі оцінювання збурень. 

Компенсаційне керування є перспективним, оскільки: 
− реалізується за багатоконтурною схемою з можливістю поділу 

контурів за програмними цілями керування: зовнішній реалізує крите-
рій стабілізації, внутрішні – критерії компенсації або зменшення 
впливів збурень; 

− при розподілі цілей по контурах керування зменшується обсяг 
синтезу та аналізу САК; 

− за наявною поточною інформацією про збурення можливе па-
ралельне вирішення задач контролю і діагностування; 

− системи з компенсацією збурень можуть наближатися за якіс-
тю до систем з повною інваріантністю. 

Список літератури: 
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// Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – № 468. 
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УДК 629.56 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРЕТИЧНИХ І 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАХИСНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ПЛАВУЧИХ ОБ’ЄКТІВ 

ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН 

Автор: Ю.О. Казимиренко, к.т.н. доц., Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Сучасна техногенна ситуація, що пов'язана із зберіганням, транс-
портуванням та утилізацією радіоактивних відходів (РАВ) атомних 
електростанцій, промислових підприємств, науково-дослідницьких 
лабораторій є важливою проблемою, яка на правовому рівні в рамках 
міжнародного співтовариства об'єднує країни Євросоюзу та України, 
направляючи на її рішення результати фундаментальних досліджень в 
галузі транспортних технологій І суднобудування. Зарубіжний досвід 
морських перевезень та підводних робіт щодо підйому РАВ з дна Сві-
тового океану передбачає експлуатацію спеціалізованих плавучих 
споруд як пунктів перевантаження та тимчасового зберігання. Конс-
труктивні заходи, які необхідно враховувати при їх проектуванні пе-
редбачають створення додаткового біологічного захисту: у багатьох 
випадках радіоактивні відходи мають невідомий хімічний склад і за-
лишаються джерелами іонізуючих випромінювань; крім того, при ви-
конанні підйомно-розвідувальних робіт виникає небезпека корозійно-
го руйнування сталевих корпусів бетонних ємностей, в які вони були 
упаковані. Сучасний досвід проектування спеціалізованих плавучих 
засобів та об’єктів морської техніці не передбачає вирішення міждис-
циплінарних завдань, які пов’язані з розробкою і застосуванням нових 
матеріалів і покриттів з комплексно-захисними властивостями, 
розв’язанням задач прогнозування міцності захисних конструкцій при 
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поглинанні енергії випромінювань, підвищенням рівня проектування 
шляхом створення нових науково-методичних принципів оцінювання 
технічного стану, визначенням умов теплової безпеки шляхом аналі-
тичного розв’язання задач. 

Мета роботи − сформувати наукові підходи для теоретичних і екс-
периментальних досліджень у проектуванні та оцінюванні технічного ста-
ну конструкцій біологічного захисту плавучих споруд, призначених для 
транспортування та тимчасового зберігання радіоактивних речовин.  

Конструкцій біологічного захисту (БЗ) стаціонарного типу, як 
правило, мають зовнішній корпус, виконаний із плакованої сталі, в 
середині якого розміщуються вертикальні вкладні цистерни або баки з 
нержавіючої сталі, де тимчасово зберігаються РАВ, простір між цис-
тернами та корпусом заповнений бетонною заливкою. Підвищення 
рівня захисту досягається шляхом нанесення на внутрішню поверхню 
цистерн електродугового покриття на основі Св-АМг5 або Св-08Г2С, 
наповненого скляними частинками (порожніми скляними мікросфе-
рами, порошками натрійсилікатного, свинцевомісного скла) та обли-
цювання внутрішньої поверхні кришки склоалюмінієвими гарячепре-
сованими плитками, одержаними з сумішей порошку (пудри) алюмі-
нію с порожніми скляними мікросферами [1]. Проведення теоретич-
них і експериментальних досліджень включало в себе: 

− постановку і розв’язання спряженої стаціонарної задачі тепло-
обміну, що дозволяє визначати температури у кожному із шарів конс-
трукції БЗ для прогнозування її міцності в умовах теплових ефектів; 
шляхом комплексного урахування потужності тепловиділення, коефі-
цієнтів теплопровідності і товщин обраних матеріалів без застосуван-
ня складних вимірювальних засобів отримувати інформацію щодо ци-
ркуляції потоків повітря та визначати умови теплової безпеки [2]; 

− розробку і виготовлення експериментальної установки, за допо-
могою якої можна виконувати спікання металевих і неметалевих по-
рошків, а також їх сумішей під тиском та у вільному стані, здійснювати 
допресовку шарів при виготовленні композицій, формування порошко-
вих покриттів на поверхні виробів, досліджувати деформаційні процеси 
порошків як у холодному, так і у розігрітому стані [3]; 

− постановку експериментальних досліджень рентгенозахисних 
властивостей: для сформованих металоскляних матеріалів і покриттів: 
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апробовано методику визначення масового коефіцієнта ослаблення 
μмас, свинцевого еквівалента δPb, товщини шару половинного погли-
нання δкр шляхом вимірювання інтенсивності рентгенівського пучка 
до та після його проходження через зразок, для чого застосований 
рентгенівський дифрактометр ДРОН-3, як джерело випромінювань – 
трубка серії БСВ з мідним анодом Cukα = 1,54178 з напруженням до 45 Вт; 
вимірювання виконувались методом реєстрації імпульсів по осі ходу 
рентгенівського променя [4]; одержані результати можна застосовува-
ти які калібрувальні, а також для вибору товщин захисного шару; 

− визначення механізмів послаблення іонізуючих випромінювань 
від РАВ структурними елементами (порожніми скляними мікросферами, 
суцільними скляними частинками, ультра- та мікропорами, субструктур-
ними елементами) металоскляного шару конструкцій БЗ, в основу чого 
покладено складену на підставі результатів мікроструктурних і рентгено-
структурних досліджень модель елементарної комірки [5];  

− аналітичний опис ефективних механічних характеристик мета-
лоскляних матеріалів і покриттів, який враховує експериментально 
одержані значення щільності, пористості та об’ємного вмісту скляних 
включень, який покладено в основу досліджень термомеханічних про-
цесів у опроміненому захисному шарі під дією теплових ефектів та 
прогнозування його міцності в умовах короткочасного температурно-
го навантаження та суднових вібрацій [6, 7];  

− розробку нової інформаційно-пошукової системи 
«PROTECTIVE COATINGS DATA», призначеної для систематизації та 
обробки інформації щодо структури, властивостей, режимів отриман-
ня та способів додаткової обробки, що разом з когнітивними моделя-
ми та причинно-наслідковими діаграмами Парето та Ісікави створює 
науково-методичні принципи, які дозволяють на етапах проектування, 
виготовлення та експлуатації враховувати динамічний вплив факторів 
(опромінення, термоциклічні навантаження, корозійну дію хімічно 
активних речовин) на зміну структурних характеристик і властивості 
використаних матеріалів, появу та розвиток дефектів [8]. 

Висновок: Розроблено нові наукові підходи до проектування 
конструкцій біологічного захисту, виходячи із вимог послаблення іо-
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нізуючих випромінювань пропонованими матеріалами та небезпечно-
го зберігання вантажів з остаточним тепловиділенням.  
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ПРИОРІТЕТ СПІВВІТЧИЗНИКА У ВИНАХОДІ СПОСОБУ 
РУХУ ПІД ВОДОЮ, ЩО РЕАЛІЗОВАНИЙ У СУЧАСНИХ 

ГЛАЙДЕРАХ ТА 15 ГЕНІАЛЬНИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ 
В.П. КРЕМІНСЬКОГО У СПРАВІ ОПАНУВАННЯ 

МОРСЬКОЮ БЕЗОДНЕЮ 

Автор: О.О. Калініченко, ст. викладач, Інститут військово-
морських сил Національного університету «Одеська морська  
академія», м. Одеса, Україна 

Океанографічне управління ВМС США (Naval Oceanographic 
Office (NAVOCEANO) ініціювало замовлення по темі глайдерів у 
1995 р. на базі лабораторії прикладної фізики Вашингтонського уні-
верситету (APL / University of Washington), провідними спеціалістами 
якої є доктор Джеймс Беллінхем (Dr. James G. Bellingham) та профе-
сор океанографії цього ж університету доктор Чарльз Еріксен (Dr. 
Charles C. Eriksen). Перші масштабні випробування проводилися вліт-
ку 2000 р. в затоці Монтерей. “Манта” UUV – таку назву має дослід-
ний зразок, який є прототипом перспективного бойового глайдера 
“Mothership”, контракт на створення якого був укладений 20 листопа-
да 2011 року у Сан-Дієго між Управлінням військово-морських дослі-
джень у Арлінгтоні (США) та компанією SAIC – Science Applicational 
Corp. (Лінгвуд, штат Вашингтон) [1]. 

Не зважаючи на те, що Великобританія (Національний океано-
графічний центр, Саутгемптон) та Франція (наприклад «SeaExplorer» 
фірми ACSA, менеджер по маркетінгу Патрісія Пла / Patrice Pla) ма-
ють свої національні програми по впровадженню глайдерів, з 2012 р. 
основні дослідження по глайдерам у Європі акумулювались у Центрі 
морських досліджень та експериментів НАТО – ЦМДЕ (CMRE – Cen-
tre for Marine Research and Experimentation). Провідними спеціалістами 
цього Центру були: професор Жан-Гай Фонтен (Jean-Guy Fontaine), 
глава дослідницького відділу; Жойо Алвес (Joao Alves), провідний на-
уковець з морського зв'язку та мереж; доктор Саманта Дагелай (Sa-
manta Dugelay), керівник проекту по автономним контр-мінним мож-
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ливостям використання високочастотного SAS (synthetic aperture sonar 
– синтетичний гідролокатор направленої дії); доктор Кевін ЛеПеж 
(Kevin LePage), спів-керівник програми ASW (anti-submarine warfare – 
протичовнова війна); доктор Джон Ослер (John Osler), менеджер з 
охорони навколишньої інформації і оперативної ефективності програ-
ми, куратор розробки хвильового глайдера [1]. 

Не залишились осторонь і наукова спільнота країн Далекого Схо-
ду, зокрема Yuan Dongliang (Shenyang Institute of Automation, China) та 
доктор Masakazu Arima (Osaka University, Japan). 

У Російській Федерації майже тридцять років над глайдерами 
працює д.т.н. Геннадій Юрьєвич Ілларіонов (Інститут проблем морсь-
ких технологій Далеко-Східного відділення РАН); Красильников Ро-
ман Валентинович; Кожем'якін І.В., Потєхін Ю.П., Різдвяний К.В., 
Рижов В.А., Смольников А.В., Ткаченко І.В., Фрумен А.І. (Санкт-
Петербурзький державний морський технічний університет), к.т.н. 
Борис Гайкович (ЗАТ «НПП ПТ Океанос»), професор Євгеній Татаре-
нко (Самарський державний технічний університет). 

Провідним спеціалістом по глайдерам в Україні є д.т.н. Блінцов 
Володимир Степанович (Національний університет кораблебудування 
імені С.Й.Макарова). 

Світова наукова спільнота щиро вірить в те, що винахідником спо-
собу руху під водою, який зараз використовується у класичних глайде-
рах, є професор Генрі Стоммел / Henry M. Stommel (27.09.1920, Вілмінг-
тон, США – 17.01.1992, Бостон, США). Особливо на цю думку пристали 
російські масс-медіа, зокрема Б.Н.Голдовський [2], Г.Антонов [3], 
А.Таран [4] та багато інших. На науковому рахунку Генрі М. Стоммела 
12 книг, 25 наукових звітів, 40 інших наукових праць та 140 наукових 
статей. У квітні 1989 р. він запропонував впровадити в якості інструмен-
ту вивчення океану автономні безпілотні підводні апарати, зокрема глай-
дери, замість довготривалих океанографічних експедицій, посилаючись 
на свого інженера Дугласа Уебба / Douglas C. Webb [5]. На практиці ж, в 
кінці Другої світової війни, використання спеціальної гідродинамічної 
форми в комплексі з конструкціями полегшеного типу забезпечувались 
розробками новітніх німецьких штурмових засобів з’єднання «К» віце-
адмірала Гельмута Гейє, наприклад типу «Дельфін» (занурення на вели-
кій швидкості без використання баластних цистерн)[6, с. 222-223].  
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Поза увагою сторонників пріоритету Генрі Стоммела залишилося 
те, що патент US 3204596А на винахід апарату зі способом руху під 
водою шляхом «паріння», задіючи силу гравітації у циклі «вниз» та 
силу Архімеда у циклі «вверх», отримав 12 жовтня 1960 р. (публікація 
07.09.1965) Іван Феллон (Ewan S.Fallon) і таким чином пріоритет ша-
новного океанографа разом з його другом-інженером є безпідставним! 
У патентному бюро США після Івана Феллона знаходяться на обліку 
винахідники способу руху під водою без застосування механічних 
рушіїв лише з 1960 року по ХХІ ст., а попередники Івана Феллона 
простежуються лише до 1910 року. Окрім цього, патентне бюро США 
провело опрацювання подібних патентів у інших країнах, зокрема Ве-
ликобританії та Італії [7]. 

Тому доцільно дослідити, що ж передувало патенту Івана Феллона 
та знову акцентувати увагу на монографії Володимира Панасовича 
Кремінського «Заметки по подводному плаванию и возможности уст-
ройства подводного судна» [8], як першої наукової праці нашого 
співвітчизника, де геніально передбачені напрямки подальшого розви-
тку підводної справи у світовому масштабі та здійснено винахід спосо-
бу руху під водою без застосування будь-яких механічних рушіїв! 

3 серпня 1953 р. старший науковий співробітник Є.А.Яковлєв 
вперше поцікавився монографією В.П.Кремінського в державному 
архіві Одеської області. Невідомі пошуковці залишили свої записи на 
обліковій картці зі справою В.П.Кремінського відповідно 18 березня 
1969 р. та 22 грудня 1987 р. У 2006 р. про В.П.Кремінського згадував 
д.т.н. В.В.Александров, президент ЦП НТО суднобудівників ім. акад. 
О.М.Крилова, ген.директор ФГУП «Адмиралтейские верфи» [9]. Під 
час архівної практики влітку 2009 р. автор статті вперше долучився до 
напрацювань В.П.Кремінського [10], [11]. З тих пір цю тему побіжно 
торкали у співавторстві зі мною к.і.н. Олена Олександрівна Синявська 
[12] та к.і.н. Сергій Михайлович Соколюк [13],[14]. 

Володимир Панасович Кремінський винайшов своє підводне суд-
но 1883 р., під час проходження служби рядовим Чорноморської мін-
ної роти, де власноруч ознайомився з недоліками підводного човна 3-ї 
моделі С.К.Джевецького. У 1885 р. він здійснив свою першу спробу 
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зацікавити своїм винаходом Російське Імператорське Технічне Това-
риство у Санкт-Петербурзі. Спроба виявилася невдалою, і винахідник 
засів за теорію підводного плавання. В.П.Кремінський підійшов до 
розв’язання справи підводного мореплавства комплексно: 

− в період з 18 по 26 січня 1889 року в Одеському відділенні ім-
ператорського російського технічного товариства (ОВІРТТ) розгляда-
вся сумісний проект В.П.Кремінського та Х.С.Брето про кригорізи для 
забезпечення під’йому підводного човна в зимових умовах; 

− 20 серпня 1892 р. В.А.Кремінський видає в типографії Одесь-
кого військового округу свою монографію «Замітки про підводне пла-
вання та можливість влаштування підводного судна»; 

− в період з 13 червня по 22 вересня 1895 року в ОВІРТТ розглядався 
проект В.П. Кремінського про апарат для знаходження затонулих суден; 

− і, нарешті, 11 грудня 1897 року, напередодні виїзду до Санкт-
Петербургу, В.П.Кремінський востаннє звертається вже до нового 
керівництва ОВІРТТ з проханням надати можливість ознайомити його 
членів з проектом підводного судна. 

Застосовуючи хронологічний та статистичний методи історичного 
дослідження, за допомогою інформації по патенту US 3204596А на ви-
нахід апарата зі способом руху під водою шляхом «паріння», відтвори-
мо на графіку у хронологічній послідовності кількісний склад повяза-
них з цим патентом винаходів, що або передували Івану Феллону, або 
спиралися в подальшому на його винахід. З огляду на отриманий нау-
ковий результат ми приходимо до висновку, що справжнім винахідни-
ком способу руху під водою, який використовується зараз у класичних 
глайдерах був, Володимир Афонасьович Кремінський (див.рис.1)!  

Основному винаходу В.П.Кремінського та глайдерам, де його ви-
нахід застосовується, присвячені доповіді автора на чисельних захо-
дах у 2015-2016 р.р., а саме: 

1. Зустріч-лекції «Перспективи розвитку ВМС ЗС України» Ко-
мандувача ВМС України віце-адмірала С.Гайдука перед особовим 
складом факультету ВМС Одеської національної морської академії,  
24 березня 2015 р., м. Одеса. 

2. V-й Міжнародній науковій конференції «Південь України: етноі-
сторичний, мовний, культурний та релігійний виміри», 24-25 квітня 
2015 р., м. Одеса, Одеський Національний морський університет [15]. 
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Рис.1 Динаміка впровадження основного винаходу В.П. Кремінського 

 
3. Першій Всеукраїнській науковій конференції «Кочубіїв – Ха-

джибей – Одеса», присвячена 600-річчю міста, 28-29 травня 2015 р.,  
м. Одеса, Одеський Національний політехнічний університет [16]. 

4. ІІ-й студії Чорноморсько-Балтійського форуму безпеки і спів-
праці «Архітектура сучасної безпеки країн басейну Чорного моря та 
роль НАТО в її збереженні», 2 червня 2015 р., м. Одеса, Інститут стра-
тегічних досліджень та прогнозів трансатлантичних процесів. 

5. Другій міжнародній науково-практичній конференції «Архів. 
Історія. Сучасність», 3-4 вересня 2015 р., м. Одеса, Державний архів 
Одеської області. 

6. Науково-технічній конференції «Проблемні питання розвитку 
озброєння і військової техніки», 14-18 грудня 2015 р., м. Київ, 
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової те-
хніки Збройних Сил України [17]. 

7. V-й Міжнародній науково-практичній конференції «Музей. Іс-
торія. Одеса», 28-29 квітня 2016 р., м. Одеса, Одеський історико-
краєзнавчий музей. 

Але В.А.Кремінський окрім свого основного винаходу – руху під-
водного апарату в підводному середовищі способом «паріння», як 
планер у повітрі, передбачив необхідність впровадження на підводних 
апаратах деяких технічних вимог, що дозволяли розширити завдання 
по їх використанню, а саме (див.рис.2): 
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Рис.2 Історіографія концепції підводного плавання В.П. Кремінського 
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− по-перше, необхідність збільшення екіпажу підводного апара-
ту, як мінімум до 15 осіб [18, арк.15], що дає змогу організувати 
управління ним черговими змінами; 

− по-друге, необхідність стаціонарної системи регенерації повітря; 
− по-третє, збільшення автономності підводного апарату за ра-

хунок можливості відпочинку частини екіпажу, який не на чергуванні. 
«Люди должны иметь на продолжительное время вполне годный для 
дыхания воздух обыкновенного атмосферного давления, независимо 
от подъема и опускания судна; они не должны представлять там со-
бою машину, а иметь свободу, простор. Для управления различными 
частями судового механизма и для ухода за ними, людей должно быть 
несколько смен…» [18, арк.9];  

− по-четверте, можливості довготривалого вивчення підводної 
безодні з науковою метою;  

− по-п’яте, використання підводного апарату для вивчення мор-
ського дна. «Устраивая судно для такого плавання, делать его должно 
не иначе, как с целью изучения той среды, в которой мы хотим дви-
гаться и ознакомиться с состоянием его дна» [18, арк.9]; 

− по-шосте, можливість застосування ПА з комерційною метою 
[18, арк.19]; 

− по-сьоме, вимога забезпечення десятикратного запасу міцності 
корпусу підводного апарата [18, арк.14] для його безпечної експлуата-
ції у певному діапазоні глибин (до 400 морських саженів) [19, арк.4]; 

− по-восьме, вимога до засобів саморятування. «Наконец, все нахо-
дящиеся в судне должны быть вполне уверены в том, что даже при сове-
ршеннейшей порче подъемного механизма, для судна есть все-таки воз-
можность подняться на поверхность воды, на какой бы глубине оно не 
находилось, и без всякой посторонней помощи» [18, арк.9]; 

− по-дев’яте, здатність під’йому підводного човна на поверхню 
серед криги[20,арк.1-10]; 

− по-десяте, можливість сполучення підводного апарату з ряту-
вальним судном шлангами для подачі повітря та кабелями для подачі 
електроенергії [19, арк.4]; 
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− по-одинадцяте, використання підводного апарату в пошуково-
рятувальних операціях та забезпеченні підйому затонулих об’єктів за 
допомогою механічних захватів[18, арк.4];  

− по-дванадцяте, ведення маневренного бою підводним апара-
том з застосуванням безконтактних (дистанційних) засобів враження 
супротивника. «Мое же подводное судно как миноносец по своїм бо-
льшим размерам может быть само приспособлено к метанию взрыв-
ных снарядов, и кроме того, обладая такою способностью, это судно 
может само вести правильную атаку броненосца…опускаясь под воду; 
после чего такой миноносец может совершенно неожиданно для про-
тивника появиться с другой стороны и т.п. Словом, подобный мино-
носец имеет полный перевес перед броненосцем и в способе маневри-
рования и ведения атаки» [18, арк.19]; 

− по-тринадцяте, будівництво підводних апаратів починати з до-
слідних екземплярів з метою в наступному усунути недоліки поперед-
ньої конструкції і не робити велику серію зразу (натяк на серію 50 пі-
дводних човнів С.К.Джевецького); 

− по-чотирнадцяте, необхідність запровадження єдиного спеціа-
лізованого органу для реалізації ідеї опанування морською безоднею 
[18, арк.6,8]; 

− по-п’ятнадцяте, залучення до фінансування підводних апаратів 
людей капіталу. «Итак – цель чисто научного разрешения вопроса по-
дводного плавания, соединение всех тружеников этого дела одним 
руководящим началом и сочувствие этому делу людей капитала – вот 
что необходимо для скорого и полного разрешения вопроса подводно-
го плавания» [18, арк.8].  

Висновки: 1. Таким чином доведено пріоритет В.П.Кремінського 
(мешкав в м.Одеса по вул. Розкидайлівській,22) у винаході способу 
плавання під водою, що використовується у сучасних глайдерах, а його 
пятнадцять геніальних передбачень знайшли своє практичне втілення 
на протязі ХХ-ХХІ ст.ст. окрім п.8, який ще чекає остаточного рішення! 

2. Сформовано концептуальні засади В.П. Кремінського 
стосовно можливості підводного мореплавства. 

3. Концепція підводного плавання В.П. Кремінського 
потребує окремого історичного дослідження на предмет вивчення її 
підгрунття, зародження, становлення та подальшого розвитку. 
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12. Калініченко О.О., Синявська О.О. В.А.Кремінський – Ціол-
ковський підводного світу. – Одеса, КП ОМД, 2012. – 40 с. 

13. Калініченко О.О., Соколюк С.М. Від першого вітчизняного 
проекту підводного апарату до сучасних глайдерів. // Матеріали між-
вузівського науково-практичного семінару 21 травня 2015 року «Дос-
від застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах 
XX – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності»./Збірник наукових 
праць./Кол. Авторів. За ред. С.В.Сидорова. –К.: ЦП «Компринт», 2015. 
– Вип.4 – 245 с. –С.183-190. 

14. Соколюк С.М. Зародження вітчизняного підводного корабле-
будування в Одесі. // Південь України: етноісторичний, мовний, куль-
турний та релігійний виміри: зб. наук. праць V Міжнар. наук. конф., 
24 – 25 квіт. 2015 р., Одеса / відп.ред. М.І.Михайлуца. – Одеса: ОНУ, 
2015. – 442 с. С.333 – 337. 

15. Калініченко О.О. Світове надбання 120-річного винаходу оде-
сита. // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релі-
гійний виміри: зб. наук. праць V Міжнародної наукової конференції, 
24-25 квітня 2015 року, Одеса. / відп. редактор М.І.Михайлуца. – Оде-
са: ОНУ, 2015.- 442 с. С.127-130. 

16. Калініченко О.О. Пріоритет одесита у винаході способу руху 
під водою, використованого у класичних глайдерах. // Кочубіїв – Ха-
джибей – Одеса: матеріали Першої Всеукраїнської наукової конфере-
нції, присвяченої 600-річчю міста, 28-29 травня 2015 р. / Редкол.: 
Г.І.Гончарук (гол. ред.); М.С.Кучерук (відп. Секр.); Т.Г.Гончарук [та 
ін.]. – Одеса: Політехперіодика, 2015. – 174 с. С.59-62. 

17. Калініченко О.О. Проблема ударної та протичовнової компо-
ненти ВМС ЗС України та шляхи її подолання. // Проблемні питання 
розвитку озброєння та військової техніки. Матеріали VI науково-
технічної конференції, 14-18 грудня 2015 року, Київ, ЦНДІ ЗС Украї-
ни. – Київ, 2015. -450 с. C.422-444. 

18. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО) – Ф.333 
(справа Одеського відділення імператорського російського технічного 
товариства). – Оп.1 – Спр.330 (Заметки Креминского В.А. «по под-
водному плаванию и возможности устройства подводного судна» и 
переписка об изобретенном им подводном аппарате для исследования 
глубин дна моря.) – 23 арк. 
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19. ДАОО – Ф.333 – Оп.1 – Спр.290 (Заключение комиссии отде-
ления и переписка о рассмотрении изобретенного Креминским спосо-
ба розыска и подъема затонувших судов.) – 6 арк. 

20. ДАОО – Ф.333 – Оп.1 – Спр.139 (Описание, чертежи, перепис-
ка о ледорезах, изобретенных В.А.Креминским, Х.С.Брето.) – 10 арк. 

УДК 629.584 

МОБIЛЬНА СПУСКО-ПІДЙОМНА ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ПІДВОДНОГО АПАРАТА 

Автор: В.В. Матюхiн, студент, Національний університет  
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Підводні апарати (ПА) відрізняються за габаритами та класом, коли 
виникає необхідність їх транспортувати то з малогабаритними апаратами 
не виникає проблем, але при транспортуванні апаратів середнього і важко-
го класу виникає проблема з завантаженням та розвантаженням.  

Для порівняння ПА були представлені 2 моделі різних класів, ро-
змірів та вагою. 

Огляд за масою та габаритам ПА. 
Телекерований безлюдний підводний апарату (ТНПА) 

«SteelHead» -малогабарітний апарат оглядових класу з робочою гли-
биною до 300 метрів, розроблений компанією Seamor Marine, його ва-
га 21кг, вiн зображений на рисунку 1.а.  

Робочий дистанційно-керований підводний апарат важкого класу 
«Квазар» призначений для виконання підводно-технічних робіт та до-
сліджень його вага становить 3500 кг і вище, залежно від комплекта-
ції, зображений на рисунку 1.б. 

Малогабаритний ПА без проблем увійде в вашу легкове авто (ба-
гажник або причіп), пульт керування можна розмістити між сидіння-
ми. ПА великих розмірів і масою не поміститься в легкове авто, від-
повідно потрібно мати техніку яка могла б підняти важкий вантаж ве-
ликих розмірів і доставити його до місця призначення. Спеціальна те-
хніка яку я пропоную використовувати в транспортуванні ПА це ван-
тажiвка-маніпулятор (вони ж автогідроманіпуляторі, гідроманіпулято-
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рі, автокранів, автонавантажувачі, крани-маніпулятори) на прикладі 
Foton 1099 зображена на рисунку 2. 

 

 
 

а) б) 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд ПА різного класу:  

а) «SteelHead»; б) «Квазар» 

 
Рисунок 2 – Вантажівка -маніпулятор Foton 1099. 

 
Вантажівка-маніпулятор – останнім часом, зайняли лідируюче мі-

сце серед спецтехніки, що використовується під час перевезення різ-
них вантажів. У деяких випадках робота на об'єкті не дозволяє розміс-
тити відразу дві машини: крана і вантажівки. В цьому випадку прихо-
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дять на допомогу навантажувачі-автоманіпулятори, так як є одночасно 
і транспортної та навантажувальної технікою, що робить рішення та-
кого складного завдання, як завантаження і перевезення вантажів, ма-
ксимально простою та зручною. 

Технічні характеристики вантажівки-маніпулятор Foton 1099. 
Загальна довжина вантажiвки 7 м, загальна висота вантажiвки 

3,10 м, довжина кузова 4,9 м, ширина кузова 2,48 м, вантажопідйом-
ність крана під собою 5 т, вантажопідйомність крана на max вильоті 
1,5 т вантажопідйомність платформи 5 т, виліт стріли 8,5 м, висота від 
землі до платформи 1,1 м. 

Висновок. Представлений маніпулятор крім своїх задач заванта-
ження і перевезення ПА також можна використовувати як спуско-
підйомний пристрій ПА при роботі з причалом. 

УДК 629.58 

НЕСАМОХІДНІ НАСЕЛЕНІ ПРИВ’ЯЗНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ 

Автор: І.В. Оберемко, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Спочатку можливості проникнути в глибини океану були обме-
жені запасом повітря в легенях водолаза і довжиною дихальної труб-
ки. Пройшли століття, перш ніж винахідники створили спеціальні за-
соби для проникнення під воду. Одними з перших були водолазні 
дзвони. Сама назва «дзвін», з'явилася тому, що підводним судинах 
часто стали надавати конусоподібну форму. Такий апарат найбільш 
стійкий при зануренні, а стовп води, що заходить знизу, виявляється 
порівняно невисокий. Ще в V столітті до н.е. Геродот писав про те, що 
його сучасники використовували водолазний апарат, що опускався на 
дно річок. У 332 році до н.е., за свідченням Аристотеля, Олександр 
Македонський під час облоги фінікійського міста Тіра спускався на 
дно в водолазному дзвоні – перевернутій посудині, наповненій повіт-
рям. Як зазначає літописець, «чудеса Божі подиву усілякого гідні», 
вимовив цар Македонії, знову опинившись на суші. 
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Рисунок 1 – Одна з найперших моделей водолазного дзвону 

в античність та у середні віки 
 
На жаль, він не повідомив, навіщо царю знадобився такий спуск. 

Про першу підводну атаку за допомогою водолазних дзвонів, що ста-
лася в III столітті нашої ери, розповідав лише Діон Кассій. Він описав, 
як захисники Візантії напали на блокуючі гавань галери римського 
імператора Люція Септимія Півночі. 

Що ж являв собою водолазний дзвін? У своїй праці «Військова архі-
тектура» Франческо де Марчі описує такий пристрій, побудований в 30-
ті роки XVI століття Гульєльмо де Лорено. Посудина циліндричної фор-
ми зі скляними ілюмінаторами трималася на плечах водолаза за допомо-
гою двох опор. Лорено в своєму дзвоні, який одночасно був схожий і на 
перший водолазний скафандр, занурювався на дно озера Немі. Метою 
занурення, що тривав цілу годину, був пошук затонулих галер Калігули. 

Однак повітря в малій посудині було не так вже й багато. Тому в 
середні віки водолазними дзвонами стали служити відкриті знизу де-
рев'яні ящики або великі бочки з платформою для водолазів. При за-
нуренні вода надходила в дзвін знизу і стискала повітря до тих пір, 
поки не встановлювалося стан рівноваги. 
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Рисунок 2 – Міні-дзвін Гульєльмо де Лорена зі смотровим склом та 

отворами для рук закривав тіло водолаза тілько до пояса 
 
Достовірно відомо, що в 1538 іспанські мандрівні актори показу-

вали королю Карлу V щось на кшталт перевернутого котла, в якому 
вони занурювалися зі свічками в річку Тахо. 

У 1680 році італійський фізик і математик Дж. Бореллі запропо-
нував безперервно подавати в дзвін свіже повітря ковальськими хут-
рами по шкіряному шлангу. Через 9 років французький фізик Д. Папен 
(автор однієї з перших парових машин) доповнив цю систему впуск-
ним вентилем і безповоротним клапаном своєї конструкції. 
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У 1717 році англієць Галлей запропонував використовувати дода-
ткові повітряні резервуари для подачі повітря в водолазний дзвін. Для 
випуску відпрацьованого повітря в корпусі дзвона встановлювався 
випускний клапан. Галлей особисто випробував дзвін: разом з чотир-
ма водолазами він опустився на глибину 18 м, занурення тривало пів-
тори години. 

 

  
Рисунок 3 – Водолазний дзвін Едмунда Галлея.  

Зліва – ззовні водолаз, справа – бочонок із повітрям,  
що поступало в дзвін по шкіряному рукаву 

 
Спочатку водолазні дзвони застосовувалися лише при будівницт-

ві підводних об'єктів і пошуків скарбів на затонулих кораблях. Однак 
в травні 1939 року завдяки водолазному дзвону вдалося врятувати і 
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екіпаж з 33 чоловік затонулого біля узбережжя Америки підводного 
човна «Сквалус». З рятувального судна «Фалькон» точно на люк чов-
на, що лежав на глибині 73 м, був опущений 10-тонний підводний 
дзвін з двома відділеннями. Рятувальники продули стисненим повіт-
рям дзвін для того, щоб витіснити воду, і відкрили люк човна. Частина 
команди «Сквалуса» перейшла в дзвін, який потім благополучно під-
няли на поверхню. Таким чином, в три прийоми був врятований весь 
екіпаж. [1, 2, 3] 

 

  
Рисунок 4 – Сучасні жилі прив’язні підводні апарати  

відкритого та закритого типів 
 
У доповіді наводяться конструкції сучасних водолазних дзвонів 

та засоби суден забезпечення, з яких здійснюються занурення. 
Список літератури: 

1. http://www.seapeace.ru/underwater/diving/55.html 
2. http://tehno-science.ru/history-2159.html 
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3. https://books.google.com.ua/books?id=MNRfAwAAQBAJ&pg=P
A80&lpg=PA80&dq=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB
%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB&source=bl&ots=y_3mu
GI7jC&sig=VANnu4Wq4BVAFpYMqLSHuQ76wmY&hl=ru&sa=X&ved
=0ahUKEwiosf6-mJfQAhUFBSwKHfiUC0E4FBDoAQgYMAA#v= 
onepage&q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0
%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB&f=false 

УДК 621.314.621 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Авторы: В.А. Онипко; В.М. Овсянников, к.т.н., доц., Националь-
ный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Нико-
лаев, Украина 

Энергетические установки (ЭУ) подводных аппаратов (ПА) отно-
сятся к анаэробным, т.е. не использующим атмосферный воздух. Раз-
личают [1-11]:  

1) автономные ЭУ замкнутого цикла, хранящие на борту ПА дос-
таточный запас энергии; они способны работать в любой среде (даже 
в космосе);  

2) установки открытого цикла, имеющие запас только топлива и 
использующие воду в качестве окислителя, т.е. они жёстко «привяза-
ны» к водной среде, и  

3) безтопливные установки, способные пополнять запас энергии 
из внешней среды, например, с помощью фотовольтаических батарей 
или иных генераторов.  

К первой группе можно отнести все тепловые двигатели замкну-
того цикла. Это, прежде всего, дизели, турбины, двигатели Стирлинга 
[1-4]. В данную группу необходимо включить также ЭУ с аккумуля-
тором тепла [5-7], атомный реактор с турбиной [1-2], гидрореактив-
ный движитель [12-14], электродвижитель [1-2, 8, 15-17].  
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ЭУ с тепловыми двигателями, выполненные по традиционным 
схемам и работающие на органическом топливе, достаточно хорошо 
отработаны в техническом плане и достигли высокой степени совер-
шенства [1 – 4, 8 – 10]. Для их применения в водной среде необходимо 
лишь обеспечить общую герметизацию всей установки, создать запас 
компонентов топлива и организовать утилизацию отходов внутри ПА 
или же осуществить сброс отходов за борт. Поэтому необходимо, что-
бы отходы ЭУ легко сжижались или эффективно сорбировались на 
борту ПА [3, 4, 7]. В связи с этим различные окислители и топлива, 
содержащие в своём составе азот, в тепловых ЭУ ПА не используют-
ся. Причина – невозможность эффективного химического связывания 
газообразного азота на борту и значительный расход энергии на сжа-
тие при стравливании его за борт.  

Для военных ПА в качестве энергоносителей тепловых двигате-
лей используются традиционные органические жидкие топлива или 
сжиженные газы. Окислителем в этом случае является, как правило, 
жидкий кислород или перекись водорода. Кроме того, в литературе 
имеются ограниченные сведения об использовании в качестве окисли-
телей жидкого фтора, жидкого перхлоридфторида или же дифторида 
кислорода [1-2]. Хотя применение указанных химических соединений 
свойственно в большей мере космической энергетике.  

Ядерные и радиоизотопные ЭУ в качестве законченных агрегатов 
нашли широкое применение как в космических так и в подводных ап-
паратах. Они не требуют затрат на дополнительную герметизацию и 
нуждаются лишь в адаптации в конструкцию ПА. Ограничением для 
их широкого распространения является эколого-психологический и 
ценовой факторы. 

ЭУ с электродвижителями в качестве накопителей или источни-
ков энергии используют электрохимические элементы (батареи и ак-
кумуляторы), топливные элементы [18-21] или термоэлектрические 
батареи с радиоизотопным источником [1-2]. 

В коммерческих сериях ПА сегодня наибольшее распространение 
получили ЭУ с использованием никель-металлгидридных, литиевых, 
литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов [15-16, 22]. И хотя 
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на данном уровне развития техники удельная плотность энергии элек-
трических ЭУ значительно меньше, чем у ЭУ с тепловым двигателем, 
удобство обслуживания и простота таких решений являются домини-
рующим фактором. Ожидается, что разработка перспективных высо-
котемпературных серно-натриевых аккумуляторов навсегда закрепит 
электрические ЭУ на первом месте, причём это будет справедливо не 
только для ПА, но и для всех видов наземных транспортных средств.  

Ведутся разработки и имеются отличные образцы топливных 
элементов (ТЭ), вырабатывающих электроэнергию за счёт реакции 
непосредственного электрохимического окисления топлива и окисли-
теля. В качестве топливных пар в ТЭ могут использоваться: водород и 
кислород, гидразин и кислород, гидразин и перекись водорода, мета-
нол и кислород, оксид углерода и кислород, гидриды металлов и кис-
лород. На длительных режимах работы удельные параметры ТЭ не-
сколько выше, чем у существующих типов аккумуляторов, но ограни-
чением для широкого применения является низкий ресурс (порядка 
5000 часов) и высокая цена ячеек.  

Водородно-кислородные ЭУ, о которых так много говорят, как 
тепловые двигатели, так и ТЭ, в концептуальном и экологическом 
планах являются идеальными. Но пока не будет решена проблема без-
опасного и эффективного (т.е. не криогенного) хранения водорода, в 
коммерческом плане это направление можно считать не перспектив-
ным [20-21]. Это подтверждается и тем фактом, что комитет США по 
стратегическим и перспективным разработкам на 2025 год запланиро-
вал достичь порога удельного хранения водорода в виде металлгидри-
дов (всего лишь!) порядка 6% (по массе), который считается уже ми-
нимально приемлемым для практического его использования.  

Ко второй группе относятся ЭУ на основе гидрореагирующего 
горючего, обычно – активного металла или бора в виде расплава, пас-
ты или порошка [12-14]. Такие ЭУ могут быть построены на основе 
двигателя Стирлинга, турбины или как гидрореактивные. ЭУ подоб-
ного типа практикуются исключительно в военных применениях, в 
частности, в высокоскоростных торпедах. Если оценивать удельную 
мощность различных типов ЭУ, то эти – самые энергонасыщенные.  

К третьей группе относятся ЭУ, которые могут пополнять запасы эне-
ргии за счёт солнечной энергии, энергии волн или перепада температур. 
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Установкам этого типа в последнее время уделяется повышенное внима-
ние [15, 16, 23]. В инженерном смысле ПА, имеющие такие ЭУ, обладают 
фактически неограниченным запасом хода и могут годами автономно вы-
полнять поставленную задачу. Яркими коммерческими образцами таких 
ПА являются т.н. глайдеры с фотовольтаическими батареями [23].  

Известны также ПА с ЭУ, которые используют, колебательную 
энергию волн. Генераторная часть таких аппаратов выполнена в виде 
протяжённых «гирлянд», в которых для выработки электроэнергии 
используется относительное вертикальное перемещение отдельных 
секций «гирлянды» [15].  

На стадиях проработок находятся также ЭУ, работающие на ос-
нове теплового перепада воды на разных глубинах [15]. Однако для их 
эффективной работы желательно чтобы разница температур в диапа-
зоне рабочих глубин составляла как минимум 10 Цельсия. Понятно, 
что данные условия не могут быть обеспечены во всех зонах мирового 
океана, что ограничивает возможности их применения. 

Выводы. 
1. По-прежнему для большинства ПА, в частности – тяжёлых, на-

иболее эффективными энергетическими установками остаются тепло-
вые двигатели. 

2. Для средних и малых ПА наиболее перспективно использова-
ние электроэнергетической системы на основе литий-полимерных ак-
кумуляторов или топливных элементов.  

3. Ввиду отсутствия технологических прорывов в области элект-
рохимии в современных концепциях построения ЭУ ПА радикальных 
изменений не предвидится.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАДРОВОГО И РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ ПО 

СОЗДАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Автор: В.Р. Сливницин, Международный классический университет 
имени П. Орлика, г. Николаев, Украина 

Обезвреживание подводных потенциально опасных объектов 
(ППОО), является важной задачей общегосударственного значения. 
Актуальность продиктована постановлениями Кабинета Министров 
Украины и государственной программой гражданской защиты [1]. Со-
здание материалов плавучести (МП), в достаточном объёме и с мень-
шими затратами, для подводной техники, также является наукоёмкой 
и сложной задачей, требующей решения в ближайшей перспективе. 

Планирование кадрового и ресурсного обеспечения производст-
венных работ по созданию специальных материалов (СМ) в проектно-
ориентированном предприятии представляет интерес с точки зрения 
фаз жизненного цикла проекта и сезонности проведения комплекса не-
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которых работ. Если НИОКР по обоим направлениям (разработке гид-
робетонной смеси для нейтрализации ППОО и созданию МП) могут 
проводиться одновременно, то производственные работы по гидробе-
тонированию ППОО могут вестись только в тёплое время года (май – 
сентябрь, октябрь). Отсюда возникает проблема почти полугодового 
вынужденного простоя и, соответственно, высвобождения кадрового 
состава команд проекта, занятого в этом направлении. В таком случае 
неизбежно сокращение персонала, что повлечёт за собой большие тра-
ты на выплату единовременных пособий, при этом неизбежна потеря 
квалифицированных кадров, т.к. маловероятно, что на следующий се-
зон работ можно будет набрать персонал в том же составе, а на новых 
сотрудников необходимы затраты на их обучение и подготовку. Возни-
кает задача, с одной стороны, сохранения кадрового потенциала, обла-
дающего ценным опытом, с условием отсутствия простоев, а с другой, 
уменьшения неизбежных материальных потерь в случае сокращения 
прежнего персонала и впоследствии набора нового, малокомпетентно-
го, требующего обучения кадрового состава команд проекта. 

Устанавливая приоритет квалифицированному кадровому составу, 
выделим основные работы в проекте, с точки зрения фаз жизненного 
цикла проекта, и их обеспечение постоянным кадровым составом. 

Можно выделить четыре различных характера работ в проекте, 
соответствующих фазам проекта: 

− начальной фазы (НИОКР); 
− фазы разработки (проектирование); 
− фазы реализации (изготовление); 
− фазы завершения (применение). 
В течение первых трех месяцев проводится моделирование, раз-

работка и исследование в области химического состава и физико-
механических свойств бетонных смесей и МП (начальная фаза). На 
данном этапе необходимы максимально квалифицированные кадры, 
владеющие навыками научной и инновационной деятельности. На 
протяжении последующих двух месяцев разрабатывается технологи-
ческий процесс производства, выпускаются пробные образцы СМ (фа-
за разработки). На данном этапе необходимы технологи и специалис-
ты по производству. На шестом месяце проводятся испытания и кор-
ректировки разработок предыдущих этапов (фаза разработки). Можно 
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отметить, что данный этап является ключевым и требует вмешательс-
тва практически всех участников проекта, т.к. завершаются работы по 
исследованию и разработке СМ и апробированное в лабораторных 
условиях производство СМ передается непосредственным исполните-
лям. Последний этап посвящен производственным процессам и требу-
ет непосредственного участия научных сотрудников в единичных 
случаях (фазы реализации и завершения). 

Задаваясь целью сохранения кадрового состава участников прое-
кта на всех этапах его выполнения, необходимо оптимизировать орга-
низационные подразделения и должностные обязанности их участни-
ков. Основные организационные подразделения, неравномерно загру-
женные на различных этапах жизненного цикла проекта – команды 
проекта по определению месторасположения ППОО, по исследованию 
и разработке МП и гидробетонов, по производству МП и гидробето-
нированию ППОО, по подъёму и обезвреживанию ППОО, подразде-
ление по мониторингу. 

Подразделение по мониторингу создаётся по окончанию 1-го эта-
па работ в проекте, т.е. когда будут в основном завершены модельно-
теоретические, научно-поисковые работы.  

Команды проекта по исследованию и разработке МП и гидробе-
тонов, непосредственно задействованы на 1 и 3 этапе проекта и в те-
чение 4 этапа могут быть сокращены. Однако на это время на них мо-
гут быть возложены функции патентования, лицензирования, прове-
дение теоретических и экспериментальных научных исследований.  

Команды проекта по производству МП и гидробетонированию 
ППОО создаются на 4 этапе проекта. Учитывая сезонность проведе-
ния работ по гидробетонированию ППОО (май – сентябрь, октябрь), 
эта команда может на время прекращения своих работ включаться в 
состав команды проекта по производству МП и производить дополни-
тельный выпуск МП для будущих потребностей (на склад).  

Команду проекта по определению месторасположения ППОО 
следует включить в команду по подъёму и обезвреживанию ППОО.  

Кроме этого, во время вынужденного простоя эти команды могут 
заниматься анализом состояния ППОО, планированием операций, по-
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дготовкой оборудования. Сохранность их состава позволит проектно-
му предприятию участвовать, в том числе и в международных опера-
циях в различных странах.  

Выводы. Предложенная оптимизация организационных подразде-
лений проектно-ориентированного предприятия по производству МП для 
подводной техники и проведению работ по подводному гидробетониро-
ванию ППОО, помогает оптимизировать распределение работ и обеспе-
чить сохранность высококвалифицированного кадрового состава. 
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УДК 531.391:629.5.01 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
МОРСКОЙ ПРИВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ 

Автор: К.С. Трунин, Национальный университет кораблестрое-
ния имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Разработанные математическая модель динамики ГС МПС [1,2] и 
алгоритм математической модели [3], компьютерная модель описания 
гибких связей позволяют проектанту МПС, имеющих в своём составе 
ГС, более качественно и оперативно проектировать практически все 
классы МПС. На основе алгоритма математической модели разрабо-
тана компьютерная модель описания гибких связей подводных букси-
руемых систем. 
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При проектировании ПБС важное значение приобретают расчёты 
параметров движения буксируемых систем (БС) при манёврах судна, 
т.к. при движении судна с переменной скоростью БС изменяет глуби-
ну хода, что приводит к появлению существенных динамических сос-
тавляющих натяжения кабель-буксира и неустойчивых режимов дви-
жения БС [4, с. 155]. Одним из таких сложных манёвров судна являет-
ся режим циркуляции.  

Рассмотрим пространственное нестационарное движение привяз-
ной системы, состоящей из СН, ГС и подводного аппарата (ПА), кото-
рое моделировали с помощью компьютерной программы, созданной на 
основе разработанной математической модели и алгоритма [5]. Данные 
расчёты являются своего рода тестированием компьютерной програм-
мы модели динамики морской привязной системы с гибкой связью [6]. 
Во всех случаях задавали массу ПА равной 150 кг, его плавучесть счи-
тали нейтральной, а коэффициент гидродинамического сопротивления 
равным 1. Начальную длину ГС задавали равной 100 м, её диаметр рав-
ным 14 мм. Из условия нейтральной плавучести ГС её погонную массу 
задавали равной 0,15386 кг/м. ГС считали упругой, задавая модуль Юн-
га её материала равным 9,55·108 Па. ГС делили на 20 элементов. Нор-
мальный коэффициент сопротивления каждого элемента ГС принимали 
равным 1,8, а тангенциальный – 0,025. Координаты начального поло-
жения ПА по отношению к СН задавали из условия, что длина ГС, 
имеющей прямолинейную форму, будет равна 100 м. Затем по специа-
льно разработанному алгоритму перемещали ПА в заданную точку про-
странства, выполняя моделирование движения ГС. Таким образом, 
определяли начальную форму ГС, при которой начинали моделировать 
движение привязной системы, чтобы не задавать её форму искусствен-
но. Для упрощения моделирования движения привязной системы и на-
глядности представления полученных результатов использовали прин-
цип "обращения воздействия", когда элементы системы считали непод-
вижными, а на них набегал поток воды со скоростью, равной скорости 
движения СН и противоположной по направлению. 

Рассмотрим несколько вариантов движения СН с ПБС на режиме 
циркуляции. 
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Вариант 1. СН движется по прямой в направлении оси Х со ско-
ростью 1м/с (рис.1).  

 

  

 
Рис. 1. Схема движения СН с БПА 

 
Несамоходный ПА в начальный момент времени t = 0 находится в 

точке А с координатами: Х=70,7 м; Y=50 м; Z=50 м. До 95 с ПА пере-
мещается по специальному алгоритму в начальную точку В с коорди-
натами: Х=0; Y =50 м; Z=50 м. После 95 с ПА начинает движение за 
СН до выхода на установившийся режим. 

На рис. 2 показано изменение формы ГС, соединяющей СН и ПА 
в процессе движения СН в проекциях на плоскости Х0Y и Х0Z. Линии 
ГС на рис. 2 обозначены моментами времени, на которые ГС приобре-
ла соответствующую форму. 
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Рис. 2. Изменение формы ГС, соединяющей СН и ПА 

в процессе движения СН в проекциях на плоскости Х0Y и Х0Z 
 
Изменение силы натяжения ГС, действующей на СН и ПА пока-

зано на рис. 3, соответственно, зелёной и лиловой линиями. Как сле-
дует из данных, приведённых на рис. 2 и 3, процесс эволюции привяз-
ной системы к 300 с завершается её переходом к стационарному сос-
тоянию, после которого форма ГС, а также силы, действующие на СН 
и ПА не изменяются. 

Вариант 2. СН неподвижно, а ПА движется вокруг него по окру-
жности радиусом 50 м со скоростью 0,5м/с на глубине 50 м, используя 
собственный двигатель (рис.4). 

На рис. 5 показано изменение формы ГС, соединяющей СН и ПА 
в процессе движения ПА в проекциях на плоскости Х0Y и Х0Z.  

Линии ГС обозначены моментами времени, на которые ГС прио-
брела соответствующую форму. Изменение силы натяжения ГС дейс-
твующей на СН и ПА показано на рис. 6, соответственно, зелёной и 
лиловой линиями.  
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Рис.3. Изменение силы натяжения 
ГС, действующей на СН и ПА 

Рис.4. Схема движения ПА  
вокруг СН по окружности 

 

  
Рис.5. Изменение формы ГС, соединяющей СН и ПА  

в процессе движения ПА в проекциях на плоскости Х0Y и Х0Z 
 
На этом же рисунке красной линией показана мощность движителя 

ПА в разные моменты времени. Разделив эту мощность на КПД двига-
теля ПА можно определить его мощность. Натяжение ГС и мощность 
движителя, после переходного процесса от точки В (рис.1), выходят на 
режим установившихся колебаний относительно малой амплитуды, вы-
званных пробегом поперечных и продольных волн в ГС (рис.6). 
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Вариант 3. СН движется в направлении оси Х со скоростью 
0,5 м/с, а ПА движется вокруг него по окружности радиусом 50 м со 
скоростью 0,5м/с на глубине 50 м, используя собственный двигатель 
(рис.7). 

 

  
Рис.6. Изменение силы натяжения 

ГС действующей на СН и ПА 
Рис.7. Схема движения ПА 
вокруг СН по окружности 

 

На рис. 8 показано изменение формы ГС, соединяющей СН и ПА 
в процессе движения ПА в проекциях на плоскости Х0У и Х0Z. Линии 
ГС обозначены моментами времени, на которые ГС приобрела соот-
ветствующую форму.  

 

  
Рис.8. Изменение формы ГС, соединяющей СН и ПА  

в процессе движения ПА в проекциях на плоскости Х0У и Х0Z 
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В абсолютной системе координат ПА движется по сложной "петлеоб-
разной" траектории, поэтому форма ГС непрерывно изменяется. Измене-
ние силы натяжения ГС действующей на СН и ПА также существенно из-
меняется, показано на рис. 9, соответственно, зелёной и лиловой линиями.  

 

 
Рис.9. Изменение силы натяжения ГС действующей на СН и ПА 

 
На этом же рисунке красной линией показана мощность движителя 

ПА в разные моменты времени. Разделив эту мощность на КПД двига-
теля ПА можно определить его мощность. Натяжение ГС и мощность 
движителя, после переходного процесса от точки В (рис.1), выходят на 
режим установившихся колебаний большой амплитуды (по сравнению 
с вариантом 2), вызванных пробегом поперечных и продольных волн в 
ГС, а также изменением направления движения ПА по отношению к 
направлению движения СН (рис.9). Также увеличиваются максимумы 
мощности движителя по сравнению с вариантом 2. 

На примере варианта 3 выполнена оценка влияния количества 
элементов ГС на погрешность моделирования движения МПС (рис. 
10). Для этого увеличили количество элементов ГС от 20 до 30 и срав-
нили результаты моделирования. Как следует из сравнения получен-
ных результатов, форма ГС практически не изменяется. 
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Рис.10. Оценка влияния количества элементов ГС (количество  

элементов ГС увеличено с 20 до 30) на погрешность  
моделирования движения МПС 

 
Отличие сил натяжения ГС и мощности движителя также не пре-

вышает 3% (рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Отличие сил натяжения ГС и мощности движителя 
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Вывод. Анализ проектных задач при создании морских привяз-
ных систем (МПС) с гибкими связями (ГС), например, подводных 
привязных систем (ППС) и подводных буксируемых систем (ПБС), 
показывает, что значительную теоретическую сложность и наукоём-
кость приобретают расчёты гибких связей МПС, прочность и надёж-
ность их элементов. 

Проведенное тестирование компьютерной программы модели дина-
мики морской привязной системы (МПС) для режима циркуляции, пока-
зало работоспособность программы и позволяет использовать её в даль-
нейшем для проведения практических расчётов параметров МПС с ГС.  
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УДК 629.5 

ЗАДАЧИ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ САМОХОДНЫХ 
ПРИВЯЗНЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Автор: У Чан Си, магистрант, Национальный университет  
кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Современный самоходный привязной подводный аппарат (СППА, 
в англоязычной литературе – Remotely Operated Vehicle) представляет 
собой сложный программно-технический комплекс, предназначенный 
для выполнения поисковых, осмотровых, инспекторских и рабочих 
операций в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. 

В зависимости от своего назначения СППА является источником 
разнообразной телеметрической и научной информации. Телеметри-
ческая информация необходима для управления движением СППА и 
управления его манипуляторами и другими инструментами. Научная 
информация поступает от научных приборов, которые расположена на 
СППА и необходима для изучения подводной среды. 

Специальная аппаратура обеспечивает получение фото- и видеои-
зображений, а также регистрацию и передачу многочисленных пара-
метров состояния бортовых систем. В составе СППА имеется ком-
плекс приводов для маршевых движителей, подруливающих уст-
ройств и манипуляторов, управляемых бортовыми вычислительными 
машинами. 

Аппарат является весьма сложным объектом управления вследст-
вие большого количества влияющих параметров и сложной связи ме-
жду ними. Правильное функционирование всех информационных сис-
тем может быть обеспечено только на основе комплексного проекти-
рования СППА. Поэтому на ранних этапах проектирования СППА не-
обходим анализ: 

− прочности конструкции СППА; 
− статических и динамических свойств СППА; 
− возмущающих сил, которые действуют на СППА от механиче-

ских перемещений манипуляторов; 
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− присоединенных масс воды; 
− анализ факторов плавучести и остойчивости, которые влияют 

на качество выполнения задачи управления СППА. 
Перспективным является комбинированный метод проектирова-

ния СППА, когда по мере развития проекта совершенствуется его 
компьютерная геометрическая 3D-модель и физическое твердотельное 
макетирование СППА. По завершении проектирования макет СППА с 
достаточной степенью точности соответствует реально создаваемой 
конструкции. Макет имеет геометрические, прочностные и другие ха-
рактеристики, довольно близкие к реальным. Он может быть подверг-
нут статическим, динамическим, технологическим испытаниям и исс-
ледованиям в различных модельных условиях. 

На начальном (эскизном) этапе проектирования прорабатываются 
компоновочные схемы СППА и определяется размещение его основ-
ных агрегатов. При этом широко используется объемная компоновка 
агрегатов на упрощенном твердотельном макете. Ранее созданные го-
товые элементы СППА сочетаются с новыми элементами, которые 
заменяются упрощенными моделями в габаритных размерах реальной 
конструкции.  

Наиболее важный вопрос, решаемый на данном этапе – это выбор 
компоновочных проектных решений, определяющий статику и дина-
мику СППА в подводных условиях. Центральным моментом здесь яв-
ляется выработка достоверных оценок динамических характеристик 
конструкций. На проектных стадиях, как правило, нет достаточно то-
чно проработанных данных, необходимых для расчета динамики дви-
жения по распределению массовых и жесткостных характеристик, по-
этому их приходится получать на основе приближенных геометричес-
ких моделей, которые будут уточняться на последующих этапах. 

Далее, условия применения элементов СППА требуют выполне-
ния комплекса прочностных расчетов особо нагруженных частей 
конструкции. Твердотельное объемное представление весьма удобно 
при формировании расчетной модели для ее последующего экспорта в 
специализированные расчетные программы.  

В завершение этапа эскизного проектирования проводится конт-
рольное компьютерное моделирование всего подводного аппарата в 
трехмерном пространстве для окончательного определения характе-
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ристик. Определение остойчивости, плавучести и моментов инерции 
позволит правильно провести синтез системы управления подводного 
аппарата. Уточняющее геометрическое моделирование проводится на 
основе двумерных чертежей, выполняемых на этапе эскизного проек-
тирования. 

Важным вопросом также является определение присоединенных 
масс воды. Результаты геометрического моделирования и расчеты, 
описывающие поведение СППА во времени, позволяют определить 
реакцию объекта на управляющее воздействие. 

Выводы. Сформулированы основные задачи эскизного проекти-
рования самоходных привязных подводных аппаратов как основа для 
синтеза систем ручного, автоматизированного и автоматического 
управления. 
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СЕКЦІЯ 2. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИКА 
ПІДВОДНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ 

УДК 629.584 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РОЕМ 
АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Автор: Алоба Л.Т., аспирант, Национальный университет кораб-
лестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Робототехника роя представляет собой новый подход к коорди-
нации группового управления автономными необитаемыми подвод-
ными аппаратами (АНПА), которые состоят из большого числа в ос-
новном простых АНПА-агентов. Предполагается, что желаемое кол-
лективное поведение АНПА возникает из взаимодействия аппаратов 
между собой и взаимодействия аппаратов с окружающей средой. Этот 
подход возник в области искусственного интеллекта роя, а также изу-
чения биологии насекомых, муравьев птиц и рыб в природе. 

Исследованием робототехники роя является изучение конструк-
ции большого количества относительно простых агентов, их физичес-
ких свойств и их контролируемого поведения. Агенты в рое, как пра-
вило, простые по конструкции, небольшие по размерам и имеют низ-
кую стоимость. Это дает основные преимущества применения боль-
шого их количества для поисковых миссий на больших акваториях. 
Ключевым компонентом системы управления роем является связь ме-
жду агентами в группе, которая, как правило, местная, и гарантирует, 
что система будет расширяемой и надежной в функционировании. 

Простой набор правил на индивидуальном уровне агента может 
производить большой набор сложного поведения на уровне роя. Пра-
вила управления агентами абстрагируются от кооперативного поведе-
ния в природе роя. Управление роем децентрализованное, поэтому 
система управления показывает высокую эффективность, паралле-
лизм, масштабируемость и надежность. 

Рой АНПА-агентов движется согласованно в едином направле-
нии. Управление роем осуществляется с помощью двух основных 
правил управления:  
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− проксимальное управление, которое контролирует когезию роя 
с использованием локального диапазона и информацию о соседних 
роботах;  

− управление выравниванием, которое позволяет АНПА-агентам 
выровнять скорости в одном направлении, и использует более слож-
ные механизмы зондирования для получения ориентации соседних 
роботов.  

Рой используется для формирования формы, что облегчает транс-
портировку и сохраняет энергию. Хотя термин «самоорганизация» 
был введен давно в конце 1940-х годах кибернетиком У. Р. Эшби. [1] 

Одна из первых компьютерных моделей поведения роя была пре-
дложена Рейнольдсом [2]. В своей работе он показал, что поведение 
каждого агента роя определяется тремя компонентами: притяжение, 
отталкивание и выравнивание.  

Компонент «притяжение» позволяет агенту быть приближенным 
к своим соседям так, чтобы держать группу вместе. Компонент «отта-
лкивание» позволяет агенту держать минимальную дистанцию от сво-
их соседей, чтобы избежать столкновений. Компонент «выравнива-
ние» позволяет агенту поддерживать направление его движения в сре-
днем таким, чтобы все агенты двигались в одном направлении. 

Ducatelle и др. [3] исследовали проблему распределения задач в 
роботизированных роях. Несколько одновременных задач были расс-
мотрены и были предложены и сравнивали два алгоритма с точки зре-
ния масштабируемости и надежности. Первый был на основе световой 
сигнализации, в то время как второй использовал обмен информацией. 

Групповое поведение агентов, возникающее в роях, имеет боль-
шую гибкость и надежность [4], например, при планировании пути, 
распределении задач между агентами и многих других сложных кол-
лективных действиях. 

Типичную подводную миссию роя АНПА можно рассматривать 
как последовательность необходимых шагов, в которой, если шаг уда-
ляется, задание невозможно или очень дорого по выполнению. Из-за 
природы роботизированных роев, состоящих из большого числа прос-
тых агентов, должен быть механизм, чтобы надлежащим образом 
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освободить агентов из центрального узла в воду. Этот первоначаль-
ный выпуск должен гарантировать, что агенты будут иметь возмож-
ность сформировать первоначальное единство с тем, что они не теря-
ют свою местную связь, разойтись друг от друга, и, возможно, разде-
литься на непересекающиеся группы. По этой причине, первоначаль-
ный выпуск роя АНПА (фаза распаковки роя) должна активизировать-
ся, когда агенты высвобождаются из состояния плотной упаковки в 
целевой водной среде и активируются. 

Постоянно расширяющееся разнообразие приложений, в которых 
рассматриваются перемещения агентов роя, в том числе и для случаев, 
когда отдельные агенты могут не знать о том, как их местное движе-
ние влияет на поведение роя в целом, описаны в [5] 

Есть три способа обмена информацией в рое [6]: прямая связь, связь 
через окружающую среду и зондирование. Более чем один тип взаимодей-
ствия может быть использован в одном рое, например, каждый робот вос-
принимает окружающую среду и осуществляет связь со своим соседом. 

В последнее время проблемы роя привлекли большое внимание в 
различных областях, особенно в области биологии, физики, информа-
тики и техники управления. 

К современным теоретическим задачам в области организации и 
управления «роевыми» подводными технологиями поискового типа 
следует отнести: 

− задачу создания малогабаритных АНПА-агентов, которые мо-
гли бы длительное время выполнять подводную миссию; 

− задачу создания высокоэффективной системы коммуникаций 
(информационного обмена) между АНПА-агентами; 

− задачу создания специального математического обеспечения, 
позволяющего планировать подводные миссии поискового типа для 
группы АНПА, в частности, определение стартовых точек мисси  и 
планирования индивидуальных траекторий для каждого АНПА-агента 
с учетом общих требований по производительности; 

− задачу разработки характеристик окружающей среды и систе-
мы координации; 

− интеллектуальное распознавание окружающей среды и систе-
мы зондирования; 
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− инновационная система восприятия и принятия решений; 
− задачу определения и применения методологии для разработки 

новых операций; 
− методологию проектирования, верификации и валидации без-

опасных автономных подводных операций; 
− задачу разработки необходимой инфраструктуры для монито-

ринга и контроля подводных производственных операций; 
− семантическое промежуточное программное обеспечение для 

управления оперативной совместимости, сотрудничества и координа-
ции агентов роя; 

− новые функции для повышения автономности АНПА. 
В докладе излагаются результаты исследования в области органи-

зации управляемого движения роем АНПА при выполнении перехода 
от точки их выпуска в море к стартовым точкам начала миссии. 
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КОНЦЕПЦІЯ НЕНАСЕЛЕНОГО ПІДВОДНОГО АПАРАТА  
ДЛЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ДОННОЇ ПОВЕРХНІ 

Автори: В.С. Блінцов, д.т.н., проф.; П.С. Куценко, аспірант,  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

Сучасний стан підводно-технічної діяльності в України характе-
ризується  наявністю низки завдань щодо детального обстеження дон-
ної поверхні мілководних акваторій та цифрового  відеодокументу-
вання і картографування виявлениї підводних об’єктів. 

Такий тип підводних робіт відноситься до найбільш складних, 
оскільки вимагаї вісокої точності руху і позиціонування апаратури 
обстеження і документування, а також оскільки вимагає відповідного 
метрологічного забезпечення. 

Вказаний тип підводних робіт найбільш доцільно виконувати за 
допомогою спеціально створених засобів морської робототехніки – 
телекерованих самохідних ненаселених підводних апаратів (НПА), які 
мають можливість тривалого самостійного руху у морському середо-
вищі та забезпечують високу точність і продуктивність підводних ро-
біт вказаної номенклатури. 

Таким вимогам найбільш повно відповідають автономні пошуко-
во-обстежувально-картографувальні підводні апарати, які для опера-
тивного двохстороннього зв’язку з базою мають можливість інформа-
ційного обміну по радіобую [1]. 

Основна інформаційною продукцією такого НПА мають бути: 
− цифрова карта донної поверхні та підводних об’єктів (ПО); 
− сонограми донної поверхні з геодезичною прив’язкою; 
− фото та відео виявлених ПО з геодезичною прив’язкою. 
Такі НПА пропонується створювати для роботи за концепцією 

«все за одне занурення». В англомовній науково-технічній літературі 
близький за змістом підхід позначають терміном «Simultaneous Loca-
tion and Mapping» (SLAM), де він означає виконання під час одного 
занурення НПА двох підводних робіт – цифрового документування і 
картографування донної поверхні з одночасним контролем поточного 

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

63 



 

Підводна техніка і технологія 
VI Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

місцезнаходження та пройденого шляху [2]. Такий режм застосування 
НПА обумовлений тим, що умови проведення морських операцій, за-
звичай, мають суттєві обмеження у часі та у матеріально-технічному 
та фінансовому ресурсному забезпеченні. 

Навігаційне забезпечення такого НПА пропонується у складі: 
− компас; 
− лаг; 
− безплатформна інерційна навігаційна система; 
− система супутникової навігації. 
У якості пошукової апаратури маєютьбути передбачені наступні 

прилади: 
Пошукова апаратура: 

− гідролокатор бічного огляду; 
− гідроакустичний профілограф; 
− відео- та фотоапаратура. 
Особливо високі вимоги висуваються до системи автоматичного 

керування такими НПА. Зокрема, має бути передбачене: 
− автоматичне за програмою (інтелектуальне) курквання просто-

ровим рухом НПА; 
− керування по гідроакустичному каналу зв’язку; 
− по радіобую, який з’єднаний з НПА за допомогою оптоволо-

конного кабелю. 
У доповіді викладаються концептуальні основи створення НПА 

зрадіобуєм для виконання зазначених вище задач 
Список літератури: 
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УДК 629.584 : 681.5 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ  
КЕРУВАННЯ УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНИМ ПІДВОДНИМ 

РОБОТОМ 

Автори: О.В. Блінцов, докторант, Національний університет 
«Львівська політехніка», м. Львів, Україна; В.І. Корицький, аспірант, 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв, Україна 

На сьогоднішній день актуальним є питання організації пошуко-
вих та інспекційних підводних робіт у водоймах України з застосу-
ванням спеціалізованих підводних роботів [1, 2]. Однак, ефективність 
підводних робіт в значній мірі залежить від рівня підготовки операто-
рів підводного робота та його технологічного обладнання, а також 
можливостей системи керування роботом та рівня автоматизації його 
траєкторного руху. 

У загальному випадку системи керування підводними роботами по-
шукового та інспекційного класу мають реалізовувати наступні функції: 

− стабілізація курсу, за яким робот здійснює рух; 
− стабілізація глибини занурення робота або його висоти над 

ґрунтом; 
− стабілізація швидкості поступального руху підводного робота; 
− позиціонування робота в околі певної точки підводного простору; 
− керування рухом робота за складною просторовою траєкторією; 
− забезпечення ручного керування рухом робота. 
Як тренування екіпажа підводного робота так і синтез та впрова-

дження в експлуатацію зазначених регуляторів є досить трудомістки-
ми задачами. Вирішення цих задач авторами даної роботи вбачається 
в розробці спеціалізованого учбово-тренувального підводного робота 
та програмного забезпечення для керування ним. 

Виходячи з вимог, які зазначено вище, систему керування учбово-
тренувальним підводним роботом пропонується організувати за стру-
ктурою, яку зображено на рис. 1. Основним її елементом, який забез-
печує основні режими керування підводним роботом та перемикання 
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між ними, є програмне забезпечення системи керування, або іншими 
словами – головна керуюча програма. 

На вхід головної керуючої програми надходять сигнали від засобу 
керування x  (наприклад, джойстика), а також координати точок зада-
ної траєкторії його руху P



, які можуть задаватись оператором або на-
дходити від вищих рівнів системи керування. 

 

 
Рис. 1. Узагальнена структура системи керування  

учбово-тренувальним підводним роботом 
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Зазначені сигнали надходять до модуля обробки вхідних даних, 
який реалізує керування роботом в одному з трьох режимів: 

− ручний – керування виконується оператором підводного робо-
та за допомогою засобу керування; 

− автоматизований – частина параметрів підводного робота ке-
рується автоматично, наприклад, працює стабілізатор курсу або гли-
бини, а оператор керує рухом робота в горизонтальній площині; 

− автоматичний – робот здійснює рух за визначеною траєкторі-
єю без втручання оператора в процес керування. 

Результатом роботи модуля обробки вхідних сигналів є вектор 
заданих значень setu



 сигналів керування, який надходить до регулято-
рів та модуля моніторингу та протоколювання. 

Основним елементом програмного забезпечення системи керу-
вання є блок регуляторів. Кожен регулятор пропонується виконувати 
у вигляді самостійного програмного модуля, який вирішує окрему за-
дачу (наприклад, стабілізацію глибини або курсу). Такий підхід до-
зволить істотно спростити процес налагодження системи керування 
під час проведення басейнових та натурних випробувань. 

На основі заданих значень setu


, даних про кінематичні параметри 
підводного робота, а також налаштувань S



 блок регуляторів формує 
сигнали tu



 та eu


 керування відповідно рушійно-рульовим комплек-
сом та технологічним обладнанням підводного робота. У відповідь на 
сигнали керування виконавчі механізми робота змінюють власні ро-
бочі параметри ty



 та ey


, які вимірюються спеціалізованими сенсора-
ми та разом з навігаційними даними надходять до програмного забез-
печення системи керування. 

Навігаційні сенсори формують такі сигнали: вектори положення 
P


 та швидкості V


 поступального руху підводного робота в базовій 
системі координат; просторову орієнтацію H



 та швидкості обертання 
Ω


 підводного робота навколо осей зв’язаної системи координат. 
Зазначені телеметричні дані надходять до модуля моніторингу та 

протоколювання, задачами якого є протоколювання вхідних сигналів, 
сигналів керування виконавчими механізмами підводного робота та те-
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леметричної інформації, їх аналіз та сповіщення оператора про нештатні 
ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації робота. Отримані 
дані надходять до модуля обробки результатів, призначенням якого є ві-
зуалізації результатів експериментів та спрощення аналізу якості систем 
автоматичного керування та/або рівня підготовки оператора робота. 

В доповіді розглядаються особливості реалізації програмного за-
безпечення системи керування учбово-тренувальним підводним робо-
том на базі підводного апарата проекту «Інспектор», а також пробле-
ми синтезу систем автоматичного керування його рухом. 

Список літератури: 
1. Керівництво щодо здійснення інтегральної оцінки стану до-

вкілля на регіональному рівні. Затверджено наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України № 584 від 
14. 11.2008 р., 12 с. 

2. Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єк-
тів. Наказ МНС України від 18.12.2000 р., № 338., 3 с. 

УДК 629.5 

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУШІЙНО-
СТЕРНОВОГО КОМПЛЕКСУ (РСК) АНПА ПРИ РОБОТІ В 

КОСОМУ ПОТОЦІ 

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

У загальному випадку автономний ненаселений підводний апарат 
складається з наступних систем: корпусно-механічної системи; енер-
гетичної (здебільшого, електроенергетичної) системи; рушійно-
рульової системи, яка містить декілька рушійних механізмів, кожний з 
яких включає гребний гвинт (ГГ), валопровід (В), редуктор (Р) та гре-
бний електричний двигун (ГЕД), який живиться від керованого сило-
вого джерела електроживлення (КДЖ); баластної системи (БС), яка 
забезпечує регулювання плавучості апарата; інформаційно-керуючої 
системи (ІКС); навігаційної системи (НС); корисного вантажу (КВ) – 
вимірювальних та технологічних приладів [1]. 
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В ролі рушіїв АНПА мають гребні гвинти, керований рух яких за-
безпечується ГЕД, силовим перетворювачем електричної енергії та 
відповідною системою керування [2]. Сучасні АНПА обладнані більш 
розвиненим рушійно-стерновим комплексом (РСК), який складається 
з рушія (гребного гвинта, гребного гвинта в насадці, та ін.) і засобів 
управління (керма, поворотної насадки, заслінок і т. п.). 

Сила тяги гребного гвинта T уздовж осі вала, а також момент Q на 
валу визначаються по формулах [3]: 

 

 

( )
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/
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де ρ – питома густина води; ω, D, R – кутова швидкість обертання, ді-
аметр і радіус гвинта; rH – радіус маточини; Z – число лопатей ГГ; CY – 
коефіцієнт піднімальної сили елемента лопати; b – ширина спрямле-
ного контуру лопати; vR – результуюча швидкість потоку (з урахуван-
ням викликаних швидкостей), що натікає на елемент лопати; βI – кут 
індуктивної ходи; ε – коефіцієнт зворотної якості елемента лопати. 

Інтеграл в першій формулі, позначуваний через KT, називається 
коефіцієнтом упору гвинта, а інтеграл в другій формулі, позначуваний 
через KQ – коефіцієнтом моменту гвинта. З урахуванням цього форму-
ли приймають вигляд [3]: 

 
2

4
2 ;

4TT K D ω
= ρ

π

2
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4QQ K D ω

= ρ
π

   

 
Під час руху АНПА досить часто працює в режимі коли напрямок 

набігаючого потоку має деякий кут з віссю рушія. Тому виникає зада-
ча виявлення впливу косого потоку на номінальні  параметри рушій-
ного комплексу.  

Для розробки системи керування АНПА в косому потоці з рушій-
ним комплексом в насадці розглянемо аналітичне рішення задачі 
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впливу зміни кута та швидкості набігаючого потоку на гідродинамічні 
характеристики рушія. 

Силу упору гребного гвинта можна визначити наступним чином: 
 

 (( ) ),НПА НПАmP Q V Vα= − + ω −   

 
де Qm – масовий протік води крізь перетин рушія; VНПА – швидкість 
набігання води на рушій (дорівнює швидкості АНПА); αω – співвісна 
швидкість на виході з рушія. 

Позначимо площу перерізу рушію, як Fp, а швидкість води в пе-
рерізі – Vs, тоді:  

 
 (( ) )НПА НПАp sP F V V Vα= − ρ + ω − .  

Якщо вважати, що при виході з насадки маємо повну співвісну 
швидкість, тоді можна записати  s НПАV V α= + ω . 

Позначивши 
НПАV

αω
ω = , отримаємо вираз для проекції сили упору 

на вісі в системі координат, що пов’язана із рушієм, рис.1: 
 

 
Рисунок 1 – Рухома система координат 
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Виразимо силу упору рушія Р0 при роботі у співвісному потоці (α 

= 0), 2
0 (1 )p НПАP F V= ρ + ω ω . Тоді вираз для проекції сили упору можна 

записати у вигляді: 
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Використаємо відомий коефіцієнт навантаження рушія по упору: 
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Виразивши з цього рівняння ω , отримаємо кінцеві формули для ро-

зрахунку проекцій сили упору при роботі рушія в косому потоці води [4]: 
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Під час розробки системи керування АНПА для досягнення точності 

стабілізованого руху необхідно безперервно компенсувати дію зовніш-
нього збурення на апарат. При цьому досить зручно було б знати залеж-
ність кута напряму дії результуючої сили від кута набігаючого потоку.  А 
також залежність сили упору рушія від швидкості косого потоку. 

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

71 



 

Підводна техніка і технологія 
VI Всеукраїнська науково-технічна конференція 

з міжнародною участю 
 

Список літератури: 
1. Ставинський, А.А. Удосконалення математичної моделі само-

хідного підводного апарата для дослідження просторового руху /  
А.А. Ставинський, С.В.Блінцов. [Текст] // Збірник наукових праць На-
ціонального університету кораблебудування. – Миколаїв: НУК, 2004. 
– № 3 (396). – с. 161–166. 

2. Ястребов В.С., Горлов А.А., Симинский В.В. Электроэнергетиче-
ские установки подводных аппаратов. – Л.: Судостроение, 1986. – 208 с. 

3. Вельтищев В.В. Анализ влияния скошенного потока на рабо-
чие характеристики движителей необитаемых подводных аппаратов. 
[Текст] / Вестник МГТУ «Актуальные проблемы развития ракетно-
космической техники и систем вооружения». – 2010. – С. 97-106. 

4. Бражко, А. С. Моделирование работы гребного винта в насад-
ке в косом набегающем потоке [Текст] / А. С. Бражко, Ю. М. Король // 
Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв, №1, 2014р. 

УДК 629.584 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ 
ПІДВОДНОГО АПАРАТА З РАДІОКАНАЛОМ 

Автор: А.С. Сірівчук, викладач, Національний університет кораб-
лебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

В наш час найбільш перспективними носіями вимірювального 
обладнання є телекеровані підводні апарати(ТПА). Зазвичай ТПА ви-
конуються в двох видах: прив’язні та автономні.  

Прив’язні ТПА зв’язані з судном носієм гнучким кабель-тросом 
по якому передається живлення та сигнали керування. Основними 
превагами таких апаратів є необмежений час роботи та керування в 
режимі реального часу. До недоліків відносять робочу зону обмежену 
кабель-тросом та складність керування, що обумовлена негативним 
впливом кабель-тросу. 

Автономні телекеровані підводні апарати керуються за допомо-
гою гідроакустичного каналу зв’язку, а джерело їх живлення знахо-
диться на борту апарата. Перевагами є необмежена робоча зона, від-
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носна простота керування. Основними недоліками є неможливість пе-
редачі відеозображення, обмежений час роботи під водою та відносно 
висока вартість, за рахунок складної системи керування. 

Для роботи в прибережних зонах більш доцільно використовува-
ти підводний апарат з керуванням через буй зв’язку(рис.1). Перевага-
ми такої конструкції підводної системи є менша можливість заплуту-
вання, більша робоча зона в порівнянні з прив’язними апаратами, 
більш швидкий обмін інформацією між апаратом та постом керування 
в порівнянні з автономними. 

 

Буй 
радіозв’язку

Пост
керування Судно носій

Підводний 
апарат

 
Рисунок 1. – Технологія проведення підводних робіт 

 
Такий тип автономного апарата значно зменшує його вартість на 

зменшує складність системи керування. Це досягається за рахунок 
можливості оперативного ручного керування. 

Структуру системи керування (рис. 2) можна розділити на три ос-
новні частини: пост керування, радіобуй та сам апарат. Пост керуван-
ня знаходиться на судні-носії або на берегу. Основною частиною пос-
та керування є персональний комп’ютер для керування апаратом та 
обробки отриманих даних. Оскільки крім навігаційних даних та даних 
про стан підводного апарату необхідно також слідкувати отриманими 
даними від робочих інструментів, то на посту керування встановлю-
ється допоміжний монітор. Керування апаратом відбувається за допо-
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могою пристрою керування, в якості якого може виступати джойстик 
серійного виробництва. Для зв’язку з апаратом використовується Wi-
Fi маршрутизатор з підсилюючою антеною. 
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Рисунок 2 – Структура системи керування 

 
Радіобуй призначений для зв’язку між апаратом та постом керу-

вання. Безпосередню задачу зв’язку виконує точка доступу Wi-Fi з 
двома входами Ethernet. Перший порт використовується для зв’язку 
апаратом то кабель-тросу, а другий для зв’язку з іншими пристроями 
радіобуя. Оскільки всі системи в радіобуї живляться від акумулятор-
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них батарей, то необхідно встановити контролер стану заряду акуму-
ляторних батарей (АКБ). Для сигналізації положення радіобуя необ-
хідно на нього встановити проблисковий маяк, це дозволить більш 
зручно візуально відстежувати його положення. GPS встановлюється 
для відстеження точки занурення апарата та його приблизного місце-
положення. Контроль та зв’язок з периферійними пристроями забез-
печує контролер радіобуя. 

Обладнання підводного апарата розміщено в міцних корпусах 
(МК), розділених за призначенням. Такий підхід підтверджує модуль-
ність конструкції апарата та збільшує електроенергетичну сумісність 
всього обладнання в цілому. 

Головний МК, з точки зору системи керування, включає в себе 
основні елементи керування та зв’язку. Основним вузлом зв’язку є 
Ethernet комутатор, який зв’язує бортовий комп’ютер та ІР-камеру з 
буям радіозв’язку. Для живлення камери та зв’язку з нею по одному 
кабелю використовується РОЕ-адаптер.  

Для дотримання модульності конструкції та можливість викорис-
тання серійних пристроїв всі виконавчі механізми керуються за допо-
могою інтерфейсу RS-485. Оскільки бортовий комп’ютер (БК) не має 
можливості одночасно керувати усіма пристроями, то в якості промі-
жної ланки використовується розширювач інтерфейсу, який керується 
БК від швидкісного інтерфейсу SPI, та керує виконавчими механізма-
ми по інтерфейсу RS-485.  

Для начіпного обладнання використовується рухома платформа 
задачею якої є забезпечення динамічного позиціонування начіпного 
обладнання підводного апарата. Вимоги до системи керування такої 
платформи є точність, швидкодія та відсутність пере регулювання. 
Платформа в своєму складі завжди має гіроскоп та акселерометр, для 
визначення кутів крену та диференту, а також швидкості їх зміни. 

Висновок . Запропонована система інформаційного обміну підт-
римує принципи модульності конструкції підводного апарата, що за-
безпечує йому широкий обсяг виконуваних задач. 
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РОЗРОБКА СТРУКТУРИ РУШІЙНО-РУЛЬОВОГО 
КОМПЛЕКСУ ПІДВОДНОГО АПАРАТА 

З КЕРУВАННЯМ ПО РАДІОКАНАЛУ 

Автори: А.С. Сірівчук, викладач; К.В. Птічкін, Національний  
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

В даний час при дослідженні підводних об'єктів все частіше за-
стосовуються незаселені телекеровані прив'язні підводні апарати, і з 
кожним роком тенденція застосування такої техніки зростає. У зв'язку 
з цим виникає необхідність створення підводного апарату, побудова-
ного з використанням ресурсозберігаючих технологій і володіє необ-
хідною функціональністю.  

Для роботи в прибережних зонах більш доцільно використовува-
ти підводний апарат з керуванням через буй зв’язку. Перевагами такої 
конструкції підводної системи є менша можливість заплутування, бі-
льша робоча зона в порівнянні з прив’язними апаратами, більш швид-
кий обмін інформацією між апаратом та постом керування в порів-
нянні з автономними. 

Такий тип автономного апарата значно зменшує його вартість на 
зменшує складність системи керування. Це досягається за рахунок 
можливості оперативного ручного керування. 

Однією з основних задач, що постає перед проектування підводних 
апаратів є розробка структури його рушійно-рульового комплексу (РРК).  

РРК дозволяє здійснювати поздовжній рух, просторове маневру-
вання і стабілізацію ПА в водному середовищі при виконанні ним ро-
бочих операцій. Зазвичай РРК ПА складається з маршового (основно-
го) рушія, що забезпечує поздовжній рух, і декількох допоміжних – 
для здійснення просторового маневрування. 

Розділивши двигуни за призначенням обираємо конструкцію РРК 
(рис. 1), що складається з одного потужного маршового двигуна, двох 
лагових, для забезпечення бокового руху та повороту та двох вертика-
льних рівнодіюча сила яких проходить через центр мас апарата. 
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Рисунок 1 – Загальна 3D-модель апарата 

 
Розділення двигунів в системі РРК за їх призначенням дозволяє 

спростити систему керування рухом підводного апарата.  
Для забезпечення лаговими двигунами однакового упору необ-

хідно забезпечити на валу зустрічне обертання гвинтів, це збільшить 
загальний упор рушія, а також забезпечить однакову силу упору при 
руху в різному напрямку. 

Висновок. Представлена структура рушійно-рульового комплексу є 
найбільш оптимальною для інспекційних та пошукових підводних апаратів. 

УДК 629.584 

АНАЛИЗ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА ДЛЯ 
АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Автор: Доан Фук Тхи, магистр, Национальный университет  
кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев, Украина 

Задача надежного информационного обмена между автономными 
необитаемыми подводными аппаратами (АНПА, в англоязычной литера-
туре – Autonomous Underwater Vehicle. AUV) на современном этапе раз-
вития подводной робототехники становится все более актуальной [1]. 
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Особо остро стоит вопрос построений таких систем при организации 
группового движения АНПА, когда необходимо обеспечивать обмен на-
вигационной и управляющей информацией в реальном времени [2, 3]. 

В настоящее время в подводной среде передача информации 
осуществляется с помощью акустических волн. Для управления под-
водными аппаратами необходимо организовать беспроводную линию 
связи под водой, например между надводным судном и АНПА или 
между несколькими АНПА. 

Сегодня для оперативного управления АНПА [4] и передачи те-
леметрии требуется канал передачи информации со скоростью не ме-
нее нескольких Кб/с. Целью доклада является сравнительный анализ 
существующих гидроакустических модемов и представление рекоме-
ндаций к их практическому применению в современніх проектах под-
водной робототехники.  

В настоящее время на рынке представлены гидроакустические мо-
демы фирм Aquatec [5], Sonardyne [6], LinkQuest [7], Штиль [8] и др. 
Возможности современных модемов позволяют передавать данные со 
скоростями до 48 кбит/с на дистанциях до 1–2 км (модем S2CR 40/80 
фирмы EvoLogics GmbH), либо до 7–10 км со скоростью 2,5 кбит/с 
(UWM10000) [9]. В указанных разработках используются фазовая ма-
нипуляция, запатентованная технология модуляции S2C [10], частотная 
модуляция и др. Заявленные скорости передачи информации достигаю-
тся при определённых условиях в гидроакустическом канале.  

Однако реальные условия разнообразны и такие явления, как ре-
фракция, рассеяние, реверберация и др. [11] приводят к тому, что аку-
стический сигнал на приёмной стороне является искажённым. Иска-
жения принимаемого сигнал значительно снижают скорость передачи 
данных по гидроакустическому каналу.  

Одним из путей снижения влияния искажений сигнала на качест-
во демодуляции является разработка алгоритмического обеспечения 
для цифрового синтеза сигналов в передатчике и их цифровой обрабо-
тки в приёмнике [12].  

В таблице 1 приведен сравнительный анализ гидроакустических 
модемов.  
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Таблица 1 Сравнительный анализ гидроакустических модемов  

Название Страна Моду- 
ляция Параметры 

Скорость пере-
дачи информа-

ции 
AQUAmodem 
(Aquatec) США MFSK Глубина 3000 м  

дальность 3 км 
300 бит/с 

UCOM Dir 
LMF 
(Sonardyne) 

Англия QPSK 
Глубина 3000 м  
дальность 3 км 

10 кбит/с 

EvoLogics 
S2C M Mini 

Герма-
ния S2C 

Глубина 1000–
2000 м 
Дальность 1000–
3500 м 

13,9–31,2 
кбит/с 

Modems S2C 
R 12/24 

Глубина 6000 м  
Дальность 
6000 м 

до 9,2 кбит/с 

Develogic 
Modular  
Hydro Acous-
tic Modem 

Герма-
ния 

OFDM-
MDPS
K 

Глубина 1950 м 
6000 м 
Дальность 30000 
м 

7000 бит/с 3400 
бит/с 145 бит/с 

Модем Кон-
церн «Океан 
прибор» НИИ 
«Штиль» 

Россия OFDM 

Дальность 
1300 м  
BER 10–3–10–9 

13,95 кбит/с 

Разрабатыва-
емый гидро-
акустический 
модем 

Россия QAM 

Глубина 6000 м  
дальность 30 км  
BER 10–6 

до 25,5 кбит/с 
(не менее 6,5 
кбит/с, зависит 
от гидро-
акустич. канала) 

 
Таким образом, основными техническими характеристиками гидро-

акустического модема являются: дальность действия, скорость передачи 
данных, полоса частот излучаемых сигналов, центральная частота.  

В докладе обсуждаются преимущества и недостатки современных 
гидроакустических модемов для применения в управлении АНПА. 
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СЕКЦІЯ 3. ПІДВОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА ЕКСПЕДИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УДК 629.584 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ  
И ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ  
ДЛЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

Авторы: В.С. Блинцов, д.т.н., проф.; Ж.Ю. Бурунина, к.т.н., доц., 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала  
Макарова, г. Николаев, Украина 

Азово-Черноморский бассейн включает в себя Черное и Азовское мо-
ря. Воды бассейна используются для хозяйственное деятельности 7 стран – 
Украины, России, Грузии, Абхазии, Турции, Румынии, Болгарии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Азово-Черноморский бассейн 

 
Черное море является одним из самых уникальных морей на пла-

нете Земля: 
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− воды Черного моря насыщены сероводородом, начиная с глу-
бины 80-150м и до 2211м (источник энергии и консервант для затону-
вших артефактов); 

− на шельфе Черного моря (глубина до 120-150 метров) распо-
ложены большие поля газовых и грязевых вулканов (угроза судоходс-
тву); 

− на дне Черного моря на глубинах более 700м расположены га-
зогидраты (горючий газ метан в твердой форме), общий объем кото-
рых достигает 25 триллионов кубометров, что является уникальным 
источником энергии для стран Причерноморья. 

Кроме того, Черное море может быть частью нового «Шелкового 
пути» из Китая в Европу через Грузию и Украину (рис.2). Поэтому на 
повестку для встают вопросы развития морской инфраструктуры и 
вопросы безопасности использования этой международной транспор-
тной магистрали. 

 

 
Рисунок 2 – Новый «Шелковый путь»  
с использованием вод Черного моря 
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Очевидно, что к основным направлениям международного сотру-
дничества на Черном и Азовском морях сегодня можно отнести рабо-
ты по изучению и освоению ресурсов этого бассейна с использовани-
ем подводных аппаратов-роботов: 

− исследование гидрологии и добыча энергетического сырья (га-
за, нефти, газогидратов); 

− подводная археология; 
− безопасность портов и морских транспортных путей (борьба с 

морским терроризмом). 
По каждому из указанных направлений сотрудничества Национа-

льный университет кораблестроения имени адмирала Макарова имеет 
положительный опыт успешного применения средств подводной ро-
бототехники как на отечественном, так и на международном рынках. 

В докладе излагаются основные результаты такого сотрудничест-
ва и обсуждаются дальнейшие перспективы в направлении внутриук-
раинской и межународной кооперации в области морской робототех-
ники для Азово-Черноморского бассейна.  

УДК 629.5 

ОРГАНІЗАЦІЯ СПУСКО-ПІДЙОМНИХ РОБІТ ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ ВАНТАЖНОГО САМОХІДНОГО 

ПІДВОДНОГО НОСІЯ 

Автори: А.М. Войтасик, викладач; О.П. Клочков, викладач;  
М.Ю. Сова, студент; О.Ю. Терещенко, студент, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 
Україна 

Виконання спуско-підйомних операцій є однією з найважливіших 
задач, що необхідно реалізовувати максимально безпечно та ефектив-
но. Будь-яке порушення правил техніки безпеки при проведення тако-
го роду робіт може призвести до негативних наслідків: від пошко-
дження коштовного обладнання встановленого на підводному апараті 
і навіть до людських втрат. 

При залученні до виконання підводно-технічних робіт вантажно-
го самохідного підводного апарата (ВСПН) необхідно з великою від-
повідальністю віднестися до організації спуско-підйомних робіт [1]. В 
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рамках поставленої задачі силами морської лабораторії Дельта було 
розроблено мобільний стапель (див. рис.1). 

 

  
а) б) 

а) – початкове положення вантажної платформи; 
б) – кінцеве положення вантажної платформи; 

Рисунок 1– Мобільний стапель для виконання спуско-підйомних  
операцій з залученням робочого макету проекту ВСПН 

 
На рис.2 представлено фотофрагменти проведення спуско-

підйомних операцій робочого макету ВСПН з застосуванням мобіль-
ного стапеля поблизу причалу. 

Застосування виготовленої конструкції дозволяє повною мірою 
реалізовувати спуск та підйом підводних апаратів великих габаритів. 
Так наприклад, габаритні розміри робочого макету ВСПН складають 
2700х1300х580 мм при масі 200 кг [2].  

До складових елементів мобільного стапеля входять: 
− вантажна рама – 1 шт.; 
− відкидна рама – 1 шт.; 
− пішохідний трап – 2 шт. 
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а) б) 

 

 
г) 

 
в) д) 

а) – монтаж конструкції; б) – переміщення та занурення стапеля під 
воду; в) – перевірка правильності установки конструкції; г) – спуск 

ВСПН на воду; д) – робота ВСПН на точці 
Рисунок 2 – Проведення спуско-підйомних операцій робочого макету 

ВСПН з застосуванням мобільного стапеля 
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Мобільний стапель було розроблено за принципом модульності 
та виготовлено з чорного металу, так при необхідності пішохідний 
трап можна закріплювати як з однієї сторони так і з обох сторін ван-
тажної рами (див. рис.3). Маса конструкції становить 48 кг. 

 

  
а) б) 

 
в) 

а) – перша конфігурація стапеля (вид зверху);  
б) – друга конфігурація стапеля; в) вид спереду 

Рисунок 3 – Габаритні розміри мобільного стапеля 
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Висновки  
На сьогоднішній день виготовлена конструкція застосовується 

при виконанні спуско-підйомних операцій під час підводних випробу-
вань робочого макету ВСПН. Мобільний стапель рекомендується за-
стосовувати при виконані спуско-підйомних робіт з берегової лінії.  

Список літератури: 
1. Войтасик, А.М. Спеціалізований вантажний саморушний теле-

керований підводний носій як інструмент моніторингу підводної об-
становки України [Текст] / А. М. Войтасик // Автоматика та електро-
техніка: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції сту-
дентів та молодих учених з міжнародною участю: – Миколаїв: НУК, 
2013. – С. 141-143. 

2. Блінцов, В.С. Створення підводного апарата-робота транспор-
тно-вантажного типу [Текст] / В.С. Блінцов, А.М. Войтасик // Ство-
рення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умо-
вах: Збірник тез доповідей 16 науково-технічної конференції / ДНВЦ 
ЗС України – Чернігів: Брагинець О.В., 2016. – С. 50-51. 

УДК 902.034 

ПОДВОДНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В 
АКВАТОРИИ ТЕНДРОВСКОЙ КОСЫ В 2016 ГОДУ 

Автор: В.Е. Герасимов, Институт археологии Варшавского  
университета, г. Варшава, Польша 

В докладе приведены результаты подводных археологических ра-
зведок, проводившихся в 2016 г. в акватории Тендровской косы на 
Северо-Западном шельфе Черного моря в административных границах 
Херсонской области, Украина. Кратко охарактеризованы подвергшее-
ся исследованию обнаруженное место кораблекрушения римского 
времени и обнаруженный (впервые) археологический материал. Пред-
ставлены наиболее интересные категории подъёмного материала. Да-
на общая оценка результатам выполненных работ. Указаны перспек-
тивы дальнейших исследований. 

В сезон 2016 г. совместной подводно-археологической экспеди-
цией «Ахиллос Дромос» (рук. М.М. Иевлев, В.Е. Герасимов) ИА НАН 
Украины г. Киев Украина, и отдела подводной археологии Института 
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археологии Варшавского Университета и студенческого кружка „Wod. 
O. Lot.”  г. Варшава (Польша) были проведены подводные археологи-
ческие разведки в акватории Тендровской косы на шельфе Черного 
моря, Херсонская область Украина (рис. 1). 

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Фрагменты исследований: а) – работа археолога-
аквалангиста; б) – доставка артефактов на экспедиционное судно 

 
Подводные археологические разведки были сосредоточены в аква-

тории у северной оконечности Тендровской косы как со стороны Тенд-
ровского залива, так и со стороны моря. Помимо визуальных разведок 
аквалангистами были проведены непроникающие разведки дна аквато-
рии с использованием эхолота-профилографа и гидролокатора бокового 
обзора. В результате проведенных исследований удалось составить ба-
тиметрическую карту северной – северо-западной оконечности косы. 

В ходе визуальных разведок был выявлен подъемный материал как 
на берегу, так и под водой на относительно небольшом участке (рис. 2).  

Археологический материал представлен 2 горловинами амфор, 11 
фрагментами стенок амфор, 2 фрагментами черепицы и одним фраг-
ментом бронзовой или медной бляшки, представляющего собой, ско-
рее всего, часть обшивки, так как на нем сохранились отверстия от 
гвоздей. Все обнаруженные артефакты относятся к одному периоду I 
в. н. э. и скорее всего представляют собой остатки кораблекрушения. 
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а) б) 

Рисунок 2 – Результаты археологических исследований:  
а) – поднятые с дна моря артефакты; б) – перспективные участки моря 

для дальнейших исследований 
 
Вывод. В результате проведенных исследований удалось составить 

точную батиметрическую карту дна акватории и плотности донных от-
ложений, обнаружить пять потенциальных подводных археологических 
объектов, представляющих интерес для дальнейших исследований, и 
одно возможное место кораблекрушения римского периода. 

БАТИМЕТРИЧНІ РОЗВІДКИ В РАЙОНАХ ДНІПРО-БУЗЬКОГО 
ЛИМАНУ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ТЕНРІВСЬКОЇ КОСИ 

Автори: М.М. Ієвлев, к.і.н., Інститут археології НАН України,  
м. Київ, Україна; О.В. Чубенко, фахівець, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна 

Експедиція Інституту археології НАН України проводила архео-
логічні дослідження у 2015 – 2016 р.р. в районі Дніпро-Бузького ли-
ману (Очаківський район Миколаївської області), мису Бубликова (бі-
ля с. Олександрівка Білозерського  району) та  західної частини Тен-
дерівської коси (Голопристанський  район Херсонської області).  Дос-
лідження проводилися з метою визначення мінімальних та максима-
льних відміток рівня Чорного моря, відтворення стародавньої берего-
вої смуги, яка існувала в цих районах з VІІ ст. до н.е. до ХVІІ ст. н.е., а 
також пошуку стародавніх поселень, які були затоплені внаслідок під-
няття рівня води. При проведенні робіт використовувалися новітні 
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неруйнівні методи археологічних досліджень. 
Батиметричні дослідження, які проводилися в 2015 р. у Очаківсь-

кому районі Миколаївської області [1], довели, що рівень Дніпро-
Бузького лиману у VІІ ст. до н. е. – ХVІ ст. н.е. був нижче сучасного  
приблизно на  -5, – 4 м. Згідно данних різних дослідників рівень  Чор-
ного моря за цей час змінювався від відміток -8 до + 1 м [2]. Було 
встановлено, що берегова смуга в районі Дніпро-Бузького лиману 
проходила на відстані від 1,5 км до 350 м від сучасної. Так, в районі 
західної частини Кінбурської коси, з її північного боку, берегова смуга 
знаходилася  на відстані  до 500 м від сучасної. Дослідження в районі 
о. Березань підтвердили припущення дослідників, що острів у старо-
давні часи був напівостровом [3], та показали наявність ще одного не-
відомого до цього часу острову, який існував в цьому районі в часи 
античності та середньовіччя (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Батиметрична зйомка в районі о. Березань 
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Батиметричні дослідження у с. Соляне Очаківського району Ми-
колаївської області встановили, що берегова смуга проходила на відс-
тані до 1,5 км. На цій затопленій території було відкрито частини ан-
тичного поселення та середньовічного городища [1].  

Батиметричні дослідження проведені в районі с. Парутіно  підтвер-
дили раніш встановлені факти, зазначені у Шилика К.К. [4], що берегова 
смуга в районі античного міста Ольвія проходила на відстані 300-500 м 
на схід від сучасної. На сьогодення  затоплена частина міста Ольвія скла-
дає близько 17 га, знаходиться на глибинах від -2 до – 4,5 м [5].  

Дослідження у 2016 р. проводилися в районі мису Бубликова та 
західній частині Тендрівської коси (рис. 2). Мис Бубликова розташо-
ваний між двома великими балками: Бубликової та Олександрівської. 
Головним об’єктом досліджень було вибрано мис Бубликова, як най-
більш перспективний район для досліджень та апробації апаратури 
при проведенні неруйнівних методів археологічних досліджень.  

 

 
Рис.2. Місце розташування мису Бубликова 
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Це пояснюється тим, що саме він найбільш зазнав руйнацій вна-
слідок підняття рівня води Чорного моря, яке обумовило підняття рів-
ня води у Дніпро-Бузькому лимані. Згідно даних, отриманих при про-
веденні батиметричних досліджень, мис Бубликова у часи античності 
та середньовіччя мав значно більшу довжину. Його затоплена частина 
мала довжину до 2 км (на захід від сучасної берегової смуги), та пло-
щу біля 33-35 га. Мис Бубликова займав дуже зручне стратегічне по-
ложення, дозволяючи контролювати пониззя р. Південний Буг. Таким 
чином цей мис разом з мисом Станіслав дозволяв здійснювати конт-
роль над усіма водними шляхами в районі акваторії Дніпро-Бузького 
лиману. Саме на мису Станіслав, посилаючись на письмові свідчення 
Геродота, більшість дослідників розташовує античний храм Деметри. 
У своєї книзі Геродот досить точно вказує місце розташування цього 
храму, який знаходився згідно його повідомленню на вузькій клино-
подібній смузі землі, яка мала назву мис Гиполая.  

Однак треба відмітити, що до мису Станіслав від міста Ольвія, з 
якого згідно повідомлення Геродота можливо було би побачити храм 
Деметри, відстань складає понад 23 км. Це припущення про можли-
вість побачити цей храм з Ольвії  визиває сумніви.  

В першу чергу це пояснюється тим, що згідно загально прийнятих 
вимірів пряма видимість на водній поверхні складає приблизно 11 км. Та-
ким чином вірогідність  побачити храм Деметри з Ольвії виглядає досить 
проблематичною. Інша річ, коли йдеться про мис Бубликова, відстань до 
якого складає 14,3 км, що дає більшу можливість  побачити храм Деметри 
з міста Ольвія (рис. 2). Саме можливість встановити місце розташування 
храму Деметри на мису Бубликова обумовило проведення батиметричних 
досліджень його затопленої частини. При виборі місця було враховано те, 
що поряд з мисом Бубликова у районі Олександрівської балки, згідно да-
них отриманих під час археологічних розвідок, окрім поселень та ґрунто-
вих могильників античного часу, був зафіксований давньоруський могиль-
ник ХІІ ст. Це може свідчити на користь того, що на мису Бубликова могло 
розташовуватися поселення чи городище цього часу. У районі мису Буб-
ликова у прибережній смузі були зафіксовані численні обкатані фрагменти 
античної і давньоруської кераміки, та  шматки залізних шлаків. 
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Проведені батиметричні дослідження зафіксували на затопленій 
території мису Бубликова декілька ділянок підвищень з більшою 
щільністю ґрунту, яки знаходяться на відстані біля 1 км від сучасного 
берегу лиману. Глибини в районі цих  підвищень складали -1,5 -2 м. Зі 
східного боку їх розташування також було зафіксовано продовжну 
смугу, яка мала напрям з півдня на північ. Різниця між глибинами зі 
західної та східної сторін від цієї смуги складає більш чим 2 м.  

Також вздовж підвищення зафіксовано підвищена щільність ґру-
нту, що вказує на можливість існування штучно збудованого підпор-
ного муру. Проведені батиметричні дослідження дозволяють зробити 
припущення про можливість існування на цьому місці комплексу 
зруйнованих споруд, які відносяться до досліджуємого часу (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Батимитрична зйомка в районі розташування мису Бубликова 

 
Дослідження західної частини Тендровської коси були проведені 

вздовж її берегової смуги довжиною 12 км, на  відстані 50 м, загаль-
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ною площею біля 600 га (рис.4). Найбільш цікаві об’єкти були зафік-
совані з її південного боку. У цьому місці було зафіксовано підняття 
дна моря, яке не є характерним для утворень обумовленими  природ-
ними чинниками. У місці знаходження цих підвищень було також за-
фіксовано значне посилення щільності ґрунту, що може вказувати на 
їх штучне походження (рис. 5). Подібні підняття були зафіксовані у 
затопленій частині античної Ольвії, у районі знаходження її порту. 
Вздовж берегової смуги було зафіксовано значну кількість обкатаних 
фрагментів античної та, можливо, середньовічної кераміки. Врахову-
ючи це, можна зробити припущення, що в цьому місці можливо роз-
ташовувався стародавній порт чи корабельна стоянка. 
 

 
Рис. 4. Загальний план місця розташування місць проведення  

батимитричних досліджень в районі західної частини Тендровської коси 
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Таким чином при проведенні батиметричних розвідок на території 
водної акваторії Чорного моря Херсонської області було виявлено два міс-
ця вірогідного знаходження двох дуже цікавих стародавніх об’єктів. 

Подальше проведення підводних археологічних досліджень в ра-
йоні їх розташування дадуть можливість встановити час їх будівницт-
ва та їх призначення. 

 

  
Рис. 5. Карти батимитричної та гидрографічної зйомок 

з північного боку Тендровської коси  
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УДК 629.584 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ 
ГЛИБОКОВОДНИМИ АРХЕОЛОГІЧНИМИ 

ПРОЕКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МОРСЬКОЇ 
РОБОТОТЕХНІКИ 

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

Підводна археологія належить до важливих напрямків наукової 
діяльності, яка за рівнем безпеки потребує широкого застосування те-
лекерованих ненаселених підводних апаратів (НПА). Підводні архео-
логічні проекти відносяться до класу високотехнологічних, таких, які 
потребують сучасного технічного і технологічного забезпечення, від-
повідної організаційної підготовки та залучення відносно великих об-
сягів ресурсів. Очевидно, що глибоководні археологічні дослідження 
супроводжуються значною кількістю ризиків, в тому числі й такими, 
що можуть призводити до зриву археологічного проекту чи програми.  

Відсутність сучасних моделей та механізмів управління ризиками 
при виконанні проектів глибоководних археологічних досліджень сут-
тєво впливає на їх ефективність і потребує вирішення низки питань 
теоретичного та прикладного характеру. 

Тому актуальним є питання ідентифікація ризиків, що виникають 
в проектах глибоководних археологічних досліджень з використанням 
телекерованих ненаселених підводних апаратів. Така ідентифікація 
має утворити основу для їх подальшого врахування у проектах глибо-
ководної археології. 

Аналіз показує, що до основних ризиків при виконання вказаних 
проектів можна віднести: 

− ризик наявності трубопроводів, пов'язаний з невизначеністю 
наявності трубопроводів в районі проведення досліджень; 

− ризик наявності електричних кабелів, пов'язаний з невизначе-
ністю наявності електричних кабелів та елементів оптоволоконного 
зв’язку; 
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− ризик наявності вибухонебезпечних предметів, пов'язаний з 
невизначеністю наявності в районі досліджень вибухонебезпечних 
предметів; 

− ризик складності донної поверхні, пов'язаний з особливостями 
донної поверхні в районі досліджень; 

− ризик, пов'язаний з наявністю в районі досліджень предметів 
хімічної та радіоактивної небезпеки; 

− ризики, пов’язані зі штормовими, вітровими, температурними 
умовами та льодовою обстановкою в районі проведення досліджень; 

− ризики, пов’язані з аномальними умовами гідрології, течіями, 
замуленістю, прозорістю та засоленістю води в районі досліджень; 

− ризики вибору технології проведення глибоководних археоло-
гічних досліджень; 

− ризики, пов’язані з вибором обладнання для проведення гли-
боководних археологічних досліджень; 

− ризики, пов’язані з вибором судна-носія НПА, технічні харак-
теристики якого можуть неповністю задовольняти вимогам підводної 
археологічної експедиції; 

− ризики, пов’язані з вибором програмного забезпечення, яке за-
лучається до планування та керування морською археологічною екс-
педицією; 

− ризики, пов’язані з вибором географічних координат дослі-
джень, що утруднює чи робить неможливим виконання робіт (активне 
судноплавство на акваторії, де виконуються підводні археологічні до-
слідження, помилки з призначенням місця постановки судна-носія та 
місця занурення НПА); 

− ризики, пов’язані з помилками управління; 
− ризики, пов’язані з захворюванням команди; 
− ризики, пов’язані з втратою працездатності обладнання, яке 

встановлюється на НПА; 
− ризики, пов’язані з обривом кабель-тросу НПА; 
− ризики, пов’язані з втратою НПА. 
Ризик-фактор «Check-лист» містить в собі відомі команді проекту 

ризики, пов’язані з проектами глибоководних археологічних дослі-
джень, в тому числі, екологічні, організаційні, фінансові тощо. 
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У цілому, всі зазначені ризики можуть бути згруповані за наступ-
ними ризик-факторами: 

− погодні умови; 
− гідрологічні умови; 
− підводна обстановка; 
− технічне забезпечення робіт; 
− технологічне забезпечення робіт; 
− достовірні координати дослідження; 
− команда проекту. 
Вказані групи ризиків можуть бути покладені в основу управлін-

ня ризиками проектів глибоководної археології і, таким чином, врахо-
вані проектними менеджерами при плануванні ресурсів цих проектів. 
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