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Постановка проблеми.  
Сучасні методи фізичного і математичного моделювання механіки бурильних колон (БК) в 

криволінійних свердловинах, базуються, як правило, на представленні колони абсолютно гнучкою 
нерозтяжною ниткою [1, 2]. Така модель може бути виправдана при виконанні оціночних розрахунків 
на етапі попереднього проектування, коли траєкторія свердловини задається у вигляді гладкої кривої 
найпростішого обрису з великими радіусами кривини [3]. Однак в процесі проходки свердловини 
(особливо протяжної) не вдається досягти її проектної ідеалізованої геометрії і в результаті збурень 
технологічного або тектонічного характерів на її осьовій кривій виникають локальні геометричні 
недосконалості. Вони можуть мати форму дрібномасштабних тривимірних спіралей змінного 
діаметру і кроку, плоских гармонік або закруглених зламів.  Так як кривини осьової лінії свердловини 
на таких ділянках різко зростають, БК піддається на них пружному згинанню, в результаті чого різко 
зростають сили контактної взаємодії колони зі стінкою свердловини і сили опору руху колони. Ці 
сили нелінійно залежать від значень геометричних параметрів недосконалостей і зі збільшенням 
останніх можуть спрямовуватися до нескінченності.  Тоді виникає явище прихоплення колони, і її 
подальше функціонування стає неможливим [4].  Для опису подібних явищ непридатні моделі 
гнучких ниток і повинна використовуватися теорія пружних криволінійних стрижнів [6]. 

Однак розробка стрижневий моделі пружного згинання БК в криволінійної свердловині 
пов'язана з теоретичними і обчислювальними труднощами, зумовленими високим порядком 
розв’язувальних рівнянь, їх нелінійністю, змінністю коефіцієнтів, великими інтервалами 
інтегрування і необхідністю постановки прямих і обернених задач для сформульованих рівнянь. Ці 
труднощі посилюються у випадках наявності в траєкторії свердловини додаткових дрібномасштабних 
геометричних недосконалостей, що наближаються до геометричних сингулярного. Для їх подолання 
необхідно робити спеціальні геометричні побудови і домагатися збіжності обчислень. 

  
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Відповідно до вимог економіки, геологічними умовами залягання вуглеводневих палив і 

технологічними можливостями компаній, що добувають нафту і газ, в даний час бурять вертикальні, 
похило-скеровані і горизонтальні свердловини різної глибини. Оскільки, як свідчить досвід останніх 
десятиліть, вибором обрису траєкторії осьової лінії свердловини можна істотно підвищити її дебет і 
повноту відбору палива, все частіше перевага віддається розробці похилих і горизонтальних 
свердловин. Однак найбільші переваги вони набувають при видобутку нафти і газу в морських і 
шельфових зонах, завдяки можливості більш раціонального розміщення платформи для установки 
бурильної установки. 

Практичне впровадження технологій буріння глибоких свердловин зі складною просторовою 
орієнтацією їх траєкторій пов'язано з необхідністю теоретичного моделювання механічних явищ, що 
супроводжують їх функціонуванню, з метою прогнозування можливих критичних станів [7, 8].  При 
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цьому одним з найважливіших аспектів даного напрямку є теоретичне моделювання поведінки колон 
глибокого буріння в криволінійних свердловинах на етапах їх спуску і підйому. 

В роботі [4] досліджено стійкість вертикальної колони глибокого буріння, стаття [6] присвячена 
проблемі самозбудження крутильних автоколивань, в [7, 8] сформульовані і вирішені завдання про 
виникнення критичних станів колон в похилих свердловинах.  У даній роботі поставлена і вирішена 
задача про пружне згинання бурильної колони в криволінійній свердловині з геометричними 
недосконалостями. 

 
1. Задача про пружне згинання бурильної колони у каналі свердловини 
При моделюванні пружного деформування бурильної колони в похило – спрямованій 

свердловині з геометричними недосконалостями приймемо, що деформування проектної траєкторії 
свердловини, що викликається порушенням технології буріння або механічними неоднорідностями 
тектонічних структур, не може супроводжуватися утворенням зламів її осьової лінії, і вона є 
диференційовною по всім трьом незалежним просторовим змінним. Однак, якщо ці недосконалості є 
дрібномасштабними, то вони можуть наближатися до геометричних сингулярностей. Будемо вважати 
також, що осьові лінії свердловини і БК збігаються. 

Пружне деформування трубчастої БК в криволінійної свердловині в процесі буріння і 

виконання спуско-підйомних операцій здійснюється під дією розподілених сил тяжіння grf


, сил cf


 

контактної взаємодії між БК і стінкою свердловини, сил frf


 і моментів frm


 їх фрикційної взаємодії, 
а також зосереджених крайових сил і моментів, прикладених в точці підвісу БК і в точці її контакту з 

дном свердловини.  Виникаючі при цьому в кожному елементі БК внутрішня сила F


 і момент M


 
задовольняють векторних рівнянь рівноваги [5] 

 

,frcgr fff
ds

Fd 


      ,frmF
ds

Md 


      (1) 

 
які інваріантні по відношенню до будь-якої системи координат  wvu ,, . У загальному випадку 

найбільш зручно їх записувати в рухомий системі осей, в якій вісь w  спрямована вздовж орта 


, а 
осі vu,   орієнтовані уздовж головних центральних осей інерції поперечного перерізу БК. 

Якщо геометрія осьової лінії свердловини відома, розв’язувальні рівняння дозволяють 
сформулювати задачу про контактну взаємодію БК з її стінкою в процесі буріння і виконання спуско-
підйомних операцій. 

Система шести рівнянь містить не шість невідомих функцій внутрішніх сил і моментів, а тільки 
три функції сил  uF ,  vF ,  wF , і функцію кута пружного закручування  , через яку при 
заданих R  і T  обчислюються моменти. Тим не менш, вона є недовизначеною, оскільки в неї входять 

зовнішні розподілені сили контактної взаємодії  c
uf ,  c

vf  і сила  fr
wf , і момент  fr

wm  сил 
тертя, що також підлягають визначенню. Задачі механіки твердих деформованих тіл, в яких 
внутрішні сили (або моменти) частково відомі, а деякі зовнішні сили (зазвичай це контактні сили або 
сили тертя) підлягають визначенню, називаються зворотними. 

Для формулювання оберненої задачі в даному випадку зведемо систему розв’язувальних 
рівнянь до виду 
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Продиференцюємо по   обидві частини двох перших рівностей цієї системи, після чого 

прирівняємо їх праві частини до правих частин двох перших рівності.  З урахуванням останньої 
рівності системи (2) отримаємо 
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За допомогою рівностей (3) підрахуємо повну силу контактного взаємодії БК і стінки 

свердловини 

    .
22 c

v
c

u
c fff        (4) 

 
Будемо вважати, що при бурінні і виконанні спуско-підйомних операцій БК одночасно 

здійснює осьовий рух зі швидкістю w  і обертається з кутовою швидкістю  . Тоді повну силу тертя 
cfr ff    можна розкласти на дві взаємно перпендикулярні складові 
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які пропорційні відповідним компонентам швидкостей w  і 2/d . Тут   – коефіцієнт тертя, 

d зовнішній діаметр труби БК. Перша з цих сил перешкоджає осьового руху БК, друга спрямована 
в окружному напрямку і призводять до виникнення розподіленого моменту сил тертя 
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Знаки « » в формулах (5), (6) вибираються в залежності від напрямків руху та обертання БК.  

У виразі для fr
wf  знак «-» відповідає процедурі підйому БК, знак «+» – її спуску і процесу буріння. 

Виведені в цьому підрозділі співвідношення дозволяють сформулювати систему рівнянь 
пружного згинання БК в свердловині із заданою осьової лінією. Зведемо її до остаточного вигляду 
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Вхідні сюди компоненти gr
uf , gr

vf , gr
wf , розподілених сил тяжіння відомі і визначаються так 

 

   ,sinhcosh 11 zzlst
gr

u bngFf    

   ,coshsinh 11 zzlst
gr

v bngFf             (8) 

  ,zlst
gr

w gFf     
 

де F  – площа поперечного перерізу труби БК, st  – щільність матеріалу труби, l  – щільність 
промивної рідини. 

Шукані змінні підраховуються чисельно. Для інтегрування перших трьох рівнянь системи (7) 
використовується метод Рунге-Кутта. На кожному кроці його реалізації спочатку обчислюються 
функції  ih 1 ,  ih 2 ,  iwF  , потім за їхніми знайденим значенням підраховуються інші невідомі 

 iuF  ,  ivF  ,  i
fr

wf  ,  i
fr

wm  . Після цього здійснюється наступний крок інтегрування. 
2. Аналіз згинання БК в свердловині з локальнимими спіральними геометричними 

недосконалостями  
При бурінні криволінійних свердловин часто виникають ситуації, коли внаслідок різкого 

порушення однорідності тектонічної структури або технології буріння траєкторія свердловини 
відхиляється від проектної і на ній виникають локальні геометричні недосконалості. Зазвичай вони 
мають вигляд збурення в формі тривимірної спіралі, плоскої гармоніки або локального згладженого 
зламу. У даній роботі розглянуто випадок спіральної недосконалості.  Прийнято, що в проектному 
стані осьова лінія свердловини являє собою чверть дуги еліпса з півосями H , L  в площині xOz  

 
cosLx  ,      0y ,    sinHz        223  .   (9)  

 
Для цієї геометрії розв’язується поставлена вище задача про визначення внутрішніх і зовнішніх 

силових факторів, що діють на БК при її русі.  Потім в геометрію осьової лінії свердловини вводиться 

викривлення в формі спіралі з кроком h  і змінним радіусом    22 cerr c
   (рис.1), де cr  – 

найбільше значення радіуса r ;   – коефіцієнт при показнику експоненти (функції Гаусса), що 
визначає швидкість спадання  r ; c  – значення параметра   з максимальним   crr  , і 

розв’язується задача про визначення внутрішніх і зовнішніх сил.  Рівняння (5) в цьому випадку 
приводяться до виду 
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  223   
де k  – частота спіралі, що показує скільки її гвитків укладається на відрізку кривої 20  s . 

 
Рисунок 1 – Геометрична схема криволінійної свердловини 

Figure 1 – Geometric diagram of a curved well 
 

Користуючись цими рівностями за формулами (6) підраховуються радіуси кривизни і скруту.  
Потім обчислюється його метричний множник D , що дозволяє перейти до натуральної 

параметризації кривої (10), підрахувати орти ,n


 b


, 


 тригранників Френе і перейти до інтегрування 
системи (7).  Всі ці змінні описуються громіздкими виразами і тут не наводяться. 

При виконанні спуско-підйомних операцій з заданим відношенням 
2/d

w





  (відношення 

лінійних швидкостей осьового і обертального рухів елемента зовнішньої поверхні труби БК) шукані 
функції 1h , 2h , wF  при 23   дорівнюють нулю, але відмінні від нуля сили тяжіння (8).  Це 

дозволяє підрахувати в цій точці змінні c
uf , c

vf , fr
wf , fr

wm , uF , vF  і зробити один крок інтегрування 
перших трьох рівнянь системи (7), а потім за такою ж схемою продовжувати вирішення системи на 
наступних кроках до точки  2 . Крок інтегрування вибирається з умови збіжності обчислень.  
Якщо розглядається режим буріння, то на краю 23   змінним 1h , 2h , wF  присвоюються відомі, 
не рівні нулю, значення і загальний алгоритм розв’язання зберігається. 

За розробленою методикою виконано комп'ютерне моделювання пружного згинання БК в 
еліптичній свердловині зі спіральними недосконалостями при наступних значеннях характерних 

параметрів: мL 4000 , мH 2000 , мd 1683,0 , м01.0 - товщина труби БК, ПаE 11102.1  , 

ПаG 11108077,0  , 37850 мкгst  , 31500 мкгl  , 2,0 , 100 . Прийнято, що центральна 

точка недосконалості відстоїть від початкової точки  23   на величину 8  с , что 
відповідає координаті  





823

23

1541




 мDdsc . 
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Параметр  , що визначає швидкість спадання  r  по змінній  , задавався рівним 10. В цьому 

випадку представницький інтервал зміни s , в якому  r  має помітні значення, склав мl 1593 . 

Зауважимо, однак, що хоча поза цим інтервалом радіус  r  дуже малий, проте, викликане 

недосконалістю викривлення осьової лінії свердловини враховувалося на всьому відрізку 
 223  . 

У табл. 1 представлені результати розрахунків для випадку, коли крок спіралі h  склав 48 м, а 
число витків на представницькому інтервалі дорівнює 32,9. 

Розглянуто операцію підйому БК. З наведених результатів випливає, що осьова сила  SFw  в 

точці підвісу БК Ss   помітно залежить від радіуса cr , однак зміна крутного моменту  SM w  зі 

збільшенням cr  виявляється більш істотною. Так, при мrc 2  (позиція 5) величина  SFw  більш, ніж 

на порядок перевищує це значення для випадку 0cr  (позиція 1), проте для величини  SM w  це 

перевищення стало ще більше. 
 
Таблиця 1 – Значення сил, моментів і переміщень в точке підвісу БК у свердловині 
Table 1 – Values of force, moments and displacement at the suspension point of the DS in a well 

 
Цікаво порівняти цю величину з повною силою тяжіння tP , що діє на БК і підрахованої з 

урахуванням дії сили, виштовхуючої промивної рідини. Вона визначається за формулою 
 

  ,150071381,9 HFSP lstt    

де полная довжина 

 





2

2/3

.4844мDdS  

 
У табл. 1 наведено відношення   tw PSF  для обраних значень cr . При мrc 1  воно порівняно 

мале, проте при мrc 1  воно швидко росте і можна вважати, що при мrc 2  (позиція 5) операція 

підйому БК стає нездійсненною через великі сил тертя. 
З наведених результатів випливає, що для позицій 5  в табл. 1 матеріал труби БК може 

переходити в стадію пластичного деформування і тому ці режими є неприпустимими. 
Висновки. 
У роботі поставлена задача про визначення сил опору і внутрішніх сил у бурильної колоні в 

процесі буріння і при виконанні спуско-підйомних операцій в криволінійної свердловині. 
Запропоновано методику її розв’язання. 

№ 
п/п 

cr  

(м) 

 SFw  

(Н) 

 
t

w

P

SF
 

S  
(м) 

 SM w  

(Нм) 

 S  

(рад) 

1 0,0 0,882 610  0,59 1,43 2,21 210  0,20 

2 0,3 0,994 610  0,66 1,74 3,17 210  0,32 

3 0,5 1,173 610  0,78 2,23 4,69 210  0,49 

4 1 2,205 610  1,47 4,87 1,34 310  1,94 

5 2 1,129 710  7,52 27,14 8,99 310  9,17 
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Виконано комп'ютерне дослідження впливу геометричних недосконалостей осьової лінії 
свердловини на сили опору руху в ній бурильної колони (сили тертя). Розглянуто випадок, коли 
геометричні недосконалості мають вигляд локалізованої спіралі змінного радіуса.  

Аналіз результатів розрахунків дозволив зробити висновок, що при відсутності геометричних 
недосконалостей функції внутрішньої осьової сили, крутного моменту і зовнішніх розподілених сил і 
моментів опору руху, що виникають при підйомі бурильної колони, мають вигляд гладких монотонно 
зростаючих кривих з відносно невеликими значеннями. З додаванням недосконалостей на 
розглянутих кривих в зонах викривлення геометрії осьової лінії виникає ділянку швидкого 
збільшення сил тертя і сили опору збільшуються на один – два порядки. 
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РЕФЕРАТ 
Андрусенко О.М. Пружне згинання бурильної колони в еліптичній свердловині з 

геометричними недосконалостями / О.М. Андрусенко // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

Поставлено задачу про визначення сил опору і внутрішніх сил в бурильної колоні в процесі 
буріння і при виконанні спуско-підйомних операцій в криволінійної свердловині. 

 Об'єкт дослідження – геометрія осьової лінії глибоких похило-скерованих траєкторій нафтових 
і газових свердловин. 

 Мета роботи полягає в постановці і розв’язанні нових задач будівельної механіки про нелінійне 
деформування бурильних колон у похило-скерованих свердловинах.  

Для дослідження механіки пружного згинання бурильних колон у похило-скерованих 
свердловинах використовувались методи будівельної механіки гнучких криволінійних стержнів; 
методи диференціальної геометрії та теорії поверхонь; числовий метод Рунге-Кутти. Виконано 
дослідження впливу геометричних недосконалостей осьової лінії свердловини на сили контактної 
взаємодії між бурильною колоною та стінкою свердловини. Розглянуто випадок, коли геометричні 
недосконалості мають вигляд локалізованої спіралі змінного радіуса. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: НАФТОВА І ГАЗОВА СВЕРДЛОВИНИ, КРИВОЛІНІЙНА ТРАЄКТОРІЯ, 
БУРИЛЬНА КОЛОНА, СИЛИ ОПОРУ.  

 
ABSTRACT 

Andrusenko E.N. Elastic bending of a drill string in an elliptical well with geometric imperfections. 
Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – 
Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The problem is posed of determining the resistance forces and internal forces in the drill string 
during drilling and when performing tripping operations in a curved well. 

The object of the study is the geometry of the centerline of deep inclined well trajectories. 
The aim of the work is to formulate and solve new problems of structural mechanics about nonlinear 

deformation of drill strings in directional wells. 
To study the mechanics of elastic bending of drill strings in directional wells, the methods of 

structural mechanics of flexible curved rods were used;  methods of differential geometry and theory of 
surfaces; numerical Runge-Kutta method. 

The study of the influence of geometric imperfections of the borehole centerline on the forces of 
contact interaction between the drill string and the borehole wall has been carried out.  The case is 
considered when geometric imperfections have the form of a localized spiral of variable radius. 

KEY WORDS: OIL AND GAS WELLS, CURVED TRAJECTORY, DRILLING COLUMN, 
RESISTANCE FORCES. 
 

РЕФЕРАТ 
Андрусенко Е.Н. Упругое изгибание бурильной колонны в эллиптической скважине с 

геометрическими несовершенствами / Е.Н. Андрусенко // Вестник Национального транспортного 
университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. –  
Вып. 1 (48). 

Поставлена задача об определении сил сопротивления и внутренних сил в бурильной колонне 
в процессе бурения и при выполнении спуско-подъемных операций в криволинейной скважине. 

Объект исследования – геометрия осевой линии глубоких наклонно-направленных траекторий 
скважин. 

Цель работы заключается в постановке и решении новых задач строительной механики о 
нелинейном деформировании бурильных колонн в наклонно-направленных скважинах. 

Для исследования механики упругого изгибания бурильных колонн в наклонно-направленных 
скважинах использовались методы строительной механики гибких криволинейных стержней; методы 
дифференциальной геометрии и теории поверхностей; численный метод Рунге-Кутты.  
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Выполнено исследование влияния геометрических несовершенств осевой линии скважины на 
силы контактного взаимодействия между бурильной колонной и стенкой скважины. Рассмотрен 
случай, когда геометрические несовершенства имеют вид локализованной спирали переменного 
радиуса. 
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  Вступ. За останні роки в Україні спостерігається стрімке зростання автотранспортного парку, 

що призводить до суттєвого перевантаження вулично-дорожної мережі (ВДМ) міст та виникнення 
комплексу екологічних проблем. [1] Однією з основних таких проблем є забруднення атмосферного 
повітря шкідливими речовинами. Зміна рівня забруднення вулиць міст протягом доби залежить від 
динамічних чинників, а саме інтенсивності та якісного складу транспортного потоку, 
метеорологічних умов тощо. Оскільки інтенсивність руху має нерівномірний характер, то найбільш 
небезпечними інтервалами доби будуть «пікові» періоди за яких спостерігаються максимальні 
значення інтенсивності руху транспортних потоків. Тому своєчасне розуміння майбутньої поведінки 
добового розподілу інтенсивності руху дозволить робити оперативні прогнози рівня забруднення 
атмосфери міст та попереджати критичні ситуації, при яких концентрація забруднюючих речовин 
перевищує гранично-допустимі значення. 

Метою  роботи є оцінка динаміки рівня забруднення ВДМ міст шляхом дослідження зміни 
інтенсивності транспортного потоку протягом доби. 

Аналіз публікацій. Оцінка рівня забруднення екосистем міста автомобільним транспортом 
базується на інформації про кількісно-якісний склад транспортного потоку. Для оцінки інтенсивності 
викидів забруднюючих речовин транспортними потоками розроблено ряд методик як вітчизняними 
так і зарубіжними науково-дослідними інститутами [2-4]. Дані методики можна умовно поділити на 
два типи. До першого типу належать методики інвентаризації забруднюючих речовин в масштабах 
автомобільного парку підприємства або країни в цілому за певний період часу. Вони засновані на 
використанні статистичної інформації про структуру автопарку та витрати палива спожитого певним 
типом транспортного засобу [2,3]. До другого типу відносяться методики, які оцінюють викиди 
забруднюючих речовин на окремій ділянці вулично-дорожньої мережі. В якості вихідних даних 
використовуються результати натурних досліджень структури та інтенсивності транспортного потоку 
на автомагістралях міста з поділом транспортних засобів за основними групами[4]. В цьому випадку 
питомі викиди забруднюючих речовин уявляють собою усереднені викиди для досліджуваних груп 
автомобілів. Основним недоліком даних методик є складність віднесення автомобіля до певної групи 
під час натурних досліджень. 

Основна частина.  Дорожній рух характеризується рядом показників, таких як:  пропускна 
здатність автомобільної дороги; інтенсивність транспортного потоку; щільність транспортного 
потоку; швидкість руху транспортного потоку; склад транспортного потоку; затримки руху 
транспортного потоку; рівень завантаження автомобільної дроги. Добовий хід інтенсивності 
транспортних потоків являє собою  нестаціонарний  часовий ряд, поведінка якого залежить від 
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детермінованих (структурні ознаки вулиць та доріг, засоби організації та регулювання дорожнього 
руху та ін.) та стохастичних (склад автотранспортного потоку, метеорологічні умови та ін.) чинників 
[5].  

Для дослідження закономірностей інтенсивності руху були проведені системні натурні 
спостереження за інтенсивністю та складом транспортних потоків на найбільш типових вуличних 
каньйонах Печерського району м. Києва. [6] (вул. І.Мазепи, вул. Інститутська та ін.). За елементарний 
вуличний каньйон приймається ділянка із забудовами вздовж вулиці між найближчими 
перехрестями. Обстеження проводилися в період доби 7:00-22:00 год., у різні дні тижня.  Так, 
характер зміни інтенсивності добового ходу на вул. І. Мазепи, яка має регульовані перехрестя та 
чотири смуги руху (по дві смуги в кожному з напрямків) зображено на рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Добовий розподіл інтенсивності транспортних потоків по дням тижня (вул. І.Мазепи) 
Figure 1 – Daily distribution of traffic intensity by days of the week (I. Mazepa Street) 

 
Протягом доби спостерігаються ранкові та вечірні «пікові періоди», що пояснюються 

поїздками від будинку до місця роботи й навпаки. Також можна виділити й «міжпіковий» період, 
коли інтенсивність руху знижується (з 10 год., до 16 год.). Найбільша інтенсивність руху 
спостерігається у середу та п’ятницю, найменша – у суботу та неділю. На години «пік» доводиться 
12–15% добового обсягу руху. 

Розподіл інтенсивності руху по напрямках у містах, як правило, симетричний, хоча у деяких 
вуличних каньйонах є помітно виражені відхилення, що пов’язано з їхнім розташуванням та 
особливостями планування ВДМ. На період з 7 до 22 годин припадає близько 90% добового обсягу 
руху (рис.2,3). 

Склад транспортного потоку характеризує співвідношення в ньому транспортних засобів 
різного типу. Згідно із Правилами і Директивами Європейської економічної комісії ООН і 
Європейського Союзу, автотранспортні засоби поділяються за  категоріями: М (М1, М2, М3) – 
автотранспортні засоби, які мають не менше ніж чотири колеса і які використовують для перевезення 
пасажирів; N (N1, N2, N3) – автотранспортні засоби, які мають не менше ніж чотири колеса і які 
призначені для перевезення вантажів; L – автотранспортні засоби, які мають менше ніж чотири 
колеса. Розподіл транспортних засобів в залежності від категорії наведено на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Розподіл транспортних засобів за категоріями (вул. І. Мазепи) 

Figure 4 – Distribution of vehicles by categories (I. Mazepa Street) 
 

Близько 90 % від усієї кількості автомобілів становлять транспортні засоби категорії М1, 
транспортні засоби категорії N3 практичо відсутні. 

Інтенсивність викидів забруднюючих речовин визначається наступним чином: 
                                              

                                           𝑄 ∑ 𝑞 ∙ 𝐼                                                                      (1) 

 
де 𝑄 – інтенсивність викидів забруднюючих речовин, мг/м∙с; 
𝑞  – пробіговий викид і-ої категорії транспортних засобів, г/км; 
𝐼  – інтенсивність і-ої категорії транспортних засобів, авт/год; 
Пробіговий викид від транспортними засобами відповідної категорії визначається на основі 

концепції «Ефективного» транспортного потоку. [7,8] «Ефективний» транспортний потік це 
модельний потік, техногенна ефект-дія  якого на навколишнє середовище еквівалентна дії  реального 
транспортного потоку, що містить аналогічну кількість транспортних засобів. «Ефективний» 
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Рисунок 2 – Добовий розподіл 
інтенсивностей транспортних потоків по 
різним напрямкам руху (вул. І. Мазепи) 
Figure 2 – Daily distribution of traffic flow 
intensities in different directions of traffic  

(I. Mazepa Street) 

Рисунок 3 – Добовий розподіл інтенсивності 
транспортних потоків (вул. І. Мазепи) 

Figure 3 – Daily distribution of traffic intensity  
(I. Mazepa Street) 
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транспортний потік,   являється  статистичною сукупністю «ефективних» транспортних засобів 
відповідних категорій, яка визначається:  

 
,)()()()()()()( 321321 LNNNNNNNMNMNMNN efefefefefefefef 
    (2) 

 

де: efN
 – кількість «ефективних» автотранспортних засобів всіх категорій, що наповнюють 

автопарк (потік) міста; 

11 =)( efef NMN
 – кількість «ефективних» автотранспортних засобів категорії М1; 

22 =)( efef NMN
 – кількість «ефективних» автотранспортних засобів категорії М2 і т.д.; 

i  –  нормований ваговий коефіцієнт, що визначає частку автотранспортних засобів даної 
категорії в потоці міста. 

«Ефективний» транспортний засіб відповідної категорії це віртуальний транспортний засіб, 
техніко-експлуатаційні характеристики якого відповідають середньозваженим характеристикам 
автомобілів всіх марок, моделей, серій автомобілів, що відносяться до даної категорії з урахуванням 
їх вагових коефіцієнтів. При побудові  «ефективного» транспортного засобу залучаються  техніко-
експлуатаційні характеристики (об’єм двигуна, потужність, вид палива, витрата палива, маса, 
габарити тощо),  які безпосередньо або опосередковано впливають на рівень забруднення. 

В таблиці 1 наведені основні техніко-експлуатаційні характеристики «ефективного» 
автомобіля категорії М1 та марки, моделі, серії автомобілів,  чиї характеристики найбільш близькі до 
характеристик «ефективного» автомобіля.  Відповідні фізичні параметри саме цих автомобілів 
використовуються при оцінці пробігових викидів. 

 
Таблиця 1 – Характеристики «ефективного» автомобіля категорії М1 
Table 1 – Characteristics of an «efficient» car of category M1 
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Chevrolet 
Lacetti 1.6 MT 

SE 
11,5 1598 109 11,4 6,1 8,1 1660 1185 4295 1725 1445 

Volksvagen 
Bora 2.0 MT 

11 1984 115 11,2 6,1 8 1780 1207 4338 1740 1450 

Skoda Oktavia 
Tour Hatch 1.6 

MT 
14,1 1595 102 11,2 6,1 7,9 1850 1315 4569 1769 1462 

Daewoo Lanos 
1,5i MT 

12,5 1498 86 10,4 5,7 7,9 1540 1086 4234 1679 1433 

«Ефективний»   
автомобіль 

13,5 1750 112 10,3 6,6 8,3 1718 1232 4332 1717 1495 

 
На основі визначення екологічних показників реальних транспортних засобів, техніко-

експлуатаційні характеристики яких відповідають середньозваженим техніко-експлуатаційним 
характеристикам автомобілів відповідної категорії, побудовано добовий хід інтенсивності викидів 
основних забруднюючих речовин, рис. 5, 6. 
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Рисунок 5 – Динаміка інтенсивності викидів оксиду вуглецю транспортним потоком (вул. І.Мазепи) 

Figure 5 – Dynamics of carbon monoxide emission intensity by transport flow (I. Mazepa Street) 
 

 
             Рисунок 6 – Динаміка інтенсивності викидів оксидів азоту та вуглеводнів транспортним 

потоком  (вул. І.Мазепи) 
Figure 6 – Dynamics of intensity of emissions of nitrogen oxides and hydrocarbons by transport flow  

(I. Mazepa Street) 
 

Таким чином, отримані результати можуть бути використанні при визначенні концентрацій 
забруднюючих речовин у вуличних каньйонах міст, що дозволить робити оперативні прогнози рівня 
забруднення атмосфери.  

Висновок. Проаналізовано добовий розподіл інтенсивностей руху транспортних потоків у 
вуличних каньйонах м. Києва, завдяки чому визначена динаміка викидів забруднюючих речовин. 
Результати досліджень дозволять оперативно прогнозувати рівень забруднення екосистем міст та 
своєчасно попереджати критичні ситуації, за яких концентрація забруднюючих речовин перевищує 
гранично-допустимі значення. 
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РЕФЕРАТ 
Бакуліч О.О. Динаміка рівня забруднення урбанізованих територій / О.О. Бакуліч,  

Є.С. Самойленко // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». 
Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

Стаття присвячена дослідженню зміни інтенсивностей руху транспортних потоків у вуличних 
каньйонах м. Києва та визначенні динаміки інтенсивності викидів основних забруднюючих речовин 
протягом доби. У зв’язку зі стрімким зростанням автотранспортного парку відбувається суттєве 
перевантаження вулично-дорожної мережі міст що призводить до комплексу екологічних проблем. 
Однією з основних таких проблем є забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами.  

Об’єкт дослідження – динаміка забруднення вуличних каньйонів міста Києва. 
Мета роботи  – дослідження зміни інтенсивності транспортного потоку протягом доби та 

оцінка динаміки рівня забруднення вулично-дорожної мережі міст. 
Методи дослідження –  статистичні методи, кластерний аналіз. 
Зміна рівня забруднення вулиць міст протягом доби залежить від динамічних чинників, а саме 

інтенсивності та якісного складу транспортного потоку, метеорологічних умов тощо. Встановлено, 
що найбільш небезпечними інтервалами доби будуть «пікові» періоди за яких спостерігаються 
максимальні значення інтенсивності руху транспортних потоків. У статті досліджено закономірності 
розподілу інтенсивності руху транспорних потоків протягом доби та на основі визначення 
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екологічних показників реальних транспортних засобів, техніко-експлуатаційні характеристики яких 
відповідають характеристикам «ефективних» автомобілів відповідної категорії, побудовано добовий 
розподіл інтенсивності викидів основних забруднюючих речовин. 

Таким чином, отримані результати можуть бути використанні при визначенні концентрацій 
забруднюючих речовин у вуличних каньйонах міст, що дозволить робити оперативні прогнози рівня 
забруднення атмосфери.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНІ ПОТОКИ, 
ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ, ВУЛИЧНИЙ КАНЬЙОН, ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, РІВЕНЬ 
ЗАБРУДНЕННЯ. 

 
ABSTRACT 

Bakulich O.O., Samoylenko E.S. Dynamics of pollution level of urbanized territories. Visnyk 
National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: 
National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article is devoted to the study of changes in the intensity of traffic flows in the street canyons of 
Kyiv and to determine the dynamics of the intensity of emissions of major pollutants during the day. Due to 
the rapid growth of the vehicle fleet, there is a significant congestion of the street and road network of cities, 
which leads to a set of environmental problems. One of the such problems is air pollution with harmful 
substances. 

Object of the study: dynamics of pollution of city streets  
Purpose of the study: study of changes in traffic intensity during the day and assessment of the 

dynamics of the level pollution of the cities road network. 
Method of the study: statistical methods, cluster analysis. 
The change in the level of pollution of city streets during the day depends on dynamic factors, 

namely the intensity and quality of the traffic flow, meteorological conditions and so on. It is established that 
the most dangerous intervals of the day will be "peak" periods during which the maximum values of traffic 
intensity are observed. The article examines the patterns of distribution of traffic intensity during the day and 
on the basis of determining the environmental performance of real vehicles, technical and operational 
characteristics of which correspond to the characteristics of "efficient" cars of the corresponding category, 
determines the daily distribution of emissions of major pollutants. Thus, the obtained results can be used in 
determining the concentrations of pollutants in the street canyons of cities, which will make operational 
predictions of the level of air pollution. 

KEY WORDS: STREET ROAD NETWORK, TRANSPORT FLOWS, TRAFFIC INTENSITY, 
STREET CANYON, VEHICLE, POLLUTION LEVEL. 
 

РЕФЕРАТ 
Бакулич Е.А. Динамика уровня загрязнения урбанизированных территорий / Е.А. Бакулич, 

Е.С. Самойленко // Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические 
науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

Статья посвящена исследованию изменения интенсивностей движения транспортных потоков 
в уличных канйонах г. Киева и определении динамики интенсивности выбросов основных 
загрязняющих веществ в течение суток. В связи со стремительным ростом автотранспортного парка 
происходит существенные перегрузки улично-дорожной сети городов что приводит к комплексу 
экологических проблем. Одной из основных таких проблем является загрязнение атмосферного 
воздуха вредными веществами. 

Объект исследования – динамика загрязнения уличных каньйонов города Киева. 
Цель работы – исследования изменения интенсивности транспортного потока в течение суток 

и оценка динамики уровня загрязнения улично-дорожной сети городов. 
Методы исследования – статистические методы, кластерный анализ. 
Изменение уровня загрязнения улиц городов в течение суток зависит от динамических 

факторов, а именно интенсивности и качественного состава транспортного потока, 
метеорологических условий. Установлено, что наиболее опасными интервалами времени будут 
«пиковые» периоды при которых наблюдаются максимальные значения интенсивности движения 
транспортных потоков. В статье исследованы закономерности распределения интенсивности 
движения траспортных потоков в течение суток и на основе определения экологических показателей 
реальных транспортных средств, технико эксплуатационные характеристики которых соответствуют 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



19 

характеристикам «эффективных» автомобилей соответствующих категорий, построено суточное 
распределение интенсивности выбросов основных загрязняющих веществ. 

Таким образом, полученные результаты могут быть использованы при определении 
концентраций загрязняющих веществ в уличных каньйонах городов, что позволит делать 
оперативные прогнозы уровня загрязнения атмосферы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ, 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, УЛИЧНЫЙ КАНЬЙОН, ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, 
УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. 
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Постановка проблеми. 
Організація об’єднаних націй вже 10 жовтня 2019 року визначила до 2030 року доцільним 

концентрувати досягнення, дії та скорочення з метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
(БДР) кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП) [1]. Експерти міжнародних установ ВООЗ, 
світового банку тощо неодноразово визначали, що внаслідок ДТП в Україні рівні травматизму та 
смертності є вище ніж (у середньому) в сусідніх державах членів ЄС. Дійсно, за даними 2019 року на 
100 тис. жителів в Україні показник загиблих у ДТП на рівні 8,22% осіб, в той же час для ЄС це 5%. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упорядкування визначальних причин скоєння ДТП 
із загиблими та травмованими учасниками дорожнього руху згідно аналізу стану аварійності на 
території України формує наступний ряд: 34% - перевищення безпечної швидкості руху мобільним 
транспортним засобом (МТЗ); 22% - порушення правил маневрування; 16% - недотримання дистанції 
та порушення правил проїзду перехрестя; 6% - порушення правил проїзду пішохідних переходів; 
4,58% - керування у нетверезому стані та виїзд на смугу зустрічного транспорту. За даними 
Національної поліції решта – 17,42% припадає на чисельні наслідки, на які також звертають увагу 
міжнародні експерти. Прикладів багато й всі вони впливають на показники аварійності: невиконання 
чи затримка реалізації планів здійснення практичних заходів з безпеки дорожнього руху у місце 
визначених ділянках вулично-дорожніх мережах (ВДМ) міст та дорогах державного значення; не 
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здійснення упереджених дій на зниження факторів утворення масштабних автомобільних заторів у 
пікові години щодобово. Але засоби ІТ повинні сприяти вільному руху без ДТП, наприклад, шляхом 
покращення людської самоорганізованості та суспільної координованості завдяки 
широкомасштабних Internet технологій. Інтеграційні процеси інтелектуальних зусиль людства за 
допомогою засобів цифровізаційних технологій можуть зменшити втрати України. Так відбулось в 
2019 році від ДТП (на суму відшкодування травматизму 68,6 млр. гривень на рік [2]) обумовило у 
суспільно-економічному вимірі на рівні 1,91% [2-3] валового внутрішнього продукту України. 

Практика розв’язування більшості задач теоретико-експериментального оцінювання 
ефективності функціонування ТЕО ITS за призначенням базується на часових рядах [3]. За 
відповідними методами обробки нестаціонарних (перехідних) змін об’єктивних явищ [4,5] процеси 
накопичування ТТР допомагають формуванню обізнаності [6,10,15]. Факти стосовно факторів 
безпеки руху ТЕО, зберігаються при застосуванні баз даних та знань. Але традиційне накопичування 
інформації створює СУБД, де значні об’єми (Big Data). Досвід реально зростає та породжує потреби у 
пошуках аналогів та прототипів для синтезу оперативних інших адекватних ТТР. Наприклад, їх мета 
для запобігання зіткнень й ДТП за випадковим збігом обставин. Сутність, особливість та специфіка 
(СОС) конкретних явищ в умовах обставин, що охоплюють наступні складові: зараз у означеному 
L(x,y,z) просторі подій у фіксованій системі (𝑙 ⃗, 𝑙 ⃗, 𝑙⃗) координат опису навігаційних координат 
кожного місцеположення впливових учасників дорожнього руху; одночасно тут у просторі подій 
послідовно фіксуються часові відношення 𝜏 𝜏 𝜏  та тривалість поступового розвитку 
ситуативних подій від умовного початку 𝑡  через певні інтервали ℎ  до кінцевого 𝑡  часу виникнення 
результуючого класу, виду, типу ДТП; об’єктивно та достовірно відображаються активні дії кожного 
учасника дорожнього руху. Спільна взаємодія між складовими єдиного явища сприяла впливам та 
змінам індивідуальних траєкторій руху у цих обставинах. Вкладеність гетерогенних процесів, що 
відбувається у зовнішньому навколишньому оточуючому середовищі з означеними границями та 
обставинами прояву конкретних факторів НПС. Саме ці три складові під час моделювання на заданих 
просторово-часових інтервалах розвитку ДТП дозволяють декомпозувати протягом цілісного 
перехідного процесу кожний етап змін станів на три складові 

𝑥 𝑡 𝑃 𝑡, 𝑥 𝑆 𝑡, 𝑥 𝐶 𝑡, 𝑥 ,       (1) 
де 𝑥 𝑡  – інтеграційне значення визначального процесу СДС у межах узагальненого опису 

єдиного просторово-часового розвитку подій (зараз, тут, у цих обставинах та межах);  
𝑃 𝑡, 𝑥  – породжує окіл (опора поліноміального сплайну тренду) апроксимації перехідних 

просторових зафіксованих часових даних упорядкованого ряду місцевих ключових подій; 
𝑆 𝑡, 𝑥  – поточний часовий вплив взаємозв’язків та взаємовпливів покрокового 

стрибкоподібного та моментного розвитку ситуаційних подій у наслідок типових керованих змін 
∀𝑈 𝜏  та 𝑘 1, 𝑛 у спільному ПЧК;  

𝐶 𝑡, 𝑥  – випадкова стохастична складова невизначеності за потреб задач урахування ентропії 
хаосу НПС зі збігом різноманіття природних та соціальних розбіжностей факторів НПС.  

Рух об’єкта ТЕО у ПЧК можливо відображати на певній площині аналізуємих подій. Нехай на 
площині обрана прямокутна система з вісями L та T. Саме це дозволяє відображати різницю 
топологічних властивостей між L та T множинами. Для зручності за шкалами наслідування змін у 
ПЧК зробимо символьну розмітку відповідно з кортежів 

∆𝐿 𝐿 𝐿 ∙∙∙ 𝐿 , ∀𝑖 1, 𝐼,      (2) 
∆𝑇 𝑇 𝑇 ∙∙∙ 𝑇 , ∀𝑗 1, 𝐽.      (3) 

Отримаємо опис семантики решітки, яка покриває цю площину. Тоді, умовно поле зображень 
складається з певної кількості IJ прямокутників, якщо вісі L та T ортогональні. Коли масштаби 
деталізації різні, то парні зображення однорідності точок комірки зберігаються до 𝑛 𝑛 . 
Наступне для Т множини буде лише точка 𝑛 . 1 𝑛, яка фіксує границю опису кортежів L та T 
у межах дослідження скінченої кількості подій на обраній 2D площині.  

Функціональне парне відображення, наприклад, фазового простору подій, упорядкованих 
послідовностей карти можливо на визначеній решітці апроксимувати у вигляді 

𝜑 L, T X L 𝑇 ,      (4) 
де базові околи різних топологій інтеграційних процесів належать у ПЧК прямокутнику (i,j) з 

дискретними цілочисельними числами натурального ряду N відповідно масштабування; 
Змінна трійка параметрів дискретизації (𝑋 , 𝜌 , 𝑆  визначає неперервність функції 𝜑 L, T  у 

межах обраної розміченої частки карти (площини аркуша повного масштабного Атласу для задач 
навігації з точним місце визначенням позицій учасників руху) [8,10,14-17].  
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Різноманіття глобальних, місцевих та локальних задач цілісної системи навігації та правління 
рухом (СНУР) керованими об’єктами у нестаціонарному природному середовищі (НПС) з 
геодезичною (реперною) базою обумовлює застосування логарифмічних оцінок метризації ПЧК [4]. 

Точність векторної дискретизації неперервних рухів та змін у ПЧК залежить від оцінок. 
𝑙𝑛𝑋 𝑙𝑛𝑋 𝜌 𝜌 𝑙𝑛𝐿 , ∀𝑖 1, 𝐼 1 , ∀𝑗,    (5) 

𝑙𝑛𝑋 𝑙𝑛𝑋 𝑆 𝑆 𝑙𝑛𝑇 , ∀𝑗 1, 𝐽 1 , ∀𝑖.    (6) 
Повна узагальнена оцінка шуканої змінної у ПЧК має вид  

𝑙𝑛𝑋 𝑙𝑛𝑋 𝜌 𝑙𝑛𝐿 𝑆 𝑙𝑛𝑇.     (7) 
Підвищення рівня безпеки дорожнього руху будь-яких з транспортних засобів (Vehicle) у ПЧК, 

наприклад, ВДМ міст, обумовлює узгодження карт СНУР та допусків ПДР по точності відображення 
контактів, зіткнень чи порушень ПДР. Тому умовна розрахункова розмітка визначає наступні умови  

𝐿 max 𝑙𝑛𝐿 𝑙𝑛𝐿 , 0 , ∀𝑖 1, 𝐼 1 ,     (8) 
𝑇 max 𝑙𝑛𝑇 𝑙𝑛𝑇 , 0 , ∀𝑗 1, 𝐽 1 .     (9) 

де параметри 𝜌  𝑖 2,3, … 𝐼  та 𝑆 𝑗 2,3, … 𝐽  відображають природний зсув або запізнення у 
реакціях (швидкостях змін) кожного з учасників дорожнього руху.  

 
Таблиця 1 – Типові зміни ПЧК співвідношення на зустрічі швидкостей руху та темпів 

наближень транспортних засобів 
Table 1 – Typical changes in the ratio of the ratio at the meeting of speeds and rates of approach of 

vehicles 
 

Тип ситуації V Швидкість руху  та U темп подолання  

№ п/п V км/год U год/км V м/с U с/м V см/с U с/см 
1 72 0,0138 2 0,5 200 0,005 
2 36 0,0276 1 1,0 100 0,01 
3 18 0,0552 0,5 2,0 50 0,02 
4 9 0,1111 0,25 4,0 25 0,04 
5 3 0,3333 0,08 12,5 8 0,125 
6 0,9 1,1111 0,025 140,0 2,5 0,4 
7 3600 сек 1 год=60с 1 сек Секунди 

/м 
1 сек.  

Масштаб решітки для фіксованого часу тривалості руху у просторі подій 
 0,1 км/год 0,01 м/с 1 см/с 

 
У однакових умовах НПС кожен перехід з минулого попереднього стану (i,j) у наступний 

інший стан 𝑖 1, 𝑗 1  не відбувається миттєво й з розривами. Неперервність означає певну 
(Табл.1) реальну тривалість перехідного процесу, у межах фіксованих околів ПЧК локальної зони. 

 
Обґрунтування проблеми. Аварійність, дорожньотранспортної пригоди, травматизм та 

загибель у випадках катастроф під час здійснення транспортних потоків існує завжди у всіх найкраще 
розвинених державах світу. Про це свідчать власні та міжнародні щорічні статистичні звіти підсумку 
за показниками безпеки руху сучасних смарт «розумних»  транспортних засобів. Протилежні 
поняття, відповідні показники для застосування таких властивостей, визначають зрозумілі пари. 
Приклади проблемних протиріч наступні: життя – смертність; щастя або гармонія – нещастя, або 
розлад; безпека, як свобода руху – заборона, як неможливість бажаного необмеженого (вільного) 
руху; позитивний гарний – негативний чи хибний стан; управління чи керованість постійне й тривало 
– навпаки реалізуються некеровані фази, дефекти, втрати ресурсів. Останнє зменшує можливості 
протистояти (адекватно ухилятися) ризикам, відмовам, невизначеності. Протилежність геометричних 
розділень на задачні міри відстаней антиподних пар чітка, візуалізована, розуміла. Тому предикатні 
символи або та разом не потребують полеміки. Різні образи, зображення, які їх реальні об’єкти, 
ефективні при прийнятті техніко-технологічних рішень (ТТР) якісного, категорійного, цілісного 
характеру щоб спрямувати до обраної цілі. В умовах природних ризиків та невизначеності миттєвих 
збігів обставин завдання на розв’язування глобальної проблеми підвищення рівнів безпеки руху 
транспортних засобів полягає завжди у знаходженні неперервного шляху транспортування. 
Обов’язкове це лише у БОЗ – безпечному околі зеленої хвилі дозволеної швидкості. Однозначно на 
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цій трансверсальній траєкторії [3,4], яка ніколи фактично не перетинає площину НОЧ – небезпечні 
околи червоних хвиль хаосу, у наслідок відсутності контактних зіткнень й тому не має 
катастрофічних явищ, аварій та ДТП [5,6]. 

Згідно інформаційних технологій {якщо є початок планових дій, то в умовах впливів факторів 
НОЧ з боку НПС отримання корисного, ефективного, економічного результату можливо} умова лише 
шляхом неперервного керованого процесу у межах БОЗ на всіх ієрархічних рівнях організації 
взаємодії {інтелектуальних комплексів класу OSI за міжнародними ISO стандартами} [7-17]. 

Завдання на майбутнє підвищення рівнів безпеки дорожнього (у межах БОЗ) руху ТЕО ITS 
охоплюють системо-технічні теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби 
цифровізації. Шляхом огдин- створення новітніх комплексів спостереження, навігації, управління, 
телекомунікації, переробки, збереження, накопичування достовірних знань та оперативного 
упередженого синтезу дієвих законів фактичного керування без ДТП [1,2,14,15]. 

Мета та задачі дослідження. Підвищення ефективності технології моделювання 
інтеграційних процесів оперативного управління режимами функціонування транспортно-
енергетичних об’єктів (ТЕО) інтелектуальних транспортних систем (ITS – Inteligent Transportation 
Systens) за стандартами найвищого рівня безпеки (SHS – Standard Highest Safety) в умовах ризиків та 
невизначеності, що притаманні взаємодіям відкритих систем (ОSI – Open System Interconnection). 
Безпрецедентний рівень безпеки руху (Unprecedented Safety) без ДТП, аварій, катастроф означає для 
дорожнього руху створення ITS нового класу (IVHS – Intelligent Vehicles, Highway Systems) на базі 
комплексного вдосконалення засобів управління рухом у межах єдиної інтегрованої системи типу 
AVGS (Advanced Vehicle Control Systems) [4], як складної динамічної системи (СДС). 

Об’єкт дослідження – процеси автоматизованих визначень та обчислень безпечних траєкторій 
рухомих об’єктів з застосуванням ресурсів інтелектуального досвіду та знань запобігання зіткнень, 
контактів, аварійно-катастрофічних явищ у поточній зоні локального техногенно-природного 
комплексу інтелектуальних транспортних систем сучасності.  

Предмет дослідження – моделі, методи та інструментальні засоби системи моделювання з 
складових інтелектуальних інформаційних технологій для ергатичного обґрунтування техніко-
економічних показників рівня безпеки дорожнього руху транспортних засобів в умовах 
невизначеності, ризиків, загроз, збурень. 

Методи досліджень системний аналіз та синтез; математично-аналітичне моделювання; 
інтегральні та диференціальні перетворення; теорія подібності, розмірності, кодування; методи 
ймовірності та статистики, надійності та функціональної стійкості СДС. 

Основні результати дослідження. Розвинена теорія керованого утворення основ організації та 
саморозвитку рухомих TEO ITS без руйнівних ДТП й зіткнень. Незважаючи на реальні дії збурень, 
завад, загроз нестаціонарного природного середовища (НПС) учасники дорожнього руху (УДР) 
застосовують у межах техно-природних комплексів (ТПК) єдиний інформаційний простір (ЄІП). 
Інформаційні технології формують шляхом активності самоадаптації цільову обізнаність про місце 
положення локальних місцевих околів безпеки та завдяки автоматизованої підтримки свідомих водіїв 
реалізують процеси оперативного управління СДС. За цих умов режими будуть функціонально стійкі 
без ДТП. Рівень безпеки руху завдяки упередження (без запізнень й очікувань) забезпечує 
антикризові, запобіжні, коригувальні але законні дії. Трансверсальні траєкторії обумовлюють 
примусове маневрування та урахування ухилень без зіткнень, контактів й руйнувань власного 
транспортного засобу чи інших учасників транспортних потоків. 

Мовна організація взаємодії комп’ютерних засобів БІКК. В сучасному світі ергатичні засоби 
автоматизації [7-19] набувають масового розповсюдження маже у всіх видах людської діяльності. 
Тому покращення взаємодії ТЕО на межі штучного, природного та НМІ мовного ijM  інтелекту 

потребує подальшу спільну організацію засобів ITS [12].  
За траєкторіями БОЗ можливі самопоширені у ПЧК режими маніпулювання під час роботи без 

ДТП, аварій, катастроф. Коли БІКК всередині СДС у межах розгалужених ієрархічних контурах 
управління, тоді зворотними зв’язками існує комплексний гетерогенний зв'язок. Автоматизовані та 
автоматичні процеси системно, безперервно з фазами (самонавчання, самоорганізації, 
самоналаштування, програмування маніпулювання, самокерування, відновлення) за головними 

визначальними параметрами х, х, х, х⃛ місцеположення реалізують стабілізацію ФС СДС. 
Розраховані рівняння ТТР містять параметри керування, як опис {кут оберту <φ, 𝜔 2𝜋𝑓 𝜑, 

𝜔 𝜑, 𝜔 𝜑} 
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Синтез законів руху та цільової кривої з своїми імовірнісними властивостями p, q враховує 
фактор вектор-функції, як точний чіткий p+q=1 опис. Класичний розв’язок задач динаміки СДС, що 

мають к ступенів вільності, реалізуються за рівнянь, де головні зв’язки Лагранжа ∙ 𝐹

𝐹 𝐹 𝑞, 𝑞 ,…𝑞 . 

Символи інтерпретуємо відповідним чином: 

 𝑞 𝑡  Т- кінетична енергія 𝐿 𝑇      (10) 

𝑉 𝚤, 𝑘 ∈ 𝑁 швидкість узагальнення; 𝐹  – узагальнені сили; 𝑄 𝑡 𝑞 𝑡, 𝑞 𝑡, … , 𝑞 𝑡  кінетична 
динамічна траєкторія. Тоді критеріальні показники окремо описують оцінки: якість, стабільність, 
доцільність, корисну ефективність, що задовольняють критеріям законам природи. Наприклад, 
вимога ГАУ для процесів створення майбутнього руху БОЗ має вигляд 

𝐴 𝑥 𝐴 𝑥 𝐴 𝑥 𝜃 𝑡, 𝑥, 𝑥 𝐵𝑈 𝐹 𝐹 .    (11) 

Закон непрямого управління: 

𝑈 𝐻 𝑡, 𝑥, 𝑥, 𝑈, 𝑈, … , 𝑈 𝐶 ∙ 𝑉, 𝑉 ∈ 𝑅 .    (12) 

Протилежні процеси визначають зону гістерезисної функції 

𝜑 𝑥
1  при 𝑥 1  БОЗ вперед

1 при 𝑥 1        назад.     (13) 

Вектор керованої зміни управління V=𝑉 𝑉 , де 𝑉 𝑉 𝑡, 𝑥, 𝑥, 𝑈, 𝑈, … , 𝑈  складається з  

𝜐 ∑ 𝛽 ∙ 𝜑 𝜗 𝜃 , ∀ 1, 𝑘, ∀𝜗  – лінійні форми.  (14) 

Визначаємо умови відповідно задачні ситуації конкретного типу. Наприклад, у випадках 
збурень чи навантажень типу удару (зброс, наброс) виду СОС max|𝑓 | 𝑥   max 𝑠 𝑥  для 
∀ 1, 𝑘конкретні адекватні обмеження на діячі фактори впливу НПС=ЗНОС та СДС. Спектр збурень 
чи навантажень звичайно складено з відповідних часткових гетерогенних компонент для ударних 
імпульсів. 

У випадках існування нульового впливу тобто відсутності нестає контактного збурення чи 
удару на корпус ТЕО, МТЗ. Стверджуємо гіпотезу Н1 наступним чином. Саме у вищеозначену 
гіпотезу умовах (нульових по будь-яким відхиленням контрольованих параметрів) знайдемо такий 
закон непрямого управління Н та такий вектор керування, що для кожного ТТР руху СДС буде 
виконуватись ‖𝑥 𝑡 𝑡 𝑥 𝜃 𝑡 𝑡 𝜃 ‖ 𝜀. Дійсно існує зона гістерезису навколо нерухомих 
координат. В наслідок величина значення буде обмеженою. З урахуванням �̂� 𝑚𝑎𝑥𝑡 , що 
забезпечують вхід проникнення у зону гістерезис безпеки та там тоді |𝜗 | |𝜐𝜃 | 𝑙 може лише 
коливатись відповідно |𝜗 | |𝜐𝑄 | 𝑙  за умов ∀𝑖 1, 𝑘 та 𝑡 �̂�. Приклад рішення рівняння 
𝜗 𝜑 𝜗 𝜐𝜃  в формі Коші з початковими умовами 𝑥 𝑡 𝑥  може мати вигляд 

𝑥 𝑡 𝑐 exp 𝑘 𝑡 𝑐 exp 𝑘 𝑡 𝐾 𝑡, 𝜏 𝜎 𝜏 𝑑𝜏 

𝑐 𝑘 𝑥 / 𝑘 𝑘 ; 𝑐 𝑘 𝑥 / 𝑘 𝑘  

де 𝑘 𝜆 𝑘 𝜇 0 корені рівняння узгодження двох складових. 

Переходимо до ЖЦ узагальнення СДС, що має вид 

𝑥 𝑡 ∑ 𝐶 exp 𝑘 𝑡 𝑘 𝑡, 𝜏 𝜎 𝜏 𝑑𝜏, за умов  𝑥 𝑡 𝜃 𝑡 𝜀/√𝑘 . 

В умовах змінної структури СДС управління. Також задовольняється на поняттях 

𝑥 𝑡, 𝑡 , 𝑥 , 𝑥 , … 𝑥 𝜃 𝑡, 𝑡 , 𝜃 𝜀, 
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‖𝑥 𝑡, 𝑡 , 𝑥 𝜃 𝑡, 𝑡 , 𝜃 ‖ 𝜀, 𝑡 𝑇, ‖𝑥 𝑡 ‖ ∑ 𝑥 𝑡 . 

При якісному цільовому виборі законів БОЗ як трансверсальної кривої маневру за час Т 
перехідного процесу у локальному реальному обмеженому ПЧК вектори ГАУ асимптотично 
exp 𝜆𝜏 𝜎 𝑡  змінюються. Тому вони виводять на цільову корисний шлях продовження СНУР у 
стаціонарному режимі без НОЧ тобто як БОЗ. Всі можливі варіації взаємовідносин кінематичної 
траєкторії БОЗ не змінюють ФС та задовольняють трубці допуском без ДТП, аварій, катастроф. 
Незважаючи на гетерогенну різноманітність природи автоколивальних режимів у зоні гістерезису 
(зміни випадкові нестаціонарні) процес руху ТЕО, МТЗ залишається ФС якісно стаціонарним БОЗ 
але програмно обмеженим. 

Параметризація накопиченого досвіду. Світовий досвід експлуатації ділянок ВДМ та ТДК ITS 
доводить, що саме на первинному етапі проектування плану складання шарів конструктивного 
дорожнього одягу (ШКДО) [14] закладаються якісні та кількісні оцінки результуючих техніко-
економічних показників (ТЕП) заданих ПЕВО об’єктів транспортної інфраструктури. Можливі 
похибки та помилки людського фактору на цьому етапі виключаються шляхом ретельно точної (crips) 
відповідності S об’єкту разом з його майбутнім властивостям (Property) 1 2( , ,..., )i i i ikP P P P , що 

зафіксовані документально [20-22], як кортеж стандартизованих, уніфікованих веріфікованих 
атрибутів iP  класу опису завдання для кожної ділянки транспортного сполучення між геодезично 

визначеними на карті точками ПЧК. Тоді всі інші ПІМ iP  1,i n   кожній групі точно 

підпорядковані фактичним властивостям ЗНОС даного ПЧК, що наприклад включають: клас дороги з 
показниками інтенсивності та пропускної здатності чисельних представників НТЗ; кліматичні й 
погодні варіації по типовим рокам сонячної активності; максимальні й мінімальні температурні 
впливи (спека-посуха, зволоження, заморозки) на матеріали дорожнього одягу; геологічні 
характеристики матеріалів фундаменту-основи та корисних місцевих копалин-джерел, піску, щебня, 
глини та іншої сировини, що буде формувати кожний штучний конструктивний матеріал (ШКМ) у 
межах проектного (варіантного) КСШДО S об’єкту; геометричні 3D параметри криволінійної траси з 
відповідними чисельними даними стосовно радіусів кривизни (сполучення), довжини ділянок-смуг, 
відповідних кутів за нормами ДСТУ тощо. Слід підкреслити, що пам’ять конкретного ПАК 
забезпечує зберігання й видачу інших необхідних даних, які попередньо накопичені в архівах, 
наприклад Indor Paverment [14].  

Закони відповідного управління згідно розгалуження та координації процедур обробки. 
Первинними процесно інфологічними моделями (ПІМ) будуть необхідні та достатні кортежі iP  

1,i n  , що одночасно фіксують умови маніпуляції в точках прийняття рішень. Для цього 
лінгвістичні описи-стандартні визначення [20-22] параметризують конкретні сутності, особливостей 
та специфіки (СОС) поняття сфери застосування узагальнених знань практичного досвіду, а також 
уніфікований системний код (УСК) необхідний для активації автоматичних процедур у межах даного 
ПАК для кожного МТЗ. 

Активовані ситуативно управляючі модулі (СУМ) на підготовчих етапах тобто попереду 
виконавчих процедур виконують операції синтезу робочих базових чи оперативних моделей (РБМ 
або РОМ). Для цього відповідні ПІМ СУМ містять індикатори для пошуку й обробки даних з 
архівних таблиць. Мова Excel, наприклад виду Табл. 1 дозволяє з множини ситуацій розгалуження 
вибирати константи на варіативні SHS пошуки. Це скорочує час за рахунок знання ризику 
невизначеності з попередніх етапів наведення до даного моменту дії ПАК. 

Висновки. 
Застосування інформаційних систем і технологій у межах СДС-безперервна інтеграція 

визначальних ергатичних процесів оперативного управління рухом ТЕО. Факти існування режимів 
SHS одночасно відображають шляхи самонакопичуємого (персонального водія та спільного 
державного) досвіду, знань, умінь. Практична обізнаності стосовно почергових фаз життєвого циклу 
ITS (класу IVHS та типу AVCS) гарантує ефективність реалізації техніко-технологічних рішень 
(ТТР). Існування SHS інтервалів гарантує комбінаторну протидію на трансверсальних траєкторіях без 
ДТП. В умовах реальних екстремальних явищ НПС на робочих площинах ТПК, коли імовірнісний 
простір існує безперервний безпечний окіл зеленої (БОЗ) хвилеподібної зони, що відповідає цільовим 
критеріям SHS-безпеки руху, життя, майбутнього розвитку адаптивної вхаємодії гарантує ситуативні 
умови коли p+q=1.  
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Стаття присвячена розвитку технологій моделювання інтеграційних процесів, що 
синергетично впливають на рівень безпеки дорожнього руху транспортних засобів умовах ризиків та 
невизначеності факторів нестаціонарного природного середовища. 

Формалізовано математичний опис заданої сфери та інформаційного простору взаємодії 
учасників дорожнього руху в зонах найбільшої ймовірності скоєння дорожньо-транспортних пригод 
про що свідчить статистика спостережень. 

Обґрунтовано сутність, особливість та специфіка ситуативних режимів динамічної, 
неперервної взаємодії між учасниками дорожнього руху, водіями транспортних засобів та факторами 
впливу оточуючого середовища у просторово-часових дискретних комірках електронної карти 
критичної зони за ознаками частоти попередніх аварійних пригод. 

Запропоновані аналітичні засоби формування трансверсальних траєкторій безпечного руху 
без аварій та катастроф, що гарантуються відповідними бортовими інформацій керованими 
комплексами (БІКК) транспортних засобів. Активне цільове управління у межах системи навігації та 
керування рухомими об’єктами реалізується з упередженням за критеріями підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху безпосередньо у поточній критичній зоні вулично-дорожній мережі. Розвинуто 
метод дискретного динамічного програмування процесів синтезу та реалізації керованого руху на 
гарантовано безпечній трансверсальній траєкторії, що локально застосовується лише ситуативно у 
межах перехідного режиму ухилення від наближення до загроз з ударними контактами. 
Формалізована технологія параметризації прогнозних взаємних функцій маневрування в умовах 
індивідуальних обмежень на локальному просторово-часову зону власного руху для пари 
транспортних засобів, що реально наближаються один до одного.  

Інформаційно-аналітичні засоби БІКК забезпечують достовірність оцінок інтервалу 
витривалості руху згідно призначеної з упередженням кускової неперервної трансверсальної кривої, 
яка одночасно передбачає локальні точки ухилення від зіткнень або проходження заборонених 
локальних мікрозон. Єдині методи моделювання кожним БІКК різних транспортних засобів активно 
синтезують парні мікрофазні просторові розділення власних траєкторій, що за фактами наявності 
ризиків фіксують відсутність дорожньо-транспортних пригод з втратами безпеки у межах 
нестаціонарних потоків за рахунок передбаченого узгодження множинної гетерогенної взаємодії за 
подібних умов натурних наближень. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА БЕЗПЕКА, РУХ ТРАНСПОРТУ, ГАРАНТОВАНЕ 
УПРАВЛІННЯ, ЗАПОБІГАННЯ ЗІТКНЕНЬ, РОЗУМНА ДИНАМІКА. 

 
ABSTRACT 

Baranov G.L., Komisarenko О.С., Donets V.V., Prokhorenko O.M. Technology modeling integration 
processes to increase the level road safety vehicles. Visnyk National Transport University. Series «Technical 
sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article is devoted to the development of technologies for modeling integration processes that 
synergistically affect the level of road safety of vehicles in terms of risk and uncertainty of non-stationary 
environmental factors. 

The mathematical description of the given sphere and information space of interaction of road users in 
the zones of the greatest probability of commission of road accidents is formalized that is shown by statistics 
of supervision. 

The essence, peculiarity and specificity of situational modes of dynamic, continuous interaction 
between road users, drivers and environmental factors in the space-time discrete cells of the electronic map 
of the critical zone on the basis of the frequency of previous accidents are substantiated. 

Analytical means of formation of transversal trajectories of safe movement without accidents and 
catastrophes are offered, which are guaranteed by the corresponding on-board information controlled 
complexes (BICC) of vehicles. Active targeted management within the system of navigation and control of 
mobile objects is implemented with a bias on the criteria to increase the level of road safety directly in the 
current critical area of the road network. A method of discrete dynamic programming of processes of 
synthesis and realization of controlled motion on a guaranteed safe transverse trajectory has been developed, 
which is locally applied only situationally within the transient mode of evasion from approach to threats with 
shock contacts. The technology of parameterization of predicted mutual maneuvering functions in the 
conditions of individual restrictions on the local space-time zone of own motion for a pair of vehicles that are 
really close to each other is formalized. 
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BICC information and analytical tools ensure the reliability of estimates of the interval of endurance 
according to the prejudiced piecewise continuous transverse curve, which also provides local points of 
avoidance of collisions or the passage of forbidden local microzones. The only methods of modeling 
different vehicles by each BICC actively synthesize paired microphase spatial divisions of their own 
trajectories, which, due to the presence of risks, record the absence of traffic accidents with loss of safety 
within nonstationary flows due to the coordinated multiple heterogeneous interaction under similar 
conditions of field approximations. 

KEY WORDS: UNPRECEDENTED SAFETY, TRAFFIC, GUARANTEED MANAGEMENT, 
COLLISION PREVENTION, REASONABLE DYNAMICS. 

 
РЕФЕРАТ 

Баранов Г.Л. Технология моделирования интеграционных процессов для повышения уровня 
безопасности дорожного движения транспортных средств / Г.Л. Баранов, Е.С. Комисаренко, 
В.В. Донец, А.Н. Прохоренко // Вестник Национального транспортного университета. Серия 
«Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

Статья посвящена развитию технологий моделирования интеграционных процессов, 
синергетически влияют на уровень безопасности дорожного движения транспортных средств 
условиях рисков и неопределенности факторов нестационарного среды. 

Формализована математическое описание заданной сферы и информационного пространства 
взаимодействия участников дорожного движения в зонах наибольшей вероятности совершения 
дорожно-транспортных происшествий, о чем свидетельствует статистика наблюдений. 

Обосновано сущность, особенность и специфика ситуативных режимов динамической, 
непрерывно взаимодействия между участниками дорожного движения, водителями транспортных 
средств и факторами влияния окружающей среды в пространственно-временных дискретных ячейках 
электронной карты критической зоны по признакам частоты предыдущих аварийных происшествий. 

Предложенные аналитические средства формирования трансверсальных траекторий 
безопасного движения без аварий и катастроф, гарантируются соответствующими бортовыми 
информаций управляемыми комплексами (БИККО) транспортных средств. Активное целевое 
управление в рамках системы навигации и управления подвижными объектами реализуется с 
предубеждением по критериям повышения уровня безопасности дорожного движения 
непосредственно в текущей критической зоне улично-дорожной сети. Развит метод дискретного 
динамического программирования процессов синтеза и реализации управляемого движения на 
гарантированно безопасной трансверсально траектории, локально применяется только ситуативно в 
пределах переходного режима уклонения от приближения к угрозам с ударными контактами. 
Формализованная технология параметризации прогнозных взаимных функций маневрирования в 
условиях индивидуальных ограничений на локальную пространственно-временную зону 
собственного движения для пары транспортных средств, реально приближаются друг к другу. 

Информационно-аналитические средства БИККО обеспечивают достоверность оценок 
интервала выносливости движения согласно назначенной с предубеждением кусковой непрерывной 
трансверсальной кривой, которая одновременно предусматривает локальные точки уклонения от 
столкновений или прохождения запрещенных локальных микрозонах. Единые методы 
моделирования каждым БИККО различных транспортных средств активно синтезируют парные 
микрофазни пространственные разделения собственных траекторий, по фактам наличия рисков 
фиксируют отсутствие дорожно-транспортных происшествий с потерями безопасности в рамках 
нестационарных потоков за счет предусмотренного согласования множественной гетерогенной 
взаимодействия в подобных условиях натурных приближений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДВИЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТА, ГАРАНТИРОВАННЫХ УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ, 
УМНАЯ ДИНАМИКА. 
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 Постановка проблеми 
 Витрати на підтримання автомобілів у технічно справному стані в країні досягають значних 
сум. Це витрати на створення станцій технічного обслуговування та автотранспортних підприємств, а 
також значні витрати на запасні частини і матеріали, обладнання. 
 Велика кількість виробничого персоналу також займається технічним обслуговуванням та 
ремонтом автомобілів. 
 Разом з тим, незважаючи на підвищення надійності автомобілів, якості запасних частин і 
матеріалів, підвищення продуктивності обладнання і ефективності капітальних вкладень питомі 
витрати на підтримання рухомого складу автомобільного транспорт в технічно справному стані 
скорочуються повільно. 
 Суттєвий внесок на зменшення витрат, пов’язаних з експлуатацією автомобілів може 
принести вдосконалення організації їх ремонту. За рахунок незначних витрат в організацію 
поточного ремонту автомобілів, які в десятки разів менше капітальних вкладень в виробничу базу, 
можна досягти еквівалентних результатів. 
  Про відсутність наукової теорії організації вказував академік А. І. Берг. [1] «Він порахував, 
що через відсутність цілісної організаційної науки ККД самого "відсталого", який пішов в історію 
виробництва дорівнював 8% (0,08), що означає: з кожних 100 кг. вугілля, занедбаних в топку 
паровоза тільки 8 кг. йшло на корисну тягу, інші 92 кг. "відлітали в трубу" (термін "відлітали в трубу" 
став загальної оцінкою малоцінної, низькоефективної діяльності). ККД 4% (0,04) для суспільного 
виробництва означає: якщо в розвиток виробництва вкласти один мільйон рублів, то тільки 40 тисяч 
підуть на користь, а інші 960 тисяч рублів "полетять в трубу". 
 На пріоритетність організаційної діяльності також зазначав О.О. Богданов [2] автор Тектології 
«У людства немає іншої діяльності окрім організаційної, немає інших точок зору на життя, на мир 
окрім організаційної»  
 Під організацією виробництва в цій роботі приймемо [3] «…раціональне сполучення або 
взаємодію працівників підприємства, засобів і предметів праці в просторі та часі для досягнення 
цілей підприємства…»   
 Але, до цього часу, немає теорії організації виробництва. Тому для прийняття рішень 
використовують різні «еклектичні» методи [4] «в даний час використовується «метод проб і 
помилок» на основі накопичених емпіричних організаційних знань. Цей, як вимушений, метод може 
застосовуватися тільки в тих випадках і тільки до тих пір, поки витрати, викликані помилками, 
будуть менше тих вигод, які досягаються завдяки «вдалою» знахідку організаційного рішення». 
 У зв’язку з зазначеним, виникає необхідність у подальшому поглибленному вивченні проблем 
організації виробництва. Це стосується також організації поточного ремонту автомобілів. 
 Свого часу американський інженер Дж. Бродбента запропонував «лінгвістичний» підхід для 
вирішення винахідницьких проблем. Ідея його метода в наступному. Цитується по [5]« Коли перед 
проектувальником постане проблема попередити створення калюж на тротуарах навколо будівель 
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підчас сильних злив, він відразу може не додуматись до прийнятного рішення. Тоді він може взяти за 
основу такий завідомо неприродний спосіб, як дочекатися природного випаровування води із калюж. 
І подивитися які є синоніми до слова «випаритися». Він знайде наступні вирази: зникнути, сховатися, 
вивітритися, видихнути і так далі., що відразу підштовхне його на низьку можливих рішень 
проблеми, наприклад, вираз сховатися може навести на думку про перфорований чи решітковий 
настил...» 
 Розглянемо можливість використання цього підходу для вдосконалення організації поточного 
ремонту автомобілів. 
 Постановка завдання 
 Припустимо, що три автомобілі А1, А2, А3 мають несправності, для усунення яких потрібно 
виконати наступні операції: О1, О2, О3, 04,05, надійшли в зону поточного ремонту. Довільно 
приймемо, що трудомісткість операції 01- 10 хв., 02 – 30 хв., 03 – 5 хв., 04 – 20 хв., 05 – 60 хв. 
Ремонтом автомобілів зайняти автомеханіки Р1,Р2,Р3. Р1 виконує операції 01,04,05. Р2 -02,03,04.  
Р3- 01,02,03. 
 Приймемо також, на цьому етапі, припущення,що зона ремонту забезпечена необхідною 
кількістю запасних частих і матеріалі і є вільні робочі місця.  
 Завдання полягає в розробці організації ремонту зазначених автомобілів. Тобто в становленні 
зв’язків між автомобілями, операціями і виконавцями. 
 Виклад основного матеріалу 

 Розглянемо китайський ієрогліфи 组织 (zǔzhī), який можна перекласти організовувати, 

утворювати, формувати; організація, формування; організаційний. [6]. Зазначені ієрогліфи 

складаються з: 組, які має значення: група, гурток; сектор, секція; бригада; груповий і 织, передає 

поняття ткати; в'язати; плести; тканий, в'язаний, плетений. В традиційному кайшу це поняття 

передається наступним ієрогліфом 織. В тлумаченні цього ієрогліфа Вудров [7] відокремлює три 

елементи: нитка (糸), звук, шум (音), і човник ( спис) (戈). Комбінація цих елементів супроводжує 

процес ткацтва.  
  Може бути, ще раніше, ще на зорі становленні ієрогліфічної письменності творці поняття 
«організація» виходили з того, що його сутність найкраще передає процес «плетіння». Можна також 
припустити, що на створення цього ієрогліфа творців надихнуло спостереження за плетенням кокона 
шовкопрядом. Іншими словами: вони не вигадували ієрогліфи, а брали ідеї, відокремлювали сутність 
із оточуючої природи.  
 Китаїст В.С. Колоколов писав [8 ] « китайський ієрогліф – це своєрідний, спрощений, але 
дуже змістовний, повний життя малюнок».  
 В подальшому скористаємося метафорою «плетіння» при вдосконаленні організації 
поточного ремонту автомобілів. 
 І так, припустимо, організація – це «плетіння. В такому випадку поставимо у відповідність: 
нитки – операції ремонту автомобілів; човник – ремонтні робочі; автомобіль – об’єкт праці. 
Встановимо зв’язок між ними як показано на рисунку 1. Де,на схемі, на перетини лінії операції і лінії 
робітника в квадратах позначимо несправності, які виконуються кожним працівником і їх 
трудомісткість. 
 Як бачимо, робітники конкурують між собою за виконання однієї і тієї операції. Тому 
почнемо планувати організацію виконання робіт. Сумарна трудомісткість виконання операцій на 
автомобілі А1 дорівнює 35 хв. Операцію 01 може виконувати робітники Р1 і Р2. Вважаючи, що є 
конфлікт інтересів, то віддамо на цьому етапі виконання цієї операції першому робітнику. 
Організаційний простій автомобіля буде 0. Будемо це вказувати в колі біля першої операції. При 
виконанні операцій 03 і 04 також існує конфлікт інтересів, тому виконання цих операцій доручимо 
робітникам з меншими порядковими номерами. 
 Автомобіль А2. Технологічний час виконання операцій на цьому автомобілі 95 хв. При 
виконання операції 02 існує конфлікт між робітниками Р2 і Р3. Але робітник Р2 в цей час буде 
зайнятий на автомобілі А1, тому перевагу віддамо виконавцю Р3. 
 Операція 03 може виконувати робітник Р2 і Р3. Вважаючи, що виконавець Р3 буде вільний 
тільки через 30 хв. ( виконує операцію 02) віддамо перевагу робітнику Р2. 
 Операція 05. Крім робітника Р1 ніхто не може виконувати цю операцію. Тому він може 
приступити для виконання цієї операції через 30 хв. Він в цей час зайнятий ремонтом автомобіля А1. 
Організаційні простої автомобіля складуть 30 хв. 
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Рисунок 1 – Схема виконання операцій робітниками відповідно до їх фаху 
Figure 1 – The scheme of operations by workers in accordance their professional qualifications 

 
 Аналогічно розподіляються робітники при виконанні робіт на автомобілі А3. Розподілення 
робітників по постам наведено на рис. 2. 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема розподілу працівників за операціями і автомобілями при організації ремонту 
Figure 2 – The scheme of distribution  workers by operations and vehicles at the organization of repair 
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Обговорення 
 1.Завантаження працівників. При прийнятому варіанті розподілу працівників для першого 
працівника організаційні втрати часу ( очікування автомобілями працівників ) складуть: для першого 
автомобіля – 10 хв., другого – 35 хв., третього – 130 хв. Відношення організаційних втрат часу до 
загальної трудомісткості робіт на автомобілях складе: першого працівника – 130/150 = 0,86 , другого 
– 15/30 = 0,5, третього – 30/40 =0,75 і свідчить про рівень завантаженості працівників. Низька 
універсальність другого і третього працівників – неможливість виконувати операцію О5 – призводить 
до перевантаження першого працівника. 
 2.Простої автомобілів. Загальні втрату часу першого автомобіля складуть 45 хв., де 10 хв. – 
це організаційні втрати ( очікування автомобілями працівників). Відношення організаційних втрат 
часу до загальної трудомісткості робіт першого автомобіля складе: 10/45 = 0,22 , другого – 35/95 = 
0,37, третього – 130/90 = 1,44. Збільшення організаційних простоїв автомобілів від першого до 
третього свідчать по відсутність оптимального плану закріплення працівників за операціями і 
автомобілями відповідно. 
 Висновки. 
 1.Дослідження підтвердило, що лінгвістичний підхід може найти застосування під час 
удосконалення організації поточного ремонту автомобілів, а також в інших підприємствах, 
пов’язаних з організацією виробництва. 

 2.Подальші дослідження повинні бути направлені на розробку відповідного програмного 
забезпечення і оптимізації розстановки працівників за операціями і автомобілями. 

 3. На організаційні простої автомобілів суттєво впливає не тільки розподіл робітників за 
операціями, а також універсальність робітників. 
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Березняцький В.В. Вдосконалення організації ремонту автомобілів з застосуванням 
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У статті пропонується лінгвістичний підхід до організації ремонту автомобілів. 
Об'єктом дослідження є організація поточного ремонту автомобілів. 
Мета дослідження – розвиток ремонту автомобілів. 
Спираючись на ідеї американського інженер Бродбента, запропоновано «лінгвістичний метод» 

вдосконалення організації поточного ремонту автомобілів. Організація, організовувати в китайської 

мові передається ієрогліфами 组织 (zǔzhī), де ієрогліф 织 (в традиційному кайшу – 織) означає 

плетіння. Обговорюється використання цієї метафора як моделі для встановлення зв’язків між 
операціями ( несправностями), робітниками і автомобілем – об’єктом праці.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕМОНТ, ЛІНГВІСТИЧНИЙ, МЕТОД, 
ІЄРОГЛІФ. 
  

ABSTRACT 
Bereznyatskiy V.V. Development the organization of car repairs with a linguistic approach. Visnyk 

National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: 
National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The paper proposes linguistic an approach organization of the repair of automobiles. 
Object of the study is organization of repair of automobiles. 
Purpose of the study is development repair of automobiles. 
Based on the idea of the American engineer Brodbent, the "linguistic method" is projected for the 

organization of the repair of automobiles. Organizational, organizing, in the Chinese language is transmitted 

by hieroglyphs 组织 (zǔzhī), hieroglyph 织 (in the traditional Kayshu – 織) means wickerness. The use of 

this metaphor as a model for establishing connections between procedure (defect ), workers and the vehicle 
is discussed. 

KEY WORDS: AUTOMOBILE, ORGANIZATION, REPAIR, LINGUISTIC, METHOD, 
HIEROGLYPH. 
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В статье предлагается лингвистический подход к организации ремонта автомобилей. 
Объектом исследования является организация текущего ремонта автомобилей.  
Цель исследования – развитие ремонта автомобилей. 
Опираясь на идеи американского инженер Бродбента, предложено «лингвистический метод» 

совершенствования организации текущего ремонта автомобилей. Организация, организовывать в 

китайской языке передается иероглифами 组织 (zǔzhī), где иероглиф 织 (в традиционном кайшу – 織) 

означает плетения. Обсуждается использование этой метафора как модели для установления связей 
между операциями (неисправностями), рабочими и автомобилем – объектом труда. 
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Постановка проблеми. Екологічні, економічні та транспортні проблеми міст сприяють 

пошуку нових технічних рішень, які зменшують вплив на довкілля, особливо під час організації 
міських перевезень. На сьогоднішній день використання транспортних засобів з електричною тягової 
установкою поступово  збільшується.   

Також є актуальним питання раціонального використання енергоносія або оцінювання 
енергоефективності транспортного засобу, який задіяний під час пасажирських перевезень у будь 
якому місті. 

Розроблення методики визначення енергоефективності сприяло би потрапляння на ринок 
пасажирських перевезень в містах енергоефективних транспортних засобів, що покращило 
екологічних стан довкілля та призвело до зменшення витрат на оплату витраченого енергоносія. 

Одним із напрямків удосконалення конструкції транспортних засобів з електричною тяговою 
установкою є застосування технічних рішень в конструкції електроустаткування, які забезпечують 
збереження електричної енергії яка створюється під час  режиму рекуперативного гальмування за 
яким електрична енергія, яка генерується тягової силовою установкою повертається в контактну 
мережу або у накопичувач енергії , наприклад тягову акумуляторну батарею. 

Вирішити проблему покрашення енергоефективності транспортного засобу потребує 
розроблення методики оцінювання витрати енергоносія за різними циклами його руху, зокрема у разі 
використання накопичувачів енергії рекуперативного гальмування. 

Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. 
Електромобілі є актуальною темою для стратегічного розвитку як автомобільних компаній, так 

і нафтогазових.  
З боку охорони навколишнього середовища, актуальність використання електромобільного 

транспорту складно переоцінити. Даний вид транспорту на сьогоднішній день є екологічним, тому 
що він менше впливає на зміну клімату, дозволяє істотно знизити глобальні викиди CO2, не виробляє 
викидів в атмосферу і зменшує шумове навантаження. [1] 

Після виходу на комерційні ринки в першій половині десятиліття продажі електромобілів 
зросли. У 2010 р. На дорогах світу було лише близько 17 000 електромобілів. До 2020 р. Ця кількість 
збільшилася до 7,2 млн., 47% з яких знаходились у Китайській Народній Республіці. У дев'яти 
країнах було більше 100 000 електромобілів. Щонайменше 20 країн досягли частки ринку вище 1%. 
На 2021 р кількість зареєстрованих електромобілів в Україні досягає майже 50 тис.од.[2] 

Починаючи з 1980 року викиди і паливна економічність нових автомобілів в Європі 
визначалися новим європейським циклом водіння (NEDC). З прийняттям директиви Євросоюзу № 
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443/2009 щодо зменшення викидів шкідливих речовин транспортними засобами, з 2017 року почав 
діяти новий стандарт умов випробування перевірки екологічних параметрів, зокрема витрат 
енергоносія, а саме новий вимірювальний їздовий цикл WLTС. 

В всесвітньо узгоджену процедуру випробувань легкових автомобілів (WLTP) входить 
всесвітній гармонізований тестовий цикл для легкових автомобілів (WLTC). Умови випробування 
методом WLTP суттєво відрізняються від NEDC, FTP-75 і JC08. 

Тестовий їздовий цикл WLTС дозволяє отримати більш реалістичні показники екологічно-
економічних параметрів двигунів в порівнянні з їздовими циклами NEDC, FTP-75 і JC08 
стандартизованих Європою, США та Японією. 

Сьогодні спостерігається стійка тенденція до збільшення наукових досліджень в частині 
оцінювання витрати енергоносія рейкових та колісних транспортних засобів. В основі таких 
досліджень покладенні статистичні методи опрацювання інформації про фактичні витрати 
енергоносія на транспортну роботу [3,4]. 

Головним нормативним технічним документом, згідно з яким проводяться сертифікаційні 
дослідження експлуатаційних показників колісних транспортних засобів категорій М1 та N1, є 
правила ЄЕК ООН № 101–03:2005 [5] в яких запропоновано оцінювати енергоефективність 
транспортного засобу за формулою:  

D

E
C                                                                                        (1) 

де E – результати вимірювань зарядки електричної енергії під час випробувань, Вт*год; 
      D – відстань яку проходить електромобіль під час випробувань , км  
В ході цієї процедури не можна використовувати ніякі типи спеціальних зарядних пристроїв, 

які можуть включатися автоматично або вручну. 
Транспортний засіб підключається до електромережі на 30 хв. після завершення двох 

випробувальних циклів, що складаються з чотирьох простих міських циклів і одного заміського 
циклу. 

Акумулятор транспортного засобу заряджається відповідно зі звичайною процедурою зарядки 
протягом ночі. За допомогою обладнання для виміру енергії, розміщеного між електричним роз'ємом 
і зарядним пристроєм транспортного засобу, вимірюється енергія заряду Е, що надходить з 
електричної мережі, а також тривалість цього заряду. 

Цей показник має обмеження до застосування, зокрема його застосовують тільки визначення 
запасу ходу на акумуляторних батарея електромобілів категорій М1 та N1. 

Також цей показник можна застосовувати для визначення енергоефективності електромобілів 
тільки у випадку, якщо вони обладнані однаковими за ємністю акумуляторними батареями, тобто 
кращим за показником енергоефективності буде той електромобіль, який пройде більшу відстань. 

Отже, можна зробити висновок, що питання оцінювання енергоефективності транспортного 
засобу з електричною тяговою установкою на даний час недостатньо досліджено, що не дозволяє 
порівнювати конструкції різних транспортні засобів між собою. 

Мета: розробка математичної моделі, що характеризує енергоефективність колісного та 
рейкового транспортного засобу з електричною тяговою установкою для умов руху на 
елементарному спрощеному циклі. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Елементарний, спрощений цикл руху (далі 
цикл) уявляє собою (див.рис.1) режим руху за яким транспортний засобі розганяється до швидкості 
V, а потім переходить в режим гальмування. 

 

 
 

Рисунок 1 – Елементарний, спрощений цикл руху  
Figure 1 – Elementary, simplified motion cycle 
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Для цього циклу кількість спожитої електричної енергії , під час розгону транспортного засобу 
до швидкості V, буде дорівнюватися:  

25,0 VmkW p  дж                                                                 (1) 
де k – коефіцієнт, що ураховує втрати електроенергії енергії під час  перетворення її  в 

кінетичну енергію транспортного засобу (k>1), зокрема долання опору руху, витрат енергоносія на 
власні потреби, тощо. 

m- маса транспортного засобу , кг 
V – швидкість транспортного засобу , м/с2. 
В загальному випадку коефіцієнт k визначають так: 

Wk

W
k

p

                                                                                    (2) 

Де Wk – кінетична енергія транспортного засобу  
З іншого боку для транспортного засобу, що має електричну тягову установку , кількість 

енергії яка буде спожита нею від  джерела енергії (акумуляторної батареї чи контактної мережі) буде 
такою : 

tNkW p  ,  дж                                                                           (3) 
 

де N, потужність електричної тягової силової установки , Вт 
      t – час розгону транспортного засобу до швидкості V, с 
З урахуванням того, що система керування тяговою електричною установкою транспортного 

засобу під час його розгону чи гальмуванні утримує сталою потужність тягового двигуна (N=const), 
можна визначити час досягнення певної швидкості із рівнянь 1 та 3, а саме: 

 25,0 Vmk tNk   
звідки: 





N

Vm
t

25,0
, с                                                                        (4) 

При цьому середня швидкість транспортного засобу буде 0,5V, а довжина ділянки шляху 
необхідної для досягнення певної швидкості може бути обчислена так: 

N

Vm

N

Vm
VtVS

32 25,05,0
5,05,0





 , м                                    (5) 

Довжина ділянки на який реалізований – елементарний, спрощений цикл руху, за умови , що 
потужність тягової силової установки стала буде такою: 

SSц 2                                                                            (6) 

Питома витрата енергії на рух, який здійснюється за елементарним спрощеним циклом, у разі 
відсутності рекуперативного гальмування з урахуванням формул 1,5,6 буде такою: 

V

Nk

N

Vm

Vmk

S

W
w

p

y











3

2
1

25,0
2

5,0

2
, дж/м                                             (7) 

Даний вираз отриманий на підставі того, що система керування тяговим двигуном під час 
електродинамічного гальмування також підтримує постійну потужність тягового двигуна, а 
електрична енергія, що генерується, гаситься на гальмових реостатах,тобто не повертається до 
джерела енергії. 

У разі застосування рекуперативного гальмування, кінетична енергії, яка була накопичена 
транспортним засобом, буде перетворена у електричну енергію за винятком енергії, яка буде 
витрачена на долання опору руху та її  втрат у системах транспортного засобу. Тоді загальні витрати 
енергоносія будуть такими: 

gp
z WWW                                                                 (8) 

Енергія рекуперації під час гальмування, яка може бути повернена у контактну мережу чи 
акумуляторну батарею буде менші ніж накопичена кінетична енергія транспортного засобу, в 
наслідок наявності втрат таких же, як і під час розгону транспортного засобу до швидкості V, тобто : 

gW

Wk
k 

, 
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звідки:
 

k

Vm
W g

25,0 
  , дж                                                         (9) 

Тоді з урахуванням формул 1 , 8,  9, можна отримати вираз для визначення кількості енергії, 
яка буде витрачена під час руху за елементарним спрощеним циклом: 
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(5,0
5,0

5,0 2
2

2

k
kVm
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Vm
VmkWz 


 , дж                          (10) 

Питома витрата енергоносія буде така: 
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Звідки: 
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Використовуючи математичні моделі питомих витрат 7 та 12 можна обчислити питомі витрати 
електроенергії в залежності від швидкості (див. рис.2) на елементарному спрощеному циклі руху для 
таких вихідних значень: 

‐ V=50 км/год, що є  максимальної швидкістю в містах, яка регламентована Правилами 
дорожнього руху України; 

‐ N =130 кВт та N =250 кВт , потужність тягової силової установки яка застосується на 
сучасних тролейбусах в України; 

‐ k=1,3, тобто 30% електроенергії втрачається під час розгону або гальмування транспортного 
засобу.  

 
1- N =250 кВт для випадку не застосування рекуперативного гальмування. 2- N =130 кВт для випадку 

не застосування рекуперативного гальмування 3 – 250 кВт для випадку застосування 
рекуперативного гальмування 4 -130 кВт для випадку застосування рекуперативного гальмування. 

 
Рисунок 2 – Залежність питомих витрат енергії від швидкості транспортного засобу 

Figure 2 – Dependence of specific energy consumption on the speed of the vehicle 
 

Тобто, у разі застосування рекуперативного гальмування питома витрата електроенергії на 
реалізацію елементарного спрощеного циклу буде менша на: 
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Або на підставі 6 та 11 будемо мати: 
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Із формули 14 маємо, що у разі застосування рекуперативного гальмування питомі витрати 
енергоносія будуть залежати тільки від їх втрат і не залежати від інших складових (маси 
транспортного засобу, максимальної швидкості)  

Для порівняння енергоефективності транспортних засобів різних конструкцій достатньо 
визначити тільки коефіцієнт втрат відповідно до формули 2 та максимально наскільки можливо 
реалізувати режим рекуперативного гальмування. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отримано рівняння питомих витрат 
енергоносія під час руху транспортного засобу з електричною тягової установкою за елементарним 
спрощеним циклом. Це дозволяє зробити такі висновки:  

─ енергоефективність транспортного засобу в першу чергу залежить від коефіцієнта втрат 
електроенергії під час її перетворення в кінетичну енергію транспортного засобу; 

─ під час проектування тролейбусів з автономним ходом транспортного засобу на окремих 
ділянках же відсутнє живлення від контактної мережі необхідно максимально можливо 
використовувати рекуперовану енергію для підзарядження тягових акумуляторних батарей.  

В подальших роботах необхідно розглянути інші варіанти циклів режимів руху, наприклад 
цикл в якому передбачається рух зі сталою швидкістю, а також більш широко дослідити коефіцієнт k 
[4], що характеризує втрати енергоносія. 
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Вип. 1 (48). 

У статті проаналізовано елементарний спрощений цикл транспортного засобу з електричним 
двигуном під час його розгону та рекуперативному гальмуванні, залежність питомих витрат енергії 
від швидкості транспортного засобу та отримано рівняння питомих витрат енергоносія, з метою 
розробки математичної моделі, що характеризує енергоефективність транспортного засобу з тяговим 
електричним двигуном для умов руху на елементарному спрощеному циклі. 

Об’єктом дослідження є процес визначення питомих витрат енергоносія під час руху 
транспортного засобу з електричною тягової установкою. 

Метою статті є розробки математичної моделі, що характеризує енергоефективність колісного 
та рейкового транспортного засобу з електричною тяговою установкою. 

Методи дослідження – інформаційно-аналітичні. 
За результатами дослідження отримано методику оцінювання ефективності рекуперативного 

гальмування для елементарного спрощеного циклу руху  
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ГАЛЬМУВАННЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 
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The article analyzes the elementary simplified cycle of a vehicle with an electric motor during its 
acceleration and regenerative braking, the dependence of specific energy consumption on vehicle speed and 
the equation of specific energy consumption, to develop a mathematical model that characterizes the energy 
efficiency of a vehicle with traction traffic conditions on an elementary simplified cycle. 

The object of the study is the process of determining the specific energy consumption during the 
movement of a vehicle with an electric traction unit. 

The aim of the article is to develop a mathematical model that characterizes the energy efficiency of 
wheeled and rail vehicles with electric traction. Research methods – information-analytical. According to the 
results of the study, a method for evaluating the effectiveness of regenerative braking for an elementary 
simplified motion cycle is obtained. 
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В статье проанализированы элементарный упрощенный цикл транспортного средства с 
электрическим двигателем во время его разгона и рекуперативного торможения, зависимость 
удельных затрат энергии от скорости транспортного средства и получены уравнения удельных затрат 
энергоносителя, с целью разработки математической модели, характеризующий 
энергоэффективность транспортного средства с тяговым электрическим двигателем для условий 
движения на элементарном упрощенном цикле. 

Объектом исследования является процесс определения удельных расходов энергоносителя при 
движении транспортного средства с электрической тяговой установкой. 

Целью статьи является разработки математической модели, характеризующий 
энергоэффективность колесного и рельсового транспортного средства с электрической тяговой 
установкой. 

Методы исследования – информационно-аналитические. 
По результатам исследования получены методику оценки эффективности рекуперативного 
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Постановка проблеми. На сьогодні науковці і практики в сфері управління проектами все 

більше уваги приділяють питанням управління портфелями в організаціях. Загального визнання 
набуває думка, що об’єднання проектів і програм в портфелі дозволяє отримувати нову якість 
управління ними, збільшувати загальний ефект від їх реалізації, а самі портфелі поступово 
перетворюються на дієвий механізм реалізації стратегій організаціями, незалежно від структурної 
будови останніх. На підвищення значущості управління портфелями в теорії і практиці управління 
проектами опосередковано вказує той факт, що, починаючи з 2006 р., PMI виокремлює з PMBOK 
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Guide – як стандарту управління проектом, розвиває і доводить до відома фахівців із управління 
проектами стандарт управління портфелем. 

Зауважимо, що на теперішній час PMI запропонував чотири версії стандарту управління 
портфелем, які побачили світ відповідно в 2006 р. [9], 2008 р. [10], 2013 р. [11], а також у 2017 р. [12]. 
Як зазначалося в першій версії цього стандарту, управління проектами – це один із тих термінів, який 
має багато значень.  Тривалий час він асоціювався виключно з проектами. Проте, приблизно двадцять 
років тому назад (тобто, в середині 1980-х – від авторів), ця ситуація почала зазнавати змін. На 
сьогодні стає зрозумілим, що управління проектами охоплює також управління портфелями і 
програмами, зосереджуючись на тезі «робити правильну роботу», на відміну від традиційної для 
управління проектами і програмами, – «робити роботу правильно» [9]. 

Сучасна наукова проблематика в управлінні портфелями в організаціях, в суттєвій мірі, 
пов’язана з розвитком методологічних підходів, із одного боку, стратегічного управління, а з іншого 
– управління проектами. При цьому за один із основних напрямів досліджень у сфері управління 
портфелями виступає управління портфелями як засобами реалізації організаційних стратегій. 
Визнаючи, виходячи з теоретичних засад стратегічного управління, зокрема, методологічних підходів 
наукової школи влади – субшколи макровлади – можливість і доцільність формування колективних 
стратегій в мережах різної конфігурації взаємодіючих організацій, можна зробити припущення, що 
портфельно-орієнтоване управління може бути ефективним інструментом реалізації стратегії не лише 
окремої організації, а й, за аналогією, колективної стратегії мережі організацій. 

Таким чином, актуальним науковим завданням є вдосконалення і подальший розвиток 
методологічного забезпечення процесів управління портфелями в контексті запровадження 
портфельно-орієнтованого управління реалізацією колективних стратегій в мережах організацій 
ланцюгів постачань (далі – МОЛП) [4]. 

Огляд робіт. Очевидно, що за одні з основних понять, які застосовуються в стандартах 
управління портфелем, зокрема і PMI, виступають поняття «портфель» і «управління портфелем». 
Порівнюючи визначення портфеля у версіях стандарту управління портфелем PMI, можна дійти 
висновку, що в перших трьох версіях [9–11] портфель розглядається як такий, що може містити в собі 
тільки проекти, програми, а також інші роботи, які не увійшли до попередньо зазначених 
компонентів, – проектів і програм. Водночас, починаючи з кінця 2000 рр., у другій версії стандарту 
управління портфелем [10] та ряді інших стандартів PMI починає вживатися поняття «портфель 
вищого рівня» (в оригіналі, англ. – highest level portfolio), який, крім проектів і програм, за 
визначенням може містити «портфелі відносно нижчого рівня» (в оригіналі, англ. – lower level 
portfolio). В цьому ж періоді фахова спільнота відмічає, що на практиці простежується тенденція, 
коли в будь-якому крупному портфелі спорадично, а іноді системно, виникають більш або менш 
стійкі групи проектів. Доти, доки ці групи проектів існують тільки для зручності управління, можна 
вести мову про «підрозділи» єдиного портфеля. Проте, як тільки-но починається виділення ресурсів 
окремо на групу і рейтингування проектів в межах такої групи, то тут вже йдеться про виокремлення 
портфеля відносно нижчого рівня в межах портфеля вищого рівня. До даних нових «утворень» 
можуть застосовуватися всі методи й інструменти традиційного управління портфелем [6]. Ці 
практики були враховані у визначенні портфеля в четвертій версії стандарту управління портфелем 
PMI [12] через введення до компонентів портфеля підпортфелів (в деяких перекладах із англ. – 
субпортфелів). 

Розвиваючи поняття «портфель» в четвертій версії стандарту управління портфелем, PMI 
пов’язує виокремлення і існування портфеля з реалізацією певних стратегій і досягненням певних 
цілей організацій та бізнесових одиниць [12]. При цьому в портфелі співіснують як компоненти, які 
«ще тривають», так і нові. Вочевидь, наявність багатьох цілей, задач і стратегій призводить до того, 
що організація може мати, в загальному випадку, більше ніж один портфель. Нові ініціативи щодо 
проектів і програм включаються до існуючих або нових портфелів. На додачу, відносно більші 
портфелі можуть включати підпортфелі. При цьому, зазвичай, спостерігається ієрархічне 
структурування. Портфелі можуть бути зовнішніми або внутрішніми відносно організації, а також 
існувати на різних рівнях організації – організації в цілому, підрозділу, бізнес-одиниці або функції 
[12]. Останній підхід, наприклад, розглядається в роботі [5] в контексті реалізації портфельно-
орієнтованого управління в організаціях, які здійснюють доставку вантажів автомобільним 
транспортом із використанням термінальної технології. 

В даній роботі поняття «портфель» і «управління портфелем» вживаються в значенні, 
пропонованому в четвертій версії стандарту управління портфелем PMI [12], якщо окремо не 
зазначено інше. При цьому порівняльний аналіз еволюції поняття «управління портфелем», 
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представленого у версіях відповідного стандарту [9–12], дає підстави дійти висновку, що зміст 
даного поняття має тенденцію «рухатися» – від виокремлення «управління власне портфелем» до 
поєднання «управління власне портфелем» із контекстом використання останнього в організаційних 
структурах, для позначення якого (контексту) можна використати поняття «портфельно-орієнтоване 
управління». 

Для даної роботи представляє інтерес зіставлення і порівняння бачення процесів управління 
портфелем, зокрема, групи процесів формування портфеля, за версіями стандарту управління 
портфелем PMI [9–12]. Група процесів формування портфеля була виокремлена ще в першій версії 
стандарту управління портфелем PMI [9]. Відповідно до цієї версії, процеси даної групи, в 
найбільшій мірі, реалізуються в періоді, коли організація переглядає свої стратегічні цілі, плани і 
бюджети, тобто, як правило, наприкінці фінансового року. Деякі організації мають цикли планування 
меншої тривалості. Крім того, потреба в даних процесах виникає за обставин різкої зміни в умовах 
ведення бізнесу [6]. До складу цієї групи процесів увійшли наступні процеси: ідентифікація 
компонентів, категоризація компонентів, оцінювання компонентів, відбір компонентів, пріоритизація 
(визначення ступеня пріоритетності) компонентів, балансування портфеля і авторизація 
(затвердження) компонентів портфеля [9]. 

У другій версії стандарту управління портфелем PMI [10] група процесів формування зберегла 
свою попередню назву і вищенаведений перелік процесів. При цьому було зазначено, що в основу 
даних процесів покладається база знань із керівництва портфелем. Водночас, вищезазначений перелік 
процесів було доповнено наступними процесами: ідентифікація ризиків портфеля, аналіз ризиків 
портфеля, розроблення заходів із протидії ризикам. Передбачається, що дані процеси ґрунтуються на 
базі знань із управління ризиком портфеля  [10].  

В третій версії стандарту управління портфелем PMI [11] група процесів формування 
визначена як така, що включає процеси, спрямовані на управління і оптимізацію щодо портфеля. Ця 
група визначає, яким чином компоненти портфеля будуть категоризуватися, оцінюватися, обиратися 
для включення, модифікації чи виключення, а також управлятися в портфелі [11]. В даній групі 
виокремлюються наступні процеси: управління стратегічними змінами, в основі якого база знань зі 
стратегічного управління портфелем; оптимізація портфеля, в складі цього процесу передбачаються 
дії, відповідні діям процесу балансування портфеля, який виокремлюється в попередній версії 
стандарту управління портфелем PMI [10], а в основі цього процесу база знань із керівництва 
портфелем; управління пропозицією (постачаннями) і попитом; управління цінністю портфеля; 
інформаційне управління в портфелі, в основі цих трьох процесів – база знань із результативності 
управління портфелем; управління ризиками портфеля, в основу якого покладається база знань із 
управління ризиком. 

Зауважимо, що третя версія стандарту управління портфелем PMI [11] передбачає 
виокремлення нової, відносно двох попередніх версій, групи процесів – групи процесів визначення. 
Дана група включає такі процеси як: розвиток стратегічного плану портфеля, розвиток чартеру 
портфеля і визначення дорожньої карти портфеля, в основі яких база знань зі стратегічного 
управління портфелем; розвиток плану управління портфелем і визначення портфеля – в основі база 
знань із керівництва портфелем; розвиток плану комунікаційного управління в портфелі – в основі 
база знань із управління комунікацією в портфелі; розвиток плану управління ризиком портфеля – в 
основі база знань із управління ризиком. Як видно, група процесів визначення частково «перебрала» 
на себе процеси, які до цього, в попередніх версіях стандарту управління портфелем PMI, 
розглядались в групі процесів формування. Водночас, якщо пов’язувати групи процесів і їх складові з 
базами знань, то «традиційні» і за першою, і за другою версіями стандарту управління портфелем 
PMI [9, 10] процеси формування портфеля розглядаються за базою знань із керівництва портфелем. 
Зокрема, це стосується ідентифікації, категоризації, оцінювання, відбору, пріоритизації і, як 
зазначено вище, балансування (оптимізації).  

В четвертій версії стандарту управління портфелем PMI [12] процеси управління портфелем 
можна розглядати за такі, що групуються відповідно до виокремлюваних в ній фаз життєвого циклу 
портфеля – ініціація, планування, виконання і оптимізація. При цьому процеси групи формування 
портфеля, за першою та другою версіями стандарту управління портфелем PMI [9, 10] і додатково, 
частково, за групою процесів визначення портфеля, яка вводиться в третій версії [12], відповідають, 
головним чином, ініціації і плануванню. Зазначимо, що оптимізація (балансування) – в тлумаченні 
першої і другої із вищезгадуваних версій [9, 10] – має місце, за четвертою версією, не лише на власне 
фазі оптимізації, а й, в значній мірі, на фазі планування, зокрема на її початку [12]. 
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В даній роботі процес формування портфеля розглядається за такий, що включає наступні 
підпроцеси, як такі, що реалізуються на фазах ініціації і планування портфеля: ідентифікація, 
категоризація, оцінювання, відбір, пріоритизація, оптимізація. Передбачається, що аналіз ризиків і 
управління ризиками є інтегрованими до вищезазначених підпроцесів. Наведені підпроцеси в умовах 
формування конкретних портфелів можуть бути реалізовані всі, або частково, в певному поєднанні. 

За важливу задачу за процесом формування портфеля, у встановленому для даної роботи 
розумінні цього процесу, виступає задача оптимізації складу портфеля за фазами життєвого циклу 
останнього – на рівні ланцюга постачань і/або організацій, які є учасницями ланцюга постачань. В 
наукових та інших інформаційних джерелах для оптимізації складу портфеля пропонується 
використовувати ряд методологічних підходів. Це, насамперед, підходи, якими передбачається 
застосування методів і моделей надання рейтингу компонентам портфеля. Дані методи і моделі 
розглядаються за найбільш прийнятні з точки зору зручності і простоти у використанні. Зокрема, це 
скорингові моделі, оптимізація за якими передбачає отримання максимальної суми рейтингів 
компонентами в портфелі в межах виокремлюваного обсягу ресурсів. Разом із тим, для надання 
рейтингу можуть використовуватися не лише скорингові моделі. Наприклад, може бути використано 
метод парних порівнянь – як такий, що розглядається окремо або як складова методу аналізу ієрархій, 
якщо передбачається вибудовування ієрархій значущості щодо потенційних компонентів портфеля. 
Водночас, в умовах прийняття остаточного рішення щодо відбору компонента до портфеля, до уваги, 
на практиці, можуть прийматися ряд додаткових факторів. Із одного боку, – це такі фактори, які 
складно коректно формалізувати в рамках методів і моделей надання рейтингу. Як, наприклад, умови 
взаємозв’язку між компонентами на різних фазах життєвого циклу останніх, наявність обмежень за 
окремими видами ресурсів тощо. Із іншого боку, – це «політичні» фактори, зокрема, пов’язані з 
проблематикою макро- і мікровлади в організаційних мережах і організаціях. Це призводить до того, 
що, на практиці, до портфеля компоненти вводяться незалежно від набутого ними рейтингу.  

В загальному випадку, методи і моделі формування оптимального портфеля, або оптимізації 
портфеля, поділяють, залежно від кількості критеріїв, які беруться до уваги, за двома класами – 
однокритеріальні і багатокритеріальні. В роботі [7] наведено загальноприйняту на сьогодні 
класифікацію однокритеріальних моделей формування оптимального портфеля – детерміновані, 
стохастичні і моделі з елментами невизначеності. В детермінованих моделях всі параметри портфеля 
і критерії його оптимальності вважаються наперед визначеними, і за ними рекомендується приймати 
рішення за наступною послідовністю кроків [2]: визначення критерію, за яким буде здійснюватися 
відбір компонентів до портфеля; оцінювання компонентів за обраним критерієм; варіанти із 
найкращими значеннями критерію рекомендуються до включення до портфеля. Найбільш 
поширеними серед детермінованих моделей є лінійні моделі, в яких цільова функція і обмеження є 
лінійними за керованими параметрами. Крім того, відомі нелінійні, динамічні і графічні моделі. В 
даних моделях передбачається використання апарату математичного програмування. 

В стохастичних моделях деякі з параметрів мають випадковий характер, проте вважається, що 
їх ймовірнісні характеристики є відомими. В цьому випадку і результати, отримані за моделлю, 
мають ймовірнісний характер і повинні інтерпретуватися у відповідний спосіб. Даними моделями 
передбачається застосування апарату теорії ймовірностей та математичної статистики. 

Водночас, на практиці, достатньо складно точно визначити межу між детермінованими і 
стохастичними моделями. За зручний прийом розглядають прийняття моделі за детерміновану, а 
відхилення результату досліджується із використанням методів аналізу чутливості або оцінок. Проте 
застосування даного прийому вважається виправданим, коли для випадкових величин мають місце 
незначні відхилення [6]. При цьому також маємо брати до уваги наявність загальновідомих недоліків, 
притаманних даним методам. Так, наприклад, метод аналізу чутливості передбачає ізольовану зміну 
кожного із параметрів за відповідною моделлю на певну встановлену однакову величину (як правило, 
відсоток). Проте, на практиці, здебільшого, має місце сумісна зміна окремих параметрів. Крім того, 
останні можуть бути залежними. Зміна різних параметрів на одну й ту саму величину також далеко 
не завжди є реалістичним припущенням [3]. 

Деякі параметри є випадковими, проте, водночас, їх ймовірнісні характеристики не є 
відомими, або невизначеність має нестохастичний характер, за якого не існує ніяких припущень 
щодо стохастичної стійкості. За цих обставин використовуються моделі з елементами невизначеності. 
Дані моделі вибудовуються з використанням теорії ігор й імітаційних моделей. Прийняття рішень в 
умовах невизначеності передбачає, що вибір остаточного рішення залишається за людиною. В 
моделях, які беруть до уваги умови невизначеності, як правило, розрізняють три типи невизначеності: 
невизначеність цілей, невизначеність наших знань щодо зовнішнього середовища і діючих в ньому 
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факторів, невизначеність активних або пасивних дій, які сприяють або протидіють. Наприклад, 
невизначеність цілей знаходить своє відображення при постановці задачі в умовах вибору окремих 
критеріїв. Два інші типи невизначеності впливають, головним чином, на побудову цільової функції, 
рівнянь обмежень і методу прийняття рішень [6]. 

За багатьох обставин однокритеріальні моделі не відображають багатоцільової сутності 
портфеля. Ігнорується потенційний ефект синергії за портфелем. Проте, за їх основну перевагу 
розглядається відносна простота. 

При вирішення задачі оптимізації портфеля як багатокритеріальної можуть використовуватися 
такі загальновідомі підходи до вирішення багатокритеріальних задач як визначення: одного 
(основного) критерію, із переведенням інших до рангу обмежень; пріоритетності (ієрархії) критеріїв, 
із подальшою послідовною оптимізацією щодо кожного з них; інтегрального критерію, на основі 
надання ваги кожному з локальних критеріїв. 

Умови впровадження концепції формування портфелів реалізації колективних стратегій в 
МОЛП в цілому, або на рівні окремих складових, вимагають розроблення відповідного науково-
методичного забезпечення із урахуванням бізнес-моделей, використовуваних в ланцюгах постачань, 
які розглядаються. 

Наукова прогалина ідентифікується в частині браку моделей для оптимізації складу 
компонентів портфеля, які б дозволили оцінювати дані компоненти з єдиної системної позиції МОЛП 
за встановленими, в загальному випадку, багатьма критеріями з урахуванням можливості 
представлення зазначених критеріїв як випадкових величин. 

Мета статті. Розробити математичну модель визначення оптимального складу портфелів – як 
засобів реалізації, на єдиній системній основі, колективних стратегій в МОЛП – за вимогами 
досягнення цільових значень обраних критеріїв результативності і економічності роботи ланцюгів 
постачань як цілісних об’єктів, враховуючи можливості представлення зазначених критеріїв як 
випадкових величин. Дана модель описується в роботі за умовами оптимізації портфеля реалізації 
логістичної стратегії, компоненти якого спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в 
ланцюзі постачань (далі – ДЗЛП). 

Об’єкт дослідження. Процес формування портфелів реалізації колективних стратегій в 
МОЛП. 

Предмет дослідження. Методи і моделі оптимізації портфелів реалізації стратегій в 
організаціях і організаційних мережах. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, залежно від постановки задачі логістичного 
управління, можуть бути сформовані різні підходи до виокремлення видів функціональних циклів в 
сфері логістики. В теорії і практиці логістичного управління має місце виокремлення даних циклів за 
трьома основними функціональними областями логістики – постачання (закупівлі), виробництво і 
фізичний розподіл (збут) [1]. При логістичному забезпеченні виробництва відповідний цикл 
переважно повністю контролюється однією організацією – організацією виробника. Водночас, до 
логістичних циклів за закупівлями або фізичним розподілом (збутом) можуть бути дотичні як 
організації постачальників (сфера виробництва, оптової торгівлі тощо) і організації проміжних та 
кінцевих споживачів (сфера оптової торгівлі, роздрібної торгівлі тощо), так і організації логістичних 
провайдерів, які залучаються зовні, – як такі, що забезпечують логістичний процес в цілому або його 
окремі підпроцеси. При впровадженні концепції управління ланцюгами постачань на весь ланцюг 
постачань – від вихідного виробника (постачальника) до кінцевого споживача – функціональний цикл 
може «розширитися». Тобто, розглядатися як єдиний – такий, що охоплює всі наведені функціональні 
області логістики, передбачаючи при цьому можливість розвитку партнерських відносин між 
учасниками ланцюга постачань. В даній роботі розглядається процес доставки замовлень в ланцюзі 
постачань – від організації, яка виробляє, до організацій роздрібної торгівлі включно. Відповідно, в 
якості портфеля, який потребує оптимізації складу компонентів, виступає портфель скорочення часу 
доставки замовлень за логістичним циклом фізичного розподілу ланцюга постачань. Далі, в роботі, 
даний портфель ототожнюється з портфелем МОЛП. 

Ґрунтуючись на представленні процесу доставки замовлень як такого, що складається з 
певного переліку певної послідовності n підпроцесів, час виконання кожного з яких розглядається як 
випадкова величина, Tn, n=1, 𝑁, яка характеризується математичним сподіванням, 𝑚 , і середнім 
квадратичним відхиленням (або дисперсією), 𝜎  𝐷 , n=1, 𝑁, рис. 1, а також, припускаючи, в 
першому наближенні, що величини часу виконання підпроцесів не є такими, що корелюють між 
собою, можна записати, беручи до уваги теорему для доданків математичних сподівань, що 
математичне сподівання часу доставки замовлень дорівнює: 
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𝑀 𝑇 М 𝑇 ,                                                                  1  

 
а дисперсія часу доставки замовлень дорівнює: 

 

𝐷 𝑇 𝐷 𝑇 ,                                                                    2  

 
де N – кількість підпроцесів, які виокремлюються в складі процесу доставки замовлень в ланцюзі 
постачань. 

Якщо виходити з припущення про нормальний закон розподілу величин часу виконання 
окремих підпроцесів, які складають загальний процес ДЗЛП, то стосовно кожного підпроцесу можна 
очікувати, що, враховуючи параметри нормального закону розподілу – математичне сподівання (𝑚 ) 
і середнє квадратичне відхилення (𝜎 ), розкид випадкової величини часу виконання кожного з цих 
підпроцесів, Tn, n=1, 𝑁, в основному (з ймовірністю 99,73%), укладається на відрізку 𝑚 3𝜎 , 
n=1, 𝑁. 

За наступний, другий, критерій оцінювання компонентів розглядуваного портфеля скорочення 
часу ДЗЛП пропонується критерій приведених сумарних витрат, який визначається за виразом виду: 
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пе
 – сумарні витрати за компонентом (проектом) в часовому періоді 𝑡е, 𝑡е 1, 𝑇е; 

с
е
 – капітальні витрати за компонентом (проектом) в часовому періоді 𝑡е; 𝑡е 1, 𝑇е 

сп е
 – поточні витрати за компонентом (проектом) в часовому періоді 𝑡е, 𝑡е 1, 𝑇е; 

k – вартість капіталу за компонентом (проектом); 
𝑇е– кількість часових періодів, які складають економічний термін життя компоненту (проекту). 

В умовах, коли беремо до уваги, що вартість капіталу за компонентом (проектом) може 
зазнавати змін у часових періодах, виокремлюваних за економічним терміном життя останнього, 
вираз (3) набуде наступного вигляду: 
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де 𝑘  – вартість капіталу за компонентом (проектом) в часовому періоді j, j=1, 𝑡 . 

Детальний порівняльний аналіз підходів, а також методів, які отримали розвиток в їх складі, до 
визначення вартості капіталу за компонентами портфеля виходить за межі даної роботи. Водночас, 
концептуально, будь-який підхід до визначення вартості капіталу представляє її, в загальному 
випадку, як таку, що ґрунтується на ставці доходності, яка вимагається інвесторами. Дана ставка, в 
свою чергу, може бути представлена як така, що складається з суми трьох доданків, а саме: 
безризикової ставки доходності, kf; надбавки, тобто, компенсації, за прийняття ризику, kr; темпів 
інфляції, kinf: 

 
                                k = kf + kr + kinf .                                                                                           (5) 
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Рисунок 1 – Умови формування портфеля скорочення часу ДЗЛП 
Figure 1 – Conditions for the formation of a portfolio of time reduction of order delivery of supply chain 

 
При застосуванні критерію приведених сумарних витрат слід брати до уваги наступне. 

Збільшення ризику за компонентом портфеля зумовлює збільшення вартості капіталу (як ставки 
дисконту), за якою сумарні витрати за даним компонентом приводяться до співставимого в часі 
вигляду. Очевидно, що це призведе до некоректної оцінки пріоритетності проектів за критерієм 
приведених сумарних витрат на користь компонентів із збільшенням ступеня ризику. Для того, щоб 
більш ризиковані компоненти портфеля приводились відносно вищою, із урахуванням додатковго 
ризику, ставкою дисконту, можна застосовувати методи коригувань, зокрема, методи скоригованих 
на ризик ставок дисконту і еквівалента визначеності, як методи, які передбачають інтеграцію ризику 
до методів оцінювання ефективності компонентів портфеля [3]. 

Розглядаючи задачу оптимізації портфеля скорочення часу ДЗЛП, як задачу визначення 
оптимальної сукупності компонентів даного портфеля, за багатокритеріальну, звернемось до такого 
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підходу у вирішенні багатокритеріальних задач, яким передбачається визначення одного (основного) 
критерію, із переведенням інших до рангу обмежень. За даним підходом, виходячи з постановки 
задачі оптимізації портфеля, може бути використано метод цілочисельного програмування. 
Вибудовуючи модель оптимізації портфеля з використанням методу цілочисельного програмування, 
маємо взяти до уваги, що цільова функція, як і обмеження, повинні враховувати умови 
взаємозалежності проектів, які виступають за компоненти портфеля. 

В контексті даної роботи, вигоди не розглядаються за такі, що можуть бути представлені в 
грошовому вимірюванні. За вигоди виступає рівень скорочення часу ДЗЛП, 𝑇 , який досягається за 
умов реалізації m-го, m=1, 𝑀, проекту. Відповідно, проекти можна вважати за незалежні, коли  

𝑇 ′ і 𝑐 , які вони забезпечують, де с – приведені сумарні витрати, пов’язані з реалізацією 𝑚 го,  

m=1, 𝑀, проекту, дорівнює 𝑇  i с  за портфелем проектів, в єдиних межах якого (портфеля) дані 

проекти, як компоненти, можуть бути реалізовані. 𝑇  – рівень скорочення часу ДЗЛП, який 

досягається за портфелем; с  – приведені сумарні витрати, пов’язані з реалізацією портфеля.  

Відповідно, проекти можна вважати за залежні, коли 𝑇 ′  i/або 𝑐 , відрізняється від 𝑇 ′  i с , які  

визначаються за портфелем. 
Залежні проекти, в свою чергу, можуть бути поділені на такі, які взаємодіють на умовах 

заміщення або доповнення. Проекти розглядаються за такі, які взаємодіють на умовах заміщення,  

коли їх 𝑇 ′  є більшою і/або 𝑐  є меншою порівняно до відповідних 𝑇 ′  i 𝑐  за портфелем. 

Вважається, що проекти взаємодіють на умовах доповнення, якщо 𝑇 ′  є меншою і/або c  

є більшою порівняно до відповідних 𝑇  i с , які визначають за портфелем. Тобто, при взаємодії 
проектів на умовах заміщення має місце від’ємний ефект синергії, а на умовах доповнення – 
додатний. 

Залежність між проектами не обов’язково виходить із єдності часу та місця їх реалізації і 
експлуатації в подальшому. Передбачається, перш за все, що залежні проекти існують на той момент, 
коли має місце більша частина рівня скорочення часу ДЗЛП і пов’язаних, із забезпеченням цього 
рівня скорочення, приведених сумарних витрат. 

При визначенні рівня скорочення часу ДЗЛП за відповідними компонентами слід виходити із 
того, що представлена на рис. 1 схема процесу доставки замовлень не є єдино прийнятною. Вона, 
зокрема, може, в межах певного компонента портфеля, зазнавати змін – в частині виведення одних 
підпроцесів, введення інших підпроцесів, об’єднання окремих підпроцесів тощо. При цьому, 
відносно наведених підпроцесів, рис. 1, може мати місце подальша деталізація або, навпаки, 
укрупнення. Наприклад, за умовами здійснення перевезень замовлень на розвізних маршрутах, 
можна розглядати підпроцес перевезення як такий, що складається із nз послідовних підпроцесів 
перевезень замовлень, де nз – кількість пунктів завезення замовлень на маршруті. Очевидно, що 
скорочення часу ДЗЛП може мати місце при зменшенні величини nз. Це, як можна очікувати, матиме 
свою «вартість». Так як при цьому зростуть поточні і, можливо, капітальні – через збільшення 
необхідної кількості автотранспортних засобів (АТЗ) – витрати на перевезення в перерахунку на 
одиницю «продукту» ланцюга постачань. Тобто, маємо виокремлення в загальному підпроцесі 
перевезень ще підпроцесів перевезень до окремих пунктів, із подальшим «виключенням» тих із них, 
які здійснюються до певної кількості «останніх» пунктів завезення замовлень на маршруті. 
«Виключатися» із загального процесу доставки замовлень можуть також підпроцеси, ідентифіковані 
за такі, що не додають цінності (вартості) продукту, який переміщується у відповідному ланцюзі 
постачань. Деякі виокремлювані підпроцеси можуть накладатися один на одний – в розумінні, якщо 
існують передумови до їх сумісного виконання. Дану ситуацію можна проілюструвати прикладом 
можливості виокремлення із підпроцесів підготовки замовлення до відправлення і/або завантаження 
замовлення в АТЗ, рис. 1, підпроцесу оформлення документів на відправлення замовлення. За 
результатами порівняння параметрів випадкової величини часу виконання зазначених підпроцесів, за 
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наявності передумов до їх сумісного виконання, деякі з цих підпроцесів можуть також 
«виключатися» при розгляді загального процесу ДЗЛП. 

За вищерозглянутих умов і прикладів, які їх ілюструють, рівень скорочення часу ДЗЛП, як 
випадкова величина, за окремими компонентами чи портфелем в цілому дорівнюватиме сумі 
випадкових величин часу виконання окремих підпроцесів, виведення яких із загального процесу 
ДЗЛП передбачається. Водночас, може зазнати зміни лише один параметр випадкової величини часу 
ДЗЛП – дисперсія. Зокрема, це має місце в умовах вдосконалення процесу ДЗЛП. 

В загальному випадку, за випадкову величину в задачі оптимізації портфеля скорочення часу 
ДЗЛП може розглядатися не лише величина даного скорочення, а й приведені витрати, з якими 
пов’язано останнє. Модель для визначення приведених сумарних витрат, як випадкової величини, 
побудована із застосуванням методу статистичних випробувань, зокрема, наведена в роботі [4]. 

Розглянемо умови оптимізації портфеля, компоненти якого спрямовуються на скорочення часу 
ДЗЛП, в припущенні, що дане скорочення за кожним компонентом є випадковою величиною, 
ймовірнісні характеристики якої є відомими. Водночас, відповідні приведені сумарні витрати 
розглядаються як детермінована величина. Таким чином, умови оптимізації портфеля, компоненти 
якого спрямовуються на скорочення часу ДЗЛП, можуть бути описані з використанням методу 
цілочисельного стохастичного програмування, за 𝑝 -м, і 1, І, потенційно можливим варіантом 
портфеля скорочення часу ДЗЛП, наступним чином: 
 

𝑇 𝑥 → 𝑚𝑎𝑥, і 1, І,                                                              6  

 
за дії обмежень: 

𝑐
𝑥 𝑐 , і 1, І,                                            7  

 

𝑇 𝑥 𝑇Д гр 
, і 1, І,                                                          8  

 

𝑐к 𝑐к р , t 1, 𝑇 , і 1, І,                                                   9  

 

𝑐п 𝑐п р , t 1, 𝑇 , і 1, І,                                                10  

 
𝑥 =0,1,  𝑚 1, 𝑀 , і 1, І,                                             (11) 

 
де 𝑇  – випадкова величина рівня скорочення часу ДЗЛП, який досягається за умов реалізації 𝑚 -го 
компонента 𝑝 -го варіанта портфеля скорочення часу ДЗЛП, 𝑚 =1, 𝑀 , 𝑖 1, 𝐼; 
с ск сп  – сумарні витрати за 𝑚 -м компонентом 𝑝 -го варіанта портфеля скорочення 

часу ДЗЛП в часовому періоді 𝑡 , 𝑡 1, 𝑇  , 𝑚 =1, 𝑀і, 𝑖 1, 𝐼; 
ск  – капітальні витрати за 𝑚 -м компонентом 𝑝 -го варіанта портфеля скорочення часу ДЗЛП в 

часовому періоді 𝑡 , 𝑡 1, 𝑇  , 𝑚 =1, 𝑀і, 𝑖 1, 𝐼; 
сп  – поточні витрати за 𝑚 -м компонентом 𝑝 -го варіанта портфеля скорочення часу ДЗЛП в 

часовому періоді 𝑡 , 𝑡 1, 𝑇  , 𝑚 =1, 𝑀і, 𝑖 1, 𝐼; 
с  – граничне максимальне значення приведених сумарних витрат, яке може мати місце за умов 
реалізації портфеля скорочення часу ДЗЛП; 
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ск  – граничне максимальне значення капітальних витрат, яке може мати місце за умов реалізації 

портфеля скорочення часу ДЗЛП в часовому періоді 𝑡 , 𝑡 1, 𝑇  ; 
сп  – граничне максимальне значення поточних витрат, яке може мати місце за умов реалізації 

портфеля скорочення часу ДЗЛП в часовому періоді 𝑡 , 𝑡 1, 𝑇  ; 
𝑘  – вартість капіталу за 𝑚 -м компонентом 𝑝 -го варіанта портфеля скорочення часу ДЗЛП в 
часовому періоді 𝑗, 𝑗 1, 𝑡  , 𝑡 1, 𝑇  , 𝑚 =1, 𝑀і, 𝑖 1, 𝐼; 
Te=max(𝑇 ) – економічний термін життя, який приймається за компонентами 𝑝 -го варіанта 

портфеля скорочення часу ДЗЛП, 𝑚 =1, 𝑀 , 𝑖 1, 𝐼; 
𝑇  – економічний термін життя 𝑚 -го компонента 𝑝 -го варіанта портфеля скорочення часу ДЗЛП, 

𝑚 =1, 𝑀 , 𝑖 1, 𝐼; 
𝑇 Дгр  – граничне мінімальне значення рівня скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань, 
яке має бути досягнуто за умов реалізації портфеля скорочення часу ДЗЛП; 
𝑀  – кількість компонентів в 𝑝 -му варіанті портфеля скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі 
постачань, 𝑖 1, 𝐼. 
І – кількість потенційно можливих варіантів портфеля скорочення часу ДЗЛП. 
 

Представлені обмеження можуть діяти як в повному обсязі, так і стосовно окремих складових. 
Окремо також можуть розглядатися й обмеження щодо інших ресурсів – трудових, матеріальних 
(провізні спроможності, спроможності до навантаження і/або розвантаження та інші), фінансових 
тощо. 

Потенційно можливі варіанти портфеля скорочення часу ДЗЛП формуються, виходячи з умов 
залежності пропонованих компонентів, – як незалежні або залежні – за умовами доповнення чи 
заміщення. При цьому умови залежності компонентів на засадах заміщення і доповнення можуть 
бути враховані через формування нових інтегрованих компонентів, до складу яких входять залежні 
проекти. Крім того, при побудові варіантів портфеля слід брати до уваги, що компоненти можуть 
бути взаємовиключаючими. Таким чином, варіанти портфеля, гіпотетично, в загальному випадку, не 
будуть однорідними – ні за кількістю компонентів, які вони містять, ні за змістом останніх. Після 
опрацювання всіх потенційно можливих варіантів портфеля обирається оптимальний – як 
максимальне, в даному випадку, значення з елементів вектору p=(p1,…, pi,…pI). 

Зазначимо також, що нові інтегровані компоненти портфелів, до складу яких входять залежні 
проекти, потребують уточнення вартості капіталу, за якою здійснюється дисконтування, в частині 
складової ризику. При цьому має бути врахований не лише ризик окремих проектів, а й елементи 
структурного і глобального ризиків. 

Очевидно, що може мати місце й відмінна до тієї, яку описує варіант моделі цілочисельного 
стохастичного програмування, представлений виразами (6) – (11), постановка задачі. Відповідно до 
неї до цільової функції вводяться приведені сумарні витрати, які потребують мінімізації за умовами 
оптимізації портфеля. Вимоги до рівня скорочення часу виконання процесу ДЗЛП, або окремих 
підпроцесів даного процесу, мають місце лише в ранзі обмежень, і, як можна очікувати, 
встановлюються, наприклад, у відносинах типу B2B, вимогами, які заявляє замовник продукту 
(послуги), і/або за даними роботи ланцюгів постачань основних конкурентів. 

Таким чином, за такої постановки задачі, умови оптимізації портфеля, компоненти якого 
спрямовуються на скорочення часу ДЗЛП, можуть бути описані наступною цільовою функцією: 
 

с
𝑥 → 𝑚𝑖𝑛, 𝑖 1, І,                                    12  

 
за дії обмежень, які описуються виразами (7) – (11). 
Можна припустити, що версія моделі оптимізації портфеля скорочення часу ДЗЛП, яку 

описують вирази (7) – (11), (12), в більшій мірі, відповідає умовам, коли досягнення потенційно 
якомога меншого значення критерію часу доставки замовлень не включається до стратегічних цілей 
як конкурентна перевага ланцюга постачань.  
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Проте, умови встановлення, у пропонованих двох версіях моделі цілочисельного 
стохастичного програмування оптимізації портфеля скорочення часу ДЗЛП, граничних значень цього 
скорочення за портфелем і максимальних обсягів ресурсів, доступних за портфелем, суттєво не 
обмежують контекст використання пропонованих версій даної моделі. 

Вищерозглянутим версіям моделі формування портфеля скорочення часу ДЗЛП відповідає, в 
загальному випадку, припущення про критерій рівня скорочення даного часу, 𝑇 , 𝑚 =1, 𝑀 , 𝑖 1, 𝐼, 
за компонентами портфеля як про випадкову величину. В наукових дослідженнях, зокрема, в сфері 
транспортних процесів і систем, визнається випадковий характер тривалості часу виконання процесу 
доставки замовлень і підпроцесів, які його складають. Дані версії моделі, в принципі, також можуть 
використовуватися у випадку, коли за випадкову величину розглядається і критерій приведених 
сумарних витрат за 𝑚 –м, 𝑚 =1, 𝑀 , 𝑖 1, 𝐼, компонентом портфеля. 

Наведені версії моделі можуть застосовуватися і за умов, коли вищезгадувані критерії 
розглядаються як детерміновані величини, ще можна інтерпретувати як частковий випадок. В цьому, 
частковому, випадку модель, представлена в двох версіях, які описуються рівняннями (6), (12) і (7) – 
(11), як можна очікувати, може забезпечувати коректний результат, якщо розсіювання випадкової 
величини часу на ДЗЛП не розглядається як значуще. Те саме можна зауважити і щодо приведених 
сумарних витрат. Очевидно, що в цьому випадку передбачається застосування методу 
цілочисельного програмування. Розгляд критеріїв як детермінованих величин розширює можливості 
до застосування пропонованої моделі на практиці через спрощення процедури отримання вихідних 
даних.  

Як відомо, стохастичне програмування є орієнтованим на вирішення задач, в яких всі, або 
окремі, параметри представляють як випадкові величини. Як вказувалось вище, для дослідження 
впливу змін окремих параметрів моделі на оптимальне рішення можна скористатися аналізом 
чутливості. Проте, як зазначається в роботі [8], результати такого аналізу носять лише частковий 
характер, особливо якщо параметри доцільно розглядати як випадкові величини. Мета застосування 
стохастичного програмування, в тому числі і цілочисельного, полягає в тому, щоб в явному вигляді 
врахувати ефект невизначеності (ризику) при розв’язанні оптимізаційних задач. 

За основу при побудові всіх моделей стохастичного програмування, як відомо, слугує 
трансформація вихідної задачі у ймовірнісній постановці в еквівалентну задачу, яка має 
детерміновану структуру. Відомі ряд моделей, і розроблені на їх основі методи, для різних варіантів 
постановки задачі стохастичного програмування. Використовуючи метод, який отримав назву 
програмування із ймовірнісними обмеженнями, можна розвинути версію моделі, представлену 
виразами цільової функції (12) і обмежень (7) – (11). В загальному вигляді, дана версія моделі, як 
модель із ймовірнісними обмеженнями, може бути описана наступним чином: 

 

𝑐
𝑥 → 𝑚𝑖𝑛,    𝑖 1, 𝐼,                                        13  

за дії нижчезазначених обмежень: 
 

𝑃 𝑡 𝑥 𝑡 дгрр
,

𝛼, 𝑖 1, 𝐼,                                                  14  

 
𝑥 =0,1,  𝑚 1, 𝑀 ,   𝑖 1, 𝐼,                                                   (15) 

 
            0  𝛼 1, 𝑖 1, І,                                                                       16) 

де 𝑃 𝑡 𝑥 𝑡 дгрр
,

ймовірність виконання обмеження на рівень скорочення часу ДЗЛП  

виду 𝑡 𝑥 𝑡 дгрр
,
, 𝑖 1, 𝐼; 
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𝛼 –  з а д а н и й  р і в е н ь  й м о в і р н о с т і  в и к о н а н н я  о б м е ж е н н я  в и д у   
 

𝑡 𝑥 𝑡 дгрр
 
, 𝑖 1, 𝐼, 

𝑡  – рівень скорочення часу ДЗЛП, який досягається за умов реалізації 𝑚 -го компонента 𝑝 -го 
варіанта портфеля скорочення часу ДЗЛП, 𝑚 =1, 𝑀 , 𝑖 1, 𝐼. 

Можливим є також введення обмежень на капітальні і поточні витрати, а також окремі 
ресурсні складові тощо. 

Якщо приведені сумарні витрати розглядаються як випадкова величина, то в даній постановці 
задачі передбачається використання її математичного сподівання [9]. До речі, аналогічними 
міркуваннями можна послуговуватись, якщо за цільову функцію виступає вираз (6), тобто, має місце 
застосування першої версії моделі. 

Аналіз досліджень, присвячених процесам і системам транспортного обслуговування, 
розглядуваних в складі процесів і систем логістичного обслуговування, показує, що, за багатьох 
бізнесових ситуацій, час виконання замовлень на доставку описується нормальним законом 
розподілу. Відповідно, щодо кожного 𝑚 –го, 𝑚 =1, 𝑀 , компонента за 𝑖 м, 𝑖 1, 𝐼 варіантом 
портфеля будемо мати зміну в значенні часу на доставку замовлень в ланцюзі постачань, величина 
якої характеризується математичним сподіванням 𝑚  і середнім квадратичним відхиленням 

𝜎 , 𝑚 =1, 𝑀 , 𝑖 1, 𝐼. 

Задача в наведеній постановці, рівняння (13) – (16), приводиться до виду, за яким можуть бути 
використані методи сепарабельного програмування [9]. 

Метод цілочисельного програмування може бути застосовано і у випадку, коли виокремлювані 
підпроцеси в процесі доставки замовлень у ланцюзі постачань щодо часу виконання цих підпроцесів, 
за термінологією концепції Демінга-Шухарта, є стабілізованими. А компоненти портфеля 
спрямовуються виключно на вдосконалення процесу доставки замовлень в ланцюзі постачань щодо 
часу виконання останнього, тобто зниження мінливості, пов’язаної з випадковими причинами: 
 

∆𝐷 𝑥 → 𝑚𝑎𝑥, 𝑖 1, 𝐼,                                                          17  

 
за дії обмеження 
 

∆𝐷 ∆𝐷
дгрр

, 𝑖 1, 𝐼,                                                          18  

 
а також обмежень, представлених виразами (7) – (11), 
де ∆𝐷  – рівень зменшення дисперсії часу виконання процесу ДЗЛП, який досягається за умов 

реалізації 𝑚 –го, 𝑚 =1, 𝑀 , компонента за 𝑝 м, 𝑖 1, 𝐼, варіантом портфеля скорочення часу 
доставки замовлень в ланцюзі постачань; 
∆𝐷

дгрр
 – граничне мінімальне значення зменшення дисперсії часу виконання процесу ДЗЛП, яке має 

бути досягнуто за портфелем скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі постачань. 
В моделі, якій відповідає цільова функція, представлена виразом (17), ми окремо розглядаємо 

дисперсію часу доставки замовлень у ланцюзі постачань. Тобто, припускаємо, що величина часу 
доставки замовлень у ланцюзі постачань є випадковою. Водночас, за використовуваним 
математичним апаратом, дана модель є детермінованою. Розглядаються лише ті компоненти, які 
пов’язані із вдосконаленням, тобто зі зменшенням мінливості (варіативності) у тривалості часу 
ДЗЛП. За даних обставин може бути використано метод цілочисельного програмування.  

При оптимізації складу портфеля за моделлю у двох представлених версіях – рівняння (6) та 
(12) для цільових функцій і рівняння (7) – (11) для обмежень, слід виходити із того, що оптимізації 
потребує кожен, як зазначалося вище, потенційно можливий варіант портфеля 𝑝 , 𝑖 1, 𝐼. В 
подальшому, як очевидно, оптимізовані варіанти співставляються і обирається варіант, який 
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забезпечує максимальне, або мінімальне, – залежно від обраної версії моделі – значення цільової 
функції відносно інших варіантів. Аналогічними міркуваннями можна послугуватись і при 
використанні моделі, представленої виразом (17) для цільової функції і виразами (7) – (11) і (18) для 
обмежень. 

На основі представленої моделі можуть бути визначені абсолютні величини скорочення часу 
ДЗЛП, які досягаються за 𝑝 м, 𝑖 1, 𝐼, портфелем, і відповідних приведених сумарних витрат, які 
пов’язані із забезпеченням даного скорочення. Очевидно, що приведені сумарні витрати забезпечення 
певного рівня скорочення часу ДЗЛП, в перерахунку на одиницю такого скорочення, в різних 
портфелях, в загальному випадку, будуть різнитися. Даний показник фактично можна розглядати за 
різновид показника ефективності витрат, який визначено за підходом постійних витрат. Він може 
використовуватися за критерій при виборі кращого, із оптимізованих за цільовими функціями (6), 
(12) та (17) і відповідними останнім обмеженнями, варіанта портфеля. Тобто, слугувати за 
альтернативу чи доповнення при виборі 𝑝 го, 𝑖 1, 𝐼, варіанта портфеля – як максимального 
(критерії скорочення часу ДЗЛП і зменшення дисперсії часу ДЗЛП) або мінімального (критерій 
приведених сумарних витрат) значення з елементів вектору p.  

Достовірність моделі підтверджується її апробацією в 2018-2020 рр. за сімома різновидами 
ланцюгів постачань швидкопсувних продуктів харчування, в роботі в яких були задіяні підприємства 
ТОВ «ФРОЗЕН ФРУТ», ТОВ «Гандікап», ТОВ «АЙФТ Україна», ТОВ «Гросхандель», ТОВ 
«Ольгопільське АТП» та ПП «Український продукт». 

Висновок. В рамках концепції формування на єдиній системній основі портфелів реалізації 
колективних стратегій в МОЛП розроблено математичну модель визначення оптимального складу 
портфелів за вимогами досягнення цільових значень обраних критеріїв результативності і 
економічності роботи ланцюгів постачань як цілісних об’єктів, враховуючи можливість 
представлення зазначених критеріїв як випадкових величин. Дана модель описана в роботі за 
умовами оптимізації портфеля реалізації логістичної стратегії, компоненти якого спрямовуються на 
скорочення часу ДЗЛП. Напрямом для подальших досліджень є вдосконалення механізму 
запровадження портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів 
постачань.  
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РЕФЕРАТ 
Воркут Т.А. Оптимізація портфелів проектів реалізації колективних стратегій в мережах 

організацій ланцюгів постачань / Т.А. Воркут, О.Є. Білоног, А.В. Петунін, Ю.О. Третиниченко,  
В.С. Харута, А.М. Чечет // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні 
науки». Науковий збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

Актуальність теми зумовлена необхідністю вдосконалення і подальшого розвитку 
методологічного забезпечення процесів управління портфелями в контексті запровадження 
портфельно-орієнтованого управління реалізацією колективних стратегій в мережах організацій 
ланцюгів постачань. 

Мета дослідження полягає у розробленні математичної моделі визначення оптимального 
складу портфелів – як засобів реалізації, на єдиній системній основі, колективних стратегій в МОЛП 
– за вимогами досягнення цільових значень обраних критеріїв результативності і економічності 
роботи ланцюгів постачань як цілісних об’єктів, враховуючи можливості представлення зазначених 
критеріїв як випадкових величин. Дана модель описується в роботі за умовами оптимізації портфеля 
реалізації, компоненти якого спрямовуються на скорочення часу доставки замовлень в ланцюзі 
постачань. 

Завдання дослідження: провести зіставно-порівняльний аналіз версій стандарту управління 
портфелем PMI для формування понятійної бази дослідження і визначення бази знань із управління 
портфелем за предметом дослідження; виконати постановку задачі оптимізації складу портфелів 
реалізації колективних стратегій в МОЛП; провести аналіз і ідентифікувати наукові прогалини у 
методологічних підходах до вирішення задачі оптимізації складу портфелів реалізації колективних 
стратегій в МОЛП у запропонованій постановці; розробити математичну модель визначення 
оптимального складу портфелів реалізації колективних стратегій в МОЛП за прикладом оптимізації 
портфеля реалізації колективної логістичної стратегії, компоненти якого спрямовуються на  
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скорочення часу ДЗЛП; провести апробацію розробленої математичної моделі оптимізації портфеля 
за умовами роботи в Україні ланцюгів постачань швидкопсувних продуктів харчування. 

Використана методика дослідження. Дослідження ґрунтуються на концепції формування на 
єдиній системній основі портфелів реалізації колективних стратегій в МОЛП, яка передбачає 
поширення портфельно-орієнтованого управління, яке визначено за ефективний інструмент реалізації 
стратегії окремої організації, за аналогією, на мережу організацій, в тому числі, ланцюгів постачань, 
якщо умовами розвитку даної мережі передбачається прийняття колективної стратегії. 

На основі проведення зіставно-порівняльного аналізу 4-х відомих на 2020 р. версій стандарту 
управління портфелем PMI керівництво портфелем ідентифіковано як база знань із управління 
портфелем щодо методів і моделей оптимізації портфелів реалізації стратегій в організаціях. 

На основі аналізу наукових та інших інформаційних джерел, задачу оптимізації складу 
портфелів реалізації колективних стратегій в МОЛП сформульовано як таку, що передбачає 
оптимізацію, на єдиній системній основі, портфеля ланцюга постачань за вимогами досягнення 
цільових значень обраних критеріїв результативності і економічності роботи ланцюга постачань як 
цілісного об’єкта, враховуючи можливість представлення даних критеріїв як випадкових величин. 

На основі аналізу методологічних підходів до вирішення задачі оптимізації складу портфелів 
реалізації колективних стратегій в МОЛП в запропонованій постановці ідентифіковано наукову 
прогалину, в тому числі, за базою знань із керівництва портфелем, в частині браку моделей для 
оптимізації складу компонентів портфеля, які б дозволили оцінювати ці компоненти з єдиної 
системної позиції МОЛП за встановленими, в загальному випадку, кількома критеріями із 
урахуванням можливості представлення даних критеріїв як випадкових величин. 

На основі аналізу методологічних підходів до вирішення багатокритеріальних задач із 
урахуванням того що деякі параметри можуть мати випадковий характер, для вирішення задачі 
оптимізації складу портфелів реалізації колективних стратегій в МОЛП в запропонованій постановці 
обрано такий підхід до вирішення багатокритеріальних задач як встановлення одного (основного) 
критерію із переведенням інших до рангу обмежень. Це дало підстави застосувати метод 
цілочисельного програмування, а прийняття умови про випадковий характер окремих параметрів – 
метод цілочисельного стохастичного програмування. 

В підсумку, запропоновано математичну модель визначення оптимального складу портфелів – 
як засобів реалізації, на єдиній системній основі, колективних стратегій в МОЛП – за вимогами 
досягнення цільових значень обраних критеріїв як випадкових величин. Дана модель описана в 
роботі за умовами оптимізації портфеля реалізації логістичної стратегії, компоненти якого 
спрямовуються на скорочення часу ДЗЛП. 

Достовірність моделі підтверджується її апробацією в 2018-2020 рр. за сімома різновидами 
ланцюгів постачань швидкопсувних продуктів харчування, в роботі в яких були задіяні підприємства 
ТОВ «ФРОЗЕН ФРУТ», ТОВ «Гандікап», ТОВ «АЙФТ Україна», ТОВ «Гросхандель», ТОВ 
«Ольгопільське АТП» та ПП «Український продукт». 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОЛЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ, ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАНЬ, ЛОГІСТИЧНА 
СТРАТЕГІЯ, УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ, ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТІВ, 
ПОРТФЕЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ.  

 
ABSTRACT 

Vorkut T.А., Bilonoh O.E., Petunin A.V., Tretynychenko Y.O., Kharuta V.S., Chechet A.M. Project 
Portfolios Optimisation of Collective Strategies Implementation in Supply Chain Networks. Visnyk National 
Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National 
Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The actuality of the theme arises from the need to improve and further develop the methodological 
support of portfolio management processes in the context of the portfolio management introduction of 
collective strategies implementation in  supply chain networks. 

The purpose of the study is to develop a mathematical model for determining the optimal portfolio 
components as a means of single system implementation of collective strategies in supply chain networks 
(SCNs)  to meet the target value of selected criteria of efficiency and cost-effectiveness of supply chains as 
integral objects, taking into account the possibility of presenting these criteria  as stochastic variables. The 
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given model is described in the paper in the terms of portfolio implementation optimisation, the components 
of which are aimed at reducing the delivery time of orders in the supply chain. 

Objectives of the study: to conduct a comparative analysis of the PMI portfolio management standard 
versions in order to form a conceptual framework for the study and determine the knowledge base for 
portfolio management by the subject of the research; to formulate the problem of portfolio components 
optimisation  for the collective strategies implementation in SCNs; to analyse and identify scientific gaps in 
methodological approaches to solving the problem of optimizing portfolio components of the collective 
strategies implementation in SCNs in the proposed formulation; to develop a mathematical model for 
determining the optimal portfolio components for the implementation of collective strategies in SCNs as in 
the case of portfolio optimisation for a collective logistics strategy implementation, the components of which 
are aimed at reducing the time of orders delivery in supply chain; to approve the developed mathematical 
model for portfolio optimisation under the operation conditions of perishable goods supply chains in 
Ukraine. 

Utilised techniques of the research. The research is based on the concept of forming, on a single 
system basis, the collective strategies portfolio implementation in SCNs, which foresees the spread of 
portfolio management, which is defined to be an effective tool for the strategy implemention of an individual 
organisation, in a similar way a network of organisations, if the development conditions of the given network 
foresee the adoption of a collective strategy. 

Based on a comparative analysis of the four  known versions of the PMI portfolio management 
standard for 2020, portfolio management is identified as a knowledge basis for portfolio management of 
methods and models for portfolio optimisation and strategies implementation in organisations. 

Based on the analysis of scientific and other information sources, the objective of optimizing the 
portfolios composition of collective strategies in SCNs  is formulated as one that foresees the single system 
optimisation of the supply chain portfolio to meet the targets of selected criteria of efficiency and cost-
effectiveness of the supply chain as a whole object, taking into account the possibility of presenting these 
criteria as stochastic variables. 

Based on the analysis of methodological approaches to solving the problem of optimizing the 
portfolio composition of collective strategies in SCNs, we identified a scientific gap, including the 
knowledge basis of portfolio management composition, in terms of lack of models for portfolio components 
optimisation. They would give the possibility to assess these components from a single system position of 
SCNs according to the established, in general case, several criteria, taking into account the possibility to 
present these criteria as stochastic variables. 

Based on the analysis of methodological approaches to solving multicriteria problems, taking into 
account the fact that some parameters may be stochastic, to solve the problem of portfolios components 
optimisation of collective strategies in SCNs in the proposed presentation we chose such an approach to 
solving multicriteria problems as establishing one (main) criterion transfering others to the rank of restraints. 
This gave grounds to apply the method of stochastic integer programming and to accept the condition about 
the random nature of individual parameters, i.e. the method of stochastic integer programming. 

As a result, the mathematical model for determining the optimal composition of portfolios was 
introduced as a means of implementing, on a single system basis, collective strategies in SCNs  according to 
the requirements of achieving the target values of the selected criteria as stochastic variables. This model is 
described in the paper under the conditions of the portfolio optimisation of logistics strategy implementation, 
the components of which are aimed at reducing the time of order delivery of supply chain. 

The reliability of the model is confirmed by its practical approval within 2018-2020 in  seven types of 
perishable goods supply chains, which involved companies, such as: FROZEN FRUT LLC, Handikap LLC, 
AIFT Ukraine LLC, Hroskhandel LLC, Olhopilske Motor Transport Enterprise LLC and Ukrainskyi Product 
PE. 

KEY WORDS: COLLECTIVE STRATEGY, SUPPLY CHAIN, LOGISTICS STRATEGY, 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, PORTFOLIO-MANAGEMENT. 
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Воркут Т.А. Оптимизация портфелей проектов реализации коллективных стратегий в сетях 
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В.С. Харута, А.М. Чечет // Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические 
науки». Научный сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования и дальнейшего развития 
методологического обеспечения процессов управления портфелями в контексте внедрения 
портфельного-ориентированного управления реализацией коллективных стратегий в сетях 
организаций цепей поставок.  

Цель исследования заключается в разработке математической модели определения 
оптимального состава портфелей – как средств реализации, на единой системной основе, 
коллективных стратегий в СОЦП – по требованиям достижения целевых значений выбранных 
критериев результативности и экономичности работы цепей поставок как целостных объектов, 
учитывая возможности представления указанных критериев случайных величин. Данная модель 
описывается в работе по условиям оптимизации портфеля реализации, компоненты которого 
направляются на сокращение времени доставки заказов в цепи поставок.  

Задачи исследования: провести сопоставимо-сравнительный анализ версий стандарта 
управления портфелем PMI для формирования понятийной базы исследования и определения базы 
знаний по управлению портфелем по предмету исследования; выполнить постановку задачи 
оптимизации состава портфелей реализации коллективных стратегий в СОЦП; провести анализ и 
идентифицировать научные пробелы в методологических подходах к решению задачи оптимизации 
состава портфелей реализации коллективных стратегий в СОЦП в предложенной постановке; 
разработать математическую модель определения оптимального состава портфелей реализации 
коллективных стратегий в СОЦП по примеру оптимизации портфеля реализации коллективных 
логистических стратегий, компоненты которого направляются на ДЗЦП сокращение времени; 
провести апробацию разработанной математической модели оптимизации портфеля по условиям 
работы в Украине цепей поставок скоропортящихся продуктов питания. 

Использованная методика исследования. Исследования основываются на концепции 
формирования в едином системной основе портфелей реализации коллективных стратегий в СОЦП, 
которая предусматривает распространение портфельных-ориентированного управления, которое 
определено по эффективный инструмент реализации стратегии отдельной организации, по аналогии, 
на сеть организаций, в том числе, цепей поставок, если условиями развития данной сети 
предполагается принятие коллективной стратегии. 

На основе проведения сопоставимо-сравнительного анализа 4-х известных на 2020 версий 
стандарта PMI руководство портфелем идентифицировано как база знаний по управлению портфелем 
методов и моделей оптимизации портфелей реализации стратегий в организациях. 

На основе анализа научных и других информационных источников задачу оптимизации 
состава портфелей реализации коллективных стратегий в СОЦП сформулировано как такую, которая 
предусматривает оптимизацию, в едином системной основе, портфеля цепи поставок по требованиям 
достижения целевых значений выбранных критериев результативности и экономичности работы 
цепи поставок как целостного объекта, учитывая возможность представления данных критериев как 
случайных величин. 

На основе анализа методологических подходов к решению задачи оптимизации состава 
портфелей реализации коллективных стратегий в СОЦП в предложенной постановке 
идентифицировано научную пробел, в том числе по базе знаний из руководства портфелем, в части 
нехватки моделей для оптимизации состава компонентов портфеля, позволяющих оценивать эти 
компоненты с единой системной позиции СОЦП по установленным, в общем случае, нескольким 
критериям с учетом возможности представления данных критериев как случайных величин. 

На основе анализа методологических подходов к решению многокритериальных задач с 
учетом того что некоторые параметры могут иметь случайный характер, для решения задачи 
оптимизации состава портфелей реализации коллективных стратегий в СОЦП в предложенной 
постановке избран такой подход к решению многокритериальных задач как установка одного 
(основного) критерия с переводом других в ранг ограничений. Это дало возможность применять 
метод целочисленного программирования, а принятие условия о случайном характере отдельных 
параметров – метода целочисленного стохастического программирования. 

В итоге, предложена математическая модель определения оптимального состава портфелей – 
как средств реализации, в едином стратегической основе, коллективных стратегий в СОЦП – по 
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требованиям достижения целевых значений выбранных критериев как случайных величин. Данная 
модель описана в работе по условиям оптимизации портфеля реализации логистической стратегии, 
компоненты которого направляются на сокращение времени ДЗЦП. Достоверность модели 
подтверждается ее апробацией в 2018-2020 гг. За семью разновидностями цепей поставок 
скоропортящихся продуктов 
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Introduction. Nowadays, the world utilizes the Internet for consuming and exchanging information. 

As for rule of thumb, any information is kept on servers. These servers are provided either by incorporated 
companies or public organization. 

To retrieve any information from those servers, there is an existing solution that is used by all of the 
Internet users – BGP and DNS. 

BGP is the compulsory component of the Internet. It allows to union different networks between each 
other. BGP solves the problem of routing between networks itself. Meanwhile, DNS is just a convenient 
wrapper, which allows people to avoid using IP address directly, but IP address instead. These 2 systems are 
fragile and monstrous. Nevertheless, it’s supported by both many public organizations and private 
companies. The end of the Internet era would come true only if BGP was broken. Until then we are good to 
use the Internet resources that it provides for us. 

Any user requests information from one end being in another end. To support routing between any 2 
ends, there are existing hardware computers: routers, hubs, switches. All of them are responsible for routing 
requests from end user to the target server and vice versa. In case of any computers knows nothing about 
target server, it sends request into outer network. As long as everything is determined in the computer 
networks, every target already exists in the world wide web. 

Any request goes via hundred routers, where each of routers can read the content of the request. Here 
the problem comes. As long as we don’t control those routers, we cannot be sure that information is secure to 
send it in its original form. Therefore, it is invented cryptographical algorithm to encrypt request in a way, so 
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only target server can decrypt it. It’s called asymmetric cryptography or cryptography with public key. It 
means that anybody or anything can encrypt a request, but only target server can decrypt the request. 

The main idea for cryptography is to change content of a request so it can be reverted back using 
public and private keys accordingly. Besides it’s absolutely recommended to make all messages with the 
same length so to avoid giving any hints to the crackers [1]. So currently all encrypted messages look almost 
the same. Even though it makes data exchange more secure, it burdens the data exchange traffic in the world 
web. In other words, it sends 10Kb over a recipient in lieu of 1Kb or less. It works well for a single request 
but does not work for millions of requests. In addition, the problem of routing is still present. It means that 
any two requests might reach the same target using different routes. One of them can be longer, another one 
– shorter. How does routing impacts world traffic? Every request which goes via different routes is 
accumulated in those routers until it’s sent further. A router is not black box, which sends requests 
impeccably and quickly. It has its own bounded resources like RAM and CPU. It can accumulate only 
certain number of requests, but not more. In case it cannot handle more requests, it denies all upcoming. It 
means the requests for google.com may not work at all. A router goes through the list of requests one by one, 
parses each one for source and target destinations and sends it further according to its route table. So, it’s 
highly important to make all requests simple and small [2]. 

Moreover, there is routing problem. A router checks target destination of a request and tries to find 
the matching rule in its route table. If the one was found, it sends the request further. A router does not verify 
whether the target destination is sent with the shortest path or not. It picked up just the first matched one. 

In this article is being reviewed different approaches to optimize data exchange in a network using 
cryptography – to make any date secure, compression – to make any data smaller and accelerated routing, 
which is based on meta information about target destination: how far they are, how loaded they are. 

Formulation of the problem. There are 3 networks with 10 servers each. And there are 100,000 
users who use the networks. Each user has an ability to save any encrypted information: music, movie, 
picture (later «object») in one of those servers and to request this information from the server. It’s required to 
determine how to optimize (accelerate, simplified, reduce) data exchange. 

Encryption of the data. Any information such as music, movie, picture is just a set of bytes, which 
consists of bits. Let’s assume we have 1Kb of 𝑥  that is required to be encrypted into 𝑥 . 

 
𝑥 𝑛 , 𝑛 , … , 𝑛 →  𝑥 𝑚 , 𝑚 , … , 𝑚  (1)

 
where 𝑥  – original message, 𝑥  – encrypted message, k – number of bits, n and m are 1 or 0. 

It’s a one-to-one mapping. Each bit is transformed into another bit by algorithmic rule. It means that 
the key with the size k can encrypt only 𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ of the original message. There are various 
key sizes: 128-bit (16 bytes), 256-bit (32 bytes), 512-bit (64 bytes), 1024-bit (128 bytes), 2048-bit (256 
bytes), 4096-bit (512 bytes). Since we have 1Kb message, it’s impossible to encrypt with any of those keys 
[3]. 

Therefore, there is the first approach. We have to split the original message at first. It’s practical to 
split into parts, where 64 bytes each. It means we get 16 parts with 64 bytes each. 

 
 
 
 
 
 

where 𝑥  – original message, 𝑥  – encrypted message, ki – number of bits, n and m are 1 or 0 for 
each part of the message. All 𝑘  values are the same. 

 
Σ 𝑥 𝑛 , 𝑛 , … , 𝑛 ↔   Σ 𝑥 𝑚 , 𝑚 , … , 𝑚  (3)

 
To encrypt 64 bytes of the message, we have to use key with the size bigger than 64 bytes. We may 

use 1024-bit key. As long as the key is bigger than a single part, there is a solution to solve it – padding. It 
allows you to add up dummy data into part to match the length of the key. Indeed, this dummy data adds up 
load to the Internet traffic. And it does not even provide any useful information [4].  

Here is a rough calculation of the size of the encrypted message that is sent over the Internet from 
one user to another one: 

𝑥 𝑛 , 𝑛 , … , 𝑛 →  𝑥 𝑚 , 𝑚 , … , 𝑚  

(2)
𝑥 𝑛 , 𝑛 , … , 𝑛 →  𝑥 𝑚 , 𝑚 , … , 𝑚  

… 
𝑥 𝑛 , 𝑛 , … , 𝑛 →  𝑥 𝑚 , 𝑚 , … , 𝑚  
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The original message with the size of 1024 bytes is converted into 128 bytes of key * 16 (number of splits 
for original message). An equation looks like the following: 
 

1024 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 →  
128 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑒𝑦 ∗ 16 2048 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

(4)

  
As we see, the encrypted message weighs double bigger than the original one. It means that every 

encrypted message that is intended to be sent over the Internet will be double bigger. It loads the Internet 
traffic significantly [5]. 

To avoid that, there is a 2 approach. We have split message into such parts, so each one should be 
almost the same as a key size. It’s worth to mention that it’s not practical to encrypt 64 bytes with 512-bit 
key, because it’s highly recommended to use padding to fix weaknesses of public key encryption. The 
padding may be fully randomized, which increases entropy of the original message. So, two exact the same 
messages can have different encrypted outcome. It does increase security facet [6]. Padding should be at 
least the size of 12 bytes to make it work. So, let’s do backpropagation starting from key size of 512-bit (64 
bytes). 

 
64  12 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑖𝑛 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠  

(5)1024 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
52 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

19 𝑝𝑎𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡 

 
So now it has the following equation (all in bytes): 

1024 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 →  
64 𝑘𝑒𝑦 𝑠𝑖𝑧𝑒 ∗ 19 0.69 ∗ 64 1260.30 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

(6)The ratio of difference: 
1260.30 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

2048 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
∗ 100%  61.53% 

 
For now, we succeeded to diminish the resulting encrypted message in 61.53% of the previous 

result. It means that the traffic with encrypted data will be in 61.53% lighter [7]. It leads to accelerating the 
data exchange. Besides, routers/hubs/switches can afford to operate on more requests. Table is a comparing 
table between 2 approaches for cryptography: 

 
Table 1 – Сomparing table between 2 approaches for cryptography 
 

Key size 
Original message 

(bytes) 

Encrypted message 
using 1 approach 

(bytes) 

Encrypted 
message using 2 
approach (bytes) 

How effective 
the second 
approach is 

128-bit (16 
bytes) 

1024 2048 4096 -100% 

256-bit (32 
bytes) 

1024 2048 1638.4 80% 

512-bit (64 
bytes) 

1024 2048 1260.31 61.5% 

1024-bit (128 
bytes) 

1024 2048 1129.93 55.2% 

 
There is an exceptional case when the key size is 128 bits. It’s because the padding affects 

significantly due to being much bigger than the original message is. Nevertheless (table 2), we can see the 
tendency that the bigger file, the better 2 approach works. 
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Table 2 – Comparing table between 2 approaches for cryptography (resizing message) 
 

Key size 
Original message 

(bytes) 

Encrypted message 
using 1 approach 

(bytes) 

Encrypted 
message using 2 
approach (bytes) 

Ratio between 
first and 

second one 

128-bit (16 
bytes) 

1024 2048 4096 -100% 

256-bit (32 
bytes) 

10240 20480 16384 80% 

512-bit (64 
bytes) 

102400 204800 126030 61.5% 

1024-bit (128 
bytes) 

1024000 2048000 1129931 55.2% 

  
As a conclusion for the encryption it’s highly recommended to use padding for public key encryption. 

Splits of the any data must be flexible and be in size relative to the key size including padding. In addition, 
the bigger data, the less encrypted data we send over the Internet. 
 Compression of the data. Compression allows to shrink data and expand it back. It’s responsible to 
convert one data form into another one. It works with 2 options: 

- with loss 
- without loss 
 

𝑥 𝑛 , 𝑛 , … , 𝑛 →  𝑥 𝑚 , 𝑚 , … , 𝑚  (7)
 where 𝑥  – original message, 𝑥  – compressed message, k – number of bits of the original message, 
z – number of bits of the compressed message. 
  
It’s worth to note that the original message can be either encrypted or original one. The matter is about 
transferring less data via routers. Let’s assume we use encrypted message as an original one. Its size is 1Kb. 
 So, the point of lossless compression algorithms is to transform data in a way it can be understood, 
read, decompressed by others meanwhile it weighs less than the original one. It means that compression 
works every time differently. It depends on characters that stand in a row, which are being swapped by 
compressing algorithm. Here is a vanilla example which illustrates how compression works: 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶 →  𝐴\3𝐵\5𝐶\2 (8)
  

It’s just a basic example, which shows algorithm, which is based on repeated elements. One problem 
that should be mentioned – the less data to compress, the more complicated to compress. The idea that comes 
around different existing algorithms is about learning past data to compress future data. Usually two third is 
compressed by algorithms. So, in case of 1KB data, we will obtain approximately 0.335KB. As long as we 
are trying to optimize the data exchange which goes inside the networks, a well determined and tested 
compressing algorithm can reduce a load of any network between users. 
 In addition, compression and encryption layers require to have opposite operation – decompression 
and decryption. Thus, it reduces load for networks to pass data, but it increases time to be able to read data 
that is being sent over the Internet. 
 Routing of the data.  Besides implementing optimizations for encryption and decryption, there is 
one more valuable optimization. It’s data routing in the networks. As far as we know, that any networks 
consist of a bunch of routers, hubs, switchers, it means that a path between any 2 vertices must be the 
shortest. It will allow to pass data without any additional operations of extra routers. [8] 
 It can be implemented in many different ways. As a starting point, we have to assume that currently 
routers just work based on their route tables. They find the matched pattern for request’s destination in their 
tables and send it to another target router that is responsible for part of network. All routers, hubs, switches 
are discoverable using BGP protocol [9]. It unites all of them into a single big network. The internet would 
not live if BGP didn’t exist. Table 3 is an example of routing table for any router [10].  
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 Table 3 – Example of routing table for any router 
 

# Destination Gateway 
1 0.0.0.0/0 192.168.0.253 
2 127.0.0.0/16 127.0.0.1 
3 35.2.84.0/8 74.52.178.12 
4 54.21.31.0/8 0.0.0.0 
5 172.168.0.0/16 127.0.0.1 
  

To optimize route-finding, we may rely on BGP. For now, routers work straightforwardly. To make it 
better, we have to implement a smart router. Its duties are searching, analyzing other routers and creating 
routing table that is based on how far routers are, how loaded they are. To do so, it requires to add up a new 
software layer, which must be highly optimized as well. It should preferably be a binary, which has the 
lowest footprint and works as fast as possible. This is important because it’s a layer that adds up operational 
costs, and the time to send packet further is increased because of that. 
 
 Table 4 – Distance table 
 

# Destination Gateway Ping 
1 0.0.0.0/0 192.168.0.253 100ms 
2 0.0.0.0/0 192.168.0.255 90ms 
3 127.0.0.0/16 127.0.0.1 1ms 
4 35.2.84.0/8 74.52.178.12 54ms 
5 54.21.31.0/8 0.0.0.0 10ms 
6 172.168.0.0/16 127.0.0.1 2ms 
  

The column with Ping results (table 4) shows us how far and how loaded the destination point is. For 
now, a router can redirect requests to low loaded routers. In the networks, distance which is physical is not as 
important as a ICMP response of the router from another end. Thus, we are good to use only ICMP requests 
like ping, to be about to determine how far and how loaded a router is. ICMP requests and its response can 
be assessed in ms. It represents a time within the requester gets its response. The bigger time, the more 
loaded or further a router is. Any routing problem can be illustrated as a graph. There are a lot of ready-to-go 
solutions, which solve different problems. One of the most popular and problematic tasks is a pathfinding. 
The edges of the graph can be represented with weights. Literally, weights are ICMP response time. It’s 
worth to note that a router itself does ICMP requests to all its known endpoint to figure out how far and how 
loaded they are.  

 

 
Figure 1  – Routing graph 
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It’s a hard problem to solve. Any router might lead to nowhere, so a packet will return to its own 
sender with an error of «Error destination». Routing itself works impeccably, it sends a packet to a subnet. 
There is a router for each subnet. The router must know where to send packet to. The shortest path from 1 to 
10 will be the following: 

 
1 → 4 → 5 → 9 → 10 (9)

 
The total time to send data to a destination would take undefined time, because there is no awareness 

about current state of the network. 
Although if there are weights for edges (connections between routers), then the outcome will be 

different. 
 

 
 

Figure 2 – Routing graph with latencies 
 

After adding latencies between routers, the shortest path is now totally different: 
 

1 → 4 → 6 → 5 → 9 → 10 (10)
 
The total time to send data would take 107 ms. For instance, the previous example would take 235 

ms. 
According to the greedy algorithm, we may find the shortest path if only we stick to the shortest 

latencies. This algorithm works well only when latencies is descending with the following router. 
There are heuristic algorithms, which analyzes a few steps ahead. Literally, it makes recursively 

request to different routers and assess their assessment to their routers. It allows to accumulate more 
information and find out which router works the best to send request to. 

Let’s assume we use this algorithm with 1 step ahead; the shortest path will be the following: 
 

1 →  2 → 7 → 6 → 5 → 9 → 10 (11)
 
With the heuristic algorithm, it would take only 91 ms. 
As far as we see, it’s totally different from the results above. The only problem that to get 

information about other routers, it takes some time, so it’s highly dynamical approach to solve the shortest 
path in networks. The shortest path may go via more routers with the new approach in contrast to previous 
approaches. A path is based on latencies between routers, but not physical distance. It may have different 
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quality of fiber channel between routers and so on. So, the system must be dynamical, but not statical, and 
rely on current state of their neighbors. 

 
Table 5 – Сomparison of the results of the algorithms 
 

Plain algorithm Greedy algorithm Heuristic algorithm 
235ms 107ms 91ms 

 
As it’s shown in the Table 5, it points that current routing in the networks is quite problematic and 

takes much more time than the one which is heuristic. 
Conclusion. We reviewed different approaches how to optimize data exchange in networks. It helps 

significantly a lot when it all comes together. Encryption now consumes less memory and reduces load in 
networks. Compression shrinks data, which allows to transform 1KB data into tiny data, which is easier to 
operate with and to be sent to other recipients. In addition, sending data itself is a compulsory part of 
optimization as well. It was found out that the algorithms with heuristics work much better than greedy ones. 
It was assessed time within the packet is delivered to the destination. 

In result of this analysis it was found out that current routing system in the Internet works worse than 
the results of proposals mentioned in this article. 

Taking all these factors into account, it can be claimed that the Internet may work much faster and 
securer than it works currently in spite of the fact that decryption, decompression are expensive operations. 
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РЕФЕРАТ 

Гавриленко О.В. Огляд підходів оптимізації обміну даними у мережі мультисерверної 
інфраструктури з використанням шифрування, компресування та прискореної маршрутизації  
/ О.В. Гавриленко, О.А. Шумейко, Є.М. Набоков // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

У статті розглядаються різні підходи до оптимізації обміну даними в мережі з використанням 
криптографії для забезпечення безпеки даних, стиснення – для зменшення розміру трафіку даних і 
прискореної маршрутизації, заснованої на метаінформації про цільове пункті призначення, яка 
дозволяє оптимізувати маршрут пакетів даних між проміжними вузлами мережі. 

Об'єкт дослідження – процес обміну даними в мережі. 
Мета дослідження – оптимізувати процес обміну даними в мережі, для підвищення безпеки і 

швидкості передачі даних. 
Методи дослідження – статистичний аналіз показників ефективності передачі даних. 
При передачі даних, для забезпечення цілісності та безпеки застосовуються криптографічні 

алгоритми, ці алгоритми дозволяють обмінюватися даними за допомогою технології відкритого і 
закритого ключів. Але зараз цього може бути недостатньо, щоб ускладнити процес дешифрування 
даних, доцільно повідомлення, які передаються між вузлами, робити максимально схожими одне на 
одне, наприклад, однакової довжини. Таке рішення дозволить мінімізувати можливості розкриття 
шифру шляхом аналізу для зловмисника, але одночасно помітно збільшує обсяги переданих 
повідомлень за рахунок додаткового «маскувального» обсягу даних. Для компенсації цього ефекту в 
високонавантажених мережах пропонується застосувати алгоритм розумною маршрутизації, який 
дозволяє вибирати оптимальний маршрут слідування повідомлень з урахуванням завантаження 
маршрутизаторів і каналів між ними. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗАПИТ, ОБМІН ДАНИМИ, КОДУВАННЯ, МАРШРУТИЗАЦІЯ, 
КРИПТОГРАФІЯ 

 
ABSTRACT 

Gavrilenko O.V., Shumeiko O.A., Nabokov E.M. Review of approaches to optimizing data exchange 
in a multiserver infrastructure network using encryption, compression and accelerated routing. Visnyk 
National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: 
National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

In this article is being reviewed different approaches to optimize data exchange in a network using 
cryptography – to make any date secure, compression – to make any data smaller and accelerated routing, 
which is based on meta information about target destination: how far they are, how loaded they are. 

The object of research is the process of data exchange in the network. 
The purpose of the study is to optimize the process of data exchange in the network in order to 

improve the security and speed of data transfer. 
Research methods – statistical analysis of data transmission efficiency indicators. 
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When transmitting data, cryptographic algorithms are used to ensure integrity and security, these 
algorithms allow the exchange of data using public and private key technology. But now this may not be 
enough to complicate the process of decrypting the data, it is advisable to make the messages transmitted 
between nodes as similar as possible to each other, for example, the same length. This solution will minimize 
the possibility of revealing the cipher by analysis for the attacker, but at the same time significantly increases 
the volume of transmitted messages due to the additional «masking» amount of data. To compensate for this 
effect in high-load networks, it is proposed to use a smart routing algorithm, which allows you to choose the 
optimal route for messages, taking into account the load of routers and channels between them. 

KEY WORDS: REQUEST, DATA EXCHANGE, ENCODINGS, ROUTING, CRYPTOGRAPHY 
 

РЕФЕРАТ 
Гавриленко Е.В. Обзор подходов оптимизации обмена данными в сети мультисерверной 

инфраструктуры с использованием шифрования, компрессирования и ускоренной маршрутизации  
/ Е.В. Гавриленко, А.А. Шумейко, Э.М. Набоков // Вестник Национального транспортного 
университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып.  
1 (48). 

В статье рассматриваются различные подходы к оптимизации обмена данными в сети с 
использованием криптографии для обеспечения безопасности данных, сжатия – для уменьшения 
размера трафика данных и ускоренной маршрутизации, основанной на метаинформации о целевом 
пункте назначения, которая позволяет оптимизировать маршрут пакетов данных между 
промежуточными узлами сети. 

Объект исследования – процесс обмена данными в сети. 
Цель исследования – оптимизировать процесс обмена данными в сети, для повышения 

безопасности и скорости передачи данных. 
Методы исследования – статистический анализ показателей эффективности передачи данных. 
При передаче данных, для обеспечения целостности и безопасности применяются 

криптографические алгоритмы, эти алгоритмы позволяют обмениваться данными с помощью 
технологии открытого и закрытого ключей. Но в настоящий момент этого может быть недостаточно, 
чтобы усложнить процесс дешифровки данных, целесообразно передаваемые между узлами 
сообщения делать максимально похожими друг на друга, например, одинаковой длинны. Такое 
решение позволит минимизировать возможности вскрытия шифра путем анализа для 
злоумышленника, но одновременно заметно увеличивает объемы передаваемых сообщений за счет 
добавочного «маскировочного» объема данных. Для компенсации этого эффекта в 
высоконагруженных сетях предлагается применить алгоритм разумной маршрутизации, который 
позволяет выбирать оптимальный маршрут следования сообщений с учетом загрузки 
маршрутизаторов и каналов между ними. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАПРОС, ОБМЕН ДАННЫМИ, КОДИРОВКА, МАРШРУТИЗАЦИЯ, 
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Постановка проблеми.  

Незначна кількість вітчизняних компаній приділяє належну увагу організації реверсивних 
матеріальних потоків, в тому числі – організації управління відходами, в той час як більшість 
закордонних науковців розглядають реверсивну логістику як засіб зниження витрат і отримання 
прибутку. У зв'язку зі збільшенням вимог зі сторони постачальників ресурсів промислового 
виробництва, перед компаніями постає нове завдання щодо визначення нової стратегії використання 
вторинних ресурсів. Отже, реверсивна логістика є конкурентною перевагою та є елементом 
стратегічного планування [1]. 

Традиційний ланцюг постачань спрямований на зниження собівартості та підвищення 
ефективності діяльності підприємства, з метою максимізації економічних вигід. В той час, як 
замкнений ланцюг постачань прагне збільшити економічні вигоди, зменшити споживання ресурсів та 
енергії, а також зменшити викиди забруднюючих речовин, що дає можливість створення соціально 
відповідального підприємства та збалансувати економічні вигоди та соціально-екологічні наслідки. 
Тому в статі було вирішено дослідити особливості формування та управління реверсивними 
потоками в замкненому ланцюзі постачань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Концепція сталого розвитку об’єднує три складові: економічну, соціальну та екологічну. 

Джадж та  Дуглас [2], Максвелл та Ван дер Ворст [3] досліджують питання пов’язані з екологічною 
діяльністю підприємств, їх здатність сприяти зменшенню забруднення повітря та води та мінімізації 
або ліквідації утворених відходів. Сеургін та Мюлер [4], Вуд [5], Голд та інші [6] припускають, що 
соціальний аспект сталого розвитку є недостатньо дослідженим і варто приділяти більше уваги 
залучення компаній до питань пов’язаних із соціальною відповідальністю. Догерті та ін. [7] 
досліджують економічний аспект реверсивної логістики, який може бути оцінений за допомогою 
таких показників, як відновлення вартості продукції, контроль витрат, зменшення інвестицій в запаси 
та збільшення рентабельності та продуктивності праці. В свою чергу Діабат та ін. [8] класифікують 
економічні показники на позитивні і негативні, визначаючи переваги, отримані завдяки практиці 
поєднання реверсивної та зеленої логістики, такі як зменшення витрат на придбання матеріалів, 
споживання енергії та переробка відходів, а також зменшення викидів та аварій екологічного 
характеру. 

 Картер та Елрам [9] пишуть, що реверсивна логістика – це процес, за допомогою якого 
компанії можуть стати більш екологічно ефективними завдяки переробці, повторному використанню 
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та зменшенню кількості використовуваних матеріалів. З іншого боку, Довлатшахі [10] стверджує, що 
реверсивна логістика – це процес, при якому виробник систематично приймає браковану продукцію 
або деталі з ланки споживання для можливої переробки або утилізації. Автор вважає утилізацію 
предметом реверсивної логістики, хоча вторинні ринки він не описує. Більш цілісний погляд на 
реверсивну логістику мають автори Роджерс та Тіббен-Лембке [11], які розглядають реверсивну 
логістику крізь призму зеленої логістики. Але вони підкреслюють, що комерційні повернення, а в 
деяких випадках і інші види повернень, це є об’єктом дослідження реверсивної логістики і 
наполягають на важливість вторинних ринків в реверсивних ланцюгах постачань. Але, всі автори 
сходяться в тому, що межі між поняттями реверсивної і зеленої логістики не завжди чіткі.  

Мета статті – аналіз теоретичного підґрунтя взаємодії реверсивної та зеленої логістики з 
метою обґрунтування оптимальної структури ланцюга постачань з урахуванням його впливу на 
складові сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу.  
Концепція сталого розвитку (sustainable development) – одна з найбільш часто обговорюваних 

тем в контексті управління підприємством і ланцюгом постачань. Протягом багатьох років робляться 
спроби визначити оптимальне поєднання корпоративної соціальної відповідальності та сталого 
розвитку бізнесу. Відповідно до більшості концепцій, стійкий ланцюг постачань повинен 
враховувати і зворотній напрям матеріального потоку (рис. 1), в якому переробка та утилізація 
реалізуються в так званому «замкнутому циклі», включно з операціями в традиційному (forward 
supply chain) та реверсивному (reverse supply chain) ланцюгах постачань [13]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Види реверсивних матеріальних потоків в ланцюгах постачань[14] 
Figure 1– Types of reverse material flows in supply chains  

 
Реверсивна логістика – це процес планування, здійснення і контролю процесів руху сировини, 

матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, а також обслуговуючі їх інформаційні 
потоки від точки споживання назад до точки походження з метою подальшого використання 
корисних властивостей і матеріальних ресурсів [12]. І саме завдяки процесам реверсивної логістики 
стає можливим перетворення лінійної економіки в замкнуту форму, в той час як зеленим ланцюгам 
постачань (green supply chain)  не завжди притаманний замкнутий і циклічний вид. Але разом з тим 
реверсивна логістика не завжди носить екологічний характер (рис. 2). 

Зелену логістику можна розглядати з двох сторін:  
– виробництво «зелених» продуктів, зокрема, використовуваних в системах поновлюваних 

джерел енергії і обладнання для всіх видів екологічно чистих технологій;  
– скорочення забруднення і відходів шляхом зведення до мінімуму використання природних 

ресурсів, рециркуляції і повторного використання відходів.  
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Рисунок 2 – Взаємозв’язок  між реверсивною та зеленою логістикою 
Figure 2 – The relationships between reverse logistics and green logistics 

 
Потрібно відмітити, що  існує три основні шляхи використання поверненого товару [1]: 
– використання після повернення (reuse) – передбачає організацію максимального 

використання повернених товарів шляхом продажу їх на вторинні ринки за зниженою ціною; 
– переробка (recycle) – екологічно найвигідніший шлях використання повернених товарів або 

їх компонентів шляхом їх переробки та подальшого використання; 
– утилізація (reduce) – дослідження виробником попиту на повернення та зменшення на 

відповідну величину обсягів продукції, що виробляється. 
Отже, «закриття» ресурсів в ланцюзі постачань відбувається за рахунок переробки продукту,  

що не підлягає повторному використанню і відновленню, який трактуються в лінійному потоці як 
відходи. У підсумку, в рамках взаємодії реверсивної та зеленої логістики, створюється замкнений 
ланцюг постачань, як невід'ємний елемент циркулярної економіки та сталого розвитку. Це одночасно 
сприяє оптимізації використання енергетичних і сировинних ресурсів, мінімізації відходів і викидів 
забруднюючих речовин протягом всього життєвого циклу продукту. 

Будь-який продукт проходить три етапи життєвого циклу: виробництво, використання, 
закінчення використання, але в залежності від пріоритетів виробника, кожен етап має різний вплив на 
показники ефективності в ланцюзі постачань, на взаємини зі споживачами і постачальниками, а 
також на суспільство в цілому і навколишнє середовище. В таблиці 1  представлені  основні етапи, з 
урахуванням прийняття принципів циркулярної економіки, життєвого циклу продукту, в кінці якого 
замість поховання  він використовується повторно або утилізується. 

 
Таблиця 1 – Характеристики замкненого життєвого циклу продукту 
Table 1 – The characteristics of closed-loop product life cycle  
 

1 етап – виробництво 2 етап – використання 
3 етап – замикання ланцюга 

постачань та утилізація 

Екологічний дизайн продукту Використання продукту 
Повернення продукту в кінці 
використання  

Вибір постачальника 
Технічне обслуговування, 
ремонт продукту 

Демонтаж і перевірка якості, 
Відновлення компонентів  

Виробничий процес Вторинний ринок 
Утилізація, отримання вторинної 
сировини або енергії 

 
Замкнений ланцюг постачань (closed – loop supply chain ) враховує причини і наслідки 

діяльності, що має екологічний, соціальний і економічний характер, в той час як традиційне 
управління ланцюгом постачань зазвичай фокусується виключно на економічній ефективності [15]. 
Управління замкненими ланцюгами постачань можна назвати відповідальним управлінням (ВУЛП), 
ціллю якого є створення, захист і зростання довгострокової екологічної, економічної і соціальної 
цінності для всіх груп впливу, залучених у донесення товарів і послуг до ринку споживання. 

Якщо розкривати тему дослідження з точки зору вітчизняних компаній, то проблематика 
замкненого ланцюга постачань передбачає два підходи: перший з них – це позиція замовника, другий 
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– підхід постачальника. Ускладнення та підвищення ефективності ланцюгів постачання українських 
компаній є таким самим свідченням зрілості бізнесу, як і розвиток соціальної відповідальності 
бізнесу (СВБ) [16]. При розгляді та аналізу ризиків у власній мережі постачальників, у замовника 
виникатимуть дещо інші питання, ніж у постачальника (рис. 3). Протягом останніх десяти років 
поняття соціальної відповідальності бізнесу набуло поширення в Україні – компанії розробляють 
власні стратегії соціальної відповідальності, впроваджують програми та проекти.  

 

 
Рисунок 3 – Дерево запитань пов'язані з соціальною відповідальністю,  

які виникають у замовників та постачальників [16] 
Figure 3 – The tree of customers and suppliers questions related to social responsibility 

 
У ланцюгах постачань цінність товарів і послуг збільшується на кожному наступному етапі, 

від підрядників до постачальників, і, врешті решт, споживачів. Додана вартість, створена вздовж 
ланцюга, розподіляється між цими учасниками і їхніми працівниками. В результаті невиправданого 
збільшення вартості в одній ланці ланцюга постачання та відсутності державного контролю можуть 
створюватись значні дисбаланси в отриманні маржі кожним з постачальників і навіть призводити до 
конфліктів між ними. Жорстка цінова конкуренція між виробниками на ринках призводить до 
постійного посилення тиску на постачальників до зменшення вартості їхньої продукції – створює 
мотивацію до розбалансування розподілу доданої вартості створеної вздовж ланцюга постачання 
товару [16]. 

Для постійного моніторингу ситуації, що пов’язана з дисбалансом функціонування ланок  в 
замкненому ланцюгу постачань, пропонується використовувати метод виявлення вузького місця 
ланцюга за наступним алгоритмом [17]: 

1) всім ланкам ланцюга постачань присвоюється порядковий номер у напрямку руху 
матеріального потоку; 

2) для кожної ланки обчислюється показник ефективності взаємодії ланок ланцюга з 
поправкою на дану ланку j; 

3) показники ефективності взаємодії ланок ланцюга постачань Е Зj,  порівнюються між собою; 
4) з усіх показників ефективності взаємодії ланок ланцюга Е Зj вибирається найбільший і 

фіксується номер ланки, поправка на яку зроблено при обчисленні цього показника Е Зj; 
5) ланка, що стоїть під фіксованим номером, є вузьким місцем замкненого ланцюга постачань. 
Враховуючи проблеми, що виникають у замкненому ланцюзі постачань, саме у зворотному 

напрямку матеріального потоку, можна підкреслити дві основні причини їх виникнення: 
1) конкретна ланка даного ланцюга  отримала або незрівнянно з іншими ланками високі, або 

незрівнянно низькі доходи і таким чином знизила ефективність замкненого ланцюга постачань в 
цілому; 
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2) конкретна ланка представила керівництву невірні дані, в результаті чого виникла 
«невідповідність» даних при плануванні діяльності інших ланок у замкненому ланцюзі [17]. 

Для перевірки достовірності першої причини вводиться поняття показника ефективності 
взаємодії всіх ланок замкненого ланцюга постачань з поправкою на конкретну його ланку, яка 
визначається за формулою (1): 

Е Зj = Rлj / Rcpj,                                                                      (1) 
 

де Е Зj – показник ефективності взаємодії ланок з поправкою на конкретну ланку j;  
Rлj – рентабельність ланцюга постачань з поправкою на ланку j, причому: 

Rлj = Плj / Алj,                                                                        (2) 
 

Плj = ΣПi – Пj,                                                                       (3) 
 

Aлj = ΣAi – A                                                                      (4) 
де Пл та Ал – чистий прибуток та валові активи по кожній ланці; Rcpj – середньозважений 

показник рентабельності інтегрованої системи з поправкою на ланку, яка визначається за такими 
формулами (5), (6) і (7): 

– для j = 1: 
Rcpj = 1 / (n-2) (R2 / 2 + ΣRi + Rn / 2);                                             (5) 

– для j = 2, 3, ..., n-1: 
Rcpj = 1 / (n-2) (R1 / 2 + ΣRi + Rn / 2-Rj);                                         (6) 

 – для j= п :       
Rcpj =1/(n-2) (R1 /2+∑Ri +Rn -1 /2);                                                (7) 

 
 
Таблиця 2 – Результати розрахунків показників ефективності взаємодії ланок ланцюга 

постачань  
Table 2 – Calculation results of efficiency indicators of supply chain links interaction  
 
 1 ланка 2 ланка 3 ланка 4 ланка 5 ланка  

     
 

Сортування 
сміття у 

спеціально 
відведені 

контейнери 
для збору 

вторсировин
и 

Перевезення 
сміття на 
базах для 

досортуванн
я 

Процес 
досортуванн

я 

Перевезення 
відсортованог

о сміття 
(скляних 

пляшок) до 
виробника 

Сортуванн
я за 

кольором, 
миття, 

подрібненн
я пляшок 

Виготовленн
я нових 

продуктів 
(скляна тара, 
склопластик

) 

Поверненн
я у прямий 

ланцюг 
постачань 

ЕЗj на 
початковий 
період часу 

1,019969 1,030651 1,006362 0,992232 0,945594 1,019969 

ЕЗj на 
кінцевий 

період часу 

1,050266 1,066259 0,96752 0,974928 0,913684 1,050266 

 
Припустимо, що в ланцюгу постачань одна з ланок (ланка j) замінена одиничною ланкою, яка 

при розрахунках всіх інтегральних показників не впливає на загальний показник ефективності 
взаємодії ланок логістичної системи, тобто дані з цієї ланки в формули для розрахунку не входять. 
Далі припускається, що якщо інтегральні показники, розраховані без урахування j-ї ланки, вище, ніж 
розраховані з урахуванням даних цієї ланки, то j-а ланка своєю діяльністю знижує інтегральні 
показники ланцюга в цілому [17]. 
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Таким чином, розраховані для всіх ланок показники дають можливість оцінити, яка ланка 
своєю діяльністю знижує показник ефективності взаємодії ланок в замкненому ланцюзі постачань в 
більшій мірі, саме ця ланка і є вузьким місцем логістичної системи та потребує детального аналізу її 
функціонування, за для підвищення ефективності управління прямими і реверсивними потоками. 

В роботі представлені результати розрахунків показників ефективності взаємодії ланок в 
реверсивному ланцюзі постачання вторсировини (скляних пляшок) на підприємстві для подальшої 
переробки та повернення у прямий ланцюг постачань. Логістична система включає п'ять ланок, 
інформація про діяльність яких на початковий і кінцевий періоди тимчасового інтервалу 
представлена в таблиці 3. Отримані результати дозволяють встановити, що вузьким місцем 
замкненого ланцюга постачань у реверсивному напрямку як на початковий, так і кінцевий періоди 
часу є ланка № 2 на сортувальній станції. 

Висновки.  
На нашу думку зелену та реверсивну логістику уподібнюють, можливо, без вагомих підстав. 

Термін «зелена логістика» введений для позначення тих практик у ланцюзі постачання, які 
спрямовані на зменшення джерел відходів та первинних ресурсів споживання, але ці процеси не є 
специфічними для реверсивної логістики. Наприклад, демонтаж – це необхідна операція, в процесі 
управління реверсивними потоками, після якої і приймається рішення відремонтувати, відновити або 
переробити продукт. Проте, якщо процес демонтажу ретельно продуманий та завчасно 
спроектований (eco-design), щоб не проводити деструктивні операції, які передбачають принаймні 
втрату доданої вартості матеріалів, тоді можна говорити про взаємодію двох видів логістики. 

Розбудовуючи відповідальну систему управління ланцюгами постачання, підприємства мають 
оцінювати не лише короткострокові фінансові вигоди, які вони самі зможуть отримати, а й будувати 
такі взаємовідносини з постачальниками, які допоможуть створити довгострокову цінність для всього 
ланцюга. А це вимагає інтегрування принципів сталого розвитку, тому перехід до замкненого 
ланцюга постачань сприятиме мінімізації витрат від екологічного, соціального та економічного 
впливу, а саме зменшиться вартість матеріалів, сировини, енергії, доставки та зросте продуктивність 
праці. Також, це дозволить захистити репутацію компанії та цінність бренду і підвищити 
ефективність ланцюга постачань в цілому.  

Для постійного моніторингу ситуації, що пов’язана з дисбалансом функціонування ланок  в 
замкненому ланцюгу постачань, описаний алгоритм використання методу виявлення вузького місця. 
А для ланцюга постачання вторсировини, описані основні дії, які відбуваються в кожній ланці у 
реверсивному напрямку матеріального потоку та встановлено «слабку» ланку. 
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РЕФЕРАТ 

Галак І.І. Особливості управління реверсивними потоками у замкненому ланцюзі постачань  
/ І.І. Галак, Л.І. Крюковська // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні 
науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статті запропоновано використання інструментарію концепції сталого розвитку, реверсивної 
та зеленої логістики для ефективної розбудови відповідальної системи управління ланцюгами 
постачання. 

Об’єкт дослідження – реверсивна та зелена логістика. 
Мета роботи – аналіз теоретичного підґрунтя взаємодії реверсивної та зеленої логістики з 

метою обґрунтування оптимальної структури ланцюга постачань з урахуванням його впливу на 
складові сталого розвитку. 

Методи дослідження – аналітичний та математичний. 
Традиційний ланцюг постачань спрямований на зниження собівартості та підвищення 

ефективності діяльності підприємства, з метою максимізації економічних вигід. В той час, як 
замкнений ланцюг постачань прагне збільшити економічні вигоди, зменшити споживання ресурсів та 
енергії, а також зменшити викиди забруднюючих речовин, що дає можливість створення соціально 
відповідального підприємства та збалансувати економічні вигоди та соціально-екологічні наслідки.  

З метою підвищення ефективності управління реверсивними потоками авторами статті 
пропонується інтеграція принципів сталого розвитку в діяльність компаній, що являються ланками 
ланцюга постачань, це дозволить захистити репутацію компанії та цінність бренду і підвищити 
ефективність ланцюга постачань в цілому. Крім того, перехід до замкненого ланцюга постачань 
сприятиме мінімізації витрат від екологічного, соціального та економічного впливу. Для постійного 
моніторингу ситуації, що пов’язана з дисбалансом функціонування ланок  в замкненому ланцюгу 
постачань, запропонований алгоритм використання методу виявлення вузького місця.  

Результати дослідження можуть бути рекомендовані до впровадження в організаціях, які 
безпосередньо беруть участь у доведенні матеріального потоку із сфери постачання в сферу 
споживання.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕВЕРСИВНА ЛОГІСТИКА, ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА, ЗАМКНЕНИЙ 
ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАНЬ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК. 

 
ABSTRACT 

Halak I.I., Kriukovska L.I., Managing reverse flows in the closed-loop supply chain. Visnyk National 
Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National 
Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article proposes the use of the sustainable development, reverse and green logistics tools for 
effective development of a responsible supply chain management system. 

The object of research is the reverse and green logistics. 
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The purpose of the study is to analyze the theoretical basis of the reverse and green logistics 
interaction in order to substantiate the optimal structure of the supply chain, taking into account its impact on 
the components of sustainable development. 

Methods of the study are the analytical approach and mathematical methods. 
The traditional supply chain aims to lower the cost and improve the efficiency of supply chain 

enterprise so as to maximize the economic benefits. Closed-loop supply chain also seek to maximize 
economic benefits, to decrease the consumption of resources and energy and to reduce the emissions of 
pollutants – all in an effort to create a socially responsible enterprise, and to balance the economic benefits, 
social effects and environmental effects. 

 To improve the management of reverse flows, the authors of this article propose to integrate the 
principles of sustainable development in the activities of companies that are part of the supply chain, it will 
protect the company's reputation and brand value and increase the efficiency of the supply chain. Also, it will 
help minimize the costs of environmental, social and economic impact. For continuous monitoring the 
situation related to the imbalance of the links in a closed-loop supply chain are offered an algorithm of using 
the bottleneck method. 

The results of the study can be recommended for implementation in organizations that are directly 
involved in bringing the material flow from supply to consumption. 

KEYWORDS: REVERSE LOGISTICS, GREEN LOGISTICS, CLOSED-LOOP SUPPLY CHAIN, 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

 
РЕФЕРАТ 

Галак И.И. Особенности управления реверсивными потоками в замкнутой цепи поставок  
/ И.И. Галак, Л.И. Крюковская // Вестник Национального транспортного университета. Серия 
«Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып.1 (48). 

В статье предложено использование инструментария концепции устойчивого развития, 
реверсивной и зеленой логистики для эффективного развития ответственной системы управления 
цепями поставок. 

Объект исследования – реверсивная и зеленая логистика. 
Цель работы – анализ теоретической основы взаимодействия реверсивной и зеленой логистики 

с целью обоснования оптимальной структуры цепи поставок с учетом его влияния на составляющие 
устойчивого развития. 

Методы исследования – аналитический и математический. 
Традиционная цепь поставок направлена на снижение себестоимости и повышение 

эффективности деятельности предприятия, с целью максимизации экономических выгод. В то время, 
как замкнутая цепь поставок стремится увеличить экономические выгоды, уменьшить потребление 
ресурсов и энергии, а также уменьшить выбросы загрязняющих веществ, что дает возможность 
создания социально ответственного предприятия и сбалансировать экономические выгоды и 
социально-экологические последствия. 

С целью повышения эффективности управления реверсивными потоками, авторами статьи 
предлагается интеграция принципов устойчивого развития в деятельность компаний, являющихся 
звеньями цепи поставок, это позволит защитить репутацию компании и ценность бренда и повысить 
эффективность цепи поставок в целом. Кроме того, переход к замкнутой цепи поставок будет 
способствовать минимизации затрат от экологического, социального и экономического влияния. Для 
постоянного мониторинга ситуации, связанной с дисбалансом функционирования звеньев в 
замкнутой цепи поставок, в работе, предлагается алгоритм использования метода выявления узкого 
места. 

Результаты исследования могут быть рекомендованы к внедрению в организациях, 
непосредственно участвующих в доведении материального потока из сферы поставок в сферу 
потребления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕВЕРСИВНАЯ ЛОГИСТИКА, ЗЕЛЕНАЯ ЛОГИСТИКА, 
ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ ПОСТАВОК, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. 
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Постановка проблеми.  
Важливе значення у формуванні рівня якості автосервісних послуг, що надаються станціями 

технічного обслуговування (СТО) має організація процесу «початкового» обслуговування – первинне 
діагностування автомобіля та приймання автомобіля в ремонт. Процес приймання автомобіля на СТО 
– один з найважливіших етапів взаємодії виконавця (СТО) та автовласника, що дозволяє правильно 
зафіксувати заявку клієнта, оцінити технічний стан автомобіля, обґрунтовано визначити і 
погоджувати необхідний обсяг і вартість автосервісних робіт, рекомендувати додаткові послуги. Все 
це сприяє формуванню довіри клієнта – автовласника, і, як наслідок, дозволяє забезпечити достатнє 
завантаження постів технічного обслуговування-ремонту (ТО-Р), тим самим підвищуючи прибуток 
СТО.  

Як показує практичний досвід постійно існує протиріччя між усе зростаючими вимогами 
автовласників до автосервісу і недостатньо високим рівнем якості послуг, що надаються на СТО. 
Одним з шляхів часткового усунення цього протиріччя є розробка технологій, що дозволять 
підвищити рівень задоволеності клієнтів обслуговуванням, а також якість первинного діагностування 
на СТО перед прийманням автомобіля в ремонт. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що проблеми якості та організації ТО-Р автомобілів є 
важливими й актуальними, які розглядають з точки зору вибору оптимальних рішень, які можливо 
реалізувати в умовах автосервісу. Дані проблеми досить широко висвітлені в численних наукових 
публікаціях, зокрема, в дисертаційних роботах таких науковців, як: Афанасьєва С. В. [1], Майєра В. 
В. [2], Мержоєва А. І. [3], Муравкіної Є. В. [4], Рижкова А. І. [5]. 
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Аналіз української і зарубіжної літератури з проблем вдосконалення процесів ТО-Р та 
підвищення якості автосервісу показує, що окремі питання щодо оптимальної організації 
автосервісних робіт ще не отримали належного розвитку, а саме такі питання, як: підвищення клієнт-
орієнтованості процесів ТО-Р автомобілів; взаємовплив основних виробничих структур процесів ТО-
Р автомобілів. 

Необхідно, також, зауважити, що в існуючих методиках, що дозволяють обґрунтувати 
оптимальну організацію процесів приймання-діагностування на СТО, часто використовують 
детерміновані методи, що не враховують випадкових процесів. Просте ж використання аналітичних 
методів теорії масового обслуговування не в повній мірі відображає суть процесів, що відбуваються 
на СТО. При цьому відсутність науково обґрунтованих методів вдосконалення організаційних 
структур виробничого процесу автосервісу за сучасних умов призводить до того, що потенційні 
можливості зони ТО-Р в СТО використовуються недостатньо і без очікуваного економічного ефекту 
У зв’язку з цим завдання дослідження шляхів підвищення ефективності функціонування СТО на 
основі оптимізації окремих виробничих процесів (приймання-діагностування автомобілів) з 
використанням сучасного діагностичного обладнання є актуальним.  

Метою статті є дослідження цільової функції оптимізації втрат на СТО, пов’язаних з типом 
організації приймання-діагностування автомобілів та з’ясувати алгоритми знаходження складових 
цільової функції на основі представлення СТО як системи масового обслуговування. 

Виклад основного матеріалу.  
Виконаємо побудову функціонального виразу для цільової функції як економічного критерію, 

що враховує в собі максимально можливу кількість складових, за якими відбувається зміна при 
«впровадженні» поста (постів) приймання-діагностування на СТО стосовно роботи того ж СТО, але 
без спеціально виділеного поста(ів) приймання-діагностування. Тоді цей вираз може бути 
представлений у вигляді декількох доданків [6, с. 91]: 

 
СΣ = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 – З1 – З2 – З3 = 

= f(n, k, Nперс, kперс, kклас марки, Cобл.(ВТБ), тип приймання)    (1) 
 

де СΣ – сумарний критерій оцінки ефективності застосування тієї або іншої технології 
приймання-діагностування автомобіля на СТО; 

С1 – додатковий дохід СТО, обумовлений підвищенням пропускної здатності за рахунок 
попереднього діагностування на пості приймання; 

С2 – втрачений прибуток СТО через пропуск несправності, що не виявився ще при постановці 
на пост у ремонтній зоні, роботи з усунення якої могли б принести прибуток; 

С3 – втрачений прибуток СТО через «відтік клієнтів», викликаний невідповідністю очікувань 
клієнта й тією культурою виробництва на СТО, яку характеризує технологія приймання автомобіля 
на конкретній СТО; 

С4 – зниження втрат СТО через відтік клієнтів, викликаний (підвищеною) тривалістю 
очікування в черзі на пост приймання або на пости ТО-Р; 

С5 – зниження втрат СТО, пов’язаних з рекламаціями по низькій якості виконаного ремонту, 
викликаному невірною постановкою діагнозу по заявці клієнта або із пропуском несправності; 

С6 – додатковий прибуток СТО, обумовлений проведенням робіт із платного діагностування; 
З1 – амортизаційні відрахування на додаткове обладнання поста приймання-діагностування; 
З2 – витрати на утримання постів приймання (оренда площі, обігрів, освітлення і т.д.); 
З3 – заробітна плата працівника(ів) на пості(-ах) приймання-діагностування. 
Існує кілька варіантів реконструкції СТО, при яких порівняння різних досягнутих /наступних/ 

станів проводитися з різними, /попередніми/ станами.  
Розглянемо докладніше вид функцій З1–З3 та С1–С6. У зв’язку з тим, що оснащення поста 

приймання діагностичним обладнанням може бути різним, значення З1 залежить як від переліку 
виконуваних діагностичних робіт на даному обладнанні, так і від самого обраного обладнання. 
Опираючись на дані аналізу існуючого обладнання, вводимо функцію залежності вартості 
застосовуваного на пості обладнання від ступеня охоплення цим обладнанням максимально 
можливого на даний момент переліку перевірок діагностичних параметрів. Очевидно, що один і той 
самий (або близький) відсоток охоплення може бути при використанні, наприклад, обладнання для 
перевірки параметрів рульового керування, або обладнання для перевірки ходової частини або гальм 
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автомобіля. При цьому вартість усунення несправностей, їх частота, прибуток, який може одержати 
СТО при ремонті відповідних виявлених відмов і т.д. буде різною. Таким чином для повного 
охоплення можливих варіантів комбінацій обладнання на пості приймання-діагностування ми 
повинні були б проводити варіації параметрів обладнання за напрямками кожної системи автомобіля, 
тобто в багатомірному просторі діагностичних параметрів, що, крім обчислювальних і аналітичних 
складностей вимагає також дуже об’ємної статистичної бази даних як по існуючому на даний час 
діагностичному обладнанню, так і по ймовірностях відмов по всіх системах автомобіля. Процес 
збору, трудомісткість і тривалість збору таких даних може втратити актуальність і стати не 
конкурентоспроможними. Тому ринок ТО-Р автомобілів, що динамічно змінюється, визначає 
необхідність використовувати оперативні методи вивчення особливостей переліку виконуваних робіт 
у відповідності до певного сегмента автовласників. У зв’язку із цим необхідно виконати збір 
статистичних даних про особливості потоку заявок на конкретному СТО. Таким чином, 
використовуючи зібрані дані по СТО і результати досліджень щодо оптимізації оснащення 
(існуючого) поста приймання діагностичним обладнанням, можемо задати раціональну послідовність 
нарощування ступеня охоплення сукупності діагностичних параметрів шляхом поступового 
«підключення» обладнання для діагностування в чітко заданій послідовності систем автомобіля, 
наприклад, рульове керування, гальмівна система, ходова частина і т.д.). Відповідно до цієї 
послідовності, вводимо (узагальнену, усереднену) функцію залежності вартості комплексу 
обладнання (і відповідно амортизаційних відрахувань на це обладнання) від ступеня охоплення 
всього комплексу діагностичних параметрів тим обладнанням, яке буде на пості (постах) приймання-
діагностування на СТО. Відповідно до вищесказаного можемо представити З1 як [6, с. 94]: 

 

1 1 ам( ) ( )d dЗ f K n    ,      (2) 

 
де ξd – частка охоплення максимально можливого комплексу діагностичних параметрів 

застосовуваним обладнанням (max(ξd) = 1); f1(ξd) – функція зміни вартості комплексу обладнання від 
ξd відповідно до раціональної (по системах автомобіля) послідовністю нарощування переліку 
охоплення діагностичних параметрів; Кам – коефіцієнт амортизаційних відрахувань; n – кількість 
постів приймання-діагностування, на яких встановлене обладнання. 

Витрати на утримання поста З2 можуть бути представлені як [6, с. 94]: 
 

З2(ξd) = nꞏS(ξd)ꞏZm,      (3) 
 

де S(ξd) – площа одного поста приймання-діагностування, м2; Zm – витрати на оренду площі, на 
обігрів, освітлення, витрати енергії і т.д. на 1 м2 у рік. 

Витрати З3 можуть бути представлені так [6, с. 94]: 
 

З3 = nꞏNpꞏZm(ξp),      (4) 
 

де Np – кількість робітників на постах приймання-діагностування; Zm – заробітна плата 
працівника(-ів) на пості(-ах) приймання-діагностування за рік; ξp – кваліфікація працівника на пості(-
ах) приймання-діагностування. 

Розглянемо складові Сі. У подальших формулах приймаємо, що всі вхідні параметри залежать, 
крім явно зазначених залежностей, від кількості постів як у зоні ТО й Р, так і від кількості постів 
приймання, а також і від величини максимально припустимого значення довжини черги очікування. 

Нехай є потік заявок λH який забезпечує для СТО без поста приймання-діагностування 
коефіцієнт завантаження – середній по статистиці для СТО певного свого рівня (сегмента) (розмір, 
вартісна категорія, район функціонування). Тоді під підвищеною пропускною здатністю розуміємо 
збільшення потоку заявок до λK таким чином, щоб: коефіцієнт завантаження (основних постів ТО й Р) 
залишився тим же самим. Тоді [6, с. 95]:  

 

C1(ξd) = (λK(ξd) – λH) CzꞏDw,     (5) 
 

де Сz – середня вартість обслуговування однієї заявки; про; Dw – кількість днів роботи СТО за 
рік; λK і λH виміряються в кількості заявок за день.  
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Нехай середня кількість додаткових несправностей, що припадає на одну заявку і яку може 
визначити діагностичний комплекс рівна Ud(ξd). Тоді, враховуючи прийняті раніше позначення й 
вирази для інтенсивності надходження заявок на пости: приймання-діагностування λd(ξd) [6, с. 95]: 

 

2 1 2
2 з ск з рд ск

кл K

( , ) ( ) ( ( ) (1- ( )) )

( ) ( ) (1 ( ))

+
d p z d d d

d d d d w

C C U K U K K

U K D

      

    

       

     
,  (6) 

де 
2

z
C  – середній прибуток від проведення робіт із усунення додатково виявленої 

несправності; Kкл – частка клієнтів, які погоджуються на виконання робіт з усунення виявлених 
несправностей; χ(ξd) – функція відмови клієнтів, від проведення приймання-діагностування у зв’язку 
з перевищенням чергою максимально припустимого значення «m». Дорівнює ймовірності 
знаходження в стані ‘n+m’ для СМО по зоні приймання. 

Функція залежності вартісного параметра C3 від наповнення діагностичного комплексу 
визначається з обробки статистичного опитування, з якого виводиться ступінь прихильності клієнтів 
до СТО в залежності від (якості) проведення первинного приймання (діагностування) автомобіля, 
наявності діагностичного обладнання на пості приймання-діагностування [6, с. 96]: 

 
C3 = λK(ξd)ꞏCzꞏDwꞏg(ξd),      (7) 

 
де g(ξd) – монотонно зростаюча функція, що має нульове значення при відсутності поста 

приймання на СТО і максимальне значення (при ξd = 1), що відповідає частці клієнтів, що 
відмовляються від послуг СТО після першого її відвідування з причин відсутності поста приймання-
діагностування. Це значення визначається після обробки статистичних даних. У ході розрахунків 
параметрів математичної моделі функціонування СТО як СМО одними з вихідних параметрів є 
середнє завантаження постів ТО-Р, ймовірність відмови від очікування в черзі як на пости 
приймання-діагностування, так і на пости ТО-Р і т.п. Після розрахунків моделі СМО розрахунки С4 
проводиться у вигляді [6, с. 96]: 

 
C4 = (Pk+rꞏλH – Pk+r(ξd)ꞏλK(ξd))ꞏCzꞏDw,     (8) 

 
де Pk+r – ймовірність відмови клієнта від очікування в черзі для СТО без поста приймання-

діагностування, при потоці заявок λH; Pk+r(ξd) – теж саме що і Pk+r, але для СТО із постом приймання-
діагностування При потоці λK(ξd), визначається після розрахунків СМО. 

Вираз для С5 будемо враховувати у вигляді [6, с. 96]: 
 

C5 = СrꞏKrꞏ(1 – ξd)ꞏ λK(ξd))ꞏCzꞏDw ,     (8) 
 

де Kr – коефіцієнт пропорційності, що визначається із статистики по рекламаціях на CTO; Сr – 
середня вартість проведення робіт з рекламацій у зв’язку із пропусками несправностей. 

Вираз для С6 будується з врахуванням того, що, на діагностування попадають 2 підпотоки 
автомобілів: 1) по необхідності/і по можливості існуючого діагностичного комплексу/уточнити 
неоднозначний прояв несправності й визначити необхідну роботу; 2) профілактичне діагностування 
за рекомендацією персоналу СTO. Відповідно С6 буде [6, с. 97]: 
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де 

6 ,1

( )
z d

C   – вартість проведення робіт з діагностування одного автомобіля з 1-го підпотоку; 

6 , 2

( )
z d

C   – вартість проведення робіт з діагностування одного автомобіля з 2-го підпотоку. 

При цьому необхідно мати на увазі, що функції 
6 , i

( )
z d

C   можуть у першому наближенні 

збігатися, і значення функції не завжди просто пропорційні затрачуваному на діагностування часу 
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або кількості інформації (по суті, самій величині ξd) до певного обсягу охоплюваних діагностичних 
параметрів бути взагалі безкоштовною, тому що виконання додатково виявлених ремонтних робіт 
приносить додатковий прибуток. У формулі для С6(ξd) ураховується, що з метою залучення клієнтів 
діагностування по заздалегідь заявлених неоднозначним проявах несправностей проводиться 
безкоштовно. Для знаходження значень параметрів, що є визначальними складовими в побудові 
цільовій функції, слід визначити ймовірності знаходження системи в кожному стані. Як уже 
говорилося, для останнього прийнятого випадку представлення станів системи дані дві лінії 
незалежних станів системи по двом вісям: 

1) кількість заявок, що перебувають на постах ТО-Р, включаючи робочі пости кількістю ‘k’ і 
«резервні пости», що представляють собою зарезервовані позиції черги з обмеженням на кількість 
заявок, що очікують, кількістю ‘r’; 

2) кількість заявок, що перебувають на пості(ах) приймання-діагностування, включаючи робочі 
пости кількістю ‘n’, а також «резервні пости», що представляють із себе зарезервовані позиції черги з 
обмеженням на кількість очікуваних заявок, кількістю ‘m’ Відповідно системи рівнянь створюються 
окремо для кожної з системи станів.  

Для СМО зони приймання-діагностування повна система рівнянь буде мати вигляд [6, с. 98]: 
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Тут 

jdP  – ймовірність того, що в системі «приймання-діагностування» перебуває j заявок; µd – 

інтенсивність виконання робіт з оформлення заявок і проведення діагностування. Зауважимо, що 
формування значення λd буде показано далі залежно від структури діагностичних засобів і від 
вхідного потоку. 

Для розв’язку системи з цим рівнянням додається ще нормуюче рівняння: 
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При повному розв’язку даної системи диференціальних рівнянь ми можемо одержати 

розгорнуту поведінку в часі поля ймовірностей для обраної структури по кожній вершині від 
стартового стану до настання стабілізації. У теорії масового обслуговування показується [7–12], що 
при найпростішому вхідному потоці заявок і найпростішому вихідному потоці /обслуговування/ 
відбувається згладжування початкових коливальних процесів і стабілізація розв’язків. Для 
знаходження розв’язку прийнятого в даній роботі завдання (при відсутності змін структури СМО, а 
також параметрів, що враховуються потоків у часі) слід розглядати саме стаціонарний розв’язок 
системи. Цей розв’язок може бути знайдений більш простим шляхом. Оскільки при прагненні t→0 
відбувається стабілізація всіх розв’язків, ліва частина всіх рівнянь у системі рівнянь (10) 
прирівнюється до нуля, в результаті потрібно розв’язати тільки систему лінійних рівнянь [6, с. 100]: 
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  (12) 

 
В результаті одержимо наступні важливі й необхідні в подальших розрахунках розв’язки для 

даної системи-СМО зони приймання-діагностування: 
1) ймовірність того, що в системі немає жодної вимоги, тобто вільні всі «робочі» пости й у 

черзі заявок немає. Цей параметр є базовим для розрахунків інших параметрів СМО [6, с. 100]: 
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де ρd – приведена щільність потоку відмов (заявок) по системі «пост приймання-

діагностування» [6, с. 100]: 
 

d
d

d





 ,       (14) 

 
2) ймовірність знаходження системи в стані «і»: 
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3) ймовірність відмови заявці, що надійшла, в обслуговуванні, тобто ймовірність знаходження 

системи в останньому допустимому стані (№ n+m): 
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При цій події заявка, що вимагала проведення попереднього діагностування, надходить на 

ремонтні пости (або в чергу на пости ТО-Р) без проведення діагностування, на постах приймання. 
4) середня кількість зайнятих постів приймання в режимі, що встановився [6, с. 101]: 
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Знаючи середню кількість зайнятих постів приймання-діагностування ми можемо порахувати 
середнє значення доходу в одиницю часу від проведення діагностування на постах приймання при 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



89 

розрахунках економічних показників незалежно по обох лініях і при різних нормативах вартості на 
постах приймання-діагностування й на постах ТО-Р. Аналогічно проведеним розрахункам по лінії 
СМО «приймання-діагностування» проводяться розрахунки по лінії СМО «ТО-Р». Система рівнянь 
(18) [6, с. 101]: 
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Приводить до знаходження розв’язків для СМО зони ТО-Р, аналогічним (13–17): 
1) ймовірність того, що в системі немає жодної вимоги, тобто вільні всі «робочі» пости і в 

черзі заявок немає [6, с. 102]: 
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2) ймовірність знаходження системи в стані «і»: 
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3) ймовірність відмови заявці, що надійшла, в обслуговуванні, тобто ймовірність знаходження 

системи в останньому допустимому стані (№ k+r). В цій СМО відмова від обслуговування (тобто 
відмова клієнта від очікування в черзі при перевищенні заданої величини, обумовленої із 
психологічних уявлень клієнта, шляхом обробки статистичних даних) призводить до втрати клієнта і 
зниження доходу СТО [6, с. 102]: 
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4) середня кількість зайнятих постів в усталеному режимі [6, с. 102]: 
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Знаючи середню кількість зайнятих постів ТО-Р ми можемо порахувати середнє значення 
прибутку за одиницю часу від проведення робіт на постах ТО-Р. У формулах (18–22) прийняті 
позначення: 
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juP  – ймовірність того, що в системі постів і черги «ТО-Р» перебуває j заявок; 

λu – інтенсивність надходження заявок на проведення робіт з ТО-Р автомобілів. Формування її 
значення буде показано далі залежно від структури діагностичних засобів і від вхідного потоку;  

µu – інтенсивність виконання робіт з оформлення заявок і проведення діагностики. Цей 
параметр, на відміну від µd, є функцією від структури й оснащення обладнанням зони «приймання-
діагностування»; 

k – кількість постів ТО-Р; 
r – максимальна кількість резервних місць у черзі – обмеження по черзі, при досягненні 

(перевищенні) якої всі вимоги, що надходять, відхиляються. У цій системі масового обслуговування 
(лінія ТО-Р) відхилення заявки, як уже говорилося вище, означає втрату клієнта; 

ρu – наведена щільність потоку відмов по системі «пости ТО-Р», або мінімально необхідна 
кількість постів для СМО без обмеження черги: 
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       (23) 

 

Як ми вже відзначали, розглянуті окремо лінії СМО пов’язані через вплив функціонування 
лінії «приймання-діагностування» на параметри, що визначають роботу лінії СМО «ТО-Р» – λu, і µu. 
Розглянемо, яким чином проявляється цей вплив у функціональному вигляді. Задамо в символьному 
вигляді згадані раніше функціональні залежності, що пов’язані зі структурою й повнотою 
використовуваного діагностичного комплексу. Вище вже були названі функція вартості комплексу 
f1(ξd), а також коефіцієнти φ, Kрд, Kск. і Kкл, функції Uз(ξd) і Ud(ξd). Додамо до них також: 

Ktd(ξd) – коефіцієнт, що показує, на скільки знижується тривалість проведення робіт у зоні ТО-
Р з усунення заявленої (заявлених) несправності(-ей) після проведення попереднього діагностичного 
тестування; 

Tr-d(ξd) – середній час ремонту по діагностованих складових однієї заявки, яка має 
несправності, що входять у список діагностованих згідно поточних можливостей поста приймання-
діагностування (ξd), але обслуговується на постах ТО-Р без попереднього діагностування. При цьому 
повний (комплексний) середній час проведення робіт у зоні ТО-Р за подібною заявкою може бути 
прийнятий рівним [6, с. 104]: 

 

Tr-d-k(ξd) = Tr-d(ξd) + tsꞏφH,     (24) 
 

де ts – середній час ремонту на постах ТО-Р за заявками, що не мають діагностованих 
несправностей (однозначні заявки) і недіагностованими складовими, за іншими заявками. В 
спрощеному варіанті можемо прийняти їхніми подібними й рівними. 

φH – частка заявок, в яких є недіагностовані на пості приймання-діагностування несправності й 
однозначні роботи. 

При цьому середній час ремонту Тф за рештою заявками, що не входять у цю множину 
знаходимо з рівняння [6, с. 104]: 

Tc = Tф(ξd)ꞏ(1 – φꞏUз(ξd) + Tr-d-k(ξd)ꞏφꞏUз(ξd)   (25) 
 

і воно буде дорівнювати [6, с. 104]: 
 

Tф(ξd) = (Tc – Tr-d-k(ξd)ꞏφꞏUз(ξd) φꞏUз(ξd)) / (1 – φꞏUз(ξd))   (26) 
 

Тут Тс – середній час обслуговування однієї заявки при відсутності, поста приймання-
діагностування. 

Введемо також наступні часові характеристики: 
Tдод(ξd) – середній час проведення ремонтних робіт на постах ТО-Р по тих несправностях, які 

були додатково виявлені при проведенні приймання-діагностування; 
Td(ξd) – середній час проведення робіт із приймання-діагностування по заявках, що включають 

прояв несправності, які можуть бути, продіагностовані при поточному рівні оснащення постів 
приймання-діагностування (потік S2). 

Вище вже була згадана величина Tcd(ξd), докладний опис знаходження якої було відкладено. 
Тепер для знаходження формули для Tcd(ξd) розглянемо, з яких «підпотоків» складається загальний 
змішаний потік заявок на пости ТО-Р. Цей змішаний потік залежить від структури діагностичного 
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комплексу дільниці приймання й від прийнятої політики проведення приймання-діагностування на 
СТО. Отже, загальний потік робіт (несправностей), які мають бути виконані на постах ТО-Р, 
формується з [6, с.105]: 

1) однозначних робіт, (причому незалежно, чи були заявки, спрямовані на додаткове 
діагностування / з метою виявлення можливих додаткових несправностей/ або ні, відмовилися 
власники від проходження додаткової діагностики в принципі, або у зв’язку з великою чергою 
очікування в зону приймання-діагностування, або ні); 

2) робіт з усунення неоднозначних несправностей, які були виявлені й спрямовані на пости 
ТО-Р з точними вказівками з проведення необхідних робіт; 

3) робіт з усунення додаткових несправностей, які були виявлені при прийманні-
діагностуванні (на яку погодився власник і не відмовився через велику чергу) і по яких власник 
погодився на проведення ремонтних робіт з їх усунення: 

а) вихідна заявка містила неоднозначні продіагностовані несправності; 
b) вихідна заявка містила неоднозначні несправності, які не можуть бути продіагностовані при 

поточному комплексі діагностичних засобів на постах приймання-діагностування; 
c) вихідна заявка не містила неоднозначних несправностей; 
4) робіт з усунення неоднозначних несправностей, які, хоча й попадали в «спектр 

можливостей» існуючого діагностичного комплексу, але не були продіагностовані у зв’язку з тим, що 
черга очікування на пост(и) приймання-діагностування перевищувала задане обмеження, і тому були 
спрямовані на пости ТО-Р без уточнення (з вихідним) часу проведення ремонтних робіт; 

5) робіт з усунення неоднозначних несправностей, які не попадали в «спектр можливостей» 
існуючого діагностичного комплексу. 

 
Таблиця 1 – Середнє значення «Т» виконання робіт в зоні ТО-Р за потоками несправностей та 

їх частка в загальному потоці [6, с. 106] 
Table 1 –The average value of «T» of work in the area of maintenance and repair of fault flows and 

their share in the total flow [6, р. 106] 
Індекс 
потоку 

Середній час «Т» Частка в загальному потоці заявок 

1 ts 1 нP   

2 ( ) / ( )r d d td dT K   2 ( ) (1 ( ))
m nз d d dР U Р  


     

3а 
1 1доп ( ) ( )d d dT U   

13 кл ск ( ) (1 ( ))
m na з d d dР K K U Р  


       

3b 
2 2доп ( ) ( )d d dT U   

1 23 кл ск рд кс(1 ( )) (1 ( ))
m nb з d d dР K K U K K Р  


          

3c 
2 2доп ( ) ( )d d dT U   

23 кл рд кс(1 ) (1 ( ))
m nс d dР K K K Р 


        

4 ( )r d dT   4 ( ) ( )
m nз d d dР U Р  


    

5 ( )n r d dT    5 (1 ( ))з dР U     

 
Розглянемо чому рівні середні значення часу «Т» виконання робіт у зоні ТО-Р потоків 

несправностей та їх частка в загальному потоці (ймовірності «Р»). Відповідні вирази наведені в табл. 
1. Тут для величини 

1доп ( )dT   і 
2доп ( )dT   введені індекси для розрізнення походження величин – чи 

виявлені додаткові несправності попутно або по заявочній, тобто рекомендаційній діагностиці. Те ж 
стосується й величин 

1
( )d dU   і 

2
( )d dU  . 

В табл. 1 введена і не позначена раніше величина Tn-r-d(ξd). Ця величина є середнім часом 
проведення робіт в зоні ТО-Р винятково по тим несправностям, які охоплені підпотоком №5. Для 
визначення значення цієї змінної складемо рівняння нормування для величин Tn-r-d(ξd) і Tr-d(ξd) [6, с. 
107]: 

Tr-d(1) = Tn-r-d(ξd)ꞏ(1 – Uз(ξd) + Tr-d(ξd) Uз(ξd)    (27) 
звідки: 

Tn-r-d(ξd) = (Tr-d(1) – Tr-d(ξd)ꞏUз(ξd)) / (1 – Uз(ξd))    (28) 
Тоді можна зауважити, що по тому потоку, який попадає на діагностичні пости приймання 

середній час виконання заявки зміниться і становитиме: 
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2 2 2

1 1 1
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( ) ( ) ( ))

(1 ( ) / ((((1 ( )

( )) ( )) (1

m n
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d d d з d

d d d з d

d d з d
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T T K U t

T U U K K

T U K U K

P U K K

K U K U P

     

   

   

  

   




      

       

      

      

        ( )))d

   (29) 

 

Ці заявки становлять тільки частку від усього потоку. Для визначення повного результуючого 
впливу поста приймання-діагностування на інтенсивність виконання заявок на постах ТО-Р врахуємо 
частку всіх цих заявок в потоках, які вони складають. У відповідності з прийнятими позначеннями 
частки потоку, який входить на лінію «приймання-діагностування», рівні відповідно φꞏUз(ξd) та φꞏ(1 –

2рд ск(1 ( ))з dU K K      і при цьому величина потоку, на якому був зроблений вплив операцій, 

проведених при діагностиці (заявки, що «дочекалися» проведення діагностування), ще менше й (з 
урахуванням відмови заявки від очікування в черзі на пост діагностування) зменшується в пропорції 
1 ( )

m nd dP 


 . 

Отже, у результаті середній час виконання заявки на постах ТО-Р в залежності від оснащення 
поста приймання-діагностування може бути розраховане як [6, с. 108]: 

 

1 1 2 2

2 2

н 2

дод 3 дод 3

дод 3 4 5

( , ) ( ( ) / ( )

( ) ( ) ( ) ( )
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cd d p s r d d td d

d d d a d d d b

d d d c r d d n r d d

T t T K P

T U P T U P

T U P T P T P

    

   

   



  

    

      

      

   (30) 

 
Тут для спрощення формули ймовірності дані в їхньому індексному вигляді, і далі з тою ж 

метою знімається вказівка на незалежний параметр ξd. 
Спробуємо спростити й перевірити даний вираз. Приймаємо в подальшому [6, с. 108]: 
 

Tcd = tsꞏφH + Tr-d(ξd)ꞏφꞏUз(ξd) + Tn-r-d(ξd)ꞏφꞏ(1 – Uз(ξd))   (31) 
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(32) 

 
Остаточно одержуємо вираз, що містить вихідне значення часу Тс, додаткову складову, що 

показує зменшення тривалості у зв’язку з уточненням необхідних ремонтних робіт за рахунок 
діагностики й доповнення, що дають збільшення ремонтного часу за заявкою за рахунок усунення 
додатково виявлених несправностей. 
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Значення інтенсивності виконання робіт на постах ТО-Р визначатиметься [6, с. 110]: 
 

μ(ξd) = Tзм / Tcd(ξd)      (33) 
 

де Тзм – тривалість (кількість годин) роботи СТО на добу. 
Розглянемо значення інтенсивності виконання робіт на постах приймання-діагностування [6, с. 

110]: 
 

μd(ξd) = Tзм / Td-s(ξd)      (34) 
 

де Td-s(ξd) – середній час обробки однієї, що попадає на ці пости, заявки. Td-s(ξd) буде 
визначатися по чотирьох складових (табл. 1) – потокам 2; 3а, 3b, 3с. Використаємо, наведені в табл. 1 
вирази, для ймовірностей відповідних випадків з урахуванням того, що в даних розрахунках беруться 
до уваги тільки ті заявки, по яких була проведена робота на постах приймання-діагностування /не 

враховується складова (1 ( ))
m nd dP 


  [6, с. 110]: 

 

1 1 2 2ск рд ск( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1 ( ))d s d d m з d dp d з d dp d з dT T U T K U T U K K                       (35) 

 
де Тd-m – середній час проведення приймання-діагностування по заявленому неоднозначному 

прояву несправності; 

1
( )dp dT  – середній час проведення додаткового попереднього діагностування за заявкою, у якій 

утримувалися неоднозначні прояви несправностей. Залежить від кількості проведених діагностичних 
операцій і наявного обладнання; 

2
( )dp dT   – середній час проведення додаткового діагностування за заявкою, в якій або не 

містилися, неоднозначні прояви несправностей, або вони не підпадали під можливості існуючого на 
прийманні діагностичного комплексу З очевидних міркувань із великою точністю можемо прийняти 
[6, с. 110]: 

2 1
( ) ( )dp d dp d d mT T T         (36) 

 
і тоді: 
 

1 2 1 2ск ск рд ск( ) ( ) (1 ) ( ) ( ( ) (1 ( )) )d s d d m з d dp d з d з dT T U K T K U U K K                       (37) 

 
Значення інтенсивності надходження заявок на пости приймання становитиме [6, с. 111]: 
 

2рд ск( ) ( ( ) (1 ( ))d d u з d з dU U K K                 (38) 

 
Значення інтенсивності надходження заявок у систему λu приймається таким, щоб коефіцієнт 

заповнення постів залишався постійним. Для цього, побудувавши (шляхом послідовних підстановок) 
функцію залежності Gu(λu) (при зафіксованому комплексі значень усіх інших параметрів, варіацією 
яких і проводиться аналіз залежності оптимальних розв’язків від потужності СТО і прирівнявши її 
заданому значенню Кзап, знаходимо [6, с.111]: 

 
1( )u u запG K        (39) 

 
де 1

uG  – зворотна функція до Gu. 

Таким чином, одержуємо ланцюжок функцій. По ланцюжкові залежних змінних одержуємо [6, 
с. 111]: 

 
1

( ), ( ) ( ) ( , , ) ( , , )

( , , , , ) ( )

m nu d d d d d d cd d u d

зап u d u u зап

P T m n m n

K G m n k r G K

        

 




    

   
  (40) 
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і, отже, маємо залежність: 

( , , , , , )u u d запm n k r K        (41) 

 
Такий підхід визначається методом оцінки збільшення потоку, що обслуговується, як різниця 

між λu до і після введення поста приймання-діагностування при фіксації коефіцієнта Kзап заповнення 
постів зони ТО-Р. У той же час, при допущенні можливого значного збільшення вхідного потоку, 
виходячи з рівняння цільової функції (1) (постійна прив’язка клієнта до СTO із постом приймання і 
т.д.) – СTO при залишенні тієї ж кількості постів ТО-Р, що й раніше, може не впоратися з потоком 
робіт і неминуче втрачатиме клієнтів. У зв’язку із цим для того, щоб коректніше оцінити 
ефективність створення на СТО поста приймання, розглянемо зворотне завдання, а саме, після 
визначення λu, що відповідає заданому Kзап при наявності поста(ів) приймання-діагностування, 
визначимо, з якого початкового λu СTO могло б піднятися /за рахунок описаного у формулі 1 / до 
цього рівня. Саме цю різницю й можна вважати максимально можливою вигодою. Крім того, усі 
розрахунки можуть проводитися для різних початкових Kзап, розраховуючи, до якого Kзап СТО може 
піднятися, і приймати рішення чи можна при цьому переходити на іншу кількість постів ТО-Р. Тобто 
розрахунки – оцінка ефективності і її значення – можуть проводитися для декількох варіантів 
розвитку СТО. Для побудови, показаних вище функцій із статистичних спостережень приймемо, що 
ймовірності появи несправностей по системах №і в довільно взятій заявці відомі. Нехай є Р(а), Р(b) і 
т.д. Нехай є тривалості виконання відповідних робіт на постах ТО й Р–t(а), t(b) і т.д., і є ts – середній 
час ремонту на постах ТО-Р за заявками, що не мають виявлених несправностей і недіагоностованих 
складових інших заявок. Приймемо можливість наявності в одній заявці декількох оголошених 
несправностей/(проявів несправностей). Допустимо також можливість пов’язаних несправностей 
усередині однієї групи (по прийнятій класифікації «нарощування» діагностичного обладнання) і 
незначну малу ймовірність взаємовпливу між групами. Тоді для Uз(ξd) буде вірним (з урахуванням 
того, що ξd змінюється не безперервно а дискретно, за значеннями а, а+b, а+b+с і т.д. – а 
безперервність з’являється при апроксимації по набору дискретних значень) [6, с. 113]: 
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інакше: 
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     (43) 

 
де ν – номер «ступеня» охоплення сукупності діагностичних проявів по системах, включених в 

комплекс діагностування; 
id – частка охоплення повного можливого поля неоднозначних проявів 

несправностей на і-му кроці підключення (нарощування) діагностичного комплексу; Р(ν) – 
ймовірність (повна, незалежна) появи в заявці несправностей з комплексу несправностей, «що 
підключаються» до діагностичних можливостей на «ν»-му кроці нарощування діагностичного 
комплексу. 

Відповідно для Tr-d(ξd) буде вірним [6, с.113]: 
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де t(і) – середня тривалість ремонтних робіт, проведених по несправностях, які можуть бути 

продіагностовані обладнанням, що підключаються на і-му кроці. 
Розглянемо, чи існує і наскільки істотна різниця між параметрами, що задають величини 

додаткової трудомісткості, додаткового необхідного часу, що збільшує тривалість обробки однієї 

заявки за рахунок додатково виявлених несправностей автомобіля, а саме: 
1 1дод ( ) ( )d d dT U   і 

2 2дод ( ) ( )d d dT U   (формула 32; табл. 1). Кожний із наведених у формулі добутків, що включають 

розглянуті величини, є додатковий сумарний час від відповідного підпотоку, тому для їх порівняння 
не обов’язково розрізняти кожну зі змінних у добутку. Отже, нехай на СТО є комплекс обладнання ν-
го кроку, і кожний «ступінь підключення діагностичного обладнання» має відповідний номер і. 
Нехай для автомобілів, що попадають на діагностування «профілактично», ймовірність виявлення 
додаткової, несправності по «профілю» обладнання, що підключається на кроці і, є Руі, а середня 
тривалість проведення ремонтних робіт з усунення виявленого дефекту – 

iyt . Тоді буде вірним [6, с. 

114]: 

2 2дод
1

( , ) ( , )
i id p d d p y yT U P t



          (45) 

 
У той же час для несправностей, що виявляються додатково, на потоці 3а (табл. 2.1) при 

вихідній несправності, що спричинила попадання автомобіля на діагностику, що входить в «профіль» 
устаткування, що підключається на кроці, наприклад, j, ймовірність

i
P . того, що й по цьому j-му 

«відрізку спектра» діагностичних параметрів також будуть виявлені ще несправності (тобто отримана 
не одна несправність), буде меншою, ніж 

iyP . Оскільки попадання заявок у рамках потоку 3а на 

діагностування відбувається по різним j-м підгрупам обладнання, остаточно для середньої добавки 
часу, «вихідної» із цього потоку, одержимо [6, с. 115]: 
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Тобто різниця між двома розглянутими величинами виникає через те, що за заявками, яким 

було рекомендовано пройти діагностування з метою виявлення /можливих/ додаткових дефектів, у 
кожній з j-х груп діагностичних параметрів буде трохи більша ймовірність виявлення додаткової 
несправності. Оцінимо цю різницю. По-перше, кількість різних, найчастіше різнотипних 
несправностей, які можуть бути виявлені за допомогою діагностичного обладнання, що 

підключається на j-му кроці, значна, у зв’язку із чим становить не менш 0,7–0,8 від 
jyP . По-друге, як 

показали подальші розрахунки як з поділом 
1додT  і 

2додT , так і з їхнім об’єднанням, оптимальною 

структурою діагностичного комплексу в зоні приймання є така, при якій використовується комплекс 
не менше 5-го – 6-го кроку (при 8-ми кроках нарощування обладнання). Відповідно й відношення Р(j) 
до суми Р(j) по набраних кроках оснащення / при раціональній послідовності їх нарощування/ 
становить у такому разі не більш 0,2 0–0,25. Отже, оціночно в чутливій області прийняття рішення 
різниця між досліджуваними величинами складе 4–6%. Прийнявши до уваги також ту обставину, що 
існує певна кореляція між фактом виявлення додаткових несправностей і загальним технічним 
станом (віком) автомобіля, а також між станом автомобіля і ймовірністю того, що при заїзді на СТО 
автомобіль буде мати неоднозначні прояви (складних) несправностей, тобто в потоці «3а» автомобілі 
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в середньому будуть трохи більш «навантажені» прихованими дефектами, які ще не виявилися, для 
спрощення процедури збору даних при реальному застосуванні розроблювальної методики було 
ухвалено рішення допустити об’єднання досліджуваних величин і використовувати єдине позначення 
Тдод(ξd) і Ud(ξd). Тоді формула (32) перетворюється в [6, с. 116]: 
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Висновки.  
Отже, шляхом математичних перетворень було отримано формулу (47) для визначення 

середнього часу виконання заявки на постах ТО-Р в залежності від оснащення поста приймання-
діагностування Від даного показника залежать такі складові цільової функції оптимізації втрат, 
пов’язаних з типом організації приймання-діагностування автомобілів на СТО як: С1 – додатковий 
дохід СТО, обумовлений підвищенням пропускної здатності за рахунок попереднього діагностування 
на пості приймання; С2 – втрачений прибуток СТО через пропуск несправності, що не виявився ще 
при постановці на пост у ремонтній зоні, роботи з усунення якої могли б принести прибуток; С3 – 
втрачений прибуток СТО через «відтік клієнтів», викликаний невідповідністю очікувань клієнта й 
тією культурою виробництва на СТО, яку характеризує технологія приймання автомобіля на 
конкретній СТО; С4 – зниження втрат СТО через відтік клієнтів, викликаний (підвищеною) 
тривалістю очікування в черзі на пост приймання або на пости ТО-Р; С5 – зниження втрат СТО, 
пов’язаних з рекламаціями по низькій якості виконаного ремонту, викликаному невірною 
постановкою діагнозу по заявці клієнта або із пропуском несправності. 

Подальші дослідження проблеми якості та організації ТО-Р автомобілів в СТО необхідно 
виконувати на основі пошуку цільової функції оптимізації втрат, пов’язаних з процесами приймання-
діагностування автомобілів на спеціалізованих постах. 
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РЕФЕРАТ 

Годованюк П. Д. Визначення цільової функції оптимізації втрат, пов’язаних з типом організації 
приймання-діагностування автомобілів на СТО / П.Д. Годованюк, В.О. Хаврук, А.М. Чуб // Вісник 
Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – 
К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статті розглядаються складові цільової функції оптимізації втрат СТО, пов’язаних із 
впровадженням поста (постів) приймання-діагностування з нарощуванням комплексу діагностичного 
обладнання. Зокрема цільова функція оптимізації втрат на СТО представлена у вигляді економічного 
критерію, що враховує в собі максимально можливу кількість складових, від яких залежить 
технологічна ефективність СТО та рівень «задоволеності» автовласників сервісними послугами. 

Об’єкт дослідження – станція технічного обслуговування автомобілів. 
Мета роботи – провести дослідження цільової функції оптимізації втрат СТО, пов’язаних з 

типом організації приймання-діагностування автомобілів та з’ясувати алгоритми знаходження 
складових цільової функції на основі представлення СТО як системи масового обслуговування. 
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Метод дослідження – аналіз та формалізація: кількісних показників цільової функції, методики 
формування групи подій, альтернативних рішень і розрахунку основних складових оптимізації втрат 
СТО як системи масового обслуговування. 

Встановлено, що цільова функція оптимізації втрат СТО має економічну сутність і може бути 
представлена у вигляді комплексного критерію. 

З’ясовано, що на основі теорії масового обслуговування для зони приймання-діагностування 
стає можливим знайти розв’язки системи рівнянь, які описують поточний її стан, а саме: 1) 
ймовірність того, що в системі немає жодної вимоги, тобто вільні всі «робочі» пости й у черзі заявок 
немає; 2) ймовірність знаходження системи в певному стані; 3) ймовірність відмови заявці, що 
надійшла, в обслуговуванні, тобто ймовірність знаходження системи в останньому допустимому 
стані; 4) середню кількість зайнятих постів приймання. Аналогічні розв’язки знайдені для зони ТО-Р.  

Розглянуті та наведені формули для визначення складових тривалості виконання заявки. 
Наведені формули для визначення середнього значення тривалості виконання робіт в зоні ТО-Р 

за потоками несправностей та їх частка в загальному потоці заявок. 
Обґрунтована необхідність 5-го – 6-го кроку нарощування обладнання в зоні приймання-

діагностування для виявлення додаткових несправностей (прихованих дефектів) 
Встановлено, що середній час обробки заявки на постах приймання-діагностування включає 

три складових: 1) середній час проведення приймання-діагностування по заявленому неоднозначному 
прояву несправності; 2) середній час проведення додаткового попереднього діагностування за 
заявкою, у якій утримувалися неоднозначні прояви несправностей. Залежить від кількості проведених 
діагностичних операцій і наявного обладнання; 3) середній час проведення додаткового 
діагностування за заявкою, в якій або не містилися, неоднозначні прояви несправностей, або вони не 
підпадали під можливості існуючого на прийманні діагностичного комплексу. 

Результати статті можуть бути використані для моделювання роботи СТО як системи масового 
обслуговування в комп’ютерних програмних продуктах і дасть змогу виявляти низьку ефективність 
діагностування по основних системах автомобілів в конкретно взятому СТО. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДІАГНОСТИЧНИЙ ПАРАМЕТР, ЗАЯВКА, ЙМОВІРНІСТЬ, 
НЕСПРАВНІСТЬ, ОБЛАДНАННЯ, ПОСТ, ПРИБУТОК, ПРИЙМАННЯ-ДІАГНОСТУВАННЯ, 
СИСТЕМА МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ, ЧЕРГА. 

 
ABSTRACT 

Hodovaniuk P.D., Khavruk V.O., Chub A.M. Determination of the objective function of the 
optimization of losses of the service station related to the type of organization of acceptance and diagnostics 
of vehicles. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical 
Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article considers the components of the target function of optimization of HUNDRED losses 
associated with the introduction of the post (posts) of acceptance-diagnosis with the increase of the set of 
diagnostic equipment. In particular, the target function of optimizing losses at the service station is presented in 
the form of an economic criterion that takes into account the maximum possible number of components on 
which depends the technological efficiency of the service station and the level of "satisfaction" of car owners 
with services. 

The object of research is a car service station. 
The purpose of the work is to conduct a study of the target function of optimization of HUNDRED 

losses associated with the type of organization of acceptance-diagnosis of cars and to find out algorithms for 
finding the components of the target function based on the representation of HUNDRED as a queuing system. 

Research method – analysis and formalization: quantitative indicators of the objective function, methods 
of forming a group of events, alternative solutions and calculation of the main components of optimization of 
HUNDRED losses as a queuing system. 

It is established that the target function of optimization of HUNDRED losses has economic essence and 
can be presented in the form of complex criterion. 

It is found that based on the theory of queuing for the area of reception-diagnosis it becomes possible to 
find solutions of the system of equations that describe its current state, namely: 1) the probability that the 
system has no requirements, ie free all "workers »Posts and no applications in the queue; 2) the probability of 
finding the system in a certain state; 3) the probability of denial of the received application for maintenance, ie 
the probability of finding the system in the last valid state; 4) the average number of occupied reception posts. 
Similar solutions were found for the TO-R zone. 
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The formulas for determining the components of the duration of the application are considered and 
given. 

The formulas for determining the average value of the duration of work in the area of maintenance by 
the flow of faults and their share in the total flow of applications. 

The necessity of the 5th – 6th step of building the equipment in the reception-diagnostic area for 
detection of additional malfunctions (hidden defects) is substantiated. 

It is established that the average processing time of the application at the posts of acceptance-diagnosis 
includes three components: 1) the average time of acceptance-diagnosis of the declared ambiguous 
manifestation of the fault; 2) the average time of additional preliminary diagnosis on the application, which 
contained ambiguous manifestations of malfunctions. Depends on the number of diagnostic operations 
performed and the available equipment; 3) the average time of additional diagnosis on the application, which 
either did not contain ambiguous manifestations of malfunctions, or they did not fall within the capabilities of 
the existing diagnostic complex at the reception. 

The results of the article can be used to model the operation of the service station as a queuing system in 
computer software products and will reveal the low efficiency of diagnosing the main systems of cars in a 
particular service station. 

KEY WORDS: DIAGNOSTIC PARAMETER, APPLICATION, PROBABILITY, FAULT, 
EQUIPMENT, POST, PROFIT, ACCEPTANCE-DIAGNOSIS, SYSTEM. 

 

РЕФЕРАТ 
Годованюк П. Д. Определение целевой функции оптимизации потерь СТО, связанных с типом 

организации приёмки-диагностики автомобилей / П.Д. Годованюк, В.А. Хаврук, А.Н. Чуб // Вестник 
Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический 
сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассматриваются составляющие целевой функции оптимизации потерь СТО, 
связанных с внедрением поста (постов) приемки-диагностики с наращиванием комплекса 
диагностического оборудования. В частности целевая функция оптимизации потерь на СТО 
представлена в виде экономического критерия, учитывающий в себе максимально возможное 
количество составляющих, от которых зависит технологическая эффективность СТО и уровень 
«удовлетворенности» автовладельцев сервисными услугами. 

Объект исследования – станция технического обслуживания автомобилей. 
Цель работы – провести исследования целевой функции оптимизации потерь СТО, связанных с 

типом организации приема-диагностики автомобилей и выяснить алгоритмы нахождения 
составляющих целевой функции на основе представления СТО как системы массового 
обслуживания. 

Метод исследования – анализ и формализация: количественных показателей целевой функции, 
методики формирования группы событий, альтернативных решений и расчета основных 
составляющих оптимизации потерь СТО как системы массового обслуживания. 

Установлено, что целевая функция оптимизации потерь СТО имеет экономическую сущность 
и может быть представлена в виде комплексного критерия. 

Установлено, что на основе теории массового обслуживания для зоны приемки-диагностики 
становится возможным найти решения системы уравнений, описывающих текущее ее состояние, а 
именно: 1) вероятность того, что в системе нет ни одного требования, то есть свободные все «рабочие 
»посты и в очереди заявок не существует; 2) вероятность нахождения системы в определенном 
состоянии; 3) вероятность отказа заявке, поступившей в обслуживании, то есть вероятность 
нахождения системы в последнем допустимом состоянии; 4) среднее количество занятых постов 
приемки. Аналогичные решения найдены для зоны ТО-Р. 

Рассмотрены и приведены формулы для определения составляющих продолжительности 
выполнения заявки. 

Приведенные формулы для определения среднего значения продолжительности выполнения 
работ в зоне ТО-Р по потокам неисправностей и их доля в общем потоке заявок. 

Обоснована необходимость 5-го – 6-го шага наращивания оборудования в зоне приема-
диагностики для выявления дополнительных неисправностей (скрытых дефектов) 

Установлено, что среднее время обработки заявки на постах приема-диагностики включает три 
составляющих: 1) среднее время проведения приема-диагностики по заявленному неоднозначном 
проявления неисправности; 2) среднее время проведения дополнительного предварительного 
диагностирования по заявке, в которой содержались неоднозначные проявления неисправностей. 
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Зависит от количества проведенных диагностических операций и имеющегося оборудования; 3) 
среднее время проведения дополнительного диагностирования по заявке, в которой либо не 
содержались, неоднозначные проявления неисправностей, или они не подпадали под возможности 
существующего на приеме диагностического комплекса. 

Результаты статьи могут быть использованы для моделирования работы СТО как системы 
массового обслуживания в программных продуктах и позволит выявлять низкую эффективность 
диагностирования по основным системах автомобилей в конкретно взятом СТО. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР, ЗАЯВКА, ВЕРОЯТНОСТЬ, 
ОТКАЗ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТ, ПРИБЫЛЬ, ПРИЁМКА-ДИАГНОСТИКА, СИСТЕМА 
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Постановка проблеми. 
Кристали  широкозонного напівпровідника-сегнетоедлектрика β-TlInS2  при нормальних 

умовах належать до класу низько симетричних потрійних халькогенідних сполук TlMX2 (М = Ga, In; 
X = Se, S, Te) просторової групи симетрії C2h

6  з  параметрами елементарної комірки :  а = 10.90 Å, b = 

10.94 Å, с = 15.18 Å,  β= 100.21° [1]. Зазначені кристали є перспективними матеріалами для створення 
детекторів електромагнітного випромінювання в інфрачервоному діапазоні, тому їх діелектричні, 
оптичні, пружні властивості, а також електропровідність активно вивчаються  в численних роботах  
(див., наприклад, огляд [2]. Виявлені раніше рядом авторів аномалії фотопровідності, питомої 
електропровідності, швидкості поширення ультразвукових хвиль і питомої теплоємності кристалів β-
TlInS2  свідчать про наявність в них фазових переходів  (ФП),  що супроводжуються існуванням 
неспівмірно модульованої  структури в температурному інтервалі Т=170-240 K [3-6].   

Проте, незважаючи на численні експериментальні дослідження, дані про характеристики і 
механізми  ФП в β-TlInS2 «параелектрична – неспівмірна фаза» і «неспівмірна-співмірна фаза» є дуже 
суперечними.  Наприклад, згідно з результатами [7], в кристалах β-TlInS2 можна спостерігати два 
структурних ФП: перший (Ті=213 К), пов’язаний з виникненням довгоперіодичної модуляції 
структури, а другий – сегнетоелектричний при Тс=189 К. В свою чергу нейтронодифракційні 
дослідження [8] виявили в кристалах β-TlInS2  іншу послідовність структурних перетворень: ФП-1 (Ті 

 220 К) – перехід у неспівмірну фазу з вектором qinc=(, , 0.25), де  = 0.012  0.003, ФП-2 (Тic  200 
К) супроводжується виникненням спонтанної поляризації та появою нової модуляції  структури 
(величину та напрямок якої авторам встановити не вдалося); ФП-3 (Тc  170 К) – перехід у співмірну 
фазу (lock-in перехід). З іншого боку, рентгеноструктурні дані  свідчать про існування в 
температурному інтервал  T=194-214 K модульованої структури з вектором модуляції 

( , 0, 0.25)q    ( 0.04)   [9, 10].    
Не тільки зазначені протиріччя, але й чимало інших знайшли пояснення після виявлення 

різних політипів  кристалів  β-TlInS2: C, 2С, 4С і 8С, що відрізняються пакуванням  шарів уздовж осі 
С [11-13].  Зокрема,  для  2C-політипу  кристалів β-TlInS2, на відміну від С-політипу, дослідження за 
допомогою рентгенівського дифрактометра з чотириколовою гоніометричною приставкою не 
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виявили наявність модуляційних рефлексів в температурному інтервалі Т=170-300 K [5, 10]. Тому, 
виникла необхідність провести порівняльні дослідження електропровідності зазначених політипів 
кристалів β-TlInS2 в інтервалі температур Т=100-300 K. Оскільки, провідність β-TlInS2 дуже чутлива 
до змін концентрації  різного роду дефектів [14-16], уявляється важливим дослідити  також зміни у 
поведінці з температурою електропровідності  зразків С- і 2С-політипів β-TlInS2  до і після 
опромінення значною дозою рентгенівського  опромінення.  Вирішенню поставлених питань і  
присвячена  дана стаття.     

Для вимірювання електропровідності використовувалися монокристалічні зразки β-TlInS2 С- та 
2С-політипів. Стехіометрія зразків перевірялася за допомогою рентгенівського спектроскопа JEOL 
JEM-2100F TEM. Ідентифікація С- і 2С-політипів  проводилися на дифрактометрі ДРОН-4-07 з 
гоніометричною приставкою ГП-15. Типовий розмір зразків складав 5х7х1 мм3.  Поверхня 5х7 мм2 

була паралельна площинам (001). Для забезпечення омічних контактів використовувалася індій-
галієва паста, яка наносилася на попередньо очищені грані площею 7х1 мм2, вимірювали 
електропровідність вздовж шарів. Електрична напруга формувалася 12-и бітним цифро-аналоговим 
перетворювачем та через буферний підсилювач подавалася на зразок. Постійний електричний струм, 
що проходив через зразок, за допомогою перетворювача «струм-напруга» перетворювався на 
напругу, яка вимірювалася за допомогою 16-бітного аналого-цифрового перетворювача та у 
цифровому вигляді передавалася до комп’ютера. При кожній температурі визначалася вольт-амперна 
характеристика зразка, на якій виділялася лінійна ділянка, що відповідала омічному опору. Напруги 
на цій ділянці не перевищували 0,2 В. Для визначення опору зразка  використовувалася напруга 0,1В. 
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Рисунок 1 – Температурні залежності електропровідності для двох політипів  β-TlInS2    

до і після опромінення рентгенівським випромінюванням дозою  D = 2.7х103  Гр.: С-політип  
(1 – до; 3– після) і 2С-політип   (2 – до; 4 – після). 

Figure 1 – Temperature dependences of conductivity for two polytypes of β-TlInS2 crystal before and after 
x-ray irradiation by the dose of  D = 2.7х103 Gy: С- polytype (1 – before; 3 – after) and 2С-політип  

(2 – before; 4 – after). 

 
Зразок розміщувався у камері кріостата CS204AEX1-AL. Керування температурою кріостата 

здійснювалося за допомогою контролера «Lake Shore 331S» через цифровий порт RS232 комп’ютера. 
Точність підтримування температури складала 0,1К. Швидкість зміни температури 1 К/хв. 
Вимірювання проводили у режимі охолодження. Більш детально методика вимірювань 
електропровідності  на постійному струмі  наведена в [17].  

На  рис. 1 наведено температурні залежності електропровідності σ(T)  для двох політипів β-
TlInS2 до і після опромінення. Як видно, для С-політипу в області температур Т=216–290 К при 
охолодженні зразків спостерігається характерне для напівпровідників зменшення електропровідності 
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(залежність  1). Цікаво, що  подальше охолодження супроводжується  збільшенням провідності, але 
вже при температурі Т=196 K залежність досягає максимуму. Нарешті, при температурах  T < 195 K 
електрична провідність знову монотонно зменшується при охолодженні.  Отже,  області температур 
Т= 196-216 K, де, як показано нами раніше [10], кристали β-TlInS2 С-політипу знаходяться у 
неспівмірній фазі, залежність σ(T) показує аномальну для напівпровідників поведінку з 
температурою.  
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Рисунок 2 – Температурні залежності електропровідності для С-політипу  

кристалів β-TlInS2:  ○ – до опромінення;  ● – після опромінення 
Figure 2 – Temperature dependences of conductivity for C-polytype of crystals  

β-TlInS2: ○ –  before an irradiation; ● – after an irradiation 
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Рисунок 3 – Температурні залежності електропровідності для С-політипу кристалів β-TlInS2: 

∆ – до опромінення;  ▲ – після опромінення 
Figure 3 – Temperature dependences of conductivity for 2C-polytype of crystals β-TlInS2: ∆ –  before an 

irradiation; ▲ – after an irradiation 
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Як видно з рис.1,  температурна залежність електропровідності для зразків 2С-політипу 
(залежність  2) є типовою для напівпровідників:  при охолодженні  у всьому дослідженому інтервалі 
температур спостерігається тільки монотонне зменшення провідності,  у тому числі в інтервалі 
температур  Т=195-217 К.   

Виявлено, що доза рентгенівського опромінення D = 2.7х103  Гр для зразів С-політипу 
призводить до значного підвищення електропровідності при кімнатній температурі, а також до майже 
повного зникнення аномалії на залежності σ(T) в інтервалі температур Т= 195-214 K, при цьому 
залежність σ(T) залишається близькою до експоненціальної (залежність 3). Як видно з рис.1 
опромінення зразків 2С-політипу також значно підвищує величину електропровідності, але  
практичне не змінює вид залежності  σ(T) (залежність 4).  

Оскільки раніше було показано, що для кристалів  TlInS2  характерною є стрибкова 
провідність зі змінною довжиною стрибка [6,14,18], спробуємо проаналізувати наведені на рис. 1 
залежності σ(T) з точки зору реалізації саме такого механізму провідності.  Як відомо, зазначений тип 
провідності реалізується, якщо біля рівня Фермі в забороненій зоні існує область з кінцевою 
густиною локалізованих станів NF. Для такого типу провідності залежність питомої 
електропровідності σ від температури задається рівнянням Мотта [19]:  

 
             σ=σ0exp(-BT-1/4)                                                                     (1) 

 
де B=2a -3/4 (kNF)-1/4 ,  а – радіус локалізації електрона,  k – стала Больцмана, тобто  в координатах 
ln(σ/σ0)=f(T-1/4) залежність електропровідності  від температури має вигляд прямої лінії.  Тому для 
аналізу отриманих температурних залежностей електропровідності σ(T) вони на рис.2 і рис.3  
представлені в координатах ln(σ/σ0)=f(T-1/4). На зазначених рисунках прямі лінії наближення 
проведено з використанням метода найменших квадратів.   

Як видно з рис.2,  для неопромінених і опромінених зразків  С-політипу залежності мають  
лінійний характер в інтервалах температур Тс=161-125 К  і  Тc°=174-130 K, відповідно. В свою чергу, 
аналогічні залежності для зразків 2С-поліпиту є лінійними в інтервалах температур Т2c=168-130 К  і 
Т2c°=178-132 K (рисунок 3). Отже, опромінення призводить до розширення інтервалу температур, в 
якому для обох політипів спостерігається стрибкова провідність зі змінною довжиною стрибка. За 
кутом нахилу відповідної прямої було визначено значення В. Далі з приведеного вище рівняння для 
параметра В було оцінено NF густину станів біля рівня Фермі, для цього  було використано значення  
радіуса локалізації a=4,1х10-10 м [18]. Отримані значення наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Параметри провідності С- і 2С-політипів кристалів β-TlInS2 

 

Доза 
опромінення,  

103 Гр 

 
Політип 

σ (300 K), 
10-6 Ом-1м-1 

 
B, K1/4 

NF, 
1018 еВ-1см-3 

0 С 5.1 65±3 3.7 

2.7 С 29.3 47±3 14.0 

0 2С 8.2 56±3 6.9 

2.7 2С 78.1 42±3 21.1 

 
Висновки.    
Обчислено  густину станів біля рівня Фермі, як для неопромінених , так і опромінених дозою 

2.7х103 Гр зразків С- і 2С-політипів кристалів β-TlInS2. Показано,  що основним механізмом переносу 
заряду в інтервалі температур Т=130-165 К для зразків обох політипів є стрибкова провідність зі 
змінною довжиною стрибка, при цьому для опромінених зразків спостерігається розширення такого 
температурного інтервалу. Виявлено, що опромінення зазначеною дозою рентгенівського 
випромінювання зразків як С-,  так і 2С-політипів кристалів β-TlInS2 призводить до суттєвого, майже 
на порядок, збільшення їх електропровідності, крім того таке опромінення супроводжується 
зникненням для зразків С-політипу в інтервалі температур Т=196-214 К незвичайної для 
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напівпровідників зміни з температурою електропровідності,  що потребує подальших досліджень для 
пояснення механізму виявленого ефекту. 
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РЕФЕРАТ 

Гололобов Ю.П. Вплив рентгенівського опромінювання на електропровідність політипів 
кристалів β-TlInS2 / Ю.П. Гололобов, М.О. Боровий // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. НТУ, 2021. – Вип. 1 (48).  

Досліджено вплив температури на питому електропровідність неопромінених і опромінених 
зразків С- та 2С-політипів кристалів β-TlInS2.  

Об’єкт дослідження – неопромінені та  опромінені рентгенівським випромінюванням політипи 
кристалів β-TlInS2.  

Мета роботи – експериментальні дослідження температурних залежностей питомої 
електропровідності на постійному струмі неопромінених і опромінених зразків  С- та 2С-політипів 
кристалів β-TlInS2.  
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Метод дослідження – питома електропровідність кристалів TlInS2 визначалася з використанням 
їх вольт-амперних характеристик.  

Показано,  що основним механізмом переносу заряду в інтервалі температур Т=130-165 К для 
зразків обох політипів є стрибкова провідність зі змінною довжиною стрибка, при цьому для 
опромінених зразків спостерігається розширення зазначеного температурного інтервалу. Обчислено  
густину локалізованих станів біля рівня Фермі, як для неопромінених, так і опромінених дозою 
2.7х103 Гр зразків С- і 2С-політипів кристалів β-TlInS2. Виявлено, що опромінення зазначеною дозою 
рентгенівського випромінювання зразків  обох політипів кристалів β-TlInS2 призводить до суттєвого, 
майже на порядок, збільшення їх електропровідності,  а також супроводжується зникненням для 
зразків С-політипу в інтервалі температур Т=196-214 К незвичайної для напівпровідників зміни 
електропровідності з температурою. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПОЛІТИПИ, РЕНТГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ПИТОМА 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, НАПІВПРОВІДНИКИ, СТРИБКОВА ПРОВІДНІСТЬ. 
 

ABSTRACT 
Gololobov Yu.P., Borovoy N.A. An influence  of  the x-ray irradiation on a crystals β-TlInS2 politipes 

conductivity. Visnyk National Transport University. Series  «Technical sciences».  Scientific and Technical 
Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. – Issue 1 (48).  

It was investigated the influence of temperature changes on conductivity of  a  non-irradiated and X-
ray radiated samples of  β-TlInS2 crystals  polytypies.  

Object of the study – irradiated and radiated samples of  β-TlInS2 crystals polytypes.  
Purpose of the study – experimental investigation conductivity temperature dependences on the DC 

(direct current) β-TlInS2 crystals irradiated and X-ray radiated С- and 2С- polytypes.  
Method of the study – the temperature dependence of electrical conductivity on DC was 

experimentally investigated in temperature range Т = 100–300 K for the non-irradiated and  X-ray radiated  
C- and 2C-polytypes of β-TlInS2 crystals. It is shown that the basic mechanism of transfer of charge in the 
temperatures interval T=130-165 K for both β-TlInS2 crystals polytypies is variable range hopping 
conduction and such temperature intervals are wider in case of the radiated samples. The densities of  
localized states near the Fermi level were calculated, for both non-irradiated and  X-ray radiatied (dose 
2.7х103 Gy) samples of  β-TlInS2 crystals  polytypies.  It was discovered that irradiation by the indicated 
dose of X-ray radiation of the samples both crystals β-TlInS2 polytypies  increase of their conductivity, 
almost on an order, and also is accompanied  by disappearance for non-irradiated sample of C-polytype 
unusual for semiconductors temperatures change of conductivity in the interval T=196-214 K.  

KEYWORDS: POLYTYPES,  X-RAYS  RADIATION, CONDUCTIVITY, SEMICONDUCTORS,  
HOPPING  CONDUCTIVITY  
 

РЕФЕРАТ 
 Гололобов Ю.П. Влияние рентгеновского облучения на электропроводимость политипов 

кристаллов β-TlInS2 / Ю.П. Гололобов, Н.А. Боровой // Вестник Национального транспортного 
университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. –  
Вып. 1 (48).  

Исследовано влияние температуры на удельную электропроводимость необлученных и 
облученных образцов С- и 2С-политипов кристаллов β-TlInS2. 

Объект исследования – необлученные и облученные рентгеновским излучением политипы 
кристаллов β-TlInS2.  

Цель работы – экспериментальные исследования температурных зависимостей удельной 
электропроводимости на постоянном токе необлученных и облученных образцов С- и 2С-политипов 
кристаллов β-TlInS2.  

Метод исследования – удельная электропроводимость кристаллов β-TlInS2 определялась с 
использованием их вольт-амперных характеристик. 

Показано, что основным механизмом переноса заряда в интервале температур Т=130-165 К 
для образцов обоих политипов является прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка, при 
этом для облученных образцов наблюдается расширение отмеченного выше температурного 
интервала. Вычислена плотность локализованных состояний около уровня Ферми, как для 
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необлученных, так и облученных дозой 2.7х103 Гр образцов С- и 2С-политипов кристаллов β-TlInS2. 
Обнаружено, что облучение указанной  дозой рентгеновского излучения образцов обоих политипов 
кристаллов β-TlInS2 приводит к существенному, почти на порядок, увеличение их 
электропроводимости, а также сопровождается исчезновение для образцов С-политипа в интервале 
температур Т=196-214 К необычного для полупроводников изменения электропроводимости с 
температурой. 
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Вступ. 
Найбільше поширення проблеми побудови оптимальних траєкторій отримали на транспорті та 

в механіці космічного польоту. З ними пов’язані питання оптимізації прокладки автомобільних доріг, 
залізничних шляхів, морських та авіаційних трас, а також траєкторій польоту космічних кораблів. 
Найбільше поширення для їх трасування отримали методи теорії оптимального управління, що 
базуються на принципах Р. Белмана та Л. Понтрягіна [1,9], розроблених в середині минулого 
століття. Пізніше ці методи були розвинені з достатньою повнотою та стали застовуватись в різних 
наукових та прикладних областях. Математичні моделі, що використовувались в даних задачах, 
описуються нелінійними звичайними диференціальними рівняннями, а в якості цільових функцій 
витрати енергії, довжини траєкторій та часу завершення процесів. При цьому розв’язок задач 
оптимізації досягається в результаті спеціальних комп’ютерних обробок матриць функціональних 
розв’язків [1]. 

З використанням такого підходу в роботах [5]  сформульована нова задача про оптимізацію 
траєкторій глибоких криволінійних нафтових та газових свердловин, в якій мінімізуються загальна 
кривина свердловини, її довжина, вартість її прокладання та інше. 

Необхідно зазначити, однак, що практична реалізація такого підходу  в задачах оптимізації 
трасування траєкторій свердловин пов’язана зі значними труднощами, які суттєво підвищуються при 
врахуванні спеціальних обмежень, що викликані наявністю заборонених зон, анізотропією 
тектонічних середовищ та необхідністю попадання в задану зону. Зазначені труднощі можуть бути 
значно спрощені, якщо при формулюванні математичних моделей вдається перейти від 
диференціальних рівнянь до систем алгебраїчних співвідношень. Це дозволяє звести задачу  
нелінійного оптимального управління до задачі нелінійного програмування, що володіє більшою 
простотою та наочністю. В даній роботі цей перехід досягається шляхом апроксимації траєкторій 
свердловини системою кубічних сплайнів, аналітичного інтегрування диференціальних рівнянь на 
окремих ділянках траєкторії та подальшого застосування методів теорії нелінійного програмування. 
Такий підхід є більш алгоритмічним і дозволяє розв’язувати задачі оптимізації траєкторій свердловин 
при більш складних обмеженнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методи визначення точок екстремумів (оптимумів) багаторозмірних функцій були 

запропоновані ще Л. Ейлером та Ж. Лагранжом. Пізніше були розроблені методи варіаційного 
числення, пов’язані зі знаходженням. Починаючи з середини минулого століття, після опублікування 
принципів Р. Белмана [10,12] та Л. Понтрягіна [1,9], почали інтенсивно розвиватися методи теорії 
оптимального управління [5,11]. Спільне використання їх з алгоритмами теорії нелінійного 
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програмування [2-4,8] дало змогу сформулювати та розв’язати більше число прикладних задач в 
механіці, фізиці, теорії космічного польоту, на транспорті та в інших наукових напрямах. Однак, у 
зв’язку з відсутністю математичних моделей, що придатні для розв’язку задач оптимізації траєкторій 
глибоких нафтових та газових свердловин, задачі їх оптимального трасування не формулювались та 
не розв’язувались. В даній статті вперше запропонована дискретно-континуальна модель геометрії 
свердловини, на базі методу проекції градієнта на обмеження розроблена методика мінімізації 
відповідних цільових функціоналів, що дозволяють знижувати ризики виникнення позаштатних 
ситуацій буріння [5,11]. 

Математична модель траєкторії свердловини 
Щоб сформулювати задачу трасування траєкторії свердловини на площині Oxy , необхідно 

розробити її геометричну модель. Нехай вихідна траєкторія має вигляд кривої, зображеної на рис.1. В 
параметричній формі вона описується рівняннями 

 
   ,x x l   y y l        (1) 

 
Тут l  ˗ натуральний параметр. 
Нехай довжина траєкторії дорівнює L . Розділимо її на N  однакових сегментів довжинами 
 

h L N        (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пронумеруємо вузлові точки il  на траєкторії від 0i   до i N  (рис.1). Виділимо також 

цілочисельний параметр t   0 t T  , який використовується тільки для побудови кривої S , до того 

ж T N  ˗ ціле число. Виділимо на S  точки tl . Покладемо, що координати ix , iy  і похідні ,i
i

dx
x

dl
  

i
i

dy
y

dl
  у вузлових точках il  відомі, крім того,  функції  x l ,  y l ,  x l ,  y l  неперервні на 

всьому проміжку 0 l L  . Тоді в середині кожного виділеного відрізку  1ih l h i     0,i N  

крива (1) наближено може бути замінена кубічними сплайнами [7]. 
  

0,  0l t 0i 

h  
1i   

2i   

3i   

4i   
1i N   

i N  

l   

t   

,  l L t T 

Крива S   

О
x

y   

Рисунок 1 –  Геометрична схема траєкторії плоскої свердловини 
Figure 1 – Geometric scheme of the borehole trajectory 
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 (3) 

Простими підстановками можна переконатися, що рівності (3) забезпечують неперервність 
змінних  x l ,  y l ,  x l ,  y l  на всій довжині ( 0 l L  ) та неперервність похідних  x l ,  y l  в 

середині кожного виділеного інтервалу (  1ih l h i   ), але при цьому похідні  x l ,  y l  можуть 

бути розривними в вузлових точках il ih   1, 1i N  . Оскільки їх розривність призводить також і 

до розривності функції кривини траєкторії  

     2 2
k l x y          (4) 

то на величини  x l ,  y l ,  x l ,  y l  у співвідношеннях (3) необхідно додати додаткові 

обмеження, що забезпечують і неперервність похідних  ix l ,  iy l  у вузлових точках. Ці умови 

мають вигляд [7] 

 
1 1 1 1

1 1 1 1

4 3 3 0,

4 3 3 0,    1, 1

i i i i i

i i i i i

hx hx hx x x

hy hy hy y y i N

   

   

      

        
   (5) 

Зауважимо ще одну особливість, обумовлену тим, що при вибраному параметричному способі 

задання кривої (1) похідні ix , iy  1, 1i N   в (3) не можуть набувати довільних значень, оскільки 

вони зв’язані першим інтегралом. Дійсно, при застосуванні натурального параметру має місце 
рівність 

     2 2 2
dx dy dl         (6) 

Звідси випливає  

   
2 2

2 2
1

dx dy
x y

dl dl
           
   

      (7) 

В результаті отримаємо додаткові співвідношення в’язей 

     2 2
1       1, 1i ix y i N           (8) 

Таким чином, співвідношення (3), (5), (6) наближено описують криву (1), забезпечуючи 
неперервність самої кривої, її першої та другої похідних при 0 l L  . 

Постановка задачі оптимізації траєкторії свердловини 
В попередньому пункті за допомогою  кубічної сплайн апроксимації неперервна траєкторія 

плоскої свердловини представлена в дискретній формі через набір 4(N 1)  вузлових значень 

координат ix , iy  та їх похідних  ix , iy  за натуральним параметром l . За їх допомогою задачі про 
оптимальне трасування траєкторії зводяться до задач нелінійного програмування [2,3,6,8,10]. Як 
відомо [1,10], найбільш поширеними типами задач оптимального управління є задачі Лагранжа, 
Больцано та Маєра з функціоналами, відповідно 

 
0

, , ,
L

l

F x u l dl          (9) 

      
0

0 0, , , , , ,
L

l

F x u l dl g l x l L x L       (10) 

    , .F x L L        (11) 

На їх основі можна формулювати та розв’язувати різні задачі, пов’язані з оптимізуванням 
загальної кривини, довжини, вартості та інших характеристик при різних обмеженнях на загальну 
форму свердловини та умовах на її кінцях. Звернемось на початку до випадку, коли потрібно 
мінімізувати загальну звивистість свердловини при збереженні незмінними умови на її кінцях. 
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     2 22

0 0

min
L L

k l dl x y dl             (12) 

Замінимо інтеграл (12) сумою інтегралів кожного з N  виділених відрізків 

   
11

2 2

0

min
i

i

lN

i l

x y dl




             (13) 

Похідні x , y  в (13) обчислюються на базі рівностей (3) 
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           1  

                                                                                                                                                   

l i h  

 (14) 

Тут, ,il ih  .L Nh   
Підставляючи вираз (14) в праву частину рівності (13) та виконуючи інтегрування, отримуємо 
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      (16) 

 
 
 
Таким чином, задача мінімізації   в формі (15) при обмеженнях (5), (8) повністю виражена 

через значення ix , iy , ix , iy   0,i N  і може бути розв’язана методами нелінійного програмування. 

У випадку, що розглядається вона розв’язується методом проекції градієнта цільової функції (15) на 
гіперплощині лінеаризованих обмежень. 

Мінімізація цільової функції методом проекції градієнта на гіперплощини 
лінеаризованих обмежень 

Викладемо методику застосування методу проекції градієнта на лінеаризовані обмеження до 
задачі, що формулюється. На початку, для простоти, покладемо, що при варіюванні кривої S  її кінці 
залишаються фіксованими. Підрахуємо вектор градієнта функції (15) для цього випадку 

 

0000... ...0000

T

i i i ix x y y

    
        

      (17) 

 
Тут верхній індекс Т  позначає операцію транспонування. Відмітимо також, що вісім нульових 

компонент цього вектора обумовлені тим, що верхній і нижній кінці траєкторії залишаються 
нерухомими при її варіюванні. 
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Частинні похідні в (17) знаходяться наступним чином 
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Для зменшення функції   необхідно з даного k-го стану системи рухатись у напрямку 
антиградієнта  . При цьому, однак, для продовження збереження обмежень (5) і (6) необхідно їх 
лінеаризувати та антиградієнт проектувати на переріз гіперплощин утворених цими лінеаризованими 
рівностями. Надамо змінним  ix , iy , ix , iy  малі прирости ix , iy , ix , iy . Очевидно, що в силу 

нерухомості кінців кривої S  маємо 0 0 0,N Nx y x y         0 0 0N Nx y x y           . 

Тоді при незмінних довжинах h  виділених сегментів траєкторії обмеження (5) зводяться до 
вигляду  
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За допомогою лінеаризації рівностей (8), отримуємо ще 1N   умову 

 0     1, 1i i i ix x y y i N               (20) 

Коефіцієнти рівностей (19), (20) складають елементи матриці обмежень D  розміру m n , де 

 3 1 8m N    дорівнює сумі чисел рівностей (19), (20) та восьми нульових величин на кінцях, а 

 4 1n N   ˗ число всіх геометричних величин ix , iy , ix , iy . 
Щоб виконати матричні перетворення по проектуванню антиградієнта  на обмеження (19), 

(20), зведемо змінні ix , iy , ix , iy  в два масиви змінних is  і is   1,i n , впорядкованих наступним 

чином 
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За допомогою матриці D  формується матриця проектування 

  1
,T T

n nP I D D D D


           (22) 

де І ˗ одинична матриця n-го порядку. 

Нехай в k-тому стані система визначена змінними    1,k
js j n . Тоді за допомогою матриці 

 kP  прирости  k
js  визначаються вектором 

      =k k ks P        (23) 

Враховуючи, що функція   має бути мінімізована, малий крок  ks , що її зменшує, повинен 

бути зроблений на основі антиградієнта  k . Тоді новий k-тий стан системи знаходиться так: 
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       1 = ,k k k ks s P        (24) 
де   ˗ масштабуючий множник, що забезпечує достатню точність та збіжність процесу розрахунку. 

Продовжуючи розв’язок задачі далі зі стану 1k  , можна зменшувати функцію   до тих пір, 
поки вектор s  буде набувати достатньо малі значення. Тут необхідно підкреслити, що вибраному 
способу дискретизації задачі за допомогою сплайнів, отримане число ступенів вільності 4N  
виявляється порівняно невеликим і тому в даному випадку ефекти «прокляття розмірності» не 
проявляються, до того ж, за вибраною апроксимацією функція кривини  k l  виявляється 

неперервною, що пов’язано з цілим рядом позитивних факторів. 
В задачах покрокової оптимізації в загальному випадку, при наявності нелінійних обмежень 

можуть виникати та накопичуватись, погрішності лінеаризації (нев’язки). Для їх усунення необхідно 
на кожному кроці процедури (24) проводити коригуючі операції. В нашому випадку вони обумовлені 
тільки нелінійними обмеженнями (8) та їх лінеаризацією в рівностях (20). 

Ще одна перевага дискретизації, що використовується, полягає в тому, що значення всіх 
варійованих змінних  ix , iy , ix , iy  (при формулюванні задачі в кілометрах) мають однакові порядки. 

Це веде до виключення «ярів» та «хребтів» на цільовій функції   та покращення збіжності 
розрахунків. 

  
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Гуляев В.И. Оптимальное управление движением механических систем Control of Mechanical 
Systems Motion. /В.И. Гуляев, В.А. Баженов, В.Л. Кошкин.  – Киев : УМК ВO.– 1988 (in Russian). ̶  
234с. 

2. Bazaraa Mokhtar S. Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. (3 ed) / Mokhtar S. Bazaraa.  
Wiley Publishing, 2013. ̶  872 p. 

3. Bertsekas Dimitri P. Nonlinear Programming (Third ed.). / Dimitri P.   Bertsekas.  ̶  Cambridge, 
Massachussets. Athena Scientific, 2016.  ̶  861 р. 

4. Betts J.T. Practical Methods for Optimal Control Using Nonlinear Programming (2nd ed.).  / J.T.  
Betts.  ̶  Philadelphia, Pennsylvania: SIAM Press, 2016.  ̶ 448 р. 

5. Gulyayev V. Modelling Emergency Situations in the Drilling of Deep Boreholes. / Gulyayev, V., 
Glazunov, S., Shlyun, N., et. аl.  ̶  Cambridge Scholars Publishing, 2019.  ̶ 500 р. 

6. Himmelblau David M. Applied Nonlinear Programming. / David M. Himmelblau.  ̶  The University 
of Texas, Austin, Texas: Mc Graw-Hill Book Company, 1972. ̶  498 р. 

7. Korn G.A. Mathematical Handbook for Scientists and Engineers: Definitions, Theorems, and 
Formulars for Reference and Reviews. / G.A. Korn, T.M. Korn.   ̶   General Publishing Company, 2000.  ̶  
1151 p. 

8. Mordecai Avriel. Nonlinear Programming: Analysis and Methods. / Avriel Mordecai.  ̶ Dover 
Publishing, 2003. ̶  1183 р. 

9. Ross I.M. A Primer on Pontryagin’s Principle in Optimal Control. / Ross I.M.  ̶  Collegiate Publisher, 
2009.  ̶ 102 p. 

10. Ruszczynski A. Nonlinear Optimization. / A. Ruszczynski.  ̶  Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2006. ̶  448 p. 

11. Shlyun N.V., Gulyayev, V.I. (2020).Buckling of a drill-string in two-sectional bore-holes. / N.V. 
Shlyun, V.I. Gulyayev // International Journal of Mechanical Sciences,   ̶ 172.   ̶ 105427. 

12. Stengel, R.F. Optimal Control and Estimation. New York: Dover (Courier), 1994. ̶  639 p. 
 

REFERENCES 
1.Gulyayev, V.I., Bazhenov, V.A., Koshkin, V.L., (1988). Optimal`noe upravlenie dvizheniem 

mekhanicheskikh sistem [Optimal Control of Mechanical Systems Motion]. Kyiv : UMK VO [in Russian].  
2.Bazaraa, Mokhtar S. (2013). Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. (3 ed): Wiley 

Publishing.  
3.Bertsekas, Dimitri P. (2016). Nonlinear Programming (Third ed.). Cambridge, Massachussets. 

Athena Scientific.  
4.Betts, J.T. (2016). Practical Methods for Optimal Control Using Nonlinear Programming (2nd ed.). 

Philadelphia, Pennsylvania: SIAM Press.  
5.Gulyayev, V., Glazunov, S., Shlyun, N., et. al. (2019). Modelling Emergency Situations in the 

Drilling of Deep Boreholes. Cambridge Scholars Publishing.  

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



 

115 

6.Himmelblau, David M. (1972). Applied Nonlinear Programming. The University of Texas, Austin, 
Texas: Mc Graw-Hill Book Company. 

7.Korn, G.A., Korn, T.M. (2000). Mathematical Handbook for Scientists and Engineers: Definitions, 
Theorems, and Formulars for Reference and Reviews. General Publishing Company. 

8.Mordecai, A. (2003). Nonlinear Programming: Analysis and Methods. Dover Publishing.  
9.Ross, I.M. (2009). A Primer on Pontryagin’s Principle in Optimal Control. Collegiate Publisher.  
10.Ruszczynski Andrze (2006). Nonlinear Optimization. Princeton, NJ: Princeton University Press.  
11.Shlyun, N.V., Gulyayev, V.I. (2020). Buckling of a drill-string in two-sectional bore-holes. 

International. Journal of Mechanical Sciences, 172, 105427. 
12.Stengel, R.F. (1994). Optimal Control and Estimation. New York: Dover (Courier) ISBN 0-486-

68200-5.  
 

РЕФЕРАТ 
Гуляєв В.І. Проектування оптимальних траєкторій свердловин / В.І. Гуляєв, Н.В. Шлюнь // 

Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний 
збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

Обговорюється задача про оптимізацію траєкторій глибоких криволінійних нафтових та 
газових свердловин, в якій мінімізуються загальна кривина свердловини та її довжина. Вперше 
запропонована дискретно-континуальна модель геометрії свердловини, на базі методу проекції 
градієнта на гіперплощини лінеаризованих обмежень, розроблена методика мінімізації відповідних 
цільових функціоналів, що дозволяють знижувати ризики виникнення позаштатних ситуацій буріння. 

Показаний алгоритм зведення задачі  нелінійного оптимального управління до задачі 
нелінійного програмування. Такий перехід досягається шляхом апроксимації траєкторій свердловини 
системою кубічних сплайнів, аналітичного інтегрування диференціальних рівнянь на окремих 
ділянках траєкторії та подальшого застосування методів теорії нелінійного програмування. 
Розглянутий підхід є більш алгоритмічним і дозволяє розв’язувати задачі оптимізації траєкторій 
свердловин при більш складних обмеженнях. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАСУВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ СВЕРДЛОВИН, ЗАДАЧА 
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, ЦІЛЬОВІ ФУНКЦІЇ, НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. 

 
ABSTRACT 

Gulyayev V.I., Shlyun N.V. Optimal design of boreholes trajectories. Visnyk National Transport 
University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport 
University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The problem of optimizing the trajectories of deep curved oil and gas wells, in which the total 
curvature of the well and its length is minimized, is discussed. For the first time, a discrete-continuum model 
of the well geometry was proposed, based on the method of projection of a gradient on the hyperplane of 
linearized constraints, a method was developed for minimizing the corresponding target functionals, which 
would reduce the risks of emergency drilling situations. 

An algorithm for reducing the problem of nonlinear optimal control to the problem of nonlinear 
programming is shown. Such a transition is achieved by approximating the well trajectories with a system of 
cubic splines, analytically integrating differential equations in separate sections of the trajectory, and further 
applying the methods of nonlinear programming theory. The considered approach is more algorithmic and 
allows solving problems of well trajectory optimization under more complex constraints. 

KEYWORDS: WELL TRACKING, OPTIMAL CONTROL PROBLEM, OBJECTIVE 
FUNCTIONS, NONLINEAR PROGRAMMING. 

 
РЕФЕРАТ 

Гуляев В.И. Проектирование оптимальных траекторий скважин / В.И. Гуляев, Н.В. Шлюнь //  
Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-
технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

Обсуждается задача об оптимизации траекторий глубоких криволинейных нефтяных и газовых 
скважин, в которой минимизируются общая кривизна скважины и ее длины. Впервые предложена 
дискретно-континуальная модель геометрии скважины, на базе метода проекции градиента на 
гиперплоскости линеаризированных ограничений, разработана методика минимизации 
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соответствующих целевых функционалов, позволяющих снижать риски возникновения нештатных 
ситуаций бурения. 

Показан алгоритм сведения задачи нелинейного оптимального управления к задаче 
нелинейного программирования. Такой переход достигается путем аппроксимации траекторий 
скважины системой кубических сплайнов, аналитического интегрирования дифференциальных 
уравнений на отдельных участках траектории и дальнейшего применения методов теории 
нелинейного программирования. Рассмотренный подход является более алгоритмичным и позволяет 
решать задачи оптимизации траекторий скважин при более сложных ограничениях. 
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Постановка проблеми. Автомобільний транспорт забезпечує на сьогодні найбільший об’єм 

перевезень вантажів та пасажирів. Потреби в таких перевезеннях існують цілий рік. Проте самі умови 
роботи транспортних засобів не є оптимальними впродовж календарного року. В період низьких 
температур навколишнього середовища експлуатація автомобілів супроводжується збільшенням 
витрати палива та викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобілів. Це підтвердили 
попередні дослідження, оприлюднені в роботах [1-3].  

Дана робота є продовженням досліджень можливості зниження забруднення навколишнього 
середовища викидами забруднюючих речовин (ЗР) з відпрацьованими газами (ВГ) легкових 
автомобілів з бензиновими двигунами в умовах  експлуатації [4].   

Були визначені наступні задачі дослідження: 
1. Визначення миттєвої та сумарної витрати палива за прогрівання двигуна після запуску в 

умовах низьких температур атмосферного повітря без додаткового підігрівання впускного повітря та 
з підігріванням.  

2. Визначення поточних концентрацій оксидів вуглецю СО, вуглеводнів СmHn та двооксидів 
вуглецю СО2 в період прогрівання двигуна легкового автомобіля.  

3. Визначення зміни параметрів прогрівання двигуна при використанні сторонніх джерел 
теплоти.  

Попередні дослідження виявили залежність рівня витрати палива та викидів ЗР з ВГ від 
теплового стану двигуна автомобіля при русі за режимами Європейського їздового циклу і 
необхідності прискорення процесу прогрівання [4].   

Виклад основного матеріалу. Скорочення часу прогрівання двигуна можливе з 
використанням сторонніх джерел теплоти, що забезпечують підвищення температури повітря на 
впуску в двигун [5].  

Підведення теплоти часто використовується для полегшення запуску двигуна автомобіля в 
умовах низьких температур. Однак, даних про те, як впливає додаткове підведення теплоти на весь 
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процес підготовки автомобіля до сприймання навантаження, недостатньо. Постає питання навіть в 
необхідності такого підведення теплоти.   

Для визначення впливу додаткового підведення теплоти до впускного повітря на 
характеристики двигуна, при прогріванні за низьких температур атмосферного повітря, проведені 
додаткові експериментальні дослідження  (рис. 1 – рис. 3). Дослідження проводили в лабораторії 
кафедри «Двигуни та теплотехніка» Національного транспортного університету на легковому 
автомобілі корейського виробництва Hyundai Getz [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Апаратура контролю параметрів двигуна та токсичності відпрацьованих газів  
Figure 1 – Equipment for monitoring engine parameters and exhaust gas toxicity 

 
Випробування проводились за роботи двигуна автомобіля в режимі активного холостого ходу 

без підігрівання впускного повітря та з підігріванням впускного повітря через повітрозабірник під 
капотом автомобіля (рис. 2) та через патрубок перед впускним трубопроводом (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Варіант підігрівання впускного повітря перед повітрозбірником 
Figure 2 – Option to heat the intake air in front of the air intake  

 
Для визначення концентрацій ЗР у ВГ було підключено до випускної системи 

багатокомпонентний газоаналізатор МЕТА «Автотест 01». Визначення складу суміші здійснювали через 
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визначення коефіцієнта надміру повітря альфаметром STAG AFR. Визначення інших параметрів роботи 
двигуна забезпечили через діагностичний адаптер ELM-327, що підтримує протокол OBD II. 

 

 
 

Рисунок 3 – Варіант підігрівання повітря через патрубок перед впускним трубопроводом 
Figure 3 – Option to heat the air through the pipe in front of the inlet pipe 

 
Живлення приладів забезпечували від загальної побутової електромережі змінного струму 

напругою 220В та від акумуляторної батареї постійного струму  напругою 12В.  
Загальний вигляд вимірювального комплексу показано на рис. 1. 
Газоаналізатор МЕТА «Автотест 01» забезпечує вимірювання концентрацій забруднюючих 

речовин у наступних межах: 
– діапазон вимірювання СО – від 0 до 7 %, ціна поділки – 0,01 %, похибка вимірювання ±0,2 

%; для інтервала вимірювань 0–3,3% – ±6%; для інтервала вимірювань 3,3–7% – ±0,1 %.  
– діапазон вимірювання СmНn – від 0 до 3000 млн-1, ціна поділки – 2 млн-1, похибка 

вимірювання ±20 млн-1; для діапазону вимірювань 0-330 млн-1 – ±6%; для діапазона вимірювань 330 –
 3000 млн-1 – ±3%.  

Перед використанням в ході експериментальних досліджень прилади відкалібрували 
еталонними газовими сумішами. 

Абсолютні похибки при прямих вимірюваннях визначались точністю обладнання, яке 
використовувалось. Методи вимірювань, які використовувались при проведенні експериментальних 
досліджень відповідають вимогам ГОСТ 14846–81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых 
испытаний» [6]. 

Похибки приладів наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Прилади та точність вимірювання 
Table 1 – Instruments and measurement accuracy 

 

Параметр 
Одиниці 

вимірювання 
Засоби вимірювання 

Похибка 
вимірювань 

Температура повітря ºС Спиртовий термометр ±0,1 
Тиск у впускному трубопроводі кПа Діагностичний блок  

ELM-327 
±1 

Температура охолодної рідини на 
виході з блоку циліндрів 

ºС Діагностичний блок  
ELM-327 

±1 

Вміст у ВГ: 
   оксиду вуглецю СО  
   двооксиду вуглецю СО2 
   вуглеводнів СmНn 

 
% 
% 

млн-1 

Газоаналізатор 
інфрачервоного типу: 
МЕТА Автотест-01 

 
±0,02 

±1 
±20 
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Експериментальні дослідження проводили за температури атмосферного повітря t0 = +1°С і 
атмосферного тиску p0 = 99кПа.  

Запуск двигуна здійснювали після зниження температури охолодної рідини до 20°С. Фіксацію 
даних про витрату палива, частоту обертання колінчастого вала двигуна, тиск у впускному колекторі, 
температури впускного повітря та охолодної рідини, концентрації ЗР у ВГ здійснювали через кожні 2 
секунди прогрівання двигуна. 

Загальна тривалість прогрівання двигуна складала 350 секунд. 
Порівняння роботи двигуна в режимі активного холостого ходу без підігрівання впускного 

повітря і з підігріванням повітря перед впуском через повітрозабірник не показало суттєвих 
відмінностей. Довгий шлях проходження попередньо підігрітого повітря через повітряний 
трубопровід до повітряного фільтру, через сам повітряний фільтр і повітропровід після фільтру, 
викликає охолодження підігрітого повітря і не забезпечує ефективності підведення додаткової 
теплоти.  

Для ефективного використання додаткового підведення теплоти необхідно це підведення 
здійснювати безпосередньо перед впускним трубопроводом (рис. 3). 

Результати обробки експериментальних досліджень наведені у вигляді графіків на рис. 4–8. 
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Рисунок 4 – Зміна температури впускного повітря та охолодної рідини: 

 1 – без додаткового підігрівання; 2 – з додатковим підігріванням  
Figure 4 – Changing the temperature of the intake air and coolant: 

1 – without additional heating; 2 – with additional heating 
 

За додаткового підведення теплоти суттєво зросла температура впускного повітря одразу після 
початку роботи двигуна в режимі активного холостого ходу. Це забезпечило більшу ефективність 
сумішоутворення і збільшення температури охолодної рідини на 2-3 градуси. 

Це, в свою чергу, забезпечує зменшення подачі палива системою впорскування через 
необхідність підтримання коефіцієнта надміру повітря α близько одиниці при зменшенні густини 
впускного повітря і маси повітря, що надходить до циліндрів за впуску (рис. 5). 

На основі отриманих даних визначали не тільки поточну (миттєву) витрату палива (л/год), а і 
обчислювали сумарну витрату палива в мл за період випробувань за залежністю: 

 

 16,32
1

1
сумсум 







 ii
iViV

i
V

i
V  ,                                             (1) 

 
де 

i
Vсум – поточне значення сумарної витрати палива, мл 
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1
сум i

V – попереднє значення сумарної витрати палива, мл  

iV  – поточне значення миттєвої витрати палива, л/год 

1iV  – попереднє значення миттєвої витрати палива, л/год 

i  – час від початку вимірювань, с 

1i  – час попередньої фіксації результатів, с 
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Рисунок 5 – Зміна витрати палива під час прогрівання двигуна:   
 1 – без додаткового підігрівання; 2 – з додатковим підігріванням  
Figure 5 – Changing fuel consumption while warming up the engine: 

1 – without additional heating; 2 – with additional heating 
 
Так температуру охолодної рідини 40ºС при початковій температурі 20ºС двигун досягає без 

додаткового підігрівання через 123 с. роботи, а з підігріванням через 112 с., при цьому температура 
вхідного повітря складала відповідно 9ºС та 29ºС без та з додатковим підігріванням. Миттєва витрата 
палива без підігрівання зменшилась з 1,551 до 1,317 л/год, а з підігріванням з 1,551 до 1,277 л/год. 

При цьому частота обертання двигуна і тиск у впускному трубопроводі за часом проведення 
мають однаковий характер (рис. 6). 

Зменшення циклової подачі палива блоком керування двигуном впливає на зменшення 
концентрацій забруднюючих речовин при додатковому підігріванні впускного повітря (рис. 7). 

Якщо прийняти за контрольний час 200 с. прогрівання двигуна, то з графіків видно, що 
температура охолодної рідини вище на 1,5ºС, що складає 3%, миттєва витрата палива нижче на 4%, 
сумарна витрата палива за період прогрівання зменшилась також на 4%, концентрації СmHn однакові 
на рівні 280 млн-1, а концентрації СО за додаткового прогрівання значно нижча і складає 0,39% в 
порівнянні з 0,56% для прогрівання без додаткового підведення теплоти, що характеризує зниження 
концентрації на 30%. 

Для визначення сумарної токсичності за двома компонентами ВГ (СО і CmHn) застосували 
залежності:  

 

CmHn
G

CO
GG сум16,3сумсум  ,                                            (2) 

 
де сумG  – сумарна токсичність ВГ, зведена до СО, ум.г; 

CO
Gсум – сумарні масові викиди СО на даний проміжок часу, г; 
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CmHn
Gсум  – сумарні масові викиди CmHn на даний проміжок часу, г. 
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Рисунок 6 – Зміна частоти обертання колінчастого вала та тиску  

у впускному трубопроводі:  
 1 – без додаткового підігрівання; 2 – з додатковим підігріванням  

Figure 6 – Changing the crankshaft speed and pressure in the intake manifold: 
1 – without additional heating; 2 – with additional heating 
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Рисунок 7 – Зміна концентрації оксидів вуглецю СО та вуглеводнів CmHn  

під час прогрівання двигуна автомобіля:  
 1 – без додаткового підігрівання; 2 – з додатковим підігріванням  

Figure 7 – Changes in the concentration of carbon oxides СО and hydrocarbons CmHn  
while warming up the car engine: 

1 – without additional heating; 2 – with additional heating 
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В свою чергу 
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де COG  та CmHnG  – масові викиди оксиду вуглецю та вуглеводнів в фіксованих проміжках 

часу: 

   
100сух
COC

COMCOG    , кг/год                                                      (5) 

 

610
5,2

146
сух

CmHnC
HCMCmHnG   , кг/год                                        (6) 

 
де сухM  – кількість кіломолів сухих ВГ, кмоль/год; 

CO  – молярна маса оксиду вуглецю, кг/кмоль; 

146
HC – молярна маса гексану, кг/кмоль; 

COC  – поточна концентрація оксиду вуглецю, % 

CmHnC  – поточна концентрація вуглеводнів, млн-1. 
 

  п33242,0135713,0сух GM    за α < 1, кмоль/год                             (7) 

 
  п4382396,002988925,0сух GM    за α ≥ 1, кмоль/год                        (8) 

 
де  – коефіцієнт надміру повітря; 

пG  – годинна витрата палива, кг/год 
 

749,0пппп  VVG  , кг/год                                              (9) 
 
де пV  – об’ємна витрата палива, л/год; 

п  – густина палива, кг/л 
 
Сумарні масові викиди за двома компонентами знижуються за період прогрівання в 200 секунд 

(рис. 8) на 6%. 
Тобто додаткове підведення теплоти ефективне в період прогрівання двигуна і дозволяє 

знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.   
Ефективні методи прискореного підігрівання двигунів та каталітичних нейтралізаторів 

запроваджуються у автомобілів, що відповідають нормам Євро-5 та Євро-6. Проте як показали 
проведені дослідження, автомобілі, що відповідають нормам Євро-4 потребують також дообладнання 
для більш швидкого виведення двигуна автомобіля, зокрема каталітичного нейтралізатора на 
оптимальний тепловий режим. 

Висновки. Експлуатація автомобіля в умовах низьких температур атмосферного повітря 
призводить до погіршення його паливної економічності та екологічних показників. Для двигуна 
внутрішнього згорання при безгаражному утриманні автомобіля в умовах низьких температур 
атмосферного повітря і з тривалими періодами простою актуальним є пошук і запровадження заходів, 
які дозволяють, з мінімальними витратами паливно-енергетичних ресурсів, забезпечити прогрівання 
холодного двигуна. 
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Рисунок 8 – Сумарні масові викиди під час прогрівання двигуна автомобіля:  

 1 – без додаткового підігрівання; 2 – з додатковим підігріванням  
Figure 8 – Total mass emissions when warming up the car engine 

1 – without additional heating; 2 – with additional heating 
 
Додаткове підведення теплоти до впускного повітря забезпечує швидке прогрівання двигуна 

легкового автомобіля до робочої температури, що забезпечує короткий період його підготовки до 
сприймання навантаження. 

Підігрівання впускного повітря забезпечує зниження витрати палива за роботи двигуна в 
режимі активного холостого ходу в середньому на 4%. 

За додаткового підведення теплоти знижуються концентрації забруднюючих речовин, 
особливо в перші 50 секунд прогрівання двигуна, а сумарна токсичність двигуна, визначена за двома 
компонентами (СО та СmHn) зменшується в середньому на 6%. 
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Гутаревич Ю.Ф. Cкорочення часу прогрівання двигуна легкового автомобіля за використання 
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В статті представлені результати додаткових експериментальних досліджень щодо впливу 
підведення теплоти до впускного повітря на параметри і характеристики процесу прогрівання 
двигуна легкового автомобіля.  

Метою роботи є прискорення прогрівання двигуна легкового автомобіля після запуску в 
умовах низьких температур атмосферного повітря.  

Метод дослідження – експериментальне визначення характеристик активного холостого ходу 
та концентрацій забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигуна.  

Випробування проводились за роботи двигуна автомобіля в режимі активного холостого ходу 
без підігрівання впускного повітря та з підігріванням впускного повітря через повітрозабірник під 
капотом автомобіля та через патрубок перед впускним трубопроводом. 

Порівняння роботи двигуна в режимі активного холостого ходу без підігрівання впускного 
повітря і з підігріванням повітря перед впуском через повітрозбірник, не показало суттєвих 
відмінностей. Довгий шлях проходження попередньо підігрітого повітря через повітряний 
трубопровід до повітряного фільтру, через сам повітряний фільтр і повітропровід після фільтру, 
викликає охолодження підігрітого повітря і не забезпечує ефективності підведення додаткової 
теплоти.  
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Для ефективного використання додаткового підведення теплоти необхідно це підведення 
здійснювати безпосередньо перед впускним трубопроводом. 

Більшість параметрів, що характеризують процес прогрівання двигуна отримані прямим 
вимірюванням. Також в статті приведені залежності, за якими розраховували сумарні показники 
економічності та токсичності автомобіля.  

За результатами виконання експериментальних досліджень встановлено, що експлуатація 
автомобіля в умовах низьких температур атмосферного повітря призводить до погіршення його 
паливної економічності та екологічних показників. Для двигуна внутрішнього згорання, при 
безгаражному утриманні автомобіля в умовах низьких температур атмосферного повітря і з 
тривалими періодами простою, актуальним є пошук і запровадження заходів, які дозволяють, з 
мінімальними витратами паливно-енергетичних ресурсів, забезпечити прогрівання холодного 
двигуна. 

Додаткове підведення теплоти до впускного повітря забезпечує швидке прогрівання двигуна 
легкового автомобіля до робочої температури, що забезпечує короткий період його підготовки до 
сприймання навантаження. 

Підігрівання впускного повітря забезпечує зниження витрати палива за роботи двигуна в 
режимі активного холостого ходу в середньому на 4%. 

За додаткового підведення теплоти знижуються концентрації забруднюючих речовин, 
особливо в перші 50 секунд прогрівання двигуна, а сумарна токсичність двигуна, визначена за двома 
компонентами (оксид вуглецю та вуглеводні) зменшується в середньому на 6%. 

 КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДВИГУН, ТЕПЛОТА, ПРОГРІВАННЯ, ВИТРАТА ПАЛИВА, 
ТЕМПЕРАТУРА ОХОЛОДНОЇ РІДИНИ, ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ  

 
ABSTRACT  

Gutarevych Y.F., Kukhtyk N.O., Kukhtyk V.V. Reduction of the car engine warming time when 
using an additional heat source. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». 
Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article presents the results of additional experimental studies about the effect of heat supply to the 
intake air on the parameters and characteristics of the process of warming up the engine of a car. 

The aim of the work is to accelerate the car engine warming after starting at low temperatures. 
The research method is an experimental determination of the characteristics of active idling and 

concentrations of pollutants in the exhaust gases of the engine. 
The tests were performed when the car's engine was idling without heating the inlet air and with 

heating the inlet air through the air intake under the hood of the car and through the pipe in front of the 
intake manifold.  

Comparison of engine operation in active idling mode without heating the inlet air and with heating 
the air before inlet through the air intake, did not show significant differences. The long passage of preheated 
air through the air duct to the air filter, through the air filter and the air duct after the filter, causes cooling of 
the heated air and does not provide the efficiency of additional heat supply. 

For efficient use of additional heat supply, it is necessary to carry out this supply directly in front of 
the intake pipe. 

Most of the parameters that characterize the process of warming up the engine are obtained by direct 
measurement. Also, the dependences on which total indicators of economy and toxicity of the car were 
calculated are resulted in the article. 

According to the results of experimental studies, it is established that the operation of the car in low 
ambient temperatures leads to a deterioration of its fuel economy and environmental performance. For an 
internal combustion engine, with garage-free maintenance of the car in low ambient temperatures and with 
long periods of downtime, it is important to find and implement measures that allow, with minimal 
consumption of fuel and energy resources, to ensure warm-up of the cold engine. 

Additional heat supply to the inlet air provides rapid warming of the car engine to operating 
temperature, which provides a short period of preparation for the perception of the load.  

Intake air heating reduces fuel consumption during engine idling by an average of 4%. 
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With additional heat supply, the concentrations of pollutants are being reduced, especially in the first 
50 seconds of engine warm-up, and the total toxicity of the engine, determined by the two components 
(carbon monoxide and hydrocarbons) is being reduced by an average of 6%. 

KEY WORDS: ENGINE, HEAT, HEATING, FUEL CONSUMPTION, COOLANT 
TEMPERATURE, POLLUTANTS 

 
РЕФЕРАТ 

Гутаревич Ю.Ф. Сокращение времени прогрева двигателя легкового автомобиля при 
использовании дополнительного источника теплоты / Ю.Ф. Гутаревич, Н.А. Кухтик, В.В. Кухтик // 
Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-
технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье представлены результаты дополнительных экспериментальных исследований по 
влиянию подвода теплоты к впускному воздуху на параметры и характеристики процесса 
прогревания двигателя легкового автомобиля.  

Целью работы является ускорение процесса прогревания двигателя легкового автомобиля 
после запуска в условиях низких температур атмосферного воздуха.   

Метод исследования – экспериментальное определение характеристик активного холостого 
хода и концентраций загрязняющих веществ в отработавших газах двигателя.  

Испытания проводились при работе двигателя автомобиля в режиме активного холостого хода 
без подогрева впускного воздуха и с подогревом впускного воздуха через воздухозаборник под 
капотом автомобиля и через патрубок перед впускным трубопроводом. 

Сравнение работы двигателя в режиме активного холостого хода без подогрева впускного 
воздуха и с подогревом  воздуха перед впуском через воздухозаборник, не показало существенных 
отличий. Долгий путь прохождения предварительно прогретого воздуха через воздушный 
трубопровод к воздушному фильтру, через сам воздушный фильтр и воздухопровод после фильтра, 
вызывает охлаждение подогретого воздуха и не обеспечивает эффективность подведения 
дополнительного тепла.   

Для эффективного использования дополнительного подведения теплоты необходимо это 
подведение осуществлять непосредственно перед впускным трубопроводом. 

Большинство параметров, которые характеризуют процесс прогрева двигателя получены с 
помощью прямых измерений. Также в статье приведены зависимости по которым рассчитывали 
суммарные показатели экономичности и токсичности автомобиля.  

Экспериментальные исследования показали, что эксплуатация автомобиля в условиях низких 
температур атмосферного воздуха приводит к ухудшению его топливной экономичности и 
экологических показателей. Для двигателя внутреннего сгорания, при безгаражном содержании  
автомобиля в условиях низких температур атмосферного воздуха и с длительными периодами 
простоя, актуальным является поиск и внедрение способов, которые позволят, с минимальными 
затратами топливно-энергетических ресурсов, обеспечить прогрев холодного двигателя. 

Дополнительное подведение теплоты к впускному воздуху обеспечивает быстрый прогрев 
двигателя легкового автомобиля до рабочей температуры, что способствует короткому периоду его 
подготовки к принятию нагрузки.  

Подогрев впускного воздуха обеспечивает снижение расхода топлива при работе двигателя в 
режиме активного холостого хода в среднем на 4%. 

При дополнительном подведении теплоты снижаются концентрации загрязняющих веществ, 
особенно в первые 50 секунд прогрева двигателя, а суммарная токсичность двигателя, которая 
определялась по двум компонентам (оксид углерода и углеводороды) уменьшается в среднем на 6%. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДВИГАТЕЛЬ, ТЕПЛОТА, ПРОГРЕВ, РАСХОД ТОПЛИВА, 
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
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Постановка проблеми. 
Сучасна практика проведення аналітичних досліджень освітньо-наукової діяльності вищих 

навчальних закладів та її впливу на  рейтингові показники вимагають  мати чітке уявлення про мету 
цих досліджень і розуміння методології застосування системної аналітики  на основі сучасних 
технологій, таких як Data Science, Big Data, BaseData тощо, зорієнтованих  на здобуття нових знань 
при обробці  великих масивів даних. Завдяки системній аналітиці, яка використовує різні 
математичні методи (зокрема математичної статистики, технології  Data Science і Big Data, тощо) при 
дослідженні великих об’ємів різноманітних даних, активізується безпосередньо  участь самого 
дослідника (який виступає в ролі стейкхолдера)  у даному дослідженні і тим самим значно 
покращується розуміння сучасного освітнього простору   і  ролі науки при оптимізації і 
вдосконаленні  управління освітніми процесами у вищих навчальних закладах. 

Сучасна наука схильна вважати, що для швидкого пошуку та обробки великих масивів 
інформації необхідно використовувати системну аналітику. За думкою В.І. Мухіна, системний підхід 
– це вивчення об'єкта як системи, в якій виділяються всі елементи, внутрішні та зовнішні зв'язки, які 
суттєво впливають на його функціонування, і цілі кожного елемента визначаються на основі 
загального призначення об'єкта [1, с. 60]. Провідний вітчизняний дослідник С. Г. Кулешов розглядає 
системний підхід як методологічний, в якому об'єкт виступає як система [2, с. 63, 84 – 90]. Він 
вважає, що  основною складовою  подібної системи є документ. Відомий фахівець у галузі 
інформаційного менеджменту А. Л. Гапоненко пропонує розглядати  систему як комплекс 
взаємопов'язаних елементів, які завдяки  їх єдності набувають нових характеристик та особливостей, і 
кожна система включається в ієрархію в якості  системи більш високого порядку в якій  будь-які 
елементи є системами більш нижчого порядку [3, с. 107-128, 134, 161, 284]. Це допомагає визначити 
розташування кожного елемента системи та його основні характеристики і таким чином детально 
побудувати більш складну схему дослідження об'єктів.  

Отже, дослідження сутності понять «системна аналітика» і «управління освітою», 
застосування системного підходу в напрямку покращення рейтингових показників вищого 
навчального закладу завдяки активізації наукової діяльності дозволяє  стверджувати, що дана 
проблема є актуальною. 

Особливості застосування системної аналітики  в дослідженні  управління освітніми  
процесами. 
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Ми живемо в світі, в якому кожен день генеруються і записуються величезні обсяги даних. Ці 
дані надходять з безлічі інформаційних систем, пристроїв і датчиків. Майже все, що ми робимо, і все 
те, що ми використовуємо в рамках своєї діяльності, генерує дані, які можна зібрати або які вже 
зібрані. Багато в чому така ситуація була обумовлена повсюдним поширенням послуг, пов'язаних з 
інформаційними мережами, і стрімко зростаючими можливостями зберігання даних. Враховуючи і 
те, що вартість зберігання даних постійно знижувалось,  підвищення ефективності збору і 
накопичення торкнулося  навіть і тривіальних даних.  

В результаті були накопичені величезні обсяги даних, готові для завантаження, але ці дані 
зосередилися по всьому кіберпростору, і насправді їх ще не можна назвати інформацією (information). 
Дані являють собою колекції зареєстрованих подій, будь то фінансові дані або спілкування в 
соціальних мережах,  персональні засоби для відслідковування параметрів самопочуття  протягом дня 
тощо. Ці дані зберігаються в різних форматах, розташовані в різних місцях, і дослідження сирих 
даних може дати цінну інформацію. Перед дослідниками постають такі основні завдання, як 
наприклад, планування процесу збору та аналізу даних або розбиття даних і з’єднування їх воєдино, а 
також об’єднання і агрегування даних з декількох джерел, завантаження даних з зовнішніх джерел 
(файлів, баз даних, веб-сервісів), опрацювання  тимчасових рядів з врахуванням складнощів пов'я-
заними з цим типом даних, візуалізація статистичних даних, робота з фінансовою інформацією. 

На етапі обробки даних перед нами також постає ряд проблем, які вимагають свого рішення, а 
саме систематизація (кластеризація) даних, які  можуть бути розкидані  по великій  території і  
зберігатися  в різних форматах, а також і мати різний рівень якості. Тому існує потреба в 
інструментах і процесах збору даних, що дають таке представлення  даних, яке можна 
використовувати для прийняття рішень. Інструмент, який використовується для роботи з даними на 
етапі підготовки до аналізу, повинен вміти вирішувати різні завдання. Функціонал такого 
інструменту містить в собі можливості програмування для  повторного використання і спільного 
використання, завантаження даних із зовнішніх джерел, локальне збереження даних, індексацію 
даних для їх ефективного вилучення, вирівнювання даних в різних наборах на основі атрибутів, 
об'єднання даних, розташованих в різних наборах, перетворення даних в інше представлення, 
очистку даних від «сміття», ефективну обробку забруднених даних, угруповання даних, агрегування 
даних за схожими характеристиками, застосування функцій, що обчислюють статистичні 
характеристики, виконання запитів або створення зрізів для дослідження підмножин даних. 
Звичайно, також необхідно змінювати форми даних, створювати окремі категорії даних, змінювати 
частоти тимчасового ряду. 

Застосований системний підхід   представляє собою ітераційну  послідовність операцій  
аналізу даних, який задається  такими дії:  висування ідей, дослідження даних, збір і моделюванням 
даних, підготовка даних, представлення і відтворення результатів. 

Аналіз даних – це процес вилучення сенсу з даних. Дані, представлені в кількісному вигляді, 
часто називають інформацією (information). Аналіз даних –  це процес отримання інформації з даних 
шляхом створення моделей і застосування математичного апарату для пошуку закономірностей. Він 
часто перегукується з обробкою даних, і не завжди можна чітко провести відмінність між ними. 
Багато інструментів обробки даних також містять аналітичні функції, а інструменти аналізу даних 
значно  збільшують  можливості з обробки даних. В більш широкому сенсі ми маємо справу з наукою 
про дані [2], яка описується  процесом використання статистики та аналізу даних з метою кращого 
розуміння явищ (phenomena), прихованих в даних.  

Корреляційно-факторний  аналіз даних як  науково-методологічний принцип системної 
аналітики. 

Як системний,   об’єкт може розглядатися як сукупність показників освітньо-наукової діяль-
ності ВНЗ зазначені  в таблиці «Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» — 2018/2019 рік» з 
полями: «Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп», «Оцінка якості навчання IН», 
«Оцінка міжнародного визнання IМВ», «Оцінка інтегрального показника діяльності ЗВО, IЗ» в 
кількості 200 записів, таблиці «Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse 
Scopus  –  2019 рік» з полями: «Кількість публікацій»,  «Кількість цитувань», «Індекс Гірша 2019 (h-
індекс)», «Індекс Гірша 2018», «Різниця (2019-2018)», в кількості 166 записів, а також показників в 
таблиці «Рейтинг ВНЗ України за даними експертів з тематики  наукових досліджень —  2018/2019 
рік»: «Бали», в кількості 134 записи. Освітньо-наукову діяльність навчальних закладів можна 
аналізувати за конкретними показниками і досліджувати силу їх взаємовпливу. Зокрема, для 
дослідження кореляційного зв’язку між показниками зазначених таблиць,  було вибрано  з таблиці 
«Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» — 2018/2019 рік» показник «Оцінка інтегрального 
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показника діяльності ЗВО, IЗ», з таблиці «Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази 
даних SciVerse Scopus  –  2019 рік» – «Кількість публікацій» і з таблиці «Рейтинг ВНЗ України за 
даними експертів з тематики  наукових досліджень —  2018/2019 рік» – «Бали» [6, с. 144–145]. 

На нашу думку застосування системного підходу в дослідженні інформаційних процесів в 
управлінні освітою повинно базуватися на  принципах системної  аналітики, що в свою чергу 
дозволить  цим науково-методологічних принципам  впливати на розвиток системного підходу[7, с. 
49–54].  

Метою  дослідження є визначення системи  показників  наукової діяльності університетів, 
описової статистики параметрів освітньо-наукової і видавничої  діяльності, а також обчислення 
кореляційного зв’язку між показниками наукової діяльності і рейтинговими показниками ЗВО на 
основі аналізу  даних,  взятих з вищеперерахованих таблиць.  

В табл. 1 приведена описова статистика відповідних  показників, вибраних з  кожної таблиці: 
1) кількість набраних балів ЗВО з виконання  наукових робіт (програмне ім’я – execut_balls); 
2) кількість публікацій, пов’язаних з індексом Гірша – (програмне ім’я -zvo_publ); 
3) оцінка інтегрального показника діяльності ЗВО_IЗ (університетів) – (програмне ім’я – 

rank_univer). 
 
Таблиця 1 – Описова статистика параметрів: бали ЗВО з виконання  наукових робіт, 

кількість публікацій, пов’язаних з індексом Гірша, оцінка інтегрального показника діяльності ЗВО_IЗ 
Table 1 –  Descriptive statistics of parameters: scores of the institutions of higher education for the 

implementation of scientific works, the number of publications related to the Hirsch index, the assessment of 
the integrated performance indicator 

 
Описова статистика і  розрахунок коефіцієнтів кореляції між показниками як в самих 

таблицях, так і між показниками таблиць  визначають  основні характеристики системи показників, 
що дозволяє побудувати більш складну схему дослідження  взаємовпливу показників на основі 
системної аналітики і консолідації даних [7, с. 51–52]. Відомо, що будь-яку  систему можна 
визначити як організаційне ціле, яке складається з великої кількості елементів, розміщених у 
визначеному порядку і залежних один від одного, направлене для здійснення поставлених цілей, 
основною, в нашому випадку, є визначення впливу рейтингу за даними експертів з тематики  
наукових досліджень в навчальному закладі на  рейтинг за даними наукометричної бази даних 
SciVerse Scopus і на рейтинг закладів вищої освіти. Для обробки цих даних було вибрано програмне 
середовище Python, зважаючи на те, що в цій програмі є потрібні бібліотеки  не тільки для 
статистичних розрахунків, а і для роботи з технологією Big Data. Величини кореляційного зв’язку 
між показниками досліджуваних таблиць наведені в  Таблиці 2. 

 
Таблиця 2 –  Величина кореляційного зв’язку між параметрами науково-освіттньої 

діяльності ЗВО 
Table 2 - The magnitude of the correlation between the parameters of scientific and educational 

activities of the institutions of higher education 

Наукові бали  –   
кількість публікацій 

Кількість публікацій  – інтегральний 
показник діяльності ЗВО 

Наукові бали – інтегральний 
показник діяльності ЗВО 

[0.54] [0.87] [0.66] 

describe_execut_balls=count 70 
mean     489.885714 
std       636.518578 
min        23.000000 

describe_zvo_publ=count 70 
mean      1157.471429 
std       2556.724392 
min         38.000000 

describe_rank_univer=count 70 
mean     22.309571 
std      10.626510 
min      12.210000 

Квантилі (25%, 50%, 75%) 
25%       154.500000 
50%       253.500000 
75%       453.250000 

25%        149.000000 
50%        312.500000 
75%        760.500000 

25%      16.065000 
50%      19.195000 
75%      23.990000 

max      2760.000000 max      17239.000000 max      78.030000 
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Висновки і перспективи. В результаті проведених досліджень було з’ясовано, що зв'язок між 
обсягом і тематикою наукових досліджень і рейтингом навчального закладу досить суттєвий. Треба 
відмітити, що у динамічному освітньому середовищі проведене дослідження стимулює створення 
нових підходів до покращення  рейтингу ВНЗ (а у більш широкому сенсі модернізації  управління 
освітою), завдяки передачі основних функцій з проведення наукової діяльності вищим навчальним 
закладам, що в свою чергу вимагає зміни змісту навчальних дисциплін в напрямку  поступового 
переходу до авторських курсів і значного покращення матеріально-технічної  бази університетів з 
метою ефективного використання сучасного програмно-технічного забезпечення аналітичних 
досліджень. Передбачається також  більш  широке використання системної аналітики, технологій   
Big Data і  Data Science в управлінні вищою освітою як  системою, основними складовими якої є  
сукупність показників освітньо-наукової діяльності, самі навчальні заклади і потоки управлінської  
інформації. В перспективі необхідно буде звернутися до проведення інтелектуального аналізу даних 
на базі Big Data і Data Science, застосовуючи його   як  науково-методологічний принцип системної 
аналітики.  
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РЕФЕРАТ 
Данчук В.Д. Садовенко В.С. Науково-методологічні  принципи системної аналітики в 

управлінні  вищою освітою / В.В. Данчук, В.С. Садовенко // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статті розглянуто науково-методологічні принципи системної аналітики, щодо 
удосконалення управління вищою освітою і визначення взаємовпливу між статистичним аналізом 
даних і  системним  підходом, на якому базуються  дослідження науково-освітньої діяльності вищих 
навчальних закладів .  

Об'єкт дослідження – інформаційні процеси в управлінні. 
Мета роботи – визначення взаємовпливу між  системним підходом   і  його науково-

методологічним принципом статистичного аналізу даних   при дослідженні інформаційно-
аналітичних процесів в управлінні освітою. 

Метод дослідження – системний аналіз інформаційних  процесів в управлінні. 
Методологія системного аналізу заклала підхід, заснований на вирішенні конкретних завдань з 

сумісного дослідження властивостей системи з властивостями елементів і навпаки. Системна 
аналітика інформаційних процесів в управлінні на базі науково-методологічного принципу 
інтелектуального аналізу даних пропонує  якісно новий шлях у реалізації основних функцій і завдань 
системного підходу при   визначенні впливів на управління вищою освітою (як цілого) і на показники 
науково-освітньої діяльності ЗВО (як підсистеми, елементи). 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРИНЦИП, СИСТЕМА, ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ, ІНФОРМАЦІЙНІ 
ПРОЦЕСИ, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ, DATA SCIENCE, BIG DATA, КОРРЕЛЯЦІЯ, 
ОПИСОВА СТАТИСТИКА. 

 
ABSTRACT 

Danchuk V.D., Sadovenko V.S. Scientific and methodological principles of system analytics in higher 
education management.  Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and 
Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article discusses the scientific and methodological principles of systems analytics to improve the 
management of higher education and determine the mutual influence between statistical data analysis and the 
systematic approach, based on the research of scientific and educational activities of higher education 
institutions.  

The object of research is the information processes in management.  
The purpose of this work is to determine the mutual influence between the system approach and its 

scientific and methodological principle of statistical data analysis in the study of information and analytical 
processes in education management. 

The scientific method of inquiry is a systematic analysis of information processes in management. 
Systems analysis has substantiated a problem-solving approach with a joint study of properties 

systems with element properties and vice versa. 
The system analysis of information processes in management based on the scientific and 

methodological principle of data mining offers a qualitatively new way in the implementation of the main 
functions and tasks of the system approach in determining the impact on the management of higher 
education (as a whole) and on the indicators of scientific and educational activities of universities (as a 
subsystem, elements). 

KEYWORDS: PRINCIPLE, SYSTEM, SYSTEM ELEMENT, INFORMATION PROCESSES, 
STATISTICAL ANALYSIS OF DATA, DATA SCIENCE, BIG DATA, CORRELATION, DESCRIPTIVE 
STATISTICS. 

 
РЕФЕРАТ 

Данчук В.Д., Садовенко В.С. Научно-методологические принципы системной аналитики в 
управлении высшим образованием / В.В. Данчук, В.С. Садовенко // Вестник Национального 
транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 
2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассмотрены научно-методологические принципы системной аналитики, по 
совершенствованию управления высшим образованием и определения взаимовлияния между 
статистическим анализом данных и системным подходом, на котором базируются исследования 
научно-образовательной деятельности высших учебных заведений. 

 Объект исследования – информационные процессы в управлении. 
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 Цель работы – определение взаимовлияния между системным подходом и его научно-
методологическим принципом статистического анализа данных при исследовании информационно-
аналитических процессов в управлении образованием. 

 Метод исследования – системный анализ информационных процессов в управлении. 
 Методология системного анализа заложила подход, основанный на решении конкретных задач 

с совместного исследования свойств системы со свойствами элементов и наоборот. Системный 
анализ информационных процессов в управлении на базе научно-методологического принципа 
интеллектуального анализа данных предлагает качественно новый путь в реализации основных 
функций и задач системного подхода при определении влияния на управление высшим образованием 
(как целого) и на показатели научно-образовательной деятельности вузов (как подсистемы, 
элементы). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИНЦИП, СИСТЕМА, ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ПРОЦЕССЫ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ, DATA SCIENCE, BIG DATA, 
КОРРЕЛЯЦИЯ, ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням формування товщини мастильного шару займалось багато вчених: Чичинадзе А.В., 

Гаркунов Д.Н., Дмитриченко М.Ф., Мнацаканов Р.Г., Мікосянчик О.О. Міланенко О.А, Савчук А.М. 
Викладення невирішених питань.  
Сучасні машини та механізми являють собою сукупність трибосистем. Сила тертя, 

інтенсивність зношування трибоповерхонь, шум, вібрація – це ті фактори, які впливають на 
експлуатаційні показники і, як наслідок, на довговічність роботи трибовузлів. Основні експлуатаційні 
характеристики будь-якої трибосистеми значною мірою залежать від правильного підбору, якості та 
властивостей конструкційних і мастильних матеріалів, шорсткості поверхонь (зокрема об’ємної 
просторової конфігурації) та макрогеометричних показників [1]. 

Постановка завдання. 
Явища, які протікають в тонкому мастильному шарі, відрізняються складністю та 

багатогранністю. По товщині мастильного шару можна встановити режим мащення від рясного 
мащення до масляного голодування [2] Одним із головних аспектів ЕГД – мащення точкового 
контакту являється вплив швидкості кочення на товщину мастильного шару. За зміною товщини 
мастильного шару в залежності від швидкості кочення дозволяє виявити вплив реологічних 
особливостей широкого спектру мастильних матеріалів на працездатність підшипників кочення. 

Згідно умова чистого кочення необхідна для того, щоб уникнути підвищення температури 
мастильного матеріалу і подальшого зниження в'язкості на вході внаслідок проковзування, 
розсіювання енергії за рахунок в'язкого тертя [3,4]. Щоб гарантувати умови чистого кочення (коли 
швидкості поверхонь рівні), для контакту кулька-диск, повинно виконуватись наступне 
співвідношення V1=V2 у виразі: 

 

),rr(
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      (1.1) 
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де V1, V2 – лінійні швидкості кульки і диска; r1, r2 – радіуси кульки і диска; ω1 і ω2 – кутові 
швидкості кульки і диска. 

Для того, щоб виконувалась умова чистого кочення, необхідно виконання умови ω1= 3ω2, 
тобто необхідно щоб кутова швидкість кульки перевищувала кутову швидкість диска в 3 рази, тоді 
вираз 3.1 прийме вигляд: 

 
r2 = 3r1.     (1.2) 

 
Таким чином умова чистого кочення була забезпечена шляхом зміщення кульки від центру 

обертання диска на відстань, яка втричі більше власного радіусу.  
Для забезпечення проковзування 20% між контактуючими поверхнями пар тертя було 

здійснено зміщення зони контакту шарика з диском на відстань 38,8мм від центру обертання, що 
дало можливість вимірювати швидкість кочення із проковзуванням. 

Викладення основного матеріалу.  
Метою даного експериментального дослідження являється встановлення впливу 

експлуатаційного параметру пар тертя – швидкості кочення (умова чистого кочення та кочення з 
проковзуванням 20%) на динаміку процесу формування товщини мастильного шару в центральній 
зоні контакту між експериментальними контактуючими поверхнями: «стальна кулька – скляний 
диск». При дослідженні використовувалися 6 марок олив: 1) моторна олива SAE15w40LUX; 2) 
моторна олива М8Г2К; 3) моторна олива М10Г2К; 4)олива І-40; 5)олива універсальна моторно–
трансмісійна ЄМ-8, 6) олива ЄМТ ПРОТЕК. Діапазон зміни швидкостей складав від 0 до 1,8 м/с; 
температура олив впродовж експерименту становила 20ºС; контактна напруга складала 251,5 МПа. 
Товщина мастильного шару в контакті визначалась методом оптичної інтерферометрії. 

Для характеристики процесу мащення існує безрозмірний параметр λ – режим мащення, який 
визначається за формулою[5]: 

,
2
2

2
1 aa RR

h


                                         

де h – товщина мастильного шару, мкм 
     Ra1 – середньоарифметичне відхилення профілю скляного диска, мкм 
     Ra2 – середньоарифметичне відхилення профілю стальної кульки (ролика), мкм. 

Класифікація режимів мащення згідно значення λ наступна: 
λ= 0 – 1 – напівсухий; 
λ= 1– 1,5 –граничний; 
λ= 1,5 – 3 – змішаний з переважанням граничного; 
λ= 3 – 4 – еластогідродинамічний; 
λ≥ 4 – гідродинамічний. 

Результати досліджень для чистого кочення: 
При використанні в якості мастильного матеріалу оливи SAE15w40LUX встановлено, що 

формування товщини мастильного шару відбувається при швидкості VΣк=0,064 м/с, дійсна товщина 
мастильного шару склала hд=0,123×10-6 м (рис.1), при цьому реалізується граничний режим мащення 
λ =1,2 (рис.2). Із ростом швидкості товщина мастильного шару зростає і при швидкості VΣк=0,404 м/с 
вона складає hд=0,409×10-6 м (рис.1), при цьому реалізується гідродинамічний режим мащення 
λ=4,087 (рис.2), який домінує до V∑к=0,724 м/с. 

Використовуючи в якості мастильного матеріалу моторну оливу  М8Г2К встановлено, що при 
сумарній швидкості кочення VΣк=0,06 м/с відбувається формування товщини масляної плівки, яка 
складає   hд=0,124×10-6м (рис.1), при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,24 (рис.2). 
Досягнувши VΣк=0,636 м/с товщина мастильного шару складає hд=0,411×10-6м (рис.1), при цьому 
встановлюється гідродинамічний режим мащення λ=4,113 (рис.2), характерний до V∑к >0,9304 м/с.  

При виконанні порівняльного аналізу щодо властивостей дослідженої оливи з вище описаною 
необхідно відмітити, що даний мастильний матеріал SAE15w40LUX в період пуску формує майже 
аналогічні товщини масляної плівки (у відповідності до інтерференційного методу) з оливою М8Г2К 
(різниця 1,2-2,2%), але при менших швидкостях кочення (6%), що можна пояснити наявністю іншого 
комплексу присадок при практично однаковій в'язкості.  

Використовуючи в якості мастильного матеріалу моторну оливу  М10Г2К встановлено, що 
при сумарній швидкості кочення VΣк=0,076м/с відбувається формування товщини масляної плівки, 
яка складає   hд=0,122×10-6м (рис.3.1), при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,223 
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(рис.3.2). Досягнувши VΣк=0,484м/с товщина мастильного шару складає hд=0,406×10-6м (рис.1), при 
цьому встановлюється гідродинамічний режим мащення λ=4,061 (рис.2). 

Використовуючи в якості мастильного матеріалу оливу ЄМТ-8 встановлено, що при 
VΣк=0,116м/с відбувається формування товщини масляної плівки, яка складає hд=0,127×10-6м (рис.1), 
при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,272 (рис.2). Досягнувши швидкості 
VΣк=0,812м/с товщина мастильного шару складає hд=0,422×10-6м (рис.1), при цьому встановлюється 
гідродинамічний режим мащення λ=4,222 (рис.2), який домінує до V∑к = 1,684 м/с.  

 

 
 

Рисунок 1 – Вплив швидкості кочення VΣкоч  на формування товщини мастильного  
шару hд  в контакті при чистому коченні 

Figure 1 – Effect of rolling velocity VΣroll. on the formation of the thickness  
of the lubricating layer hreal in contact with pure rolling 

 

 
 

Рисунок – 2 Вплив сумарної швидкості кочення контактуючої  
пари VΣкоч. на встановлення режимів мащення λ 

Figure 2 – The influence of the total rolling speed of the contact  
pair VΣroll. to set the lubrication modes λ 

 
Застосовуючи в якості мастильного матеріалу оливу І-40 встановлено, що товщина масляної 

плівки формується при сумарній швидкості кочення VΣк=0,132м/с і становить hд=0,128×10-6м (рис.1), 
при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,28 (рис.2). Досягнувши швидкості кочення 
VΣк=0,964 м/с товщина мастильного шару складає  hд=0,425×10-6 м (рис.1), при цьому встановлюється 
гідродинамічний режим мащення λ=4,25 (рис.2), який характерний до V∑к = 1,349 м/с .  
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При застосуванні оливи ЄМТ ПРОТЕК в якості мастильного матеріалу встановлено, що 
товщина масляної плівки формується при сумарній швидкості кочення VΣк=0,076 м/с і становить 
hд=0,127×10-6 м (рис.1), при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,27 (рис.2). 
Досягнувши швидкості кочення VΣк=0,652 м/с товщина мастильного шару складає hд=0,422×10-6м 
(рис.1), при  цьому встановлюється гідродинамічний режим мащення λ=4,22 (рис.2), який 
характерний до V∑к=0,856 м/с.  

Виходячи з отриманих експериментальних даних можна стверджувати, що ефективність 
змащувальної дії в контакті повинна визначатися виходячи зі знань про реологію мастильного 
матеріалу та матеріалу контактних поверхонь, а також ґрунтуватися на підборі оливи з певною 
кінематичною в’язкістю. Всі ці параметри в сукупності зможуть забезпечити відповідність робочим 
та експлуатаційним вимогам до вузлів та механізмів. 

Результати досліджень для кочення з проковзуванням 20%: 
При використанні в якості мастильного матеріалу оливи SAE 15w40 LUX встановлено, що 

формування товщини мастильного шару відбувається при швидкості VΣк=0,068м/с, дійсна товщина 
мастильного шару склала hд=0,123×10-6м (рис.3), при цьому реалізується граничний режим мащення λ 
=1,231 (рис.4). Із ростом швидкості товщина мастильного шару зростає і при швидкості VΣк=0,365м/с 
вона складає hд=0,409×10-6м (рис.3), при цьому реалізується гідродинамічний режим мащення 
λ=4,087 (рис.4), який домінує до V∑к=0,675м/с. 

Використовуючи в якості мастильного матеріалу моторну оливу  М8Г2К встановлено, що при 
сумарній швидкості кочення VΣкоч=0,045 м/с відбувається формування товщини масляної плівки, яка 
складає    hд=0,124×10-6м (рис.3), при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,24 (рис.4). 
Досягнувши VΣкоч=0,351 м/с товщина мастильного шару складає hд=0,411×10-6м (рис.3), при цьому 
встановлюється гідродинамічний режим мащення λ=4,113 (рис.4), характерний до V∑коч >0,654м/с.  

Використовуючи в якості мастильного матеріалу моторну оливу  М10Г2К встановлено, що 
при сумарній швидкості кочення VΣк=0,079 м/с відбувається формування товщини масляної плівки, 
яка складає   hд=0,122×10-6м (рис.3), при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,223 
(рис.4). Досягнувши VΣк=0,512 м/с товщина мастильного шару складає hд=0,406×10-6м (рис.3), при 
цьому встановлюється гідродинамічний режим мащення λ=4,061 (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 3  – Вплив швидкості кочення VΣкоч  на формування  
товщини мастильного шару hд  в контакті при коченні з проковзуванням (20%) 

Figure 3 – Impact of rolling velocity VΣroll. on the formation of the thickness  
of the lubricating layer hreal in contact when rolling with slip (20%) 

 
Використовуючи в якості мастильного матеріалу оливу ЄМТ-8 встановлено, що при 

VΣк=0,126 м/с відбувається формування товщини масляної плівки, яка складає hд=0,127×10-6м (рис.3), 
при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,272 (рис.4). Досягнувши швидкості VΣк=0,827 
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м/с товщина мастильного шару складає hд=0,422×10-6м (рис.3), при цьому встановлюється 
гідродинамічний режим мащення λ=4,222 (рис.4), який домінує до V∑к = 1,388 м/с.  

Застосовуючи в якості мастильного матеріалу оливу І-40 встановлено, що товщина масляної 
плівки формується при сумарній швидкості кочення VΣк=0,119м/с і становить hд=0,128×10-6м (рис.3), 
при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,28 (рис.4). Досягнувши швидкості кочення 
VΣк=0,717 м/с товщина мастильного шару складає  hд=0,425×10-6м (рис.3), при  цьому встановлюється 
гідродинамічний режим мащення λ=4,25 (рис.4), який характерний до V∑к = 1,026 м/с .  

Застосовуючи в якості мастильного матеріалу оливу ЄМТ ПРОТЕК встановлено, що товщина 
масляної плівки формується при сумарній швидкості кочення VΣк=0,065м/с і становить hд=0,127×10-

6м (рис.3), при цьому реалізується граничний режим мащення λ=1,27 (рис.4). Досягнувши швидкості 
кочення VΣк=0,458 м/с товщина мастильного шару складає  hд=0,422×10-6м (рис.3), при  цьому 
встановлюється гідродинамічний режим мащення λ=4,22 (рис.4), який характерний до V∑к=0,554 м/с .  

За результатами отриманих експериментальних даних можна стверджувати, що для всіх 
досліджених марок мастильних матеріалів спостерігається поступове зростання товщини 
мастильного шару в контакті при збільшенні швидкості кочення. 

 

 
 

Рисунок 4 – Вплив сумарної швидкості кочення контактуючої  
пари VΣкоч на встановлення режимів мащення λ 

Figure 4 – The influence of the total rolling speed of the contact pair VΣroll. to set the lubrication modes λ 
 
Висновок. 1. Виходячи з отриманих експериментальних даних рял чистого кочення випливає, 

що олива ЄМТ ПРОТЕК перевищує швидкість початку формування мастильної плівки оливи ЄМТ на 
35%, але поступається за швидкістю створення еластогідродинамічної плівки таким мастильним 
матеріалам як: 15w40LUX – 3%; М8Г2К – 3%; М10Г2К – 5%. 

За результатами проведених експериментальних досліджень щодо визначення змащувальної 
дії олив різного складу та експлуатаційного призначення було встановлено, що в період пуску в парі 
тертя кінетика формування товщини мастильного шару залежить від швидкості кочення – при 
зростанні якої відбувається підвищення товщини мастильного шару в центральній зоні контакту, що 
призводить до встановлення відповідних режимів мащення (від граничного до гідродинамічного). 
Визначальну роль відіграє кінематична в’язкість мастильного матеріалу, яка, в основному, залежить 
від базової основи олив та кількісного вмісту присадок [5]. 

2. Оскільки трибологічний стан системи при граничному мащенні визначається процесами на 
поверхнях розділення тверде тіло–мастильний матеріал–тверде тіло, то в умовах проковзування в 
початковий період формування (реалізується граничний режим мащення) товщини мастильного шару 
було зафіксовано дві тенденції:  

- збільшення сумарної швидкості кочення для олив SAE15w40LUX, М10Г2К та ЄМТ-8; 
- зменшенням сумарної швидкості кочення для олив М8Г2К, І-40, ЄМТ ПРОТЕК. 
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Наприклад, для оливи М8Г2К встановлена найменша швидкість кочення, при якій 
спостерігається початкове формування граничного мастильного шару – 0,045м/с, яка на 25% менша, 
ніж при чистому коченні. Оливи І-40, ЄМТ ПРОТЕК здатні формувати початкову (мінімальну) 
товщину граничного шару швидше відповідно на 10% та 14%, ніж в умовах кочення без 
проковзування. Ми вважаємо, що властивості граничних плівок, в даному випадку, залежать не від 
в'язкості мастильного матеріалу, а від наявності і ефективності ПАР, які мають полярні молекули.  

Виходячи із отриманих експериментальних даних в умовах кочення з проковзуванням на 
нашу думку реалізуються сприятливі умови для  зменшення початкової швидкості кочення зі 
встановленням граничного режиму мащення при використанні мастильних матеріалів, які містять 
ПАР, що мають полярні молекули. 
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РЕФЕРАТ 
Дмитриченко М.Ф. Особливості формування товщини мастильного шару в локальному 

контакті / М.Ф.Дмитриченко, А.М. Савчук, А.О.Глухонець // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статті представлені результати дослідження впливу параметру швидкості кочення за умови 
чистого кочення та кочення з проковзуванням 20% на кінетику формування товщини мастильного 
шару в центральній зоні контакту. 

Метою експериментального дослідження являється встановлення впливу експлуатаційного 
параметру пар тертя – швидкості кочення (умова чистого кочення та кочення з проковзуванням 20%) 
на динаміку процесу формування товщини мастильного шару в центральній зоні контакту між 
експериментальними контактуючими поверхнями: «стальна кулька – скляний диск». В роботі були  
використані оливи різного експлуатаційного призначення , а саме моторні оливи для бензинових та 
дизельних двигунів (М8Г2К, М10Г2К), універсальна моторна олива (SAE15w40LUX) та універсальні 
моторно-трансмісійні оливи (ЄМТ-8, ЄМТ ПРОТЕК), а також базова мінеральна олива(І-40). Приріст 
швидкості кочення вібувався від 0 до 1,8 м/с; при об’ємній температурі олив 20ºС; контактній напрузі 
251,5 МПа. Товщина мастильного шару в контакті визначалась методом оптичної інтерферометрії. 

За результатами проведених експериментальних досліджень щодо визначення змащувальної 
дії олив різного складу та експлуатаційного призначення було встановлено, що в період пуску в парі 
тертя кінетика формування товщини мастильного шару залежить від швидкості кочення – при 
зростанні якої відбувається підвищення товщини мастильного шару в центральній зоні контакту, що 
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призводить до встановлення відповідних режимів мащення (від граничного до гідродинамічного). 
Визначальну роль відіграє кінематична в’язкість мастильного матеріалу, яка, в основному, залежить 
від базової основи олив та кількісного вмісту присадок. 

Виходячи із отриманих експериментальних даних в умовах кочення з проковзуванням 
сприятливі умови для  зменшення початкової швидкості кочення зі встановленням граничного 
режиму мащення при використанні мастильних матеріалів, які містять ПАР, що мають полярні 
молекули. 
 КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕЛАСТОГІДРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ШВИДКІСТЬ КОЧЕННЯ, 
ЧИСТЕ КОЧЕННЯ, КОЧЕННЯ З ПРОКОВЗУВАННЯМ, ТОВЩИНА МАСТИЛЬНОГО ШАРУ. 

 
ABSTRACT 

Dmytrichenko N.F., Savchuk A.N., Hlukhonets A.A. Features of lubricane layer creating in a local 
contact. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical 
Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48).  

The article presents the results of research of the influence of the rolling speed parameter during pure 
rolling and 20% rolling with slip on the kinetics of formation of the lubricant layer thickness in the central 
contact zone. 

The aim of experimental research is establishing the impact of operational parameters of friction pairs 
– speed rolling (a pure rolling and 20% rolling with slip) the dynamics of the process of forming the 
lubricant layer thickness in the central contact zone between contacting surfaces experimental «steel ball – 
glass disc.» Oils of various operational purpose were used in the research work, namely motor oils for 
gasoline and diesel engines (М8Г2К, М10Г2К), universal motor oil (SAE15w40LUX) and universal motor-
gear oils (ЄМТ-8, ЄМТ ПРОТЕК) (I-40). The increase in rolling speed was shifted from 0 to 1.8 m / s; at a 
volumetric temperature (об’ємній температурі) of oils 20ºС; contact stress of 251.5 MPa. The thickness 
lubricating layer in contact was determined by optical interferometry. 

According to the results of experimental researches concerning determination of the lubricating action 
of oils in different composition and operational purpose, it was found that during the period of friction steam 
kinetics of the formation of the lubricant layer thickness depends on the rolling speed – with the increase of 
which there is an increase in the lubricant layer thickness in the central contact zone, leading to the 
establishment of appropriate lubrication modes (from boundary to hydrodynamic). Decisive role kinematic 
viscosity of the lubricant, which depends on the base of oils and quantitative content of the additives. 

Based on the experimental data obtained in conditions of the rolling with slip, favorable conditions 
for reducing the initial rolling speed by setting the maximum lubrication regime when using lubricant which 
contained surfactants with polar molecules. 

KEY WORDS: ELASTOHYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS, ROLLING SPEED, CLEAN 
ROLLING, SUSPENSION ROLLING, THICKNESS OF THE LUBRICATION LAYER 

 

РЕФЕРАТ 
Дмитриченко Н.Ф. Динамика формирования толщины смазочного слоя в условиях локального 

контакта / Н.Ф.Дмитриченко, А.Н. Савчук, А.А.Глухонец // Вестник Национального транспортного 
университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье представлены результаты исследования влияния параметра скорости качения при 
чистом качении и качения с проскальзыванием 20% на кинетику формирования толщины смазочного 
слоя в центральной зоне контакта. 

Целью экспериментального исследования является установление влияния эксплуатационного 
параметра пар трения – скорости качения (условие чистого качения и качения с проскальзыванием 
20%) на динамику процесса формирования толщины смазочного слоя в центральной зоне контакта 
между экспериментальными контактирующими поверхностями: «стальной шарик – стеклянный 
диск». В работе были использованы масла различного эксплуатационного назначения, а именно 
моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей (М8Г2К, М10Г2К), универсальное 
моторное масло (SAE15w40LUX) и универсальные моторно-трансмиссионные масла (ЕТТ-8, ЕТТ 
ПРОТЕК), а также базовое минеральное масло (И-40). Прирост скорости качения был от 0 до 1,8 м/с; 
при объемной температуре масел 20ºС; контактном напряжении 251,5 МПа. Толщина смазочного 
слоя в контакте определялась методом оптической интерферометрии. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований по определению смазочного 
действия масел различного состава и эксплуатационного назначения было установлено, что в период 
пуска в паре трения кинетика формирования толщины смазочного слоя зависит от скорости качения – 
при росте которой происходит повышение толщины смазочного слоя в центральной зоне контакта, 
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что приводит к установлению соответствующих режимов смазки (от предельного до 
гидродинамического). Определяющую роль играет кинематическая вязкость смазочного материала, 
которая, в основном, зависит от базовой основы масел и количественного содержания присадок. 

Исходя из полученных экспериментальных данных в условиях качения с проскальзыванием 
благоприятные условия для уменьшения начальной скорости качения с установлением предельного 
режима смазки при использовании смазочных материалов, содержащих ПАВ, имеющих полярные 
молекулы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СКОРОСТЬ КАЧЕНИЯ, ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА, ТОЛЩИНА 
СМАЗОЧНОГО СЛОЯ, ЕЛАСТОГИДРОДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

АВТОРИ: 
Дмитриченко Микола Федорович, доктор технічних наук, професор, Національний 

транспортний університет, професор кафедри «Виробництво, ремонт та матеріалознавство»,               
e-mail: dmitrichenko@ntu.edu.ua, тел. (044)2808203, Україна, 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-
Павленка, 1, к. 318, orcid.org/0000-0003-4223-1838 

Савчук Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний 
університет, доцент кафедри «Виробництво, ремонт та матеріалознавство»,                     
e-mail: tolik_savchuk@bigmir.net, тел. (044)2801886, Україна, 01010, м. Київ, вул., вул. Омеляновича-
Павленка, 1, к.102, orcid.org/0000-0001-5460-4879 

Глухонець Андрій Олексійович, асистент кафедри «Екології та безпеки життєдіяльності»,      e-
mail: hanti@i.ua, тел. (044)2801886, Україна, 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, к.312,  
orcid.org/0000-0002-1183-6722 

AUTHORS: 
Dmytrychenko Nykolay F., Ph.D., Engineering (Dr.), National Transport University, professor 

department of Manufacturing repair and materialoved, e-mail: dmitrichenko@ntu.edu.ua,                     
tel. (044)2808203, Ukraine, 01010, Kyiv, Omelyanovich Pavlenko str. 1, of. 318, orcid.org/0000-0003-4223-
1838 

Savchuk Anatoliy N,  associate professor, National Transport University, associate professor 
department of Manufacturing repair and materialoved, e-mail: tolik_savchuk@bigmir.net, tel. (044)2801886,  
Ukraine,  01010, Kyiv, Omelyanovich Pavlenko str. 1, of. 102, orcid.org/0000-0001-5460-4879 

Hlukhonets Andrew A., assistant, National Transport University, assistant of Ecology and safety of 
life, e-mail: hanti@i.ua, tel. (044)2801886,  Ukraine,  01010, Kyiv, Omelyanovich Pavlenko str. 1, of. 312, 
orcid.org/0000-0002-1183-6722 

АВТОРЫ:  
Дмитриченко Николай Федорович, доктор технических наук, профессор, Национальный 

транспортный университет, профессор кафедры «Производство, ремонт и материалознавство»,           
e-mail: dmitrichenko@ntu.edu.ua, тел. (044)2808203, Украина, 01010, г. Киев, ул. Омельяновича-
Павленко, 1, к. 318, orcid.org/0000-0003-4223-1838 

Савчук Анатолий Николаевич, кандидат технических наук, доцент, Национальный 
транспортный университет, доцент кафедры «Производство, ремонт и материалознавство», e-mail: 
tolik_savchuk@bigmir.net, тел. (044)2801886, Украина, 01010, г. Киев, ул. Омельяновича-Павленко, 1, 
к.102, orcid.org/0000-0001-5460-4879 

Глухонец Андрей Алексеевич, ассистент, Национальный транспортный университет, ассистент 
кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности», e-mail: hanti@i.ua, тел. (044)2801886, 
Украина, 01010, г. Киев, ул. Омельяновича-Павленко, 1, к.312, orcid.org/0000-0002-1183-6722 

 
РЕЦЕНЗЕНТИ: 
Гутаревич Ю.Ф, доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, 

завідувач кафедри двигунів і теплотехніки, Київ, Україна. 
Тамаргазін О.А., доктор технічних наук, Національний авіаційний університет, професор 

кафедри екології та технологій аеропортів, Київ, Україна. 
REVIEWER: 
Gutarevich Y.F. Ph.D., Engineering (Dr.), National Transport University, professor department of 

motors and heating, Kyiv, Ukraine. 
Tamargazin O.A., Ph.D., Engineering (Dr.), National Aviation University, professor department 

ecology and safety of vital functions, Kyiv, Ukraine. 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



143 

УДК 625.70 DOI: 10.33744/2308-6645-2021-1-48-143-156 
UDC 625.70  

 
ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ 

 
Дмитрієв М.М., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, 

Україна, dntu.dnn@ukr.net, orcid.org/0000-0003-0443-5469 
Гамеляк І.П., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна,  

gip65n@gmail.com., orcid.org/0000-0001-9246-7561 
Островерхий О.Г., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, 

Україна, oostroverkhiy@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2182-2209 
Дмитриченко А.М., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, 

Україна, andrew_d@ukr.net, orcid.org/0000-0001-6144-7533 
 

USE OF PRODUCTION WASTE IN ROAD CONSTRUCTION OF UKRAINE 
 

Dmitriev M.,  Doctor of Engineering Sciences, National Transport University, Kyiv, Ukraine, 
dntu.dnn@ukr.net, 0000-0003-0443-5469 

Gameliak I., Doctor of Engineering Sciences, National Transport University, Kyiv, Ukraine,  
gip65@gmail.com, orcid.org/0000-0001-9246-7561 

Ostroverkhyi O., Candidate of Engineering Sciences, National Transport University, Kyiv, Ukraine,  
oostroverkhiy@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2182-2209 

Dmytrychenko A., Candidate of Engineering Sciences, National Transport University, Kyiv, Ukraine,  
andrew_d@ukr.net, rcid.org/0000-0001-6144-7533 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 
 

Дмитриев Н.Н., доктор технических наук, Национальный транспортный университет, Киев, 
Украина, dntu.dnn@ukr.net, orcid.org/0000-0003-0443-5469 

Гамеляк И.П., доктор технических наук, Национальный транспортный университет, Киев, 
Украина, gip65n@gmail.com., оrcid.org/0000-0001-9246-7561 

Островерхий А.Г., кандидат технических наук, Национальный транспортный университет, 
Киев, Украина, oostroverkhiy@gmail.com, orcid.org/0000-0003-2182-2209 

Дмитриченко А.Н., кандидат технических наук, Национальный транспортный университет, 
Киев, Украина, andrew_d@ukr.net, orcid.org/0000-0001-6144-7533 

 
Постановка проблеми. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1420-р «Про 

застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві» рекомендується під час здійснення 
публічних закупівель робіт та послуг застосовувати неціновий критерій “Заходи із захисту довкілля” 
з питомою його вагою не менше 10%, який характеризуватиметься показником “рівень використання 
відходів виробництва та дорожньо-будівельних матеріалів, отриманих з їх використанням як 
заповнювачів”. Також рекомендується у договорах на будівництво або надання послуг з поточного 
ремонту автомобільних доріг в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, 
Миколаївській, Кіровоградській областях передбачати положення щодо доцільності використання 
відходів виробництва згідно з відповідними нормативними документами, у тому числі з питань 
екологічного маркування [1].  

Коментуючи рішення Уряду, Міністерство інфраструктури [2] та Укравтодор [27] заявляли 
про новизну застосування металургійних шлаків та зол-виносу теплових електростанцій у 
дорожньому будівництві, відсутність нормативних перешкод та зменшення вартості будівництва 
доріг за рахунок того, що багато українських підприємств радо готові ділитися ними абсолютно 
безкоштовно, а якщо і є якісь витрати, то вони лише на логістику, і то не завжди. Стверджувалося, що 
регламентовано вимоги до технологічних процесів та складових дорожнього бетону, головною з яких 
є застосування безпосередньо металургійних шлаків [2].  
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На відміну від сказаного високопосадовцями, широкого розмаху роботи по використанню 
металургійних шлаків, зол і золошлакових матеріалів у дорожньому будівництві України набули ще в 
70-х роках минулого століття [25]. Пов'язано це було також з урядовими постановами щодо утилізації 
відходів промисловості.  

Актуальність теми.  
На сьогоднішній день у всіх промислово розвинених країнах найбільшим джерелом емісії 

промислових відходів є галузь чорної металургії. Промислові відходи даної галузі добре вивчені, 
широко використовуються, весь їх корисний потенціал постійно знаходиться під пильною увагою 
вчених матеріалознавців і регулярно знаходить все нові й нові способи застосування. Матеріали 
аналізу галузі містяться в статистичних джерелах. За найсвіжішими даними тільки по Україні 
металургійна промисловість щорічно виробляє близько 19 мільйонів тон відходів. Їх запаси й 
постійний приріст є як великою екологічною проблемою, так і джерелом необхідної сировини для 
технічних і технологічних цілей в такій науковій дисципліні, як будівельне матеріалознавство.  

Мета дослідження.  
В результаті вивчення структури утилізації даних відходів було встановлено, що частка даних 

відходів для будівельної галузі становить менше 20% по відношенню до річного приросту їх запасів. 
Дана проблема успішно вирішується шляхом використання промислових відходів у вигляді сировини 
для виробництва будівельних матеріалів. Ці питання в науковій літературі розглядаються як 
комплексна утилізація промислових відходів.  

Завдання роботи. 
У даній роботі досліджується усталена практика та технічні умови застосування в 

дорожньому будівництві шлаків чорної металургії, золи-виносу теплових електростанцій та 
золошлаків, як один із способів утилізації промислових відходів.  

Основний матеріал дослідження і отримані результати. 
Нормативно-технічне регулювання використання відходів виробництва в дорожньому 

будівництві України.  
Загальні положення.  
Рівень якості кінцевої продукції будівництва визначається якістю проміжної продукції, що 

включає нормативну і проектну документацію, будівельні матеріали, конструкції та обладнання, 
будівельно-монтажні роботи, а також проблему якості експлуатації будівель і споруд.  

Початкова й засаднича складова якості будівництва – вимоги стандартів і їх рівень, що мають 
бути суспільно необхідними. Відповідно до статті 1 Закону України «Про стандартизацію» 
нормативними документами є кодекси усталеної практики, стандарти та технічні умови. Вони 
встановлюють нормативний рівень якості кінцевої продукції будівництва, базуючись на наукових і 
експериментальних дослідженнях, виходячи з вимог вирішення соціально-економічних завдань, 
перспектив розвитку науково-технічного процесу, технічних і економічних можливостей держави.  

Нижче наводяться нормативні документи, в яких деталізовані основні вимоги до 
металургійних шлаків, зол і золошлакових матеріалів, що використовувалися в дорожньому 
будівництві, а також характерні вимоги, хронологія та сфера їх застосування. Вони засновані на 
узагальнених результатах досліджень СоюздорНДІ, його філій, ДерждорНДІ і ряду інших науково-
дослідних організацій з урахуванням виробничого досвіду.  

У спадок від Радянського Союзу Україні дісталися будівельні нормативи на використання 
відходів промисловості в дорожньому будівництві, введені в дію ще задовго до 1991 року. У 70-80-х 
роках минулого сторіччя золи й золошлакові суміші використовували при спорудженні земляного 
полотна автомобільних доріг, де ресурси традиційних мінеральних ґрунтів були обмежені [24].  

Шлаковий щебінь, пісок та готові щебенево-піщані суміші із відвальних шлаків чорної й 
кольорової металургії застосовували для влаштування основ, як заповнювач і мінеральний порошок  
в дорожніх асфальтобетонах. Гранульований доменний шлак та золи сухого вловлювання 
застосовували в якості самостійного в'яжучого, а також як активну добавку до цементу та бітуму в 
органо-мінеральних сумішах. Тільки в бетонах застосування шлакового щебеню і піску було 
обмежене деякими виробами. У складі бетону для дорожніх покриттів та мостових конструкцій 
застосування таких матеріалів було забороненим.  

Щебінь отримували сортуванням шлаку, розробленого у відвалах. Вже тоді спіткнулися з 
рядом проблем: шлаки у відвалах є неоднорідними за складом й властивостями; залежно від умов 
охолодження ступінь їх кристалізації різна. Як наслідок – неоднакова їх пористість і міцність. У 
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зв'язку з цим проводилася вибіркова розробка старих відвалів. Також збагачували щебінь і пісок 
після розсіву шлаку шляхом домішування природного щебеню або піску.  

Щодо зол та золошлаків, то існують три основних напрямки їх утилізації в будівництві: 
використання в'яжучих властивостей золи; застосування зол та золошлаків у бетонах; розвиток 
виробництва пористих наповнювачів і легких бетонів різного призначення [26].  

Аналіз нормативної бази.  
ГОСТ 3344-73 «Щебінь і пісок шлакові для дорожнього будівництва. Технічні умови». 

Затверджено в 1973 році. Поширювався на щебінь і пісок, а також готові щебенево-піщані суміші із 
шлаків чорної та кольорової металургії, призначені для будівництва автомобільних доріг (покриттів, 
основ, додаткових шарів основ і інших конструктивних шарів дорожнього одягу) [18]. Вимоги 
стандарту не поширювалися на матеріали, застосовувані для приготування дорожнього 
цементобетонну. У 1983 році стандарт було поновлено. Для цих матеріалів нормувалися: зерновий 
склад; вміст пиловидних та глинистих часток; вміст слабких зерен; наявність домішок металу та 
сторонніх засмічувальних домішок; марка міцності за дробильністю та стираністю; морозостійкість; 
активність та стійкість структури шлаку (сировини) проти розпадів; величина ефективної сумарної 
питомої активності природних радіонуклідів шлаку.  

ГОСТ 9128-76 «Суміші асфальтобетонні дорожні, аеродромні і асфальтобетон. Технічні 
умови» дозволяв застосування металургійних шлаків і золи виносу теплоелектростанцій, як 
заповнювача й мінерального порошку в дорожніх асфальтобетонах всіх марок [18].  

Щебінь з металургійних шлаків дозволялося застосовувати в усіх типах та марках 
асфальтобетонів залежно від його марки за міцністю та стираністю, що іншими словами означало – 
без обмежень категорій доріг та конструктивних шарів. Мінеральний порошок мав виготовлятися 
виключно з основних металургійних шлаків або зол-виносу ТЕЦ і задовольняти встановленим 
вимогам [18].  

З введенням у дію ГОСТ 9128-84 в 1984 році обмежилася сфера застосування відходів 
промисловості, допускаючи використання зол-виносу і золошлакових сумішей в якості мінеральних 
порошків лише для пористого і високопористого асфальтобетону, а також щільного асфальтобетону 
лише марок II і III [19]. Для мінеральних порошків із золи нормувалися: зерновий склад; пористість; 
водостійкість зразків із суміші порошку з бітумом; показник бітумомісткості; втрати при 
прожарюванні; вміст активних оксидів кальцію і магнію, а також водорозчинних сполук.  

Зміни нормативної бази яскраво свідчить, що шлаки чорної та кольорової металургії в 
радянські часи були хорошою сировиною для виробництва дорожньо-будівельних матеріалів. 
Найбільшою мірою використовували шлаки чорної металургії, особливо доменні. Більше 50% 
доменних шлаків перероблялося в гранульований.  

Поширення шлаків по території України, хоча й нерівномірне, проте логістична складова 
робила їх ефективними й за межами промислових регіонів. Матеріали транспортували до об'єктів 
будівництва дешевим й розвиненим на той час залізничним та річковим транспортом. Тому в 
дорожньому будівництві вони були поширеними не лише в регіонах Донбасу й Кривбасу, де за 
критерієм дальності транспортування вони були місцевим матеріалом. Нерідко їх застосовували в 
безкам’яних північно-східних областях, у центрі та на півночі країни вздовж Дніпра, де переваг 
надавала доставка річковим транспортом.  

ВСН 185-75 «Технічні вказівки по використанню зол-виносу і золошлакових сумішей від 
спалювання різних видів твердого палива для спорудження земляного полотна і влаштування 
дорожніх основ і покриттів автомобільних доріг» регламентує застосування в дорожньому 
будівництві зол і золошлакових сумішей, одержуваних від спалювання в котлоагрегатах теплових 
електростанцій (ТЕС) твердого палива різного виду (бурого і кам'яного вугілля, торфу, горючих 
сланців) [24].  

При будівництві автомобільних доріг золи виносу сухого відбору використовували в якості 
активної гідравлічної добавки спільно з цементом або вапном, а також як самостійне 
повільнотвердіюче в'яжуче для влаштування дорожніх основ і покриттів з укріплених ґрунтів і 
відходів, одержуваних при дробленні кам'яних матеріалів.  

Золошлакові суміші застосовують у якості матеріалу для спорудження насипів земляного 
полотна або малоактивної гідравлічної добавки, в поєднанні з цементом при укріпленні ґрунтів на 
дорогах III-IV категорій. Критерієм придатності золошлакової суміші для зведення земляного 
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полотна вважають їх морозостійкість, яка характеризується величиною відносного морозного 
здимання.  

ГОСТ 25818-83 «Золи-виносу теплових електростанцій і бетонів» передбачав застосування 
зол-виносу сухого відбору як компонента для приготування важких, легких, пористих бетонів і 
будівельних розчинів [20]. Крім того, вони використовуються в якості тонкомолотої добавки для 
жаростійких бетонів і мінеральних в'яжучих. Золи поділяються на кислі (до 10% оксиду кальцію) й 
основні (більше 10%). При цьому нормувалися: вміст оксиду кальцію, оксиду магнію, сірчистих; 
сірчанокислих з'єднань в перерахунку на SО3, лужних оксидів в перерахунку на Na2O; втрата маси 
при прожарюванні; питома поверхня; залишок на ситі № 008; вологість золи – не більше 1% за 
масою; величина сумарної питомої активності природних радіонуклідів.  

ГОСТ 25592-83 «Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів» поширювався на 
золошлакові суміші гідровидалення, що застосовуються в якості компонента при приготуванні 
будівельних розчинів, а також важких, легких і пористих бетонів для збірних і монолітних бетонних і 
залізобетонних конструкцій і виробів [21]. Золошлакові суміші складаються з шлакового піску 
(розмір зерен від 0,315 до 5 мм) – і шлакового щебеню (розмір зерен крупніше 5 мм) з нормованими 
показниками якості: питома поверхня; втрата маси при прожарюванні; вміст оксидів кальцію і 
магнію, сірчистих і сірчанокислих сполук у перерахунку на SO3, лужних оксидів в перерахунку на 
Na2O; вологість – не вище 15% за масою; величина сумарної питомої активності природних 
радіонуклідів. Щебінь із золошлакової суміші повинен бути стійким проти силікатного і залізистого 
розпадів, відповідати вимогам по морозостійкості.  

ГОСТ 26633-85 «Бетон важкий. Технічні умови» (йому на заміну ГОСТ 26633- 91) 
встановлював вимоги до бетону та бетонної суміші для дорожніх і аеродромних покриттів, мостових 
конструкцій та виробів [22].  

Цей стандарт для бетону дорожніх і аеродромних покриттів, залізобетонних напірних і 
безнапірних труб, залізобетонних шпал, мостових конструкцій, стояків опор однозначно вимагав 
застосовуватися портландцемент на основі клінкеру з нормованим мінералогічним складом по ГОСТ 
10178-85. Допускалося для бетону дорожніх основ застосування й шлакопортландцементу.  

Для бетонів з маркою за морозостійкістю F200 і вище необхідно було використовувати 
портландцемент видів ПЦ-Д0, ПЦ-Д5 і ПЦ-Д20 за ГОСТ 10178-85. Застосування 
шлакопортландцементу і пуццоланового портландцементу для таких бетонів не допускалося.  

Для зниження витрати цементу і заповнювачів при приготуванні бетонів дозволялося 
використовувати золи-винесення, шлаки та золошлакові суміші ТЕС, що відповідають вимогам ГОСТ 
25818-83 і ГОСТ 25592-83.  

У якості заповнювача допускалося застосування щебеню з доменного шлаку за ГОСТ 5578-
76, щебеню і піску з шлаків теплових електростанцій, піску з відсівів дроблення гірських порід, а 
також дробленого бетону з некондиційних бетонних і залізобетонних виробів.  

Проте, у змінах та доповненнях до міждержавного стандарту ГОСТ 26633-91 від 2005 року 
були введені додаткові вимоги до заповнювачів бетонних дорожніх та аеродромних покриттів і 
основ, якими дозволяється застосовувати лише щебінь з вивержених, метаморфічних і осадових порід 
та з гравію [23].  

Таким чином, по рівню та кількості стандартів та норм, у 80-х роках минулого століття 
відбувалася значна активізація технічних досліджень і практичного використання цих матеріалів, що 
було пов'язано зі створенням і розвитком мережі автомобільних доріг у Західному Сибіру, 
Нечорноземній зоні бувшого СРСР, де ресурси традиційних дорожньо-будівельних матеріалів 
(високоміцного щебеню, піску, цементу) обмежені.  

У 90-х роках ХХ століття і на початку 2000-х застосування шлакових матеріалів та зол-виносу 
ТЕС в дорожньому будівництві Україні регламентувалося ще радянськими нормами й правилами. 
Прикладом масового застосування доменних шлаків був відомий проект реконструкції автодороги М-
05 Київ – Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки. Тільки у другій половині 2000-х 
розпочали перегляд нормативної бази.  

Нижче наводиться аналіз нормативних документів, у яких йдеться про використання відходів 
промисловості в сучасному дорожньому будівництві України.  

Стосовно спорудження земляного полотна із відходів промисловості. Є чинним ще досі ВСН 
185-75 щодо використання зол-виносу і золошлакових сумішей від спалювання різних видів твердого 
палива для спорудження земляного полотна. ДБН В.2.3-4 «Автомобільні дороги» видання 2007 та 
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2015 років дозволяє без обмежень споруджувати насипи із відходів промисловості, які під дією 
погодно-кліматичних факторів мало змінюють свої фізико-механічні властивості (з врахуванням 
вимог чинного законодавства стосовно поводження з відходами) [14].  

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 «Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних 
матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво», 
що прийшов на зміну ВБН В.2.3-218-002-95 [15], встановлює вимоги до застосування укріплених 
цементом зол-виносу теплових електростанцій, сумішей золошлакових теплових електростанцій, 
дисперсних металургійних шлаків, гранульованих доменних шлаків, пісків з відпрацьованих 
формувальних сумішей ливарного виробництва в шарах основи дорожнього одягу. Для цих 
матеріалів нормується міцність на стиск водонасичених зразків, міцність на розтяг при згині, 
коефіцієнт морозостійкості та конструктивні товщини шарів з таких матеріалів.  

ДСТУ Б.В.2.7-149:2008 «Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для 
автомобільних доріг» скасовує ГОСТ 3344-83 й встановлює вимоги до щебеню та щебенево-піщаних 
сумішей із шлаків металургійних (доменні, сталеплавильні та шлаки кольорової металургії), які 
призначені для влаштування та ремонту шарів дорожнього одягу й для укріплення узбіч на 
автомобільних дорогах загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України [3]. В 
ньому нормуються основні показники якості: зерновий склад (фракції або суміші фракцій); вміст 
пиловидних та глинистих часток, у тому числі глини у грудках; вміст слабких зерен; наявність 
домішок металу та сторонніх засмічувальних домішок; марка щебеню (за дробильністю та 
стиранністю); морозостійкість; активність та стійкість структури проти розпаду; величина ефективної 
сумарної питомої активності природних радіонуклідів у шлаку.  

Стандарт дозволяє застосовувати щебенево-піщані суміші із шлаків. Вони використовуються 
для влаштування шарів дорожнього одягу із сумішей щільного зернового складу, шарів дорожнього 
одягу способом заклинювання без застосування в'яжучих матеріалів, виготовлення органо-
мінеральних сумішей. Порівнюючи показники якості та значення вимог можна зробити висновок, що 
діючий ДСТУ Б.В.2.7-149:2008 практично не відрізняється від ГОСТ 3344-83.  

У 2000-х прийшов час ремонтувати та підсилювати збудовані під старі навантаження дороги. 
Є два напрямки вирішення такої задачі, що дозволяють або швидко відремонтувати покриття 
існуючих автомобільних доріг, або будувати шари дорожнього одягу зі збільшеними 
характеристиками міцності та більшою довговічністю. Прикладом першого напрямку можуть 
служити різні модифікації технологій регенерації і ресайклінгу, коли за один прохід переробляють 
верхній шар зруйнованого покриття з додаванням малої кількості нових дорожньо-будівельних 
матеріалів. Другий напрям ширше: він включає застосування таких матеріалів, як цементобетон, 
щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА) і багатьох інших також композитних матеріалів на 
основі асфальто- і цементобетону.  

ВБН В.2.3-218-537:2008 «Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з 
використанням гранульованих доменних шлаків» дозволяє застосовувати гранульований доменний 
шлак в якості самостійного в'яжучого, а також як активну добавку до цементу та бітуму в органо-
мінеральних сумішах для основ дорожніх одягів. Повторне використання дорожніх матеріалів та 
відходів промисловості – так можна охарактеризувати ці відомчі норми, в чому і є їх новизна [16].  

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні й асфальтобетон дорожній та аеродромний. 
Технічні умови» [4] прийнято на зміну ДСТУ Б В.2.7-119- 2003, який в свою чергу скасував 
радянський стандарт на асфальтобетони ГОСТ 9128-84.  

У якості заповнювача для асфальтобетонів цим стандартом дозволяється застосовувати 
щебінь з металургійних шлаків найвищих марок за дробильністю та зносом у поличковому барабані, 
притаманних виверженим та метаморфічним гірським породам. Головною вимогою є стабільність 
хімічного складу та механічних характеристик, що потребує підвищеного контролю та додаткових 
витрат на переробку (сортування) відходів промисловості. В умовах панування популізму, 
комерційних інтересів і низької культури виробництва – це шлях до зниження якості і довговічності 
асфальтобетону, тобто назад.  

У якості мінерального порошку молоті, виключно основні, металургійні шлаки допускається 
використовувати у складі асфальтобетонної суміші марки ІІ. Переважна область використання таких 
асфальтобетонних сумішей у верхньому шарі покриття та основі при виконанні будівельних робіт на 
автомобільних дорогах та міських вулицях ІІІ та ІV категорій.  
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На думку фахівців, які випробовують матеріали за методикою «Суперпейв», є досить спірним 
питанням у відношенні колієстійкості та водостійкості асфальтобетонів на мінеральному порошку із 
молотого шлаку.  

Використання зол-виносу і золошлакових сумішей в якості мінеральних порошків для 
асфальтобетонів новим вітчизняним стандартом не допускається. Це пояснюється зростанням 
навантаження на дороги та підвищенням вимог до асфальтовяжучого. ДСТУ Б В.2.7-127:2015 
«Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебеневомастикові. Технічні умови» з відходів 
промисловості допускає застосування лише щебеню з металургійних шлаків високих марок за 
дробильністю та стиранністю [5].  

Технічні вказівки по використовуванню зол-виносу і золошлакових сумішей від спалювання 
різних видів твердого палива для спорудження земляного полотна й влаштування дорожніх основ та 
покриттів автомобільних доріг [24] продовжує діяти не змінюючись, що свідчить про зниження 
практики застосування цих матеріалів і пояснюється відсутністю розвитку мережі в регіонах країни, 
де ці відходи промисловості поширені.  

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 «Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для 
бетонів. Технічні умови» [6] та ДСТУ Б В.2.7-211:2009 «Будівельні матеріали. Суміші золошлакові 
теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови» хоч і введені в дію, проте мало чим 
відрізняються від замінених ними ГОСТ 25818-91 та ГОСТ 25592-91.  

ДСТУ Б В.2.7-211:2009 «Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій 
для бетонів. Технічні умови» поширюється на золошлакові суміші, які утворюються на теплових 
електростанціях при сумісному гідровидаленні золи і шлаку в процесі спалювання вугілля в 
пилоподібному стані і які застосовують як компонент для виготовлення будівельних розчинів, а 
також важких, легких та ніздрюватих бетонів для збірних і монолітних бетонних та залізобетонних 
конструкцій та виробів. Стандарт не поширюється на золошлакові суміші для бетонів гідротехнічних 
споруд, труб, шпал, опор ЛЕП та спеціальних видів бетонів, зокрема жорсткого дорожнього бетону. 
Шлаковий щебінь золошлакової суміші повинен мати стійкість проти силікатного і залізистого 
розпадів. Втрата маси при визначенні стійкості проти силікатного і залізистого розпадів повинна 
бути відповідно не більше 8 % і 5 % [7].  

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 «Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам`яних 
матеріалів» встановлює вимоги до матеріалів та технології влаштування шарів основи дорожнього 
одягу з активних та високоактивних доменних шлаків [8].  

З появою на вітчизняному ринку обладнання для технології холодного ресайклінгу фактично 
з’явився спосіб влаштування органо-шлако-мінеральний матеріал на основі гранульованого 
активного або високоактивного доменного шлаку. Мінеральне в'яжуче не містить високомарочного 
цементу, основний його компонент – гранульований доменний шлак. Але для пришвидшення його 
твердіння додається невелика кількість низькомарочного цементу. Характерно, що гранульований 
активний доменний шлак фракції 0-40 мм дозволяється додавати у найбільш поширені в будівництві 
марки такого матеріалу в середньому 10-30%, максимум – до 50% від маси матеріалу.  

Стосовно цементу. Для бетону, що застосовується в дорожніх та аеродромних покриттях, 
необхідно використовувати лише портландцемент згідно з національними стандартами.  

В шарах основи дозволяється застосовувати й шлакопортландцемент марок понад 300 [14], 
проте вміст молотого шлаку у складі цементу суттєво обмежується і складає до 30% його маси [9].  

Властивості шлакопортландцементів залежать від якості шлаку і від його кількості. Зазвичай 
шлакопортландцемент характеризується уповільненим твердінням і зниженою морозостійкістю в 
порівнянні з портландцементом. Для дорожнього будівництва придатні тільки 
шлакопортландцементи підвищеної якості. Такі цементи можуть бути отримані при більш тонкому 
помелі шлаку і при певному хімічному складі останнього. В умовах панування комерційних 
інтересів, підробок цементу й низької культури виробництва дотримання цих вимог є 
проблематичним. Тому на даному етапі застосування шлакопортландцементів в дорожньому 
будівництві – це шлях до зниження якості і довговічності матеріалів на основі 
шлакопортландцементу.  

ДСТУ Б В.2.7-43-96 «Бетони важкі. Технічні умови» встановлює вимоги до технологічних 
процесів та складових важкого бетону, одним з яких може бути щебінь із золошлакової суміші, що 
утворилася від спалювання вугілля на теплових електростанціях у топках котлів з рідким і твердим 
шлаковидаленням [10]. Тобто, цим стандартом не дозволяється використання металургійних шлаків у 
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складі дорожнього (важкого) бетону. Норми зобов’язують використовувати щебінь з щільних 
гірських порід. А застосування золошлакового щебеню і піску є обмеженим  у складі важких 
бетонів для виготовлення збірних і монолітних бетонних конструкцій та виробів та за умови 
дотримання високих вимог по стійкості проти силікатного і залізистого розпадів відповідно до [7].  

Пояснити ці обмеження можна тим, що бетонні дорожні покриття є будівельними 
конструкціями, які піддаються впливу низьких температур при сильному зволоженні, а також впливу 
протиожеледних солей. У зв'язку з цим необхідне використання крупного заповнювача з підвищеною 
стійкістю до впливу повторного заморожування – відтавання  і солей хлоридів.  

Таким чином, ДСТУ Б В.2.7-43-96, як і ГОСТ 26633, для будівництва бетонних дорожніх та 
аеродромних покриттів і основ дозволяє застосовувати лише щебінь з вивержених, метаморфічних і 
осадових порід та з гравію.  

ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016 «Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу» для 
приготування бетонних сумішей як крупний заповнювач дозволяє використовувати щебінь з шлаків 
згідно з ДСТУ Б В.2.7-39 [11].  

Хоча цей стандарт-настанова поширюється на влаштування шарів жорсткого дорожнього 
одягу з використанням бетонних сумішей, що відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-96, який у свою 
чергу використання шлакового щебеню не дозволяє.  

Також спірними на думку багатьох опитаних фахівців є норми наведені й стосовно 
використання портландцементу з вмістом шлаку 20-35% для приготування бетонних сумішей для 
шарів покриття та основи. Так, наприклад, норми Білорусі обмежують цей показник 15% [17].  

ДСТУ Б EN 12620:2013 «Заповнювачі для бетону (EN 12620:2002+A1:2008, IDT)» дозволяє 
застосування шлакового наповнювача у складі бетону, при цьому жорстко регламентується вміст 
компонентів, що впливають на рівномірність зміни об'єму доменних шлаків, не допускають наявності 
силікатного та залізистого розпаду [12], чому також придають особливого значення діючі вітчизняні 
норми лише на шлаковий щебінь із золошлакової суміші [7]. 

Отримані результати дослідження.  
Таким чином, у спадок від Радянського Союзу Україні дісталися будівельні нормативи на 

використання відходів промисловості, введені в дію до 1990 року. Після отримання незалежності, 
український уряд виділив кошти для переробки окремих, найбільш важливих для дорожнього 
будівництва радянських нормативів і їх переклад на українську мову. Переробка нормативів 
обмежилася включенням в норми доповнень, що стосуються нових сфер і способів застосування 
відходів промисловості у дорожньому будівництві (регенерація з додаванням штучних матеріалів – 
відходів промисловості, шлакооргано-мінеральні матеріали тощо). Незважаючи на те, що перегляд 
радянських будівельних норм був поверхневим, це все ж таки пом'якшило проблему з забезпеченістю 
дорожньої галузі нормативною базою і дійсно не створює нормативних перешкод застосуванню 
відходів промисловості у дорожньому будівництві.  

У даний час, в національному реєстрі будстандартів зареєстровано три категорії документів, 
схвалених для застосування в проектуванні, будівництві й ремонті доріг:  

1) Переглянуті радянські відомчі будівельні норми й правила щодо спорудження земполотна 
із зол та золошлаків;  

2) Державні та галузеві норми й стандарти, розроблені за часів незалежності на основі 
радянських будівельних норм і правил;  

3) Будівельні стандарти, які були розроблені шляхом адаптації Євростандарту EN 206-1, що 
охоплює наступну тематику:  

 виробництво й контролювання якості бетонних сумішей, бетонів, виробів і конструкцій;  
 заповнювачів та наповнювачів (природних матеріалів, продуктів промислової переробки або 

матеріалів, що використовуються повторно, та їх сумішей), які застосовуються для усіх видів бетону, 
бетон для дорожнього будівництва та улаштування інших покриттів, а також при виготовленні 
бетонних та залізобетонних збірних виробів.  

Дійсно, діюча база стандартів не створює нормативних перешкод застосуванню відходів 
промисловості у дорожньому будівництві. Активно вона змінюється останні два десятиліття. В її 
основу покладено напрацювання 70-80- х років ХХ століття, що пояснюється значними обсягами 
дорожньо-будівельних робіт, статистичних даних та досліджень того періоду.  

Новизна нормативів полягає не так у нових показниках якості або вимогах до них, як у 
розширенні нових сфер і способів застосування відходів промисловості у дорожньому будівництві.  
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Головні напрямками застосування металургійних шлаків, зол-виносу та золошлаків теплових 
електростанцій у дорожнього будівництва практично не змінилися за п’ятдесят років.  

Майже залишилася без змін нормативна база щодо застосування золи і золошлакових 
сумішей для спорудження земляного полотна. У зв'язку з дефіцитом мінеральних ґрунтів ще 
актуальнішою стає задача розробки та сприяння впровадженню досить надійних і економічних 
конструкцій автодорожніх насипів при новому будівництві з застосуванням місцевих матеріалів – 
відходів промисловості, зокрема зол-виносу ТЕС та золошлаків.  

Оновлено стандарти в питанні використання шлакового щебеню, піску та готових щебенево-
піщаних сумішей із відвальних шлаків чорної й кольорової металургії для влаштування основ.  

Завдяки новим нормам з’явилася можливість застосування доменного шлаку та золи сухого 
вловлювання в якості самостійного в'яжучого. Як активну добавку до цементу та бітуму в зв’язних 
шарах із органо-мінеральних сумішей його регламентовано застосовувати для відновлення шарів 
основи автомобільних доріг, зокрема з використанням технології холодного ресайклінгу.  

У якості заповнювача для асфальтобетонів сьогоднішніми нормами дозволяється 
застосовувати щебінь з металургійних шлаків найвищих марок за дробильністю та зносом у 
поличковому барабані, притаманних виверженим та метаморфічним гірським породам. Головною 
вимогою є стабільність хімічного складу та механічних характеристик, що потребує підвищеного 
контролю та додаткових витрат на переробку (сортування) відходів промисловості.  

У якості мінерального порошку молоті виключно основні металургійні шлаки допускається 
використовувати у складі асфальтобетонної суміші марки ІІ. Переважна область застосування таких 
асфальтобетонних сумішей у верхньому шарі покриття та основі при виконанні будівельних робіт на 
автомобільних дорогах та міських вулицях ІІІ та ІV категорій. А от золу-виносу і золошлакові суміші 
взагалі заборонено використовувати для цих цілей, що пояснюється зростанням навантаження на 
дороги та підвищенням вимог до асфальтов’яжучого.  

Нормативна база щодо застосування жорсткого дорожнього цементобетонну не дозволяє 
використання металургійних шлаків в якості заповнювача. У складі важких бетонів, призначених для 
виготовлення збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій та виробів, застосування 
золошлакового щебеню і піску дозволяється, але обмежено.  

Висновки. 
За останні двадцять років на автомобільних дорогах України збільшилася кількість 

великовантажних автомобілів й інтенсивність руху, внаслідок чого зросли вимоги до якості 
матеріалів та технологій будівництва доріг. У відповідь на такий виклик показники якості 
будівельних матеріалів розвиваються не стільки у напрямку їх асортименту чи підвищення вимог, 
скільки у напрямку нормування однорідності, тобто забезпечення сталих властивостей. Перш за все 
це стосується матеріалів дорожнього покриття, а саме асфальто- та цементобетонів.  

Таким вимогам найбільше відповідають матеріали, що виготовляються із однорідної 
сировини, програмуючи сталі властивості кінцевого продукту. Відходи промисловості не є такою 
сировиною. Вони характеризуються нестабільними властивостями. Через це, як свідчать норми, 
матеріали мають численні вимоги до показників фізико-механічних і хімічних якостей. Відтак, 
переважна сфера їх застосування  в земляному полотні й основах дорожнього одягу автомобільних 
доріг і аеродромів.  

Промислові відходи є місцевими матеріалами в сенсі дальності транспортування. Не слід 
забувати, що перевезення в 1970-1980-х здійснювалася не тільки автотранспортом, а й залізницею, 
так званим попутним вантажем, коли на виробництво везли сировину, а звідти відходи – штучні 
заповнювачі. За рахунок цього знижувалася вартість доставки, що давало економічні переваги в його 
використанні. До того ж, шлаки, наприклад, були копійчаними за ціною. У ті часи на них бізнес не 
робили, а реально намагалися звільнитися від відходів. Таким чином, вартість в поєднанні з 
масовістю і доступністю транспортування, безумовно, робили їх поза конкуренцією серед сипучих 
інертних матеріалів для дорожнього будівництва. У порівнянні з минулим, зараз кардинально 
протилежна ситуація як в частині відпускної вартості, так і в частині логістики.  

У порівнянні з природними наповнювачами шлакоматеріали відрізняються за вартістю всього 
на відсотки, а не на порядки, як було в минулому. Транспортуються вони переважно 
автотранспортом, тобто на 80-100 км від промислового виробництва, що в 5-6 разів збільшує їх 
вартість на об'єкті порівняно з вартістю природних кам'яних матеріалів. Якщо додати доставку 
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великовантажними машинами й так розбитою мережею місцевих доріг промислових регіонів, 
отримаємо «від’ємну економіку» з точки зору руйнування інфраструктури країни й регіонів.  

Потрібно враховувати, що масовість доставки і зниження транспортної складової вкрай 
важлива, коли розглядається варіант спорудження дорожніх насипів і основ з відходів промисловості. 
Вирішувати цю проблему необхідно за рахунок перевезень залізничним і річковим транспортом, що 
сьогодні різко обмежує можливості використання відходів промисловості через незадовільний стан 
складових цих видів транспорту.  

Характерно, що сучасні умови відрізняються від часів радянського минулого масового 
застосування відходів промисловості в дорожньому будівництві логістичною складовою і цілями: 
якщо тоді це реально була утилізація відходів з точки зору відпускної ціни, то зараз це бізнес, 
комерція. Тому і вирішується ця проблема виключно на основі техніко-економічного порівняння 
можливих варіантів конструкцій та матеріалів, в яких промислові відходи часто «програють».  

Навіть за умови позитивного ефекту, досягнутого реформуванням системи технічного 
регулювання в дорожній галузі України, слід зазначити, що поширення використання відходів 
промисловості відбувається при повній відсутності механізмів стимулювання залізничного й 
річкового транспорту та неадекватній відпускній ціні, що не створює необхідні й достатні умови їх 
масового застосування. Отже, комплексний механізм реалізації намірів уряду щодо широкого 
застосування відходів промисловості у дорожньому будівництві країни обмежений. Тому необхідна 
розробка низки заходів організаційного, наукового та практичного спрямування для успішної 
реалізації даної ініціативи.  
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РЕФЕРАТ 

Дмитрієв М.М.  Використання відходів виробництва в дорожньому будівництві України / 
М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, О.Г. Островерхий, А.М. Дмитриченко // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – 
Вип. 1 (48).  

У аналітичному огляді наведено аналіз вітчизняних стандартів якості дорожньо-будівельних 
матеріалів і конструктивів, що застосовуються з використанням відходів промисловості 
(металургійних шлаків, зол-виносу теплових електростанцій, золошлаків тощо). Відзначимо, що це 
питання не нове й окремі його аспекти вже висвітлювалися в спеціальних виданнях і в засобах 
масової інформації. Однак представлений узагальнений матеріал буде корисний не тільки фахівцям 
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дорожнього будівництва, а також і особам, які хотіли б знати, як і чому застосовуються відходи 
промисловості в дорожньому будівництві.  

В огляді дані загальні поняття і описані принципи та особливості будівельних норм і правил, 
стандартів нагляду і контролю, які діяли й діють в Україні з часів масового будівництва доріг у 70-80-
х роках минулого століття та зараз. На основі цього аналізу сформульовані висновки, які повинні 
бути прийняті до уваги при ініціюванні питання застосування відходів металургійної промисловості 
та енергетики в галузі дорожнього будівництва нашої держави. Матеріали, викладені в цьому огляді, 
призначені для службовців державних органів влади та фахівців промисловості й дорожньої галузі, 
включаючи розробників будівельних норм і стандартів, дослідників, вчених, проектувальників, 
будівельників, постачальників, викладачів і студентів навчальних закладів, які готують кадри для 
будівництва, зокрема автомобільних доріг та аеродромів.  

Для збору, перевірки та аналізу інформації застосовувалися засоби якісного методу.  
Збір і перевірка інформації проводилися згідно з потребами аналізу. Дослідження 

проводились методом ітерацій. Для збору інформації, необхідної для проведення аналізу, 
використовувалися дві категорії інформаційних ресурсів: людські й документальні.  

Перевірка адекватності, цілісності, достовірності, обґрунтованості і застосовності інформації 
досягалася шляхом порівняння інформації, отриманої альтернативними засобами, а також з 
використанням дедуктивного та послідовного методів аналізу. В якості основного джерела 
інформації використовувалася база нормативно-технічних документів та людські носії інформації.  

Людські ресурси включали вторинні джерела інформації в особі фахівців консультантів та 
першоджерела в особі респондентів – фахівців недержавних організацій і підприємств дорожньої 
галузі України.  

Отримання інформації від респондентів здійснювалося шляхом проведення усних опитувань і 
бесід. З метою забезпечення об'єктивності і повноти отримуваної інформації застосовувалася техніка 
неформалізованого, неструктурованого опитування з подальшою перевіркою отриманої від 
респондента інформації шляхом її порівняння з документальною інформацією, отриманою з 
основних джерел.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ШЛАКИ, ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ЗОЛОШЛАКОВІ СУМІШІ, 
МАТЕРІАЛИ, СТАНДАРТИ, НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО. 

 
ABSTRACT 

Dmitriev M.M., Gameliak I.P., Ostroverkhyi O.G., Dmytrychenko A.M. Use of production waste in 
road construction of Ukraine. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific 
and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The analytical review provides an analysis of domestic quality standards for road construction 
materials and structures used with industrial waste (metallurgical slag, thermal plant fly-ashes, mixes of fly-
ash, etc.). Note that this issue is not new and some aspects of it have already been covered in special 
publications and in the media. However, the presented generalized material will be useful not only for road 
construction specialists, but also for people who would like to know how and why industrial waste is used in 
road construction. 

The review gives general concepts and describes the principles and features of building norms and 
regulations, standards of supervision and control that have operated and operate in Ukraine since the mass 
construction of roads in the 70-80s of last century and now. Based on this analysis, conclusions are 
formulated that should be taken into account when initiating the use of waste from the metallurgical industry 
and energy in the field of road construction of our country. The materials presented in this review are 
intended for government officials and industry and road professionals, including developers of building 
norms, researchers, scientists, designers, builders, suppliers, teachers and students of educational institutions 
who train personnel for construction, in particular roads and airfields. 

Qualitative method tools were used to collect, verify and analyze information.  
Information was collected and verified according to the needs of the analysis. The research was 

performed by the method of iterations. To collect the information needed for the analysis, two categories of 
information resources were used: human and documentary. 

Verification of the adequacy, integrity, reliability, validity and applicability of information was 
achieved by comparing the information obtained by alternative means, as well as using deductive and 
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consistent methods of analysis. The base of normative and technical documents and human data carriers 
were used as the main source of information. 

Human resources included secondary sources of information in the person of consultants' specialists 
and primary sources in the person of respondents – specialists of non-governmental organizations and 
enterprises of the road industry of Ukraine.  

Obtaining information from respondents was carried out through oral interviews and interviews. In 
order to ensure the objectivity and completeness of the information obtained, the technique of informal, 
unstructured survey was used, followed by verification of the information received from the respondent by 
comparing it with documentary information obtained from the main sources. 

The authors of the review express their deep gratitude to the persons who kindly provided the 
necessary information.  

KEYWORDS: SLAG, PRODUCTION WASTE, MIXES OF FLY-ASH, MATERIALS, 
STANDARDS, NORMATIVE DOCUMENTS, ROAD CONSTRUCTION. 

 
РЕФЕРАТ 

Дмитриев Н.Н. Использование отходов производства в дорожном строительстве Украина / 
Н.Н. Дмитриев, И.П. Гамеляк, А.Г. Островерхий, А.Н. Дмитриченко // Вестник Национального 
транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 
2021. – Вып. 1 (48). 

В аналитическом обзоре приведен анализ отечественных стандартов качества дорожно-
строительных материалов и конструктивов, применяемых с использованием отходов 
промышленности (металлургических шлаков, зол-уноса тепловых электростанций, золошлаков и 
т.д.). Отметим, что это вопрос не новый и отдельные его аспекты уже освещались в специальных 
изданиях и в средствах массовой информации. Однако представленный обобщенный материал будет 
полезен не только специалистам дорожного строительства, а также и лицам, которые хотели бы 
знать, как и почему применяются отходы промышленности в дорожном строительстве. 

В обзоре даны общие понятия и описаны принципы и особенности строительных норм и 
правил, стандартов надзора и контроля, действовали и действуют в Украине со времен массового 
строительства дорог в 70-80-х годах прошлого века и сейчас. На основе этого анализа 
сформулированы выводы, которые должны быть приняты во внимание при инициировании вопроса 
применения отходов металлургической промышленности и энергетики в области дорожного 
строительства нашего государства. Материалы, изложенные в этом обзоре, предназначенные для 
служащих государственных органов власти и специалистов промышленности и дорожной отрасли, 
включая разработчиков строительных норм и стандартов, исследователей, ученых, проектировщиков, 
строителей, поставщиков, преподавателей и студентов учебных заведений, которые готовят кадры 
для строительства, в частности автомобильных дорог и аэродромов. 

Для сбора, проверки и анализа информации применялись средства качественного метода. 
Сбор и проверка информации проводились в соответствии с потребностями анализа. 

Исследования проводились методом итераций. Для сбора информации, необходимой для проведения 
анализа, использовались две категории информационных ресурсов: человеческие и документальные. 

Проверка адекватности, целостности, достоверности, обоснованности и применимости 
информации достигалась путем сравнения информации, полученной альтернативными средствами, а 
также с использованием дедуктивного и последовательного методов анализа. В качестве основного 
источника информации использовалась база нормативно-технических документов и человеческие 
носители информации. 

Человеческие ресурсы включали вторичные источники информации в лице специалистов 
консультантов и первоисточники в лице респондентов - специалистов негосударственных 
организаций и предприятий дорожной отрасли Украины. 

Получение информации от респондентов осуществлялось путем проведения устных опросов и 
бесед. С целью обеспечения объективности и полноты получаемой информации применялась техника 
неформализованного, неструктурированного опроса с последующей проверкой полученной от 
респондента информации путем ее сравнения с документальной информацией, полученной из 
основных источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШЛАКИ, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА, ЗОЛОШЛАКОВЫЕ СМЕСИ, 
МАТЕРИАЛЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету»



156 

АВТОРИ: 
Дмитрієв Микола Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

аеропорти, Національний транспортний університет, e-mail: dntu.dnn@ukr.net, тел. (+38044) 280-70-
73, orcid.org/0000-0003-0443-5469. 

Гамеляк Ігор Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аеропорти, 
Національний транспортний університет, e-mail: gip65n@gmail.com., +380503524124 orcid.org/0000-
0001-9246-7561. 

Островерхий Олег Григорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри аеропорти, 
Національний транспортний університет, e-mail: oostroverkhiy@gmail.com, 
+380974848976, orcid.org/0000-0003-2182-2209. 

Дмитриченко Андрій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
транспортного права та логістики, Національний транспортний університет, e-mail: 
andrew_d@ukr.net, +380502816006, orcid.org/0000-0001-6144-7533. 

AUTHORS: 
Dmitriev Mykola Mykolayovich, Doctor of Engineering Sciences, Professor, professor at the 

Department of «Airports», National Transport University, e-mail: dntu.dnn@ukr.net, tel. (+38044) 280-70-
73, orcid.org/0000-0003-0443-5469. 

Gameliak Igor Pavlovich, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of department 
«Airports», National Transport University, e-mail: gip65@gmail.com, +380503524124, orcid.org/0000-
0001-9246-7561. 

Ostroverkhyi Oleg Grigorovich, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, аssociate 
Professor at the Department of «Airports», National Transport University,  
e-mail: oostroverkhiy@gmail.com, +380974848976, orcid.org/0000-0003-2182-2209. 

Dmytrychenko Andij Mykolayovich, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 
associate professor of department transport law and logistic, National Transport University, e-mail: 
andrew_d@ukr.net, +380502816006, orcid.org/0000-0001-6144-7533. 

АВТОРЫ: 
Дмитриев Николай Николаевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

аэропорты, Национальный транспортный университет, e-mail: dntu.dnn@ukr.net, тел. (+38044) 280-70-
73, orcid.org/0000-0003-0443-5469. 

Гамеляк Игорь Павлович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
аэропорты, Национальный транспортный университет, e-mail: gip65n@gmail.com., +380503524124 
orcid.org/0000-0001-9246-7561. 

Островерхий Олег Григорьевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
аэропорты, Национальный транспортный университет, e-mail: oostroverkhiy@gmail.com, 
+380974848976, orcid.org/0000-0003-2182-2209. 

Дмитриченко Андрей Николаевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
транспортного права и логистики, Национальный транспортный университет, e-mail: 
andrew_d@ukr.net, +380502816006, orcid.org/0000-0001-6144-7533. 

 
РЕЦЕНЗЕНТИ: 
Мозговий В.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії Національного транспортного університету. 
Оксень Є.І., доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділення 

досліджень технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах ДП НДІБК.  
REVIEWER: 
Mozgoviy V.V., Dr. Tech. Sciences, Professor, Head of the Department of Road Building Materials 

and Chemistry of the National Transport University.  
Oxen Y.I., dr. Sciences, Prof., Leading researcher of the department of researches of technical 

condition of buildings and constructions at dangerous geological processes of DP NDIBK.  

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



157 

УДК 378.1+378.9  DOI: 10.33744/2308-6645-2021-1-48-157-165  
UDC 378.1+378.9  

 
АНАЛІЗ РІВНЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО КУРСУ ФІЗИКИ  
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Іщенко Р.М., кандидат фізико-математичних наук, Національний транспортний університет, 

Київ, Україна, rm_ischenko@ukr.net, orcid.org/0000-0003-0158-4020 
 

ANALYSIS OF THE LEVEL OF MAIN COMPONENTS OF SUBJECT COMPETENCE FROM 
GENERAL EDUCATIONAL COURSE OF PHYSICS OF TECHNICAL SPECIALTIES STUDENTS 
 

Ishchenko R.M., Ph. D., National Transport University, Kyiv, Ukraine, rm_ischenko@ukr.net, 
orcid.org/0000-0003-0158-4020 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ КУРСУ ФИЗИКИ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Ищенко Р.Н., кандидат физико-математических наук, Национальный транспортный 

университет, Киев, Украина, rm_ischenko@ukr.net, orcid.org/0000-0003-0158-4020 
 
Постановка проблеми. 
Основу професіоналізму випускників технічних університетів складають фундаментальні 

наукові знання [1, c. 4]. Зокрема, під час опанування навчальних дисциплін, що входять до циклу 
природничо-наукової та математичної підготовки, студенти технічного університету, незалежно від 
форми освітньої системи, а також країни, в якій знаходиться вказаний заклад вищої освіти (ЗВО), 
повинні набути наступних загальних компетентностей: знати фундаментальні закони природничих 
наук; вміти застосовувати їх на практиці, використовуючи математичний апарат і сучасне програмне 
забезпечення; володіти досвідом досліджень на сучасному обладнанні [2, c. 2799]. 

Фізика, в свою чергу, є обов’язковою навчальною дисципліною, що входить до циклу 
природничо-наукової та математичної підготовки студентів, які здобувають освіту за технічними 
спеціальностями. Загальні та професійні компетентності, набуті студентами під час вивчення курсу 
загальної фізики, сприяють формуванню їх наукового світогляду і наукового стилю мислення та є 
вкрай необхідними для подальшого успішного опанування навчальних дисциплін, що входять до 
циклу професійної підготовки. Необхідно відзначити, що для успішного опанування студентами 
курсу загальної фізики рівня технічного університету, необхідно мати відповідний загальноосвітній 
рівень предметної компетентності з фізики. Однак, як показують численні наукові публікації та 
багаторічний досвід роботи, загальноосвітній рівень предметної компетентності з фізики студентів 
першого курсу бажає бути кращим. Відповідно, у більшості студентів виникають суттєві складнощі 
під час вивчення курсу загальної фізики в технічному університеті. Вищезазначене призводить до 
порушення принципу наступності в процесі вивчення фізики. Тому, перед тим, як починати читати 
курс загальної фізики студентам першого курсу, важливо знати їх реальний рівень предметної 
компетентності з загальноосвітнього курсу фізики. Таку інформацію можна отримати з результатів 
вхідного контролю з вказаної навчальної дисципліни та усних і письмових опитувань студентів. 
Аналіз результатів вказаних заходів дозволяє скоригувати освітній процес та розробити алгоритм дій 
для подолання складнощів, які виникають у студентів під час вивчення фізики рівня технічного 
університету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Успішне використання тестової методики та анкетування під час проведення вхідного 

контролю рівня ключових і предметних компетентностей студентів з загальноосвітнього курсу 
фізики обґрунтовано в роботах багатьох вітчизняних та закордонних вчених: Аванесова В.С., 
Атаманчука П.С., Богатирьова О.І., Єрофєєвої Г.В., Кулик Л.О., Кулішенка В.М., Матвійчука О.В., 
Пастушенка С.М., Подласова С.О., Пономаренко О.В., Рімлянда В.І., Сергієнка В.П., Сердюкової 
Н.В., Ткаченко А.В. та ін. Зокрема, у роботі Матвійчука О.В. та Подласова С.О. [3, c. 116] за 
результатами анкетування та вхідного тестування з фізики студентів ряду вітчизняних технічних ЗВО 
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окреслено основні недоліки попереднього етапу навчання студентів, а саме: недостатнє розуміння 
теоретичного матеріалу з фізики; невміння розв’язувати фізичні задачі; складнощі при необхідності 
запам’ятовувати формули, термінологію, означення, поєднувати теорію з практикою; проблеми з 
організацією самостійної роботи. У роботі Пастушенка С.М., Кулішенка В.М. та Лень Т.С. [4, c. 153] 
за результатами вхідного тестування з фізики студентів чотирьох технічних університетів Києва 
зроблено висновок, що у більшості з них знання з курсу фізики загальноосвітньої школи слабкі та 
несистематизовані. За результатами анкетування і тестування студентів Національного університету 
міста Сан Дієго (Каліфорнія, США) зроблено висновок, що рівень засвоєння студентами 
університетського курсу фізики залежить від рівня їх попередньої підготовки з вказаної навчальної 
дисципліни, а також від інтервалу часу між закінченням школи і початком вивчення фізики в 
університеті [5, c. 11]. У роботі Рімлянда В.І. [6, c. 343] виконано аналіз результатів вхідного 
тестування з фізики студентів Тихоокеанського державного університету (Хабаровськ, Росія) та 
виявлено, що близько половини студентів отримали оцінку «незадовільно». 

Отже, під час огляду наукових статей і навчально-методичних розробок за обраною тематикою 
дослідження виявлено достатню кількість робіт, в яких проведено аналіз рівня підготовки студентів з 
загальноосвітнього курсу фізики за результатами вхідного контролю, що містив ті чи інші системи 
тестових завдань, орієнтованих, переважно, на розпізнавання та співставлення теоретичного 
матеріалу з фізики. Однак робіт, в яких аналіз загальноосвітнього рівня предметної компетентності 
студентів з фізики здійснювався за результатами вхідного контролю, завдання якого складалися б із 
фізичних задач, у науково-педагогічній літературі не знайдено. 

Формування цілей статті. 
Враховуючи вищезазначене, мета статті полягає в аналізі рівня основних компонентів 

предметної компетентності з загальноосвітнього курсу фізики студентів першого курсу, які 
навчаються за технічними спеціальностями за результатами усних і письмових опитувань та вхідного 
контролю, що містив задачі з вказаної навчальної дисципліни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За словами Пінчук О.П. [7, c. 7], рівень предметної компетентності з загальноосвітнього курсу 

фізики – це системна властивість особистості студента, що виражається в наявності у нього міцних 
знань з фізики, які відповідають певному ступеню навчання, в умінні застосовувати ці знання для 
пояснення природних явищ і процесів з позиції розуміння природничо-наукової картини світу, 
розв’язувати навчальні задачі та завдання практичного змісту, в здатності пов’язувати зміст 
програмного навчального матеріалу з розвитком технологій. У структурі предметної компетентності 
з фізики загальноприйнято виділяти три основні компоненти (див. рис. 1): когнітивний, діяльнісний, 
особистісний [8, c. 153]. 
 

 
Рисунок 1 – Структура предметної компетентності з фізики 

Figure 1 – Structure of subject competence from physics 
 

Когнітивний компонент містить зміст навчального матеріалу, що включає: наукові факти, 
фундаментальні ідеї та гіпотези; теорії, принципи, поняття та закони, які надають змогу пояснити 
перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності, характеризувати сучасну фізичну 
картину світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, оволодіти 
основними методами наукового пізнання і використати набуті знання в практичній діяльності; 
розкриття причинно-наслідкових зв’язків між фізичними явищами, процесами, законами; уміння 
систематизувати інформацію, робити узагальнення тощо. 

Діяльнісний компонент предметної компетентності з фізики зорієнтований на використання 
фізичних знань у конкретних ситуаціях і передбачає наявність умінь і навичок розв’язувати різні 
типи фізичних задач; виконувати та захищати лабораторні роботи і проекти з фізики; самостійно 
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планувати проведення спостережень, дослідів, опрацьовувати результати досліджень, аналізувати, 
узагальнювати, робити висновки, уміння самостійно здобувати інформацію з різних джерел; 
відтворювати набуті фізичні знання у різних формах (усній, письмовій, графічній тощо) та 
використовувати їх на практиці; приймати участь у колективній роботі, дискусії, висловлювати 
власні думки. 

Особистісний компонент предметної компетентності з фізики включає мотиви, емоції, 
цінності, особистісне ставлення, навички самоорганізації студента під час освітнього процесу, 
передбачає виховання особистісних якостей студента, формування у нього ціннісного ставлення до 
набутих знань, умінь і навичок [9, с. 260]. 

Для аналізу основних компонентів предметної компетентності студентів з загальноосвітнього 
курсу фізики використовувалися результати усних і письмових опитувань та вхідного контролю з 
фізики, що проводилися на початку 2017-2018, 2018-2019 та 2019-2020 навчальних років. У 
зазначених заходах приймали участь студенти наступних спеціальностей: 015 «Професійна освіта 
(транспорт)», 101 «Екологія», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 
131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні 
технології». Загальна кількість студентів, що приймали участь в опитуваннях та написанні вхідного 
контролю з фізики на початку трьох зазначених навчальних років, становила 540 осіб. Задачі до 
вхідного контролю представлено в недавній роботі [10].  

Як виявилося, під час виконання завдань вхідного контролю у більшості студентів виникли 
значні складнощі під час розв’язування як якісних, так і кількісних задач. Зокрема, у багатьох з них 
виникли проблеми з переведенням одиниць вимірювання фізичних величин у SI (System 
Іnternational). Деяка кількість студентів не змогла коректно виконати навіть прості арифметичні 
обчислення. 

Розподіл результатів вхідного контролю за розділами фізики представлено на рис. 2. На 
вказаному рисунку видно, яка кількість студентів (у відсотках) розв’язали задачі з того чи іншого 
розділу фізики. Як виявилося (див. рис. 2), в 2017-2018, 2018-2019 та в 2019-2020 навчальних роках 
студенти більш успішно справилися з задачами з механіки. Найменша кількість студентів в усіх 
зазначених навчальних роках розв’язали задачі з магнетизму та коливань і хвиль. 
 

 
 

Рисунок 2 – Розподіл результатів вхідного контролю за розділами фізики 
Figure 2 – Distribution of entrance control results by physics sections 

 
На рис. 3 представлено усереднений за три навчальні роки розподіл балів, які отримали 

студенти за виконання завдань вхідного контролю з фізики (максимальна кількість балів – 12). Як 
виявилося (див. рис. 3), третина студентів (33.4%) отримали нуль балів, переважна кількість 
студентів (53.6%) отримали оцінки початкового рівня (1-3 бали), та лише незначна кількість 
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студентів (13%) отримали оцінки середнього рівня (4-6 балів). Більше шести балів не отримав 
жодний студент протягом трьох навчальних років. Середній бал студентів за вхідний контроль з 
фізики становив 1.5 балів з 12 можливих. Отже, результати вхідного контролю з фізики свідчать про 
те, що рівень предметної компетентності з загальноосвітнього курсу фізики студентів технічних 
спеціальностей виявився достатньо низьким.  
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Рисунок 3 – Розподіл балів за вхідний контроль з фізики 
Figure 3 – Distribution of scores for entrance control from physics 

 
Процес розв’язування задач з фізики входить до діяльнісного компоненту предметної 

компетентності з фізики та є обов’язковою складовою освітнього процесу в технічному університеті, 
оскільки сприяє розвитку наукового стилю мислення студентів, реалізації внутрішньопредметних та 
міжпредметних зв’язків, що, в свою чергу, забезпечує в подальшому успішне опанування більшості 
дисциплін циклу професійної підготовки відповідних фахівців. Достатньою умовою для розв’язання 
задач з фізики є набуття студентами відповідних умінь і навичок під час розв’язування задач з 
викладачем на практичних заняттях і консультаціях, самостійному розгляді прикладів розв’язання 
задач та, власне, самостійному розв’язуванні задач та складанні власних. Однак, необхідною умовою 
для розв’язання фізичних задач є знання і розуміння теоретичного матеріалу з вказаної навчальної 
дисципліни, тобто наявність у студентів належного рівня когнітивного компоненту предметної 
компетентності з фізики. Саме недостатній рівень знань основних понять, принципів, законів 
загальноосвітнього курсу фізики, на думку автора, є однією з причин того, що у студентів виникли 
значні складнощі під час розв’язування навіть простих якісних і кількісних задач, які були включені 
до вхідного контролю з фізики [10]. 

Як показує власний педагогічний досвід, орієнтація випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів на розв’язання тестових завдань призводить до того, що більшість з них поступово 
втрачають такі навички, як запам’ятовування розглянутого теоретичного матеріалу з фізики і 
подальше його відтворення без допоміжних засобів (конспектів, підручників, електронних носіїв 
інформації тощо). Незважаючи на стрімкий розвиток інформаційних технологій, коли будь-яку 
інформацію можна легко знайти в інтернеті чи за допомогою різних електронних пристроїв, навички, 
пов’язані з запам’ятовуванням теоретичних відомостей з фізики та подальшим їх самостійним 
відтворенням з метою практичного використання, зокрема, для розв’язання задач, виконання та 
захисту лабораторних робіт, є достатньо важливими. 

Ще одна причина низького балу за вхідний контроль з фізики може бути пов’язана з 
недостатньою мотивацією студентів до вивчення природничих і точних дисциплін, зокрема, фізики 
[11, с. 9]. Крім того, результати письмових та усних опитувань студентів, що проводилися на перших 
практичних заняттях з фізики протягом останніх трьох навчальних років, показали, що близько 
половини від загальної кількості студентів не розуміють, для чого вивчати цю традиційно складну 
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для багатьох дисципліну. Студенти першого курсу ще не усвідомлюють, що більшість тем з курсу 
загальної фізики є основою для подальшого вивчення дисциплін, що входять до циклу професійної 
підготовки. Отже, недостатня мотивація студентів до вивчення фізики та нерозуміння значущості 
курсу загальної фізики для подальшого навчання, негативно впливають на мотивацію студентів до 
написання вхідного контролю з вказаної дисципліни. Останнє особливо проявилося під час 
написання вхідного контролю з фізики на початку 2019-2020 навчального року, за результатами 
якого приблизно чверть студентів навіть не приступили до розв’язування задач. Вищезазначене 
вказує на недостатній рівень особистісного компоненту предметної компетентності студентів-
першокурсників з фізики. 

Для покращення ситуації, що склалася, пропонується внести наступні корективи до організації 
освітнього процесу з фізики в технічному університеті. Щоб підвищити рівень особистісного 
компоненту предметної компетентності студентів з фізики, зокрема, безпосередньо підвищити 
мотивацію студентів до написання вхідного контролю з фізики, рекомендовано прирівняти оцінку за 
вхідний контроль до оцінки поточного контролю та в подальшому враховувати її під час підрахунку 
балів за перший семестр навчання, як пропонується в роботі [12, с. 434]. Щоб підвищити рівень 
когнітивного і діяльнісного компонентів предметної компетентності студентів з фізики, під час 
проведення поточного контролю, крім усних опитувань і тестових завдань, доцільно використовувати 
фізичний диктант. Вказана форма поточного контролю сприятиме розвитку у студентів таких 
важливих навичок, як запам’ятовування основних понять, принципів, законів фізики та самостійне їх 
відтворення. Необхідно приділити більше уваги вивченню таких розділів курсу загальної фізики, як 
магнетизм та, особливо, коливання та хвилі, оскільки саме з розв’язанням задач з вказаних розділів 
фізики під час написання вхідного контролю в усіх зазначених навчальних роках у студентів виникли 
найбільші проблеми. Взагалі, розділ коливання та хвилі вважається традиційно складним для 
вивчення, оскільки його розгляд супроводжується використанням складніших математичних 
викладок. На практичних заняттях, зокрема, під час розгляду основ теорії похибок, є доцільним 
повторити основні одиниці SI, похідні одиниці SI, що мають спеціальні назви та їх співвідношення, а 
також множники для утворення десяткових кратних одиниць та їх назви, оскільки під час 
розв’язування кількісних задач вхідного контролю у багатьох студентів виникли проблеми з 
переведенням одиниць вимірювання фізичних величин у SI.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, аналіз результатів вхідного контролю з фізики показав, що більшість студентів 

першого курсу мають недостатній рівень предметної компетентності з загальноосвітнього курсу 
фізики. Для покращення ситуації, що склалася, пропонується внести наступні корективи до 
організації освітнього процесу з фізики в технічному університеті. Щоб підвищити рівень 
особистісного компоненту предметної компетентності студентів з фізики, зокрема, підвищити їх 
мотивацію до виконання завдань вхідного контролю, рекомендовано включити оцінку за вхідний 
контроль до бально-рейтингової системи оцінювання студентів у першому семестрі. Для підвищення 
рівня когнітивного і діяльнісного компонентів предметної компетентності студентів з фізики 
рекомендується під час проведення поточного контролю, разом з іншими формами, використовувати 
фізичний диктант, що сприятиме розвитку в студентів таких важливих навичок, як запам’ятовування 
основних теоретичних відомостей з фізики та самостійне їх відтворення. Пропонується приділити 
більше уваги вивченню таких розділів курсу загальної фізики, як магнетизм та, особливо, коливання 
та хвилі, оскільки задачі з вказаних розділів фізики під час вхідного контролю розв’язала найменша 
кількість студентів. Під час проведення практичних занять варто повторити основні та похідні 
одиниці SI, а також множники для утворення десяткових кратних одиниць та їх назви. 

Наступну роботу планується присвятити аналізу ролі міжпредметних зв’язків фізики з 
дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з організації інформаційної безпеки. 

 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Фундаментальність освіти та її роль у підготовці інноваційно орієнтованих фахівців  
/ М.Ф. Дмитриченко, Б.І. Хорошун, О.М. Язвінська, Н. М. Глушенок // Вісник Національного 
транспортного університету. – 2010. – № 21 (1). – С. 3-7. 

2. Склярова Е.А. Проблемы технического образования / Е.А. Склярова, Г.В. Ерофеева, 
А.М. Лидер // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10 (12). – С. 2798-2800. 

3. Матвійчук О.В. Модель реалізації принципу наступності навчання фізики у загальноосвітній 
та вищій технічній школі на засадах компетентнісного підходу / О.В. Матвійчук, С.О. Подласов // 

Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету»



162 

Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер.: 
Педагогічна. – 2015. – Вип. 21. – С. 115-118. https://doi.org/10.32626/2307-4507.2015-21.115-118. 

4. Пастушенко С.М. Вхідний контроль знань студентів з фізики у вищих навчальних закладах / 
С.М. Пастушенко, В.М. Кулішенко, Т.С. Лень // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. – Вип. 21. – С. 150-154. 

5. Serdyukova N.V. The relationship between students attainment in general physics course and their 
pre-course preparation / N.V. Serdyukova // Physical and mathematical education. – 2018. – Issue 3 (17). – 
P. 8-12. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2018-017-3-001. 

6. Римлянд В.И. Входной контроль по физике студентов первого курса / В.И. Римлянд // 
Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». – 2018. – Том 9, № 1. – С. 342-346. URL: 
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_57_1.pdf. 

7. Пінчук О.П. Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі 
навчання фізики засобами мультимедійних технологій: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / 
Пінчук Ольга Павлівна; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. 

8. Кожушко С.П. Сутність та структура феномену «компетентність майбутнього фахівця у 
здійсненні професійної взаємодії» / С.П. Кожушко // Науковий вісник Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка, психологія, філософія. – 2014. – Вип. 
199 (2). – С. 150-157. 

9. Сондак О.В. Забезпечення структури предметних компетентностей студентів засобами 
індивідуалізації навчання / О.В. Сондак // Наукові записки Кіровоградського державного 
педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Сер.: Проблеми методики фізико-
математичної і технологічної освіти. – 2015. – Вип. 7 (3). – С. 256-261. 

10. Іщенко Р.М. Аналіз загальноосвітнього рівня предметної компетентності з фізики 
здобувачів вищої освіти технічного університету за результатами вхідного контролю / Р.М. Іщенко, 
Г.Л. Ісаєнко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла 
Тичини. – 2020. – Вип. 2. – Част. 2. – С. 68-78. 

11. Вернидуб Р.М. Забезпечення якостi професiйної пiдготовки майбутнього вчителя: полiтика 
селекцiї / Р.М. Вернидуб // Міждисциплінарні дослідження складних систем. – 2019. – № 15. – С. 5-
17. https://doi.org/10.31392/iscs.2019.15.005. 

12. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ и входного контроля знаний студентов 
технического вуза / В.У. Ямалиев, А.А. Кудрейко, Д.А. Чурилов, О.А. Баулин // Нефтегазовое дело: 
электронный научный журнал. – 2014. – № 2. – С. 425-437. https://dx.doi.org/10.17122/ogbus-2014-2-
425-437. 

 
REFERENCES 

1. Dmutruchenko, M.F., Horoshyn, B.I., Yazvinska, O.M., Glyshenok, N.M. (2010). Fundamentalnist 
osvitu ta yiyi rol y pidgotovci inovaciyno orientovanuh fahivciv [Fundamentality of education and its role in 
the preparation of innovative-oriented specialists]. Visnyk Nacionalnogo transportnogo universutetu – 
Bulletin of National transport university, 21 (1), 3-7 [in Ukrainian]. 

2. Sklyarova, Ye.A., Yerofeyeva, G.V., Lider, A.M. (2013). Problemy tekhnicheskogo obrazovaniya 
[Problems of technical education]. Fundamentalnyye issledovaniya – Fundamental research, 10 (12), 2798-
2800 [in Russian]. 

3. Matviychuk, О.V., Podlasov, S.О. (2015). Model realizatsiyi pryntsypu nastupnosti navchannya 
fizyky u zahalnoosvitniy ta vyshchiy tekhnichniy shkoli na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [Model of 
realization of the principle of continuity of succession in physics in general education and the highest 
technical schools of the basis of competence-based approach]. Zbirnyk naukovykh prats Kam'yanets-
Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiyenka. Ser.: Pedahohichna – Collection of scientific 
works of Kamyanets-Podilsky national university named after Ivan Ogienko. Ser.: Pedagogical, 21, 115-118. 
https://doi.org/10.32626/2307-4507.2015-21.115-118 [in Ukrainian]. 

4. Pastushenko, S.M., Kulishenko, V.M., Len, T.S. (2011). Vkhidnyy kontrol znan studentiv z fizyky 
u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Entrance control of students' knowledge of physics in higher education 
institutions]. Naukovuy visnuk Yjgorodskogo natsionalnoho universutetu. Ser.: Pedagogika. Socialna robota 
– Scientific bulletin of Uzhgorod national university. Ser.: Pedagogy. Social work, 21, 150-154 [in 
Ukrainian]. 

5. Serdyukova, N.V. (2018). The relationship between students attainment in general physics course 
and their pre-course preparation. Physical and mathematical education, 3 (17), 8-12. 
https://doi.org/10.31110/2413-1571-2018-017-3-001 [in English]. 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



163 

6. Rimlyand, V.I. (2018). Vkhodnoy kontrol po fizike studentov pervogo kursa [The initial test on 
physics for first year students]. Elektronnoye nauchnoye izdaniye «Uchenyye zametki TOGU» – Electronic 
scientific publication "Scientific notes of TOGU", 9 (1), 342-346. URL: 
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_57_1.pdf [in Russian]. 

7. Pinchuk, O.P. (2011). Formuvannya predmetnykh kompetentnostey uchniv osnovnoyi shkoly v 
protsesi navchannya fizyky zasobamy multymediynykh tekhnolohiy. Avtoreferat Diss. [Formation of subject 
competencies of primary school students in the process of teaching physics by means of multimedia 
technologies. Author's abstract]. Kyiv, 2011. 20 p. [in Ukrainian]. 

8. Kozhushko, S.P. (2014). Sutnist ta struktura fenomenu "kompetentnist maybutnoho fakhivtsya u 
zdiysnenni profesiynoyi vzayemodiyi" [The essence and structure of the phenomenon "competence of the 
future specialist in the implementation of professional interaction"]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho 
universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Ser.: Pedahohika, psykholohiya, filosofiya – 
Scientific bulletin of National university of bioresources and environmental sciences of Ukraine. Ser.: 
Pedagogy, psychology, philosophy, 199 (2), 150-157 [in Ukrainian]. 

9. Sondak, O.V. (2015). Zabezpechennya struktury predmetnykh kompetentnostey studentiv 
zasobamy indyvidualizatsiyi navchannya [Ensuring the structure of subject competencies of students by 
means of individualization of education]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho 
universytetu im. Volodymyra Vynnychenka. Ser.: Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi i 
tekhnolohichnoyi osvity – Scientific notes of Kirovohrad state pedagogical university named after 
Volodymyr Vynnychenko. Ser.: Problems of methods of physical-mathematical and technological education, 
7 (3), 256-261 [in Ukrainian]. 

10. Ishchenko, R.M., Isaienko, G.L. (2020). Analiz zahalnoosvitnoho rivnya predmetnoyi 
kompetentnosti z fizyky zdobuvachiv vyshchoyi osvity tekhnichnoho universytetu za rezultatamy vkhidnoho 
kontrolyu [Analysis of the general level of subject competence from physics of technical university students 
based on the results of the entrance control]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho 
pedahohichnoho universytetu im. Pavla Tychyny – Collection of scientific works of Uman state pedagogical 
university named after P. Tychyna, 2 (2), 68-78 [in Ukrainian]. 

11. Vernydub, R.M. (2019). Zabezpechennya yakosti profesiynoyi pidhotovky maybutnoho 
vchytelya: polityka selektsiyi [Providing the quality of future teacher training: selection policy]. 
Mizhdystsyplinarni doslidzhennya skladnykh system – Interdisciplinary studies of complex systems, 15, 5-
17. https://doi.org/10.31392/iscs.2019.15.005 [in Ukrainian]. 

12. Yamaliev, V.U., Kudreyko, A.A., Churilov, D.A., Baulin, O.A. (2014). Sravnitelnyy analiz 
rezultatov YEGE i vkhodnogo kontrolya znaniy studentov tekhnicheskogo vuza [Comprehensive analysis: 
result of the unified state exam and education survey in the technical university]. Neftegazovoye delo: 
elektronnyy nauchnyy zhurnal – Oil and gas business: electronic scientific journal, 2, 425-437. 
https://dx.doi.org/10.17122/ogbus-2014-2-425-437 [in Russian]. 

 
РЕФЕРАТ 

Іщенко Р.М. Аналіз рівня основних компонентів предметної компетентності з 
загальноосвітнього курсу фізики студентів технічних спеціальностей / Р.М. Іщенко // Вісник 
Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – 
К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

У статті за результатами вхідного контролю проведено аналіз рівня основних компонентів 
предметної компетентності з загальноосвітнього курсу фізики студентів першого курсу, що 
навчаються за технічними спеціальностями. 

Об’єкт дослідження – рівень основних компонентів предметної компетентності з 
загальноосвітнього курсу фізики студентів-першокурсників, що навчаються за технічними 
спеціальностями. 

Мета роботи – аналіз рівня основних компонентів предметної компетентності з 
загальноосвітнього курсу фізики студентів першого курсу, які навчаються за технічними 
спеціальностями за результатами усних і письмових опитувань та вхідного контролю, що містив 
задачі з вказаної навчальної дисципліни. 

Методи дослідження – для досягнення мети роботи використовувалися наступні методи: 
аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, формулювання висновків. 

Аналіз результатів вхідного контролю з фізики показав, що більшість студентів першого курсу 
мають недостатній рівень предметної компетентності з загальноосвітнього курсу фізики. 
Проаналізовано причини низького балу студентів за вхідний контроль з фізики. Для покращення 
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ситуації, що склалася, запропоновано внести деякі корективи до організації освітнього процесу з 
фізики в технічному університеті, спрямовані на підвищення рівня когнітивного, діяльнісного та 
особистісного компонентів предметної компетентності студентів з фізики. Зокрема, рекомендовано 
включити оцінку за вхідний контроль до бально-рейтингової системи оцінювання студентів у 
першому семестрі; разом з іншими формами проведення поточного контролю, використовувати 
фізичний диктант. 

Результати статті можуть бути впроваджені в освітній процес під час викладання курсу 
загальної фізики студентам технічних та педагогічних університетів. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розгляд наукових методів, які 
сприяють підвищенню мотивації студентів технічних спеціальностей до вивчення фізики. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ФІЗИКИ, КОМПОНЕНТИ 
ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ З ФІЗИКИ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
КУРС ФІЗИКИ, ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. 

 
ABSTRACT 

Ishchenko R.M. Analysis of the level of main components of subject competence from general 
educational course of physics of technical specialties students. Visnyk National Transport University. Series 
«Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. – 
Issue 1 (48). 

According to the results of the entrance control, the analysis of the level of main components of 
subject competence from the general educational physics course of the first-year students studying in 
technical specialties was performed in this paper. 

The object of the study – the level of the main components of subject competence from the general 
educational physics course of the first-year students studying in technical specialties. 

Purpose of the study – to analyze the level of the main components of subject competence from the 
general educational physics course of the first-year students studying in technical specialties based on the 
results of oral and written surveys and entrance control, which contained tasks from the specified academic 
discipline. 

Method of the study – for the purpose of the study, the following methods were used: analysis, 
synthesis, systematization, generalization, formulation of conclusions. 

Analysis of the results of the entrance control from physics revealed that most first-year students have 
an insufficient level of subject competence from the general educational course of physics. The reasons of 
low score of students for entrance control from physics are analyzed. To improve the situation, it is proposed 
to make some adjustments to the organization of the educational process from physics at the technical 
university, aimed at improving the level of cognitive, activity and personal components of subject 
competence from physics of students. In particular, it is recommended to include the score for entrance 
control in the score-rating system of student assessment in the first semester; together with other forms of 
current control, to use physical dictation. 

The results of the article can be introduced into the educational process while teaching the general 
physics course to students of technical and pedagogical universities. 

Forecast assumptions about the object of study – consideration of scientific methods that enhance the 
motivation of students of technical specialties to study physics. 

KEY WORDS: SUBJECT COMPETENCE FROM PHYSICS, COMPONENTS OF SUBJECT 
COMPETENCE, ENTRANCE CONTROL FROM PHYSICS, GENERAL EDUCATIONAL COURSE OF 
PHYSICS, TECHNICAL SPECIALTIES. 

 
РЕФЕРАТ 

Ищенко Р.Н. Анализ уровня основных компонентов предметной компетентности по 
общеобразовательному курсу физики студентов технических специальностей / Р.Н. Ищенко // 
Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-
технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье по результатам входного контроля проведен анализ уровня основных компонентов 
предметной компетентности по общеобразовательному курсу физики студентов первого курса, 
обучающихся по техническим специальностям. 

Объект исследования – уровень основных компонентов предметной компетентности по 
общеобразовательному курсу физики студентов-первокурсников, обучающихся по техническим 
специальностям. 
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Цель работы – анализ уровня основных компонентов предметной компетентности по 
общеобразовательному курсу физики студентов первого курса, обучающихся по техническим 
специальностям по результатам устных и письменных опросов и входного контроля, содержащего 
задачи по указанной дисциплине. 

Методы исследования – для достижения цели работы использовались следующие методы: 
анализ, синтез, систематизация, обобщение, формулирование выводов. 

Анализ результатов входного контроля по физике показал, что большинство студентов первого 
курса имеют недостаточный уровень предметной компетентности по общеобразовательному курсу 
физики. Проанализированы причины низкого балла студентов по входному контролю по физике. Для 
улучшения сложившейся ситуации, предложено внести некоторые коррективы в организацию 
образовательного процесса по физике в техническом университете, направленные на повышение 
уровня когнитивного, деятельностного и личностного компонентов предметной компетентности 
студентов по физике. В частности, рекомендовано включить оценку за входной контроль в балльно-
рейтинговую систему оценивания студентов в первом семестре; вместе с другими формами 
проведения текущего контроля, использовать физический диктант. 

Результаты статьи могут быть использованы в учебном процессе при преподавании курса 
общей физики студентам технических и педагогических университетов. 

Прогнозные предположения по развитию объекта исследования – рассмотрение научных 
методов, способствующих повышению мотивации студентов технических специальностей к 
изучению физики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПО ФИЗИКЕ, КОМПОНЕНТЫ 
ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПО ФИЗИКЕ, 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС ФИЗИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
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ВСТУП 
На відміну від попередніх досліджень, що базувалися на вивченні витратних механізмів оцінки 

дорожніх умов і транспортних потоків, що рухаються автомобільними дорогами, а також знань, 
отриманих щодо забезпечення умов безперервного, безпечного та зручного руху, що ґрунтувалися на 
визначенні вигод від роботи автомобільних доріг на макро- та мікрорівні їх функціонування [1], у 
цьому дослідженні умови руху оцінюються через визначення попиту водіїв транспортних засобів на 
рух автомобільними дорогами, дорожні умови яких мають забезпечувати цей попит. Тобто, попит 
водіїв на рух автомобільними дорогами повинен бути задоволений відповідними транспортно-
експлуатаційними характеристиками автомобільних доріг, що забезпечують потрібні умови руху 
транспортних потоків. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 
Відомо [2] , що «Дорожня обстановка – це сукупність факторів, що характеризуються 

дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем 
організації дорожнього руху (наявність та стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього 
обладнання, світлофорів), які повинен ураховувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та 
прийомів керування транспортним засобом». 

Водіїв транспортних засобів слід вважати суб’єктами дорожнього руху. Таким чином, під їхнім 
керуванням формується транспортна маса (М) (об’єм руху, об’єм транспортного потоку) – це 
кількість досліджуваних транспортних одиниць. Цей вимірник може бути скаляром або вектором. 
Скалярна транспортна маса складається з одиниць, що знаходяться в спокої чи у русі, для яких нічого 
невідомо про напрямок наміченого переміщення чи переміщення, що вже відбувається, та які 
математично характеризуються лише визначеною величиною. Векторна транспортна маса має 
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просторово-часову інформацію про джерело та стік (пункти призначень), а у більшості випадків – і 
про визначений момент часу перевезення. Це така транспортна маса, перевезення якої або вже 
здійснюється, або є відповідне на те розпорядження. Векторне поняття транспортної маси не містить 
у собі ще нічого про дійсно пройдений шлях та необхідного для цього часу, і тому є статичною 
величиною. 

Щоб автомобільна дорога змогла б виконати своє призначення – а саме забезпечити умови 
безперервного, безпечного та зручного руху [1, 3], маємо застосувати надалі поняття «Транспортний 
шлях» (L) – це не тільки відстань між початковим пунктом чи пунктом зародження перевезення, 
тобто джерелом і своїм кінцевим пунктом чи пунктом призначення, але одночасно є також і своїм 
напрямком. Таким чином, з позицій математики транспортний шлях є вектором. Шлях від пункту А 
до пункту В не ідентичний шляху від В до А. Одиницями виміру транспортного шляху є метр, 
кілометр, миля, морська миля чи будь-яка інша міра довжини. 

Окремим оціночним параметром, який характеризує вибір водія для подальшого користування 
мережею автомобільних доріг, слід вважати «Транспортний час» (Т) – це проміжок часу, необхідний 
для процесу перевезень, він дорівнює часу перебування транспортного засобу в дорозі. 

Останнє дійсно може бути найголовнішим показником щодо перебування водія та його 
автомобіля в стані дорожнього руху. Окрім того, завдяки цьому показнику, є можливість 
порівнювати та приймати рішення щодо вибору маршруту, а також оцінювати опосередковано умови 
руху, у тому числі, дорожні умови. 

Транспортна робота МL визначається як скалярний добуток вектора транспортної маси М та 
вектора шляху L [4-6]. Таким чином, МL є скаляром і може підсумовуватися. Ця величина не 
віднесена до визначеного проміжку часу. При визначенні МL перший зі співмножників може бути 
узятий у дійсних чи в тарифних одиницях маси, а другий – як дійсно пройдений шлях чи як тарифна 
відстань. Це дає чотири можливості інтерпретації добутку МL [7]. 

Необхідно відразу застерегти від змішання понять транспортної роботи, що представляє собою 
в основному статистичну величину, і механічної роботи, що робить автомобіль завдяки силі тяги, що 
розвивається ним, на визначеному шляху. Механічна робота визначається при розрахунках часу руху 
й може бути завжди виражена витратою енергії, наприклад, у літрах витраченого пального. 
Математично механічна робота є скалярним добутком вектору сили, що діє в напрямку руху, та 
вектору шляху. Інакшим є випадок транспортної роботи, один компонент якої, хоча і є вектором у 
напрямку шляху, але, ні в якому разі, не виражає силу, необхідну для його подолання. 

З погляду статистики байдуже, проходить автомобіль вагою в 10 т на відрізку 100 км на підйом 
чи під ухил, тому що транспортна робота в обох випадках дорівнює 1000 т-км. Звичайно, із погляду 
механіки існує велике розходження між цими двома випадками, тому що при русі на підйом 
автомобіль має виконувати роботу, а при русі під похил може існувати надлишок енергії, що має бути 
погашений гальмуванням. Тому звичайний зв’язок між витратою енергії та транспортною роботою 
має тільки статистичний, а не фізичний зміст. 

Обидві одиниці виміру, тобто тонно-кілометр і пасажиро-кілометр, відомі кожному фахівцю з 
транспорту. Одиниці т-км та інші повинні записуватися, у всякому разі, як добуток, а не як дріб т/км, 
тобто не як відношення двох основних вимірників, що часто присутнє навіть у службовому вживанні. 

Транспортна робота (МL) може також називатися перевізною роботою, транспортною чи 
перевізною продукцією. 

Транспортна продуктивність (МL / T) визначається добутком транспортної маси М і 
транспортного шляху L, віднесеним до транспортного часу Т. Вона може бути також підрахована як 
транспортна робота МL, віднесена до часу Т, або як добуток транспортної маси М та швидкості L / Т, 
або ж як інтенсивність транспортного потоку М / Т помножена на шлях L. Уже ці три визначення 
транспортної продуктивності вказують на можливість застосування цього поняття. Іноді транспортна 
продуктивність виражається в невірних одиницях виміру, а саме в одиницях транспортної роботи, 
тобто при цьому відсутнім є зв’язок із часом. 

У разі потреби робиться розходження між транспортною продуктивністю у вантажних 
перевезеннях (наприклад, брутто ткм/рік чи нетто ткм/рік), продуктивністю перевезень у 
пасажирському сполученні (пасажиро-км/рік) і транспортною (чи краще експлуатаційною) 
продуктивністю (авт-км/рік). В СРСР продуктивність транспорту у вантажних перевезеннях мала 
назву вантажообігу [8]. Відношення до визначеного інтервалу часу є обов’язковим у всіх цих 
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випадках. Для того щоб одночасно врахувати масу, шлях і швидкість, уводиться показник 
транспортної дії МL2 / Т як добуток транспортної роботи МL і швидкості L / Т чи ж як 
продуктивність транспорту МL / Т, помножена на шлях L. На залізницях Радянського Союзу ця 
величина використовувався як показник порівняння роботи в диспетчерській службі [9]. Показники, 
позначені там як транспортні одиниці, порівнюються із собівартістю і дозволяють швидко визначати 
економію. Показник транспортної дії виправдав себе також при порівняльному розгляді 
транспортних літаків [10] і при порівнянні ефективності різних транспортних засобів. Його можна 
використовувати при оцінці заходів щодо раціоналізації роботи [11]. 

Однією з головних умов використання автомобільним транспортом мережі автомобільних 
доріг є рух нею з достатньо високими швидкостями. Якщо раніше [12] для автомобільних доріг 
максимумом показника ефективності вважали досягнення інтенсивності транспортного потоку 
значення пропускної здатності автомобільної дороги, то зараз, ураховуючи суспільно-економічну 
значимість мережі автомобільних доріг, пропонується використовувати критерієм ефективності 
показник продуктивності роботи дороги, що найкраще відповідає руху великих за обсягами 
транспортних потоків із достатньо великими швидкостями руху за умови необхідного рівня безпеки 
дорожнього руху. Головною перевагою цього показника є урахування швидкості руху транспортного 
потоку поряд з урахуванням його інтенсивності. Продуктивність роботи дороги визначається як 
добуток швидкості руху на об’єм транспортного потоку: 

,NVП 


     (1) 

де П – продуктивність роботи автомобільної дороги; 


V – середня швидкість руху; 

N – об’єм транспортного потоку. 
Зниження швидкості руху транспортних засобів із ростом об’єму руху дозволяє припустити, 

що на графіку залежності продуктивності від щільності руху буде спостерігатися максимальне 
значення продуктивності роботи дороги. 

Оптимізація роботи транспортної системи полягає в максимізації продуктивності дороги за 
умов досягнення необхідної швидкості руху, а також забезпечення умов безперервного, безпечного та 
зручного руху транспортних потоків. Усе це має бути оцінено досягненням суспільно-економічної 
ефективності роботи автомобільної дороги [11]. 

Зворотним показником до продуктивності є економічна категорія «Трудомісткість». Аналогом 
останньої щодо оцінки умов руху транспортних потоків автомобільними дорогами слід вважати 
«Працездатність дороги». 

Працездатність дороги – це потенційна здатність дороги як інженерної споруди виконувати 
максимально можливий обсяг транспортної роботи з належною ефективністю протягом заданого 
транспортного часу. 

Ще можна казати, що «Працездатність автомобільної дороги» – це її транспортно-
експлуатаційний стан, при якому вона здатна виконувати функції щодо забезпечення умов 
безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів із наданням рівномірного 
наземного доступу в будь-які місцевості країни переміщення людей і транспортування вантажів з 
належною ефективністю. 

Отже бачимо, що чим вище працездатність дороги, тим менше потрібно транспортного часу на 
виконання транспортної роботи. Щоб більше підкреслити саме транспортну складову 
функціонування дороги надаємо нову назву показнику працездатності дороги – показник «Супротив 
руху». 

Таким чином «Супротив руху» – величина обернено зворотна транспортній продуктивності. 
Вона може бути також підрахована як транспортний час Т віднесений до транспортної роботи МL, 
або як відношення темпу руху Т / L до транспортної маси М, або ж як щільність транспортної маси у 
часі Т / М віднесена до транспортного шляху L. Уже ці три визначення показника супротиву руху 
вказують на можливість застосування цього поняття і потребують визначення його як «Тріада 
дорожнього руху». 
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Загалом «Тріада» (грец. Τριάς) – єдність, поняття утворене трьома роздільними членами або 
частинами. Діалектична тріада в філософії (матеріалістичної діалектиці) – потрійний ритм руху, 
буття і мислення. Тріада – в кельтської міфології троїчність жіночої природи (дівчинка, мати, стара) в 
культах богині-матері і троїчність часу (минуле, сучасне, майбутнє) та їх взаємопов’язана єдність, без 
початку і кінця. У матеріалістичній діалектиці поширена так називана діалектична тріада «теза – 
антитеза – синтез». Під «тезою» мається на увазі деяка ідея, теорія або рух. Як опозиція до себе, теза, 
викликає негативне твердження – «антитеза». Протилежність тези і антитези триває до тих пір, поки 
не знаходиться таке рішення, яке виходить за рамки і тези, і антитези, визнаючи, однак, їх відносну 
цінність і намагаючись зберегти гідності і уникнути недоліків. Це рішення, яке є третім діалектичним 
кроком, називається «синтезом». Одного разу досягнутий синтез, в свою чергу, може стати першою 
сходинкою нової діалектичної тріади. 

Тріада дорожнього руху – це виникнення транспортного попиту (теза) через вибір окремими 
водіями конкретного транспортного шляху як транспортної пропозиції (антитеза) з боку мережі 
автомобільних доріг в обраний транспортний час (синтез). Досягнутий синтез, в свою чергу, стає 
наступною сходинкою нової діалектичної тріади дорожнього руху. 

Поняття «Тріада дорожнього руху» має бути застосована при функціональному тестуванні 
транспортного районування з отриманням усіх співвідношень: транспортної маси руху, 
транспортного шляху та відповідного їм транспортного часу. 

ПРИКЛАД. Визначення показника ефективності функціонування інтелектуальної транспортної 
системи «Міжнародні, національні та місцеві транспортні потоки – Автомобільні міжнародні та 
національні транспортні коридори» 

За показник ефективності складної системи МНМТП-АМНТК був прийнятий мінімум часу 
руху та об’єму (транспортної маси) руху за достатнього рівня безпеки дорожнього руху. Найкращим 
чином цьому критерію відповідає показник супротиву руху (ПСР), що є зворотним до показника 
продуктивності функціонування автомобільної дороги [13]. Таким чином, показник супротиву руху 
визначається як відношення транспортного часу до добутку транспортної маси руху (М) на його 
транспортний шлях (L): 

 

ПСР = 
Т

∗
 ,     (2) 

 
Застосування цього показника необхідно, тому що до нього входить час руху, малі значення 

якого є бажаними водіїв будь-яких транспортних засобів. 
Даний показник є показником фізичної відповідності АМНТК вимогам одночасного руху 

міжнародних, національних і місцевих транспортних потоків. Економічною оцінкою відповідності 
вимог слід вважати максимум соціально-економічної ефективності функціонування АМНТК в 
Транспортній системі України. 

Основні параметри, що входять в показник супротиву руху, темп та транспортна маса руху, 
остання є функцією щільності руху. Таким чином, щільність руху є інтегральним параметром 
функціонування автомобільної дороги, а її величина суттєвим чином залежить від транспортної маси 
та складу транспортного потоку. Збільшення транспортного часу руху з ростом його транспортної 
маси говорить, що у залежності те від щільності руху спостерігається максимальна величина 
продуктивності дороги. 

Оптимізація функціонування системи МНМТП-АМНТК полягає у мінімізації показника 
супротиву руху АМНТК при дотриманні заданого рівня темпу руху, зручності та ефективності руху 
міжнародних, національних і місцевих ТП. 

Можлива постановка також інших задач оптимального управління системою МНМТП-
АМНТК. Кожна з перерахованих задач заслуговує на увагу, але найбільш важливою є задача по 
максимізації соціально-економічної ефективності функціонування системи за умов забезпечення 
заданого обсягу перевезень, заданої швидкості руху та відповідного рівня безпеки руху. Математична 
модель цієї задачі, тобто математична модель оптимізації управління системою МНМТП-АМНТК на 
окремій дорозі може бути представлена наступним чином: 

ПСР  → min;      (3) 

Tab  ≤  Tз (ab); 
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Tм  ≤  Tз (м); 

Lп  ≤  Lп (тр); 

Мab  ≤ Мз (ab); 

СЕЕab → max, 

де ПСР – показник супротиву руху; 
Tab – темп руху транспортним шляхом а - b; 
Tз (ab)  – заданий необхідний темп руху транспортним шляхом а - b; 
Tм – темп руху місцевим транспортним шляхом; 
Tз (м) – заданий необхідний темп руху місцевим транспортним шляхом; 
Lп – транспортний шлях; 
Lп (тр) – транспортний шлях з урахуванням транспортного районування; 
Мab – векторна транспортна маса у напрямку а - b; 
Мз (ab)  – задана максимальна транспортна маса у напрямку а - b; 
CEE – соціально-економічна ефективність функціонування системи; 
 
При оптимізації системи на мережі АМНТК математична модель має такий вигляд: 
 

∑∑ ПСР  → min;    (4) 

ПСР  → min;     

Tab  ≤  Tз (ab); 

Tм  ≤  Tз (м); 

Lп  ≤  Lп (тр); 

Мab  ≤ Мз (ab); 

СЕЕab → max, 

0ijl  (i=1, 2, 3,...m; j=1, 2, 3,...m), 

 
де lij – довжина транспортного шляху. 
Здійснення руху транспортних засобів за умов досягнення максимально можливої соціально-

економічної ефективності функціонування системи відповідає скороченню витрат засобів 
виробництва на транспорті, а критерій для регулювання й оптимізації системи МНМТП-АМНТК – 
загальному критерієві оптимальності. Варто підкреслити, що рішення основної задачі не виключає, а 
припускає дослідження й інших перерахованих задач, що згідно з головним є частками. 

Крім визначених показників, що є обмеженнями в математичній моделі оптимізації 
функціонування складної системи МНМТП-АМНТК, основними показниками її слід ще вважати 
наступні: 

Показник, що характеризує надійність складної системи. Оцінка надійності виробляється за 
допомогою спеціального обраних функціоналів, називаних показниками надійності [14, 15]. 
Постановка задачі про оцінку надійності зводиться до наступного. 

Передбачається, що відомі характеристики, які описують інтенсивність відмов елементів 
складної системи: середня кількість відмов за визначений інтервал часу, закон розподілу проміжків 
часу між послідовними відмовами тощо. Ці характеристики визначаються експериментально або 
іншими методами оцінки надійності «простих» систем. Нехай, як показник ефективності складної 
системи обраний деякий функціонал R. 

Природно, що значення показника ефективності R залежать не тільки від структури і 
параметрів системи, але також і від значень характеристик надійності (інтенсивності відмов) її 
елементів. Будемо позначати R*

надійн значення показника ефективності, обчислене в припущенні, що 
відмови елементів мають інтенсивності, що відповідають заданим характеристикам, а R0 – у 
припущенні, що всі елементи системи абсолютно надійні. Тоді, за показник надійності складної 
системи, може бути обрана абсолютна величина різниці 
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*
надійн

00
надійн RRR  ,     (5) 

 
що показує, наскільки знижується ефективність системи унаслідок можливих відмов її елементів у 
порівнянні з ефективністю ідеальної системи, елементи якої абсолютно надійні. 

Якщо величина 
0
надійнR  мала, то відмови елементів слабко впливають на ефективність 

системи, як би часто вони не відбувалися. У цьому випадку навряд чи доцільними є будь-які 
надзвичайні заходи підвищення надійності – отримані результати можуть не виправдати зроблених 

витрат. Коли величину 
0
надійнR  не можна вважати малою, необхідно прийняти заходи щодо 

підвищення надійності складної системи. 
Аналогічно вводяться поняття показників, що характеризують оцінку перешкодозахищеності 

складної системи [16, 17]. Нехай, як і раніше, функціонал R  є показником ефективності складної 

системи, і нехай його значення 
*
перешкR  відповідає функціонуванню системи в умовах дії перешкод 

із заданими характеристиками, а значення R0 відноситься до так званих нормальних умов, коли 
перешкоди відсутні. Тоді як показник перешкодозахищеності системи можна вибрати абсолютну 
величину різниці 

 
*
перешк

00
перешк RRR      (6) 

 
показує, наскільки змінюється ефективність системи під впливом перешкод із заданими 
характеристиками. Іноді користуються також відносним показником перешкодозахищеності, в якості 

якого використовується відношення величини 0
перешкR  до величини якої-небудь характеристики 

перешкоди. 
Серед задач, що виникають у зв’язку з дослідженням складних систем можна виділити два 

основних класи: 
1) задачі аналізу, пов’язані з вивченням властивостей і поведінкою системи у залежності від її 

структури та значень параметрів; 
2) задачі синтезу, що зводяться до вибору структури і значень параметрів, виходячи із заданих 

властивостей системи. 
На практиці, при проектуванні складних систем щодо їх модернізації, а також при визначенні 

оптимальних режимів експлуатації, задачі аналізу найбільше часто інтерпретуються як оцінка 
можливих варіантів системи (вибір структури, значень параметрів). Для кожного з обстежуваних 
варіантів необхідно обчислити сукупність показників, що характеризують властивості системи. 
Зіставляючи ці характеристики, можна одержати перше уявлення про переваги та недоліки тих або 
інших варіантів системи. 

Надійність складної системи є одним із найбільш суттєвих і невід’ємних властивостей її 
якості [17]. Під надійністю системи МНМТП-АМНТК потрібно розуміти здатність автомобільної 
дороги зберігати потрібні транспортно-експлуатаційні якості в частині забезпечення вимог 
безпечного та комфортного руху ТП нею на заданий строк. 

Поняття «надійності систем» суттєво відрізняється від класичного поняття «надійності 
техніки». У першому випадку поняття інтерпретується як вихід конструкції або виробу з ладу. Для 
складних систем, які характеризуються великою кількістю елементів та складністю внутрішньої 
структури, майже не існує загальноприйнятого поняття відмови, оскільки внутрішні зміни в структурі 
через відмови окремих елементів призводять, як правило, тільки до деякого погіршення якості 
функціонування, а не до повного його припинення. Тому для подібних систем доцільно казати про 
ефективність функціонування, тобто пристосування системи до виконання задачі, що постає перед 
нею, а оцінка ефективності виконувати показником ефективності та розглядати його як функцію 
надійності системи. 

Відповідно до [14], відмовою вважається подія, що полягає в порушенні працездатності 
об’єкту, тобто порушенні стану об’єкту, при якому він здатен виконувати свої функції. Для доріг 
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вперше поняття надійності було введено д.т.н. Золотарем І.А. [15]: «Під відмовою автомобільної 
дороги як комплексної транспортної споруди вважається такий її стан, при якому не забезпечується 
безпечний розрахунковий рух із середньою швидкістю, наближеною до оптимальної». Таким чином, 
критерієм відмови є значне зниження швидкості руху. 

Областю існування надійності є всі можливі значення показника швидкості руху від V = 0, 
коли рух відсутній, до її максимального значення Vmax, коли окремі ТЗ досягають максимально 
можливої швидкості руху. Звідси походить, що допустимих границь зміни швидкості руху, в середині 
яких функціонування автомобільної дороги буде ефективною, може бути призначено дві: нижня та 
верхня. Верхня допустима границя обмежує максимальну швидкість (розрахункова швидкість для 
автомобільної дороги), тобто є критерієм безпечно-можливої швидкості руху. Нижня границя 
обмежує швидкість руху, нижче якої рух автомобільною дорогою буде неефективним. 

Аналогічно поняттю надійності автомобільної дороги у часі можна надійність автомобільної 
дороги по довжині сформулювати як властивість збереження швидкості руху в допустимих межах на 
ділянці дороги у даний час і назвати це показником стійкості функціонування системи. Ця оцінка 
буде частковою по відношенню до загальної надійності дороги у цілому. 

Теоретично в абсолютно нестійких системах регульована величина прагне до нескінченності. 
У цьому випадку система стає на визначений період нестійкою, коли на окремих ділянках 
автомобільної дороги вичерпаний резерв раціональної інтенсивності руху, в результаті чого падає 
швидкість руху транспортних засобів (надійність функціонування системи). 

Оцінка надійності автомобільної дороги з урахуванням зниження швидкості руху (показник 
стійкості функціонування системи) в період часткових відмов може бути виражена як: 
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де A – загальна довжина автомобільної дороги, км; 
А(відмов) – довжина дороги, де надійність функціонування системи падає, км; 

Тн – час, за який оцінюється надійність, г; optV


 – сезонна оптимальна швидкість руху, км/г; 
)(відмовV  – швидкість, з якою можливий рух при відмові, км/г. 

В останню формулу включені сезонні оптимальні швидкості руху optV


, а також ті швидкості 

руху )(відмовV , з якими був можливий рух при відмові. Через те, що при цьому необхідним є для 
оцінки ступеня надійності АМНТК знати час, за якого виникали відмови із зменшенням швидкості 
руху, можна записати 
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Перешкодозахищеність системи МНМТП-АМНТК полягає в мінімальній кількості 

уповільнень та максимумі руху з постійною швидкістю або прискоренням і є інтегральним 
показником щодо відносної оцінки рівня безпеки руху. При цьому показник ефективності прагне 
досягнення максимуму. 

Перешкодозахищеність системи МНМТП-АМНТК визначається відношенням часу руху ТЗ 
без уповільнень до загального часу руху (у %) 
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де 
)( уповільнt  – час руху ТЗ з уповільненнями, г; 
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Т – загальний час руху, г. 
 
ВИСНОВОК 
Загалом по роботі можна зробити такі висновки. 
Науковою основою оптимального управління функціонуванням АМНТК є дослідження 

основних закономірностей руху транспортних потоків у різних, але типових дорожніх умовах на базі 
статистичних спостережень за транспортними масами руху, темпами руху та щільністю руху 
транспортних засобів і математичного моделювання транспортних потоків з метою визначення 
відповідності їх вимог до транспортно-експлуатаційних властивостей АМНТК; 

На сучасному етапі розвитку новітніх технологій актуальним для Транспортної системи 
України стає створення інтелектуальної транспортної системи «МНМТП-АМНТК»; 

Оцінка закономірностей умов руху МНМТП автомобільними міжнародними, національними 
транспортними коридорами має виконуватися на застосуванні новітнього підходу «Тріада 
дорожнього руху», що доведено в інших авторських науково-дослідних роботах. 

Залучені до розгляду показників «Тріади дорожнього руху» мають такий смисл. 
«Транспортний попит» – це транспортний шлях, виражений у кількості кілометрів, яким бажатиме й 
матиме можливість рухатися водій одного автомобіля з відповідним значенням транспортного часу. 
«Величина транспортного попиту» – величина транспортного часу, що відповідає конкретній 
величині транспортного шляху, вираженому у кількості кілометрів, яким бажатиме й матиме 
можливість рухатися водій одного автомобіля. «Транспортна пропозиція» – векторна транспортна 
маса, яку здатен забезпечити транспортний шлях довжиною один кілометр із відповідною величиною 
транспортного часу. «величина транспортної пропозиції» – величина транспортного часу, що 
відповідає відповідній кількості автомобілів, що складають векторну транспортну масу, перепуск 
якої  здатен забезпечити транспортний шлях довжиною один кілометр. 

Новітній підхід «Тріада дорожнього руху» дозволить оцінити функціонування та забезпечити 
раціональне управління будь-якої транспортної системи з акцентом на задоволення потреб 
користувачів автомобільних доріг – учасників дорожнього руху. 
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РЕФЕРАТ 
Лановий О.Т. Новітня оцінка умов руху транспортних потоків автомобільними дорогами 

«Тріада дорожнього руху» / О.Т. Лановий, В.Б. Кисельов, І.А. Виговська  // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково технічний збірник. – К.: НТУ, 2021. – 
Вип. 1 (48). 

У статті досліджено умови руху визначення попиту водіїв транспортних засобів на рух 
автомобільними дорогами, дорожні умови яких мають забезпечувати цей попит.  

Об’єкт дослідження – автомобільні міжнародні та національні транспортні коридори. 
При оптимізації управління складною транспортною системою «Міжнародні, національні та 

місцеві транспортні потоки – Автомобільні міжнародні та національні транспортні коридори» 
(МНМТП-АМНТК) можна прагнути щодо досягнення різних цілей (критеріїв оптимальності), і, у 
залежності від цих цілей, розглядати різні задачі оптимального управління. На автомобільному 
транспорті, включаючи в це поняття систему шляхів сполучення (автомобільні дороги), найбільш 
важливими є наступні задачі : 

– забезпечення найменшого часу сполучення при обмежених дорожніх витратах; 
– забезпечення заданого часу сполучення при найменших дорожніх витратах; 
– забезпечення найменших транспортних витрат при обмеженому рівні дорожніх витрат; 
– забезпечення найменших дорожніх витрат при обмеженому рівні транспортних витрат; 
– забезпечення максимально можливого рівня безпеки руху при обмеженому рівні дорожніх 

витрат; 
– забезпечення необхідного рівня безпеки руху при найменших дорожніх витратах; 
– досягнення мінімуму дорожніх витрат за умови забезпечення заданого обсягу перевезень 

(руху), заданої швидкості та необхідної безпеки руху; 
– забезпечення максимальної пропускної здатності дороги при обмеженому рівні дорожніх 

витрат. 
За своїми параметрами МНМТП-АМНТК відноситься до складних систем, основними 

характеристиками функціонування яких є: показник ефективності; стійкість; перешкодозахищеність; 
надійність. 

Новітній підхід «Тріада дорожнього руху» дозволить оцінити функціонування та забезпечити 
раціональне управління будь-якої транспортної системи з акцентом на задоволення потреб 
користувачів автомобільних доріг – учасників дорожнього руху. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕРЕЖА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, МІЖНАРОДНІ, НАЦІОНАЛЬНІ 
ТА МІСЦЕВІ ТРАНСПОРТНІ ПОТОКИ, АВТОМОБІЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ 
ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ. 

 
ABSTRACT 

Lanovoy A.T., Kyselov V.B., Vyhovska I.A. Latest assessment of traffic conditions on roads «Triad of 
road». Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences» Scientific and Technical 
Collection. – Kyiv. National Transport University. 2021. – Issue 1(48).  

The article explores the driving conditions for determining the demand of drivers of vehicles for the 
movement of roads, the road conditions of which should ensure this demand. 

The object of the study is automobile international and national transport corridors. 
When optimizing the management of the complex transport system «International, national and local 

traffic flows – Automotive International and National Transport Corridors» (MNMTP-AMNTC) can be 
sought to achieve different goals (criteria of optimality), and, depending on these goals, consider the 
different tasks of optimal management. On road transport, including in this concept of the system of 
communication routes (highways), the following tasks are the most important: 

 – ensuring the least time of communication at limited road costs; – ensuring the specified time of 
communication at the lowest road costs;  

– ensuring the lowest transport costs at a limited level of road costs; 
– ensuring the lowest road costs at a limited level of transport costs; 
– ensuring the maximum possible level of traffic safety at a limited level of road costs; 
– ensuring the required level of traffic safety at the lowest road costs;  
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– to achieve a minimum of road costs, provided that the specified volume of traffic (traffic), the 
specified speed and the necessary safety of traffic;  

– ensuring maximum road capacity at a limited level of road costs. According to its parameters, the 
MMMTP-AMNTC refers to complex systems, the main characteristics of which are: efficiency indicator; 
stability; obstruction; Reliability.  

The newest approach of the «Traffic Triad» will allow to evaluate the functioning and ensure the 
rational management of any transport system with a focus on meeting the needs of users of highways – road 
users. 

KEYWORDS: HIGHWAY NETWORK, INTERNATIONAL, NATIONAL AND LOCAL TRAFFIC 
FLOWS, ROAD INTERNATIONAL AND NATIONAL TRANSPORT CORRIDORS. 

 
РЕФЕРАТ 

Лановой А.Т. Новейшая оценка условий движения транспортных потоков автомобильными 
дорогами «Триада дорожного движения» / А.Т. Лановой, В.Б. Киселев, И.А. Выговская // Вестник 
Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический 
сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассматриваются условия вождения для определения спроса водителей транспортных 
средств на движение дорог, дорожные условия которых должны обеспечить такой спрос.  

Целью исследования являются автомобильные международные и национальные транспортные 
коридоры.  

При оптимизации управления сложной транспортной системой «Международные, 
национальные и локальные транспортные потоки – автомобильные международные и национальные 
транспортные коридоры» (МНМТП-АМНТК) можно искать различные цели (критерии 
оптимальности) и, в зависимости от этих целей, рассматривать различные задачи оптимального 
управления. На автомобильном транспорте, в том числе в этой концепции системы маршрутов связи 
(магистралей), наиболее важными являются следующие задачи:  

- обеспечение наименьшего времени связи при ограниченных дорожных расходах;  
- обеспечение указанного времени связи при наименьших дорожных расходах;  
- обеспечение самых низких транспортных расходов при ограниченном уровне дорожных 

расходов;  
- обеспечение самых низких дорожных расходов при ограниченном уровне транспортных 

расходов;  
- обеспечение максимально возможного уровня безопасности дорожного движения на 

ограниченном уровне дорожных расходов;  
- обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения при наименьших 

дорожных расходах;  
- для достижения минимальной стоимости дорожного движения при условии, что указанный 

объем движения (трафик), указанная скорость и необходимая безопасность дорожного движения;  
- обеспечение максимальной пропускной способности дорог на ограниченном уровне 

дорожных расходов.  
По своим параметрам МММТП-АМНТК относится к сложным системам, основными 

характеристиками которых являются: индикатор эффективности; стабильность; обструкция; 
Надежность. Новейший подход «Дорожной триады» позволит оценить функционирование и 
обеспечить рациональное управление любой транспортной системой с акцентом на удовлетворение 
потребностей пользователей автомагистралей – дорожного движения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕТЬ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ, 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ. 
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Постановка проблеми.  
Участь України у загальноєвропейських та світових проектах, організаціях та структурах і 

новітні технології в освітніх процесах вимагають застосування проектного підходу при вирішенні 
проблем забезпечення високого освітнього рівня підготовки фахівців в усіх галузях економіки. Для 
побудови економіки з розвинутим підприємництвом, інноваціями та високою продуктивністю 
виробництва Україні, як державі, яка має великий інтелектуальний потенціал, необхідно забезпечити 
формування синергії освітньої, дослідницької та інноваційної сфер. Реалізація цього підходу можлива 
через розробку та впровадження освітніх наукових проектів розвитку інноваційної діяльності. 

Для стабілізації ситуації та вирішення проблем Моделювання процесів управління 
комунікаціями в освітніх проектах передбачає визначення  рівня  цінностей і очікувань учасників 
проекту, виявлення відмінностей між їхніми можливостями, потребами, страхами та оцінки 
достовірності таких відмінностей. Це потребує Аналізу ефективності процесів комунікації в проекті. 
У  дослідженні визначили основні процеси комунікації в  освітніх проектах. Наведено метод оцінки 
ефективності комунікаційних процесів в освітніх інноваційних наукових проектах. 

Успіх реалізації освітніх інноваційних наукових проектах залежить від ефективної комунікації 
усіх учасників, складових проекту та оточуючого його середовища, що може або сприяти, або 
гальмувати реалізацію проектних дій. Тому вирішення науково-прикладного завдання розробки 
методів та інструментів формування ефективності процесів комунікації в освітніх інноваційних 
наукових проектах є актуальним питанням і має вирішуватися у рамках нових концепцій і сучасних 
методологій управління проектами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Застосуванню проектно-орієнтованого підходу до управління закладами вищої освіти, методів 

управління окремими процесами, в тому числі і комунікаційними, присвячені дослідження 
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Білощицького А.О., Борзенко-Мірошниченко А. Ю., Гогунського В.Д., Колесникової К.В.,  
Коляди О.П., Лясковського В.П., Логінова О.В., Оберемка І.І., Полотай О.І, Рулікової Н.С., 
Россошанської О.В.  

Проте існуючі розробки в області проектно-орієнтованого підходу в закладах освіти 
спрямовані, в більшій мірі, на застосування проектної методології до розробки та впровадження 
різного типу освітніх проектів у сфері вищої освіти, але освітні інноваційні наукові проекти і, 
особливо, управління комунікаціями в них, на сьогодні є недостатньо вивченими. 

Метою роботи є реалізація методу оцінки ефективності комунікаційних процесів в в проекті 
«Fostering the knowledge triangle in Belarus, Ukraine and Moldova». 

Виклад основного матеріалу. Комунікації проекту складаються з процесів своєчасного збору, 
поширення, зберігання, отримання та використання інформації. Одним із обов’язків менеджера 
проекту є формування своєрідного інтелектуального простору для обговорення зацікавленими 
сторонами проекту спільних завдань, цілей та сфер інтересів [1]. 

Основні стандарти з управління проектами, з наведенням основних означень комунікаційних 
процесів проаналізовано науковцями Власенко О. В., Лебідь В. В., Гогунським В. Д. [2]. Авторами 
представлена модель комунікаційних процесів в європейських проектах, застосована теорія 
марківських ланцюгів для отримання кількісних характеристик комунікаційних процесів на прикладі 
одного з проектів. 

Багатьма дослідниками [3-6] визначено сутність управління внутрішніми комунікаціями, 
запропоновано схему організації комунікаційного процесу промислового підприємства, виокремлено 
групи можливих перешкод ефективного управління внутрішніми комунікаціями та основні заходи з 
їх подолання, виділяються різні типи комунікацій. При цьому і самі засоби комунікацій (зокрема, їх 
недоліки) можуть стати причиною неефективності комунікаційного процесу, у т. ч. і всередині 
підприємства. 

В дослідженнях Романов Т. В., Чередниченко О. М. [7] розглянуто основні положення, 
сутність, необхідність впровадження та практичне застосування сучасних інструментів управління 
комунікаціями в проекті та шляхи подолання комунікаційних бар’єрів.  

Відповідно Стандарту ISO 21500, предметна група комунікацій включає в себе процеси, які 
необхідні для планування, управління і розповсюдження інформації, що має відношення до проекту 
[8]. У відповідності до PMI PMBoK область знань «Управління комунікаціями проекту» включає в 
себе процеси, що спрямовані на одержання, зберігання та розповсюдження інформації, яка необхідна 
для успішної реалізації проекту. В процесі планування комунікацій необхідно виявити потреби 
зацікавлених сторін проекту в інформації, а також визначити підхід до комунікацій [9]. 

Ефективне управління комунікацією в проекті – це процес обміну інформацією між 
зацікавленими сторонами проекту. Включає розробку ефективності комунікаційних процесів в 
освітніх інноваційних наукових проектах. Для оцінки ефективності комунікаційних процесів в 
освітніх інноваційних наукових проектах доцільно визначити критерії оцінки ефективності 
комунікації та розробити метод оцінки ефективності комунікаційних процесів. 

Спираючись на результати морфологічного аналізу та особливостей балансу використання 
різних засобів та джерел комунікації, запропонуємо такі критерії оцінки ефективності засобів 
комунікації: 

 

 1 2 3 4
, , , ,E E E E E
       (1) 

 
де 

1 2 3 4, , ,E E E E  – відповідно ефективність на всіх етапах управління комунікаціям в освітньому 
інноваційному науковому проекті: 

1E  – критерій досягнення цілей взаємодії комунікації, який характеризує результативність 
комунікації (ступінь досягнення цілей проекту, результатів, вартість ігнорується);  

2E  – критерій ефективності діалогової взаємодії комунікації, який характеризує 
продуктивність (продукт через витрати); 

3E  – критерій задоволеності учасників спілкування, який характеризує ефективність (витрати – 
вигоди комунікаційних процесів проекту через грошову вартість заходів програми); 

4E  – координаційні просторові критерії, які характеризують ефективність (витрати – 
результативність через результати заходів програми у фізичному вираженні через грошові витрати на 
заходи). 
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Особливості цих критеріїв дозволяють застосувати їх для оцінки ефективності комунікації в  
управлінні освітніми інноваційними науковими проектами згідно дорожньої карти по етапам. 

Етап 1. Оцінюємо ефективність комунікації  зацікавлених сторін проекту 
 

1 1
  

z c

zc zc
K F П  E E

      (2) 
 
Етап 2. Оцінюємо ефективність планування комунікацій 
 

2 2
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zc zc
K F П  E E        (3) 

 
Етап 3. Оцінюємо ефективність  поширення інформації 
 

3 3
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zc zc
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      (4) 
 
Етап 4. Оцінюємо ефективність управління очікуваннями зацікавлених сторін проекту 
 

4 4
  

z c

zc zc
K F П  E E       (5) 

 
Етап 5. Оцінюємо ефективність звітів про виконання 
 

5 5
  

z c

zc zc
K F П  E E

      (6) 
 
Оптимальна ефективна комунікація в управлінні  освітніми  інноваційними науковими 

проектами має вигляд: 
 

1 2 3 4 5 1
.

5zc zc zc zc zc
E     E E E E E E=

     (7) 
 
Всі запропоновані критерії були адаптовані для освітнього інноваційного наукового проекту 

«Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova» (FKTBUM) – Підтримка 
трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові». 

Для аналізу ефективності комунікації в проекті FKTBUM застосуємо метод оцінювання 
ефективності комунікації зацікавлених сторін проекту, який дозволяє оцінити ефективність 
планування комунікацій, ефективність поширення інформації, ефективність управління очікуваннями 
зацікавлених сторін проекту та ефективність звітів про виконання. Застосуємо модель формування 
комунікаційного середовища проекту. 

Обробка одержаних результатів дозволила оцінити ефективність комунікації по критеріям 
проекту FKTBUM відповідно комунікаційної моделі взаємозв’язку між стейкхолдерами (Kz) в 
освітніх інноваційних наукових проектах, яка включає ключові групи стейкхолдерів проекту та всі 
можливі комунікаційні процеси, що надходять в комунікаційну інформаційну систему освітнього 
інноваційного наукового проекту і дозволяє забезпечити ефективність оптимальних комунікацій (ℰ𝒾) 
проекту. Результати оцінки представлено в табл. 1. 

Рубрикатор комунікаційного процесу передачі інформації R проекту FKTBUM є 
універсальною ієрархічною класифікацією комунікаційних процесів, яка прийнята для систематизації 
всього потоку інформації в освітньому проекті.  

Множина значень рубрикатора представлено: ℓ – ключова інформація освітнього проекту; 𝓇 – 
комунікаційний процес, за допомогою якого інформація надходить в освітній проект. Ці змінні 
відображають суть інформації, призначення і взаємозв'язок складових комунікаційних процесів, тому 
вони об'єктивно визначають справжню і достовірну інформацію освітнього інноваційного проекту, 
яка необхідна для прийняття рішень. Значення відповідних предметних змінних позначено 
множинами ℒ  та R. 
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Таблиця 1 – Оцінка ефективності комунікації по критеріям проекту FKTBUM 
Table 1 –  Evaluation of communication effectiveness according to the criteria of the FKTBUM 

project 

Ситуація взаємодії Обраний засіб комунікації 

Рубрикатор 
комунікаційного 
процесу передачі 

інформації (R) 

Оцінка 
ефективності за 

критеріями 

Д
ос

яг
- 

не
н-

ня
 

м
ет

и 

Д
іа

ло
г 

За
до

во
-

ле
ні

ст
ь 

Навчальні заняття за 
програмою додаткової 

освіти 

Безпосереднє спілкування на занятті 
(вербальне і невербальне) 

ℓ 𝓇  90% 60% 85% 

Електронна пошта ℓ 𝓇  100% 70% 90% 
Сайт, Гугл-форми, електронна пошта ℓ 𝓇 ℓ 𝓇 ℓ 𝓇  90% 70% 90% 
Група Facebook ℓ 𝓇  90% 80% 95% 
Online дошка RealTimeBoard ℓ 𝓇  80% 90% 85% 

Організація і проведення 
педагогом і студентами 

учасників проекту 
спільного заходу 

(проектна, діяльність) 

Група Facebook ℓ 𝓇  100% 70% 95% 

Online дошка RealTimeBoard ℓ 𝓇  100% 80% 95% 
Безпосереднє спілкування на занятті 
(вербальне і невербальне) 

ℓ 𝓇  100% 70% 95% 

Корпоративне навчання 
педагогів установи 
учасників проекту 

Платформа для дистанційного 
навчання Moodle 

ℓ 𝓇  50% 20% 70% 

Безпосереднє спілкування на занятті 
(вербальне і невербальне) 

ℓ 𝓇  85% 75% 85% 

Сайт «Проекту FKTBUM», ℓ 𝓇  60% 30% 70% 
Гугл-форми, електронна пошта ℓ 𝓇     

Дисемінація досвіду 
роботи 

Відеоконференція на платформі 
Mirapolis 

ℓ 𝓇  100% 60% 85% 

Виступи на семінарах ℓ 𝓇  100% 70% 95% 
Публікації в друкованих виданнях ℓ 𝓇  100% 0 95% 
Публікації в електронних виданнях ℓ 𝓇  100% 0 95% 
Публікації на сайті «Проекту 
FKTBUM» 

ℓ 𝓇  100% 10% 100%

Проведення майстер-класів ℓ 𝓇  90% 70% 80% 
Відеоінструкції, відеозанятій ℓ 𝓇  80% 0 75% 
Online трансляції заходів ℓ 𝓇  80% 10% 70% 

Інформування про 
засвоєння програми 

студентами 

Безпосереднє спілкування на занятті 
(вербальне і невербальне) 

ℓ 𝓇  80% 90% 70% 

Група Facebook ℓ 𝓇  80% 70% 75% 
Телефонна розмова ℓ 𝓇  80% 100%80% 
Online трансляції заходів ℓ 𝓇  70% 10% 70% 

Робота адміністрації 
установи зі зверненнями 

учасників проекту 

Група Facebook ℓ 𝓇  95% 100%80% 
Телефонна розмова ℓ 𝓇  70% 100%75% 
Безпосереднє спілкування на занятті ℓ 𝓇  95% 100%70% 
Офіційний сайт установи ℓ 𝓇  70% 100%65% 
Електронна пошта ℓ 𝓇  60% 100%60% 

Виконання педагогічним 
колективом 

розпоряджень 
адміністрації 

Безпосереднє спілкування ℓ 𝓇  90% 90% 70% 
Електронна пошта ℓ 𝓇  90% 60% 80% 
Телефонна розмова ℓ 𝓇  90% 100%70% 
Електронне хмара Synology Cloud 
Station 

ℓ 𝓇  95% 0 90% 
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Взаємозв’язок комунікаційних процесів освітнього проекту 𝒻, які будуються на різних засобах 
та джерелах інформації представимо лінгвістичними моделями (табл.2), де U – ключові групи 
стейкхолдерів. 

 
Таблиця 2 – Лінгвістичні моделі взаємозв’язку комунікаційних процесів проекту FKTBUM 
Table 2 – Linguistic models of interconnection of communication processes of the FKTBUM project 

№ 
п/п 

Обраний засіб комунікації 𝓊1 заклади освіти та 
науки 

𝓊2 державні органи 
виконавчої влади у 
сфері освіти і науки 

𝓊3 трансферні 
організації 
передачі знань 

1. Online дошка RealTimeBoard ℓ1𝓇
1
𝓊1 𝒻1 ℓ1𝓇

1
𝓊2 𝒻21 ℓ1𝓇

1
𝓊3 𝒻41

2. Online трансляції заходів ℓ1𝓇
2
𝓊1 𝒻2 ℓ1𝓇

2
𝓊2 𝒻22 ℓ1𝓇

2
𝓊3 𝒻42

3. Безпосереднє спілкування ℓ7𝓇
8
𝓊1 𝒻3 ℓ7𝓇

8
𝓊2 𝒻23 ℓ7𝓇

8
𝓊3 𝒻43

4. 
Безпосереднє спілкування на 
занятті (вербальне і 
невербальне) 

ℓ7𝓇
7
𝓊1 𝒻4 ℓ7𝓇

7
𝓊2 𝒻24 ℓ7𝓇

7
𝓊3 𝒻44 

5. Виступи на семінарах ℓ8𝓇
2
𝓊1 𝒻5 ℓ8𝓇

2
𝓊2 𝒻25 ℓ8𝓇

2
𝓊3 𝒻45

6. Відеоінструкції, відеозанятій ℓ2𝓇
1
𝓊1 𝒻6 ℓ2𝓇

1
𝓊2 𝒻26 ℓ2𝓇

1
𝓊3 𝒻46

7. 
Відеоконференція на 
платформі Mirapolis 

ℓ2𝓇
2
𝓊1 𝒻7 ℓ2𝓇

2
𝓊2 𝒻27 ℓ2𝓇

2
𝓊3 𝒻47 

8. Група Facebook ℓ4𝓇
1
𝓊1 𝒻8 ℓ4𝓇

1
𝓊2 𝒻28 ℓ4𝓇

1
𝓊3 𝒻48

9. 
Гугл-форми, електронна 
пошта ℓ6𝓇

1
ℓ

5
𝓇

2

 𝓊1 𝒻9 ℓ6𝓇
1
ℓ

5
𝓇

2

 𝓊2 𝒻29 ℓ6𝓇
1
ℓ

5
𝓇

2

 𝓊3 𝒻49

10. Електронна пошта ℓ5𝓇
2
𝓊1 𝒻10 ℓ5𝓇

2
𝓊2 𝒻30 ℓ5𝓇

2
𝓊3 𝒻50

11. 
Електронне хмара Synology 
Cloud Station 

ℓ6𝓇
2
𝓊1 𝒻11 ℓ6𝓇

2
𝓊2 𝒻31 ℓ6𝓇

2
𝓊3 𝒻51 

12. Офіційний сайт установи ℓ5𝓇
1
𝓊1 𝒻12 ℓ5𝓇

1
𝓊2 𝒻32 ℓ5𝓇

1
𝓊3 𝒻52

13. 
Платформа для 
дистанційного навчання 
Moodle 

ℓ2𝓇
3
𝓊1 𝒻13 ℓ2𝓇

3
𝓊2 𝒻33 ℓ2𝓇

3
𝓊3 𝒻53 

14. Проведення майстер-класів ℓ8𝓇
3
𝓊1 𝒻14 ℓ8𝓇

3
𝓊2 𝒻34 ℓ8𝓇

3
𝓊3 𝒻54

15. 
Публікації в друкованих 
виданнях 

ℓ9𝓇
2
𝓊1 𝒻15 ℓ9𝓇

2
𝓊2 𝒻35 ℓ9𝓇

2
𝓊3 𝒻55 

16. 
Публікації в електронних 
виданнях 

ℓ9𝓇
1
𝓊1 𝒻16 ℓ9𝓇

1
𝓊2 𝒻36 ℓ9𝓇

1
𝓊3 𝒻56 

17. 
Публікації на сайті «Проекту 
FKTBUM» 

ℓ9𝓇
3
𝓊1 𝒻17 ℓ9𝓇

3
𝓊2 𝒻37 ℓ9𝓇

3
𝓊3 𝒻57 

18. Сайт «Проекту FKTBUM», ℓ3𝓇
1
𝓊1 𝒻18 ℓ3𝓇

1
𝓊2 𝒻38 ℓ3𝓇

1
𝓊3 𝒻58

19. 

Сайт, Гугл-форми, 
електронна пошта ℓ3𝓇

1
ℓ

6
𝓇

1

ℓ

5

𝓇

2

𝓊1

𝒻19  
ℓ3𝓇

1
ℓ

6
𝓇

1

ℓ

5

𝓇

2

𝓊2

𝒻39  
ℓ3𝓇

1
ℓ

6
𝓇

1

ℓ

5

𝓇

2

 
𝓊3 𝒻59

20. Телефонна розмова ℓ2𝓇
1
𝓊1 𝒻20 ℓ2𝓇

1
𝓊2 𝒻40 ℓ2𝓇

1
𝓊3 𝒻60

 

Таким чином, комунікаційна модель взаємозв’язку між учасниками освітнього проекту 
FKTBUM, яка включає ключові взаємозв’язки в групах стейкхолдерів  проекту (K39) та всі можливі 
комунікаційні процеси, що надходять в комунікаційну інформаційну систему освітнього проекту 
FKTBUM (F60) і дозволяє забезпечити ефективність оптимальних комунікацій (ℰі) проекту FKTBUM. 
Графічна інтерпретація одержаних результатів приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Діаграма ефективності комунікацій в проекті FKTBUM 

Figure 1 – Diagram of communication efficiency in the FKTBUM project 
 
Таким чином, результати дослідження застосовано для управління комунікаціями при 

впровадженні освітніх наукових інноваційних проектів в Національному транспортному університеті 
при реалізації міжнародного проекту TEMPUS – «Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine 
and Moldova (FKTBUM) – Підтримка трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові». Результати 
проекту показують, що ефективність комунікацій між НТУ та міжнародними партнерами складає 0,5 
– 1,0 що характеризує гарний результат освітнього проекту після комунікаційного процесу, між НТУ 
та ДержавтотрансНДІпроект – 0,75, що відповідає рівню «дана відповідь / реакція на отриману 
інформацію», між НТУ та Міністерством освіти і науки України – 0,50 що відповідає рівню 
«ознайомились із інформацією».  

 
Висновок. В дослідженні на основі існуючих підходів до оцінки ефективності комунікаційних 

процесів в освітніх інноваційних наукових проектах було застосовано метод, що дозволяє оцінювати 
ефективність комунікації зацікавлених сторін проекту, ефективність планування комунікацій, 
ефективність поширення інформації, ефективність управління очікуваннями зацікавлених сторін 
проекту та ефективність звітів про виконання. Для оцінки використовують такі критерії: досягнення 
цілей взаємодії комунікації, результативність комунікації, ступінь досягнення цілей та результатів 
проекту); ефективність діалогової взаємодії комунікації, її продуктивність (продукт через витрати); 
задоволеність учасників спілкування, його ефективність (витрати – вигоди комунікаційних процесів 
проекту через грошову вартість заходів програми); координаційні просторові критерії джерел 
комунікації та їх ефективність (витрати – результативність через результати заходів програми у 
фізичному вираженні через грошові витрати на заходи). 

Результати дослідження застосовано для управління комунікаціями при впровадженні освітніх 
інноваційних наукових проектів в Національному транспортному університеті при реалізації 
міжнародного проекту TEMPUS – «Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova 
(FKTBUM) – Підтримка трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові». 
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РЕФЕРАТ 

Лебідь І.Г. Реалізація моделі  ефективності процесів комунікації в проекті «Fostering the 
Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova» / І.Г. Лебідь, В.А. Ткаченко, Ю.С. Хрутьба // 
Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний 
збірник. – К.: НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В дослідженні на основі існуючих підходів до оцінки ефективності комунікацій в освітніх 
проектах було застосовано метод, що дозволяє оцінювати ефективність комунікації зацікавлених 
сторін проекту, ефективність планування комунікацій, ефективність поширення інформації, 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



185 

ефективність управління очікуваннями зацікавлених сторін проекту та ефективність звітів про 
виконання.  

Мета роботи – застосувати метод оцінки ефективності комунікаційних процесів в освітніх 
інноваційних наукових проектах та проаналізувати ефективність комунікації в проекті FKTBUM. 

Методи дослідження – методології управління проектами і програмами; механізми теорії 
множин, системного та процесного аналізів. 

Розроблений метод оцінки ефективності комунікаційних процесів в освітніх інноваційних 
наукових проектах, дозволяє оцінювати ефективність комунікації зацікавлених сторін проекту, 
ефективність планування комунікацій, ефективність поширення інформації, ефективність управління 
очікуваннями зацікавлених сторін проекту та ефективність звітів про виконання.  

Таким чином, результати дослідження застосовано для управління комунікаціями при 
впровадженні освітніх наукових інноваційних проектів в Національному транспортному університеті 
при реалізації міжнародного проекту TEMPUS – «Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine 
and Moldova (FKTBUM) – Підтримка трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові». Результати 
проекту показують, що ефективність комунікацій між НТУ та міжнародними партнерами складає 0,5 
– 1,0 що характеризує гарний результат освітнього проекту після комунікаційного процесу, між НТУ 
та ДержавтотрансНДІпроект – 0,75, що відповідає рівню «дана відповідь / реакція на отриману 
інформацію», між НТУ та Міністерством освіти і науки України – 0,50 що відповідає рівню 
«ознайомились із інформацією».  

Результати статті можуть бути впроваджені при здійсненні процедури оцінки ефективності 
комунікацій при формуванні необхідного рівня обміну інформацією між зацікавленими сторонами в 
процесі впровадження інноваційних технологій у освітню діяльність на основі ціннісно-
орієнтованого підходу. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка методу ефективної 
моделі комунікації в освітніх інноваційних наукових проектах. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРОЕКТ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ, 
ОСВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ, КОМУНІКАЦІЇ. 

 
ABSTRACT 

Lebid I.H., Tkachenko V.A., Khrutba Y.S.  Implementation of the communication process efficiency 
model in the project  «Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova» Visnyk National 
Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National 
Transport University, 2021. – Issue 1 (48). 

The study, based on existing approaches to assessing the effectiveness of communication in 
educational projects, used a method to assess the effectiveness of communication of project stakeholders, the 
effectiveness of communication planning, the effectiveness of information dissemination, the effectiveness 
of managing project stakeholders' expectations and the effectiveness of implementation reports. 

The purpose of the work is to apply the method of evaluating the effectiveness of communication 
processes in educational and innovative research projects and to analyze the effectiveness of communication 
in the FKTBUM project. 

Research methods – project and program management methodologies; mechanisms of set theory, 
system and process analysis. 

The developed method of evaluating the effectiveness of communication processes in educational 
innovative research projects allows to evaluate the effectiveness of communication of project stakeholders, 
the effectiveness of communication planning, the effectiveness of information dissemination, the 
effectiveness of managing project stakeholders' expectations and the effectiveness of implementation reports. 

Thus, the results of the study were used to manage communications in the implementation of 
educational research innovative projects at the National Transport University in the implementation of the 
international project TEMPUS – "Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova 
(FKTBUM) – Supporting the knowledge triangle in Belarus, Ukraine and Moldova" . The results of the 
project show that the efficiency of communication between NTU and international partners is 0.5 – 1.0, 
which characterizes the good result of the educational project after the communication process, between 
NTU and DerzhavtotransNDIproekt – 0.75, which corresponds to the level "given response / reaction to 
information received", Between NTU and the Ministry of Education and Science of Ukraine – 0.50, which 
corresponds to the level of " read the information". 

The results of the article can be implemented in the procedure of evaluating the effectiveness of 
communications in the formation of the required level of information exchange between stakeholders in the 
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process of implementing innovative technologies in educational activities based on a value-oriented 
approach. 

Predictive assumptions about the development of the object of study – the development of a method 
of effective communication model in educational innovative research projects. 

KEY WORDS: PROJECT, PROJECT MANAGEMENT, STAKEHOLDERS, EDUCATIONAL 
INNOVATIVE SCIENTIFIC PROJECTS, COMMUNICATIONS. 

 
РЕФЕРАТ 

Лебедь И. Г. Реализация модели эффективности процессов коммуникации в проекте «Fostering 
the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova» / И.Г. Лебедь. В.А. Ткаченко, Ю.С. Хрутьба // 
Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-
технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В исследовании на основе существующих подходов к оценке эффективности коммуникаций в 
образовательных проектах был применен метод, позволяющий оценивать эффективность 
коммуникации заинтересованных сторон проекта, эффективность планирования коммуникаций, 
эффективность распространения информации, эффективность управления ожиданиями 
заинтересованных сторон проекта и эффективность отчетов о выполнении. 

Цель работы – применить метод оценки эффективности коммуникационных процессов в 
образовательных инновационных научных проектах и проанализировать эффективность 
коммуникации в проекте FKTBUM. 

Методы исследования – методологии управления проектами и программами; механизмы 
теории множеств, системного и процессного анализов. 

Разработанный метод оценки эффективности коммуникационных процессов в образовательных 
инновационных научных проектах, позволяет оценивать эффективность коммуникации 
заинтересованных сторон проекта, эффективность планирования коммуникаций, эффективность 
распространения информации, эффективность управления ожиданиями заинтересованных сторон 
проекта и эффективность отчетов о выполнении. 

Таким образом, результаты исследования применены для управления коммуникациями при 
внедрении образовательных научных инновационных проектов в Национальном транспортном 
университете при реализации международного проекта TEMPUS – «Fostering the Knowledge Triangle 
in Belarus, Ukraine and Moldova (FKTBUM) – Поддержка треугольника знаний в Беларуси, Украине и 
Молдове». Результаты проекта показывают, что эффективность коммуникаций между НТУ и 
международными партнерами составляет 0,5–1,0 характеризующий хороший результат 
образовательного проекта после коммуникационного процесса между НТУ и 
ГосавтотрансНИИпроект – 0,75, что соответствует уровню «дан ответ / реакция на полученную 
информацию »между НТУ и Министерством образования и науки Украины – 0,50 что соответствует 
уровню« ознакомились с информацией». 

Результаты статьи могут быть внедрены при осуществлении процедуры оценки эффективности 
коммуникаций при формировании необходимого уровня обмена информацией между 
заинтересованными сторонами в процессе внедрения инновационных технологий в образовательную 
деятельность на основе ценностно-ориентированного подхода. 

Прогнозные предположения по развитию объекта исследования – разработка метода 
эффективной модели коммуникации в образовательных инновационных научных проектах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОЕКТ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
КОММУНИКАЦИИ. 

 
АВТОРИ: 
Лебідь Ірина Георгіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний 

університет, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, e–mail: 
i.h.lebed@gmail.com, тел. +380681238733, Україна, 01010, м. Київ, ул. Омеляновича-Павленка 1, к. 
437, orcid.org/0000-0003-0707-4179  

Ткаченко Валентина Андріївна, кандидат технічних наук, Національний транспортний 
університет, доцент кафедри транспортного права та логістики, e–mail: tva-ntu@ukr.net, тел. 
+380502675775, Україна, 01010, м. Київ, ул. Омеляновича-Павленка 1, к. 439, orcid.org/0000-0001-
5147-0772  

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



187 

Хрутьба Юлія Сергіївна, кандидат економічних наук, Національний транспортний 
університет, доцент кафедри транспортного права та логістики, e–mail: hrutbaj@gmail.com, тел. 
+380636081570, Україна, 01010, м. Київ, ул. Омеляновича-Павленка 1, к. 439, orcid.org/0000-0002-
3419-8364  

AUTHOR: 
Lebid I.H., PhD (Eng.), Associate professor, National Transport University, e–mail: 

i.h.lebed@gmail.com, +380681238733, Ukraine, 01010, Kyiv, Suvorova str. 1, of. 437, orcid.org/0000-
0003-0707-4179 

Tkachenko V.A., PhD, National Transport University,  e–mail: tva-ntu@ukr.net, 
тел.+380502675775, Ukraine, 01010, Kyiv, Suvorova str. 1, of. 439, orcid.org/0000-0001-5147-0772 

Khrutba Y.S., PhD, National Transport University, e–mail: hrutbaj@gmail.com, тел. 
+380636081570, Ukraine, 01010, Kyiv, Suvorova str. 1, of. 439,  orcid.org/0000-0002-3419-8364 

АВТОРЫ: 
Лебедь Ирина Георгиевна, кандидат технических наук, доцент, Национальный транспортный 

университет, доцент кафедры международных перевозок и таможенного контроля, e–mail: 
i.h.lebed@gmail.com, тел. +380681238733, Украина, 01010, м. Киев, ул. Омеляновича-Павленка 1, к. 
437, orcid.org/0000-0003-0707-4179  

Ткаченко Валентина Андреевна, кандидат технических наук, Национальный транспортный 
университет, доцент кафедры транспортного права и логистики, e–mail: tva-ntu@ukr.net, тел. 
+380502675775, Украина, 01010, м. Киев, ул. Омеляновича-Павленка 1, к. 439, orcid.org/0000-0001-
5147-0772  

Хрутьба Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, Национальный транспортный 
университет, доцент кафедры транспортного права и логистики, e–mail: hrutbaj@gmail.com, тел. 
+380636081570, Украина, 01010, м. Киев, ул. Омеляновича-Павленка 1, к. 439, orcid.org/0000-0002-
3419-8364  

 
РЕЦЕНЗЕНТИ: 
Новікова А.М., доктор економічних наук, старший науковий співробітник , начальник Центру 

наукових досліджень комплексних транспортних проблем Державного підприємства «Державний 
автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут» Київ, Україна. 

Прокудін Г.С., доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, 
завідувач кафедрою «Міжнародні перевезення та митний контроль», Київ, Україна. 

REVIEWER: 
Novikova Alla M., Doctor  of Economics, Senior Researcher,  Chief of Research Center  Complex 

Transport Problems, State Enterprise “State Road Transport Research Institute”; Kyiv, Ukraine. 
 Prokudin H.S., Doctor of Technical Science, Professor, National Transport University, Head 

Department of International Transportation and Customs Control, Kyiv, Ukraine. 
 

Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету»



188 

УДК 656.078.1 DOI: 10.33744/2308-6645-2021-1-48-188-202 
UDC 656.078.1  
 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ  
ТА ШВИДКОДІЇ СИСТЕМ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
Ломотько Д.В., доктор технічних наук, Український державний університет залізничного 

транспорту, Харків, Україна, den@kart.edu.ua, orcid.org/0000-0002-7624-2925  
Красноштан О.М., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, 

Київ, Україна, olexander.krasnoshtan@gmail.com, orcid.org/0000-0001-9866-9930 
  

INNOVATIVE APPROACH TO INCREASE OF OPERATIONAL SPEED AND PRODUCTIVITY 
 
Lomotko  D.V., Doctor of Science (Engineering), Kharkiv state university of railway transport, 

Kharkiv, Ukraine, den@kart.edu.ua, orcid.org/0000-0002-7624-2925 
Krasnoshtan  O.M., Candidate of Science (Engineering), National transport university, Kyiv, Ukraine, 

olexander.krasnoshtan@gmail.com, orcid.org/0000-0001-9866-9930 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  
И БЫСТРОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Ломотько Д.В., доктор технических наук, Украинский государстенный университет 

железнодорожного транспорта, Харьков, Украина, den@kart.edu.ua, orcid.org/0000-0002-7624-2925 
Красноштан А.М., кандидат технических наук, Национальный транспортный университет, 

Киев, Украина, olexander.krasnoshtan@gmail.com, orcid.org/0000-0001-9866-9930 
 
Постановка проблеми. 
Останнім часом у транспортній галузі України сталось ряд змін, які потягнули за собою 

виникнення системних проблем. Зазначені зміни та наслідкові проблеми стались фактично в усіх 
галузях транспорту. Однак, найбільш відчутними вони виявились на автомобільному та на 
залізничному видах транспорту. Це пов’язано із їх масовістю та загальнодоступністю. Відповідно, 
системні збої в їх роботі відчуває на собі фактично кожен громадянин та кожен активний учасник 
економічного процесу в державі.  

Стосовно залізничного транспорту – головною системно проблемою галузі на сьогодні є так 
звана «проблема надлишкової інфраструктури». Полягає вона в тому, що при фактичній незмінності 
ступеня розвитку інфраструктури в порівнянні з початком 90-х років минулого сторіччя, обсяги 
перевезень суттєво скоротились. Так, якщо залізничним транспортом України в 1989 році було 
перевезено 1,07 млрд. тонн вантажів, то в 2020 році – 305 млн тонн, тобто більш ніж втричі менше. 
Відповідно, втричі скоротились як вантажооборот, так і вантажонапруженість інфарстурктури. При 
цьому надлишкова інфраструктура вимагає витрат на її утримання. У випадку із залізничним 
транспортом України справедливим є принцип Паретто [1]: 20% інфраструктури забезпечують 80% 
обсягів вантажних перевезень. Збиткова інфраструктура української залізниці наразі становить 45,7% 
ділянок і сукупно виконує лише 2,1% тоннокілометрової роботи [2]. 

Стосовно автомобільного трансопрту з точки зору перевезень вантажів – проблема в іншому: 
автоперевізники працюють на висококонкурентному ринку, що змушує їх вдаватись до заходів щодо 
підвищення фінансової ефективності перевезень, які дозволять їх залишитись в зоні рентабельності. 
Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є перевезення із максимальним навантаженням 
автотранспортних засобів (АТЗ), що призводить до перевищення дозволеної в Україні величини 
максимальної маси ТЗ, а також навантаження на вісь. Так, при збільшенні загальної маси автомобіля 
від 38т. до 44 т. прогнозується збільшення швидкості утворення колії на 15% [3].  

В той же час, масштабний та системний розвиток контрейлерних перевезень – один із 
ефективних методів одночасного вирішення системних проблемних питань обох згаданих видів 
транспорту. Тому такому розвиткові необхідно приділити значну увагу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий вклад в напрямку вивчення проблематики розвитку контрейлерних перевезень 

здіснили видатні вчені Г.М. Кирпа, Н.А. Нефедов, Т.В. Харченко, Н.В. Пономарьова, Л.Н. Матюшин, 
Б.Н. Стрекалов, Ю.О. Сілантьева. Доставку вантажів з використанням технологій контрейлерних 
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перевезень досліджували такі вчені як: Воєвудський Е. М., Мироненко В.К., Воркут А.І.,  
Нагорний Є. В., Постан М.Я., Правдін Н.В. та iн. [3-8]. 

Грунтовний технічний аналіз зарубіжного досвіду в організації котрейлерних перевезень та 
особливості технічного забезпечення відповідних перевезень виконано в роботі [9].  

Необхидність забезпечення розвитку контроейлерних перевезень цілком підтримується 
Урядом України. Так, затвердженою Урядом Національною транспортною стратегією України на 
період до 2030 року [10],  серед пріоритетних завдань визначено забезпечення комплексного 
вирішення питань, зокрема підготовка та реалізація відповідної концепції або виконання програми 
(планів) розвитку мультимодальних перевезень та логістичних технологій, що передбачає, в тому 
числі і стимулювання розвитку контрейлерних перевезень. 

Разом із тим, на сьогодні питання розвитку повністю не досліджене. Так, не знайдено єдиної 
думки щодо подальшого інженерно-технічного забезпечення контрейлерних перевезень, не 
винайдено ехнічних рішень, які б могли запропонувати вирішення системних проблем та протиріч, 
які наразі стоять на шляху до бурхливого та всеосяжного розвитку цих перевезень. 

Основна частина. 
Головними критеріями, які традиційно визначають якість та привабливість для користувачів 

будь-якої транспортної системи є: 
 Швидкість (можливість вчасно доставити вантаж) 
 Продуктивність (пропускна або перевізна здатність); 
 Безпека (безпека руху та забезпечення збереженості вантажу); 
  Безвідмовність (можливість виконувати потрібні функції в певних умовах протягом 

заданого інтервалу часу, як елемнт надійності згідно ДСТУ 2860-94). 
Поточні умови жорсткої конкуренції на транспортному ринку визначають п’яту категорію, яку 

умовно можна визначити як гнучкість (здатність автоматично адаптовується до змін згідно ДСТУ 
2226-93) . 

При цьому в загальному випадку ці показники знаходяться в певному протиріччі. Так, 
наприклад, при підвищенні гнучкості неодмінно (за інших рівних умов) безумовно знизяться як 
продуктивність, так і швидкість. Це саме стосується швидкості та безпеки: для підвищення 
швидкостей руху без зменшення допустимого рівня безпеки необхідним є застосування ряду 
прогресивних технічних рішень. 

Принципово, контрейлерні перевезення мають всі підстави для бурхливого розвитку в умовах 
українського транспортного ринку. Головною перевагою їх повинна стати швидкість перевезень, яка 
забезпечить менші строки доставки вантажів порівняно із автомобільним транспортом. 

Так, на сьогодні Правила технічної експлуатації залізниць України [11] передбачають 
курсування вантажних поїздів зі швидкістю до 90 км/год.. Навіть існуючі швидкості руху вантажних 
поїздів дозволяють 600…800 км на добу. При збільшенні ж швидкостей руху контрейлерних поїздів 
до 120 км/год., можливо працювати на досягнення 1200 км на добу за основними магістральними 
напрямками. Однак для цього необхідно вирішити ряд питань технічного і нормативного характеру. 
Більш того, досягнення швидкості руху контрейлерних поїздів 120 км/год і більше (в перспективі – 
до 140 км/год) власник інфраструктури повинен привести споруди і пристрої на ділянках 
проходження таких поїздів у відповідність з діючими нормами і правилами. Але це дозволить 
курсувати контрейлерним поїздам паралельним графіком із пасажирськими поїздами, що значно 
підвищить презерви пропускної здатності системи. 

Для забезпечення подальшого сталого розвитку системи контрейлерних перевезень в Україні 
необхідно знайти відповідні найкращі рішення для вирішення  основних проблемних питань, які 
сьогодні стоять на шляху масштабного їх розвитку. Серед них наступні: 

Регулярність. Для того, щоб послуги контрейлерних перевезень користувались попитом, 
необхідно забезпечити їх регулярність. Всі попередні спроби розвитку контроейлерних перевезень 
зазнали невдачі в основному через відсутніть регуляності. Так, практикувалась регулярність 
курсування контрейлерного поїзда – щотижнево. Така регулярність жодним чином не може 
забезпечити потреби клієнтів – автоперевізників та вантажовласників, які планують свої постаивки на 
щоденній основі. Тож для забезпечення успіху контрейлерних перевезень необхідно забезпечити 
принаймні щоденне курсування таких поїздів, а за основними напрямками – декілька разів на добу.  

Гнучкість. Другим проблемним питанням є гнучкість, яка полягає в можливості проведення 
швидкого обміну вантажем на шляху прямування контрейлерного поїзда. Так, спроби організації 
контрейлерних перевезень організовувались за принципом «point-to-point», тобто навантаження та 
розвантаження було можливим лише на початковій та кінцевій точках маршруту. Відповідно, це 
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суттєво обмежувало регулярність, оскільки вимагало накопичення достатньої кількості автомобілів 
для відправлення, що не завжди було можливим. 

З аналогічними проблемами зіткнулись оператори в європейських країнах. Це змусило їх 
шукати способи технічного вирішення проблеми для організації обміну вантажем на проміжних 
станціях маршруту. І такі рішення були знайдені [9]: 

 RoLa (Rollende Lanrstrasse) на залізничних платформах зі зниженою підлогою та 
горизонтальним методом навантаження-розвантаження  

 Ro-Ro (roll-on-roll-off),  
 Flexiwaggon (Швеція),  
 CargoBeamer (Німеччина),  
 CargoSpeed (Велика Британія),  
 Modalohr (Франція) автоматизоване, паралельне, швидке перевантаження товарів, 

режим не супроводжувальних перевезень, 
 MegaSwing (Швеція).  

Однак, всі ці системи, які працюють в країнах Європейського Союзу, мають ряд недоліків, які 
обмежують практичне їх застосування в Україні, а саме: 

- Високий ступінь механізації причіпного рухомого складу, що висуває ряд вимог до 
інфраструктури, персоналу, його кваліфікації тощо, ефективне вирішення яких вряд чи 
можливе в сучасних умовах; 

- Використання підйомно-транспортного обладнання – кранів, що також відносно складно в 
наших умовах. 

У зв’язку із цим, в загальному перед нами стоїть завдання створення інноваційної 
транспортної системи для контрейлерних перевезень з досягненням граничних характеристик. В той 
же час, гранично ефективні значення характеристик транспортної системи можуть бути отримані при 
постановці і рішенні дедуктивним методом завдання спрямованого синтезу, як завдання комплексної 
структурно-параметричної оптимізації. 

Для синтезу комплексно оптимальної транспортної системи необхідно дотриматись наступних 
положень: 

а) забезпечити можливість визначення повної (тобто всієї, а не обмеженої частини) області 
можливих рішень як по структурам, так і за параметрами в межах надсистеми, системи і підсистеми; 

б) розглянути систему в розвитку в межах усіх (а не одного) етапів її життєвого і більш 
високих циклів, тобто, врахувати минуле, сьогодення і майбутнє системи; 

в) застосувати моделі і алгоритми достатньої загальності, щоб охопити всю область 
структурних і параметричних рішень з основних, допоміжних і управлінських видів функцій і з неї 
вибрати одне найвдаліше, в заданому сенсі рішення. 

У найбільш загальному вигляді, виходячи з існуючих робіт в області системного синтезу 
технологічних процесів [12-14], можна встановити основні принципи розв'язання задачі комплексної 
структурно-параметричної оптимізації транспортних систем та вимоги щодо їх здійснення, таблиця 1. 

Множина можливих способів (їх класів) підвищення продуктивності транспортних систем 
можна уявити так, як показано в таблиці 2. 

Заходи, які найбільш часто застосовуються для реалізації кожного з наведених у таблиці 2 
способів, показані в таблиці 3. При цьому позначення класів способів в таблицях 2 і 3 збігаються. 

Заходи розроблені на основі загальних підходів теорії машин і механізмів [15] і досвіду 
вирішення завдань автоматизації [16, 17] з урахуванням основних особливостей сучасних технологій 
транспортного процесу. 

Запропоновані методи і заходи підвищення швидкодії та ефективеності дозволяють відповідно 
до методології провести конкретизацію структур інноваційної транспортної системи для 
контрейлерних перевезень.  

Однм із головних заходів, що застосовуються для реалізації способів підвищення 
продуктивності транспортних систем, є перехід від дискретних до неперервних (або 
квазібезперервних) процесів. Існуючі спроби організації контрейлерних перевезень мали суто 
дискретний характер. Так, навантаження-вивантаження можливі лише на початковій та кінцевій 
точках маршруту відповідно. Вантажообмін на маршруті прямування практично неможливий.  

Така ж ситуація складається і з регулярністю. Попередні спроби робили систему виражено 
дискретною – це було визначено неналежною регулярністю курсування контрейлерних поїздів.  
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Таблиця 1 – Основні принципи розв'язання задачі комплексної структурно-параметричної 
оптимізації транспортних систем і вимоги щодо їх здійснення 

Table 1 – Basic principles of transport systems complex structure and parametric optimization tasks 
solving 

 

№ 
п/п 

Найменування 
принципів 

Вимоги по здійсненню принципів 

1 Прицип  системності Необхідне урахування трьох ієрархічних рівнів: надсистемного, 
системного і підсистемного. Можливість зміни характеристик  
процесів, їх підсистем – технологічних операцій, параметри  
надсистеми (потреб ринку, макроекономічного середовища, 
регуляторної політики та інших). Орієнтування на стратегію 
розширеного відтворення з вищою ефективністю. 

2. Принцип 
алгоритмічності 

Через відсутність аналітичного рішення необхідна поетапність 
отримання конкретизованого рішення дедуктивним методом, 
починаючи з найбільш загального, заданого визначенням системи 
або галузевими рекомендаціями. 

3. Принцип інформацій-
ного підпорядкування 
етапів синтезу 

На кожному попередньому етапі слід готувати інформацію 
достатню для вирішення наступного етапу. 

4. Принцип адаптивного  
прийняття проектних 
рішень 

Наказує використовувати градієнтні методи пошуку оптимальних 
параметрів процесу (системи) для кожної його структурної схеми з 
метою поліпшення показників ефективності на кожному етапі 
(ітерації) пошуку. 

5. Принцип максималь-
ного врахування пов-
ноти області (множин) 
можливих рішень 

Вимагає формувати повну область можливих рішень по структурам 
і параметрам. Це забезпечує вихід в область глобального (не 
локального) оптимуму. 

6. Принцип поточності  Необхідна максимальна безперервність процесів. Це забезпечує 
можливість досягнення більш високої продуктивності. 

7. Принцип відповідності дій 
підсистем завданням 
системи  

Вимагає ієрархічної підпорядкованості дій  систем і підсистем. 

8. Принцип інформацій-
ного забезпечення 

Він обумовлює потребу в системному забезпеченні інформацією, в 
тому числі – про світові пороги знань. 

9. Принцип адекватного 
кадрового забезпечення 

Вимагає своєчасної та якісної підготовки кадрів. 

 

Таблиця 2 – Множина способів підвищення продуктивності (швидкодії) складних систем 
Table 2 – Variety of modes of complex systems productivity increase 

Прийом   Об’єкт   Спосіб  
Виключення 
 

Простої Виключення простоїв 

Допоміжніні функції Виключення допоміжних функцій 
Зменшення 
 

Простої Зменшення простоїв 
Допоміжніні функції Скорочення тривалості допоміжних 

функцій (інтенсифікація допоміжних 
функцій і зменшення їх обсягу) 

Основні функції   Скорочення тривалості основних функцій 
(інтенсифікація основних функцій і 
зменшення їх обсягу) 

Поєднання Простої Поєднання простоїв 
Допоміжніні функції Поєднання допоміжних функцій 
Основні функції Поєднання основних функцій 
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Таблиця 3 – Заходи, які найбільш часто застосовуються для реалізації способів підвищення 
продуктивності транспортних систем 

Table 3 – Measures, often used for realization of transport systems productivity increase modes  
 

Кл.способу Заходи 
1 Перехід до безперервних (квазібезперервних) процесів. 
2 Застосування нових технологій, які не вимагають допоміжних дій чи 

самоорганізують ці дії. 
3 Підвищення надійності техніки. Зменшення простоїв, пов'язаних з 

організаційно-технічними та іншими факторами. 
4.1. Підвищення швидкодії виконавчих органів агрегатів і вузлів, що реалізують 

допоміжні дії. Оптімізація електричних, геометричних, кінематичних, динамічних і 
міцнісних властивостей техніки. Адаптація режимів виконання допоміжних 
функцій. 

4.2 Мінімізація обсягів допоміжних дій, зменшення тривалості неробочих рухів 
(дій, ходів). Зменшення кривизни траєкторій виконавчих механізмів, агрегатів і 
вузлів, що реалізують допоміжні дії. 

5.1 Підвищення швидкодії виконавчих органів (механізмів, агрегатів і вузлів), що 
реалізують основні дії. Оптимізація електричних, геометричних, кінематичних, 
динамічних і міцнісних властивостей техніки. Адаптація режимів виконання 
основних функцій. 

5.2 Вибір робочих траєкторій з мінімальною кривизною для робочих органів 
техніки. Застосування робочих траєкторій мінімальної довжини для об'єктів, які 
виконують основні функції 

6 Оптимізація циклів роботи техніки 
7 Максимальна паралельна реалізація допоміжних функцій 
8 Підвищення рівня концентрації дії робочих органів машини на об'єкт, що 

перетворюється  
 
Низька регулярність призводить й ще до однієї проблеми – хвилеподібного відвантаження та 

приймання вантажів. Це створює передумови до очікування в пунктах навантаження/вивантаження, 
що знижує вцілому провізну здатність системи вцілому. 

Таким чином, підвищення частоти курсування конрейлерних поїздів і забезпечення 
можливості вантажообміну на проміжних станціях є фактчиним переходом від дискретності до 
квазібезперервності, що зробить систему більш привабливою для клієнтів та значно підвищить її 
ефективність, продуктивність та швидкодію. 

У випадку організації вантажообміну на проміжних станціях при традиційній моделі 
перевезень, це тягнутиме за собою значні втрати часу у зв’язку із великим обсягом маневрових робіт. 
Вирішення цієї задачі слід здійснювати шляхом реалізації заходу застосування нових технологій, які 
не вимагають допоміжних дій чи самоорганізують ці дії.  

При конкретизації структури стає зрозумілим, що найбільші втрати часу та ресурсів на 
вантажообмін контрейлерного поїзда виникають за рахунок необхідності виконання значної кількості 
маневрової роботи. Тож, оптимальним шляхом є вирішення задачі забезпечення вантажообміну для 
контроейлерних поїздів на проміжних станціях без здійснення маневрової роботи на цій станціі 
здійснення вантажообміну. 

За кордоном такий підхід вже реалізовано та успішно діє [9]. Однак, як було зауважено вище, 
ці підходи є непрйнятними для України з огляду на їх вартість, складність, надійність, а також 
вимоги щодо персоналу, осблуговування тощо. Слід зазначити, що в згаданих аналогах реалізовано 
застосування основних змін конструкції рухомого складу. При тому інфраструктура та стаціонарні 
об’єкти залишились фактично без змін.  

У випадку ж транспортної системи України удсоконалення та ускладнення конструкції 
доцільно здійснювати саме для об’єктів інфраструктури та стаціонарних об’єктів. Такий підхід 
дозволить більш досокнало забезпечити їх експлуатацію, ремонт та обслуговування. Більшо того, 
такий підхід дозволить уникнути ускладнення контсрукції рухомого складу, а відповідно – уникнути 
зростання його вартості, витрат на експлуатацію та ремонт, й окрім того – зниження надійності 
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залізнчного рухомого складу, що важливо особливо з огляду на тенденцію підвищення швидкостей 
руху. 

Таким чином, задача зводиться до розробки конструкції пристроїв для забезпечення 
вантажообміну на проміжних станціях. При цьому до конструкції висуваються наступні вимоги: 

1. Виконання вантажообміну контрейлерних поїздів без виконання маневрів залізнчиного 
рузомого складу; 

2. Максимальна швидкодія; 
3. Забезпечення процесу вантажообміну для залізнчиного та автомобільного рухомого складу 

будь-якої конструкції (які допущені до перевезення); 
4. Паралельне виконання операцій розвантаження та завантаження залізничного рухомого 

складу; 
5. Максимально можлива механізація та автоматизація процесу  
  Беручи до уваги неможливсіть виконання маневрів автотранспортним засобом на 

платформі,яка перебуває в складі поїзда, у зв’язку із обмеженістю простору, єдиним можливим 
варіантом проведення завантаження і розвантаження платформи є переведення платформи із 
транспортного положення в навантажувально-розвантажувальне положення.  

Можливим варіантом вирішення цієї задачі є поворот вагону під кутом до напрямку колії з 
одноачаним опусканням платформи на рівень підїзної дороги з мотою безперешкодного зїзду з 
платформи та заїзду на платформу автотраспортного засобу.  

Прототипом конструкції пристрою є поворотний круг, який широко використовується на 
залізничному транспорті, рисунок 1.  

 
  

Рисунок 1 – Залізнчинй поворотний круг 
Figure 1 – Railway turning circle 

Для забезпечення переведення платформи з транспортного положення в положення для 
навантаження/розвантаження, необхідно виконати дві дії: 

1. Поворот для суміщення осі платформи з віссю підїзної дороги; 
2. Опускання залізничного рухомого складу для суміщення рівнів платформи і під’їзної 

дороги. 
Механізм являє собою сталеву ферму з встановленим залізничною колією по верху 

конструкції, яка може повертатися в горизонтальній площині до 45 навколо центральної опори.  
Вертикальна вісь має шкворневу конструкцію, що дозволяє переміщуватісь сталевій фермі у 

вертикальному напрямку та обертатись навколо осі (коливання з амплітудою до  45). При цьому 
шкворневий вузол не несе вертикального навантаження. 

Сталева ферма спирається на дві ходові шарнірно прикріплених до балок візка – ведучий і 
ведений. Ведений візок має два суцільно катаних колеса з двостороннім гребнем (рисунок 2). 

Ведучий візок має опорні зубчасті колеса і сприрається на зубчасту рейку, що забезпечує 
обертання конструкції.  

Приводний механізм – це встановлена на раму конструкція, в якій об'єднані: приводний 
електродвигун, колодкові гальма з електрогідравлічним штовхачем, гальмівна муфта, двоступеневий 
редуктор, проміжний вал в зборі з опорами, шестернею, муфтою, зубчастий вінець. Проміжний вал з 
шестернею в зачепленні з зубчастим вінцем є елементами відкритої передачі, що приводить в рух 
конструкцію. 
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Рисунок 2 – Контакт «колесо-рейка» веденого візка 

Figure 2 – Contact “wheel-rail” of driven bogie 
 
Крутний момент передається від двигуна через редуктор і шестерню до зубчастого опорного 

колеса, яке реалізує його через зачеплення із зубчастою рейкою.  
Конструкція забезпечується пристроєм автоматичного блокування у крайніх робочих 

положеннях, що унеможливлює приведення в рух ферми під час проведення маневрів залізничного 
рухомого складу, а також під час заїзду автотранспортних засобів на залізничну платформу та з’їзду з 
неї. 

Потужність електродвигуна та передаточних чисел редуктора визначаються виходячи з вимог 
швидкодії. Так, перехід ферми між двома крайніми положеннями повинен здіснюватись не більше, 
ніж за 30 секунд.  

З метою мінімізації динамічних навантажень на привід на перехідних режимах, форма опорних 
рейок повинна мати синусоїдальний профіль, що забезпечить мінімальну вертикальну швидкість на 
початковому та кінцевому етапах робочого ходу ферми.  

Вісь автомобільного під’їзду та вісь залізничної колії повинні утворювати кут 45, що 
забезпечить зручну технологію підїзду автотранспортних засобів під навантаження та вивантаження. 
При цьому зменшиться потреба у території для організації терміналу (рисунок 3).  

Одним із способів підвищення щвидкодії (таблиця 1) є виключення функцій (операцій). 
Однією із операцій, яку можна та необхідно виключити – це функція відчеплення поїзного 
локомотива. Дана операція займає до 20 хвилин, що значно уповільнює маршрутну швидкість поїзда. 
При наявності на маршруті 5 станцій, реалізація цієїх функції сумарно займатиме 100 хв, або до 10% 
від загального часу руху від початкової до кінцевої точок маршруту. 

Працює такий пристрій за допомогою системи лебідок, які переміщують вагони в двох або 
більше напрямках. Маневровий пристрій працює виключно в середовищі, захищеної від пилу, а 
також від вибухонебезпечних газів, при температурі до +35 градусів. Популярною і надійною 
моделлю вважається маневровий пристрій (кабестан) МУ12М2. Перевага обладнання в тому, що воно 
має найбільше в своєму роді тягове зусилля, а також найвищу лінійну швидкість каната. 

Додатково необхідно забезпечити автономність роботи системи вантажообміну контрейлерних 
поїздів без залучення маневрових локомотивів. Це забезпечується використанням маневрового 
пристрою. Маневровий пристрій – це механізм, який за допомогою тяги переміщує залізничні вагони 
і цілі склади в декількох напрямках.  

Запропонований підхід дозвляє забезпечити швидкий обмін вантажем контрейлерних поїздів, 
що значно розширює можливості їх застосування без зменшення головних параметрів їх 
використання, а саме: 

- Маршрутна швидкість; 
- Тривалість доставки; 
- Пропускна здатність. 
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Рисунок 3 – Принципова схема організації вантажообміну контрейлерних поїздів 
Figure 3 – Principal scheme of cargo exchanes of piggyback train 

 
У традиційному вигляді математичні моделі функціонування системи контрейлерних 

терміналів сформульовано як оптимізаційну задачу контрейлерних перевезень від 
вантажовідправників кількістю W до вантажоотримувачів кількістю P за критерієм мінімуму витрат у 
системі доставки 

 

Ω 𝑆 𝑁 → min  ,                                    1  

 
при обмеженнях 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ 𝑁 𝑄 ,  ∀𝑖 ∈ 1,  𝑊

𝑁 𝑄 ,  ∀𝑗 ∈ 1,  𝑃

𝑁 𝑀 ,  ∀𝑗 ∈ 1,  𝑃

 ,                                  2  

 
де Sijk  витрати на перевезення одного контрейлерного АТЗ k-го типу від вантажовідправника  
з пункту i до вантажоотримувача в пункт j; 

Nijk  кількість контрейлерного АТЗ типу R, що доставляються з i-гo пункту в j-й;  
U  кількість терміналів, на яких виконується вантажообмін контрейлерів (U=0 у випадку 

наявності «прямих» контрейлерних поїздів);  
Qik, Qjk – відповідно сумарна наявність навантажених контрейлерів у і-го вантажовідправника 

та потреба в вантажах у j-го вантажоотримувача; 
Мijk максимальна кількість (переробна, пропускна спроможність) терміналів на яких 

виконується вантажообмін контрейлерів. 

Залізнична колія  

Під'їзна автомобільна 
дорога  

Поворотний механізм  
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Обмеження (2) відповідно показують наявність навантажених контрейлерів у 
вантажовідправника, потребу в вантажах у вантажоотримувача та описують пропускну спроможність 
контрейлерного терміналу. В якості уточнення обмеженнями на контрейлерні вантажопотоки може 
бути переробна спроможність терміналів, пропускна спроможність автошляхів, залізничних 
дільниць, перевалочних комплексів в морських портах та на пунктах перетину кордонів. 

Операції з обміну вантажу здійнсюються послідовно. При цьому ряд технологічних операцій 
повинні виконуватись паралельно. Для прикладу, під час здійнення оепрації з вантажообміну на 
одному вагоні, на вагоні, який було обслужено перед цим, відбувається з’єднання гальмівних рукавів, 
а на наступному вагоні – операції з підготовки до проведення вантажообміну. Такий підхід відповідає 
сьомому заходу із підвищення продуктивності та швидкодії складних систем.  

Разом із тим, при такому послідовному підході на станціях з потенційно великим 
вантажообігом час на обробку контнрейлерних поїздів буде суттєво великим, що значно сповільнить  
маршрутну швидкість. Це вимагає пошуку рішень, які б дозволили збільшити швидкість виконання 
операцій для недопущення значного збільшення маршрутних швидкостей контрейлерних поїздів.  

Одним із таких рішень може бути паралельна обробка одночасно декількох вагонів 
контрейлерного поїзда. Для реалізації цього необхідно забезпечити паралельне функціонування двох 
і більше поворотних ферм (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Пристрій для організації вантажообміну контрейлерних поїздів:  
а – в транспортному положенні ; б – в положенні вантажообміну 

Figure 4 – device for cargo exchange of piggyback train: a – transport position, б – cargo exchange position 
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З точки зору функціонування терміналу важливо забезпечити належний рівень механізації, 
автоматизації та інтелектуалізації.  

Всі процеси повинні бути механізованими. Важливі функції, зокрема ті, що забезпечують 
безпеку руху, повинні бути автоматизовані. Зокрема, необхідно зхабезепчити автоматичне 
блокування переміщення ферми у двох крайніх положеннях (транспортне положення та положення 
вантажообміну) для недопущення сходів залізничного рухомого складу та повороту ферми під 
автомобільним рухомим складом. 

Використання паралельної обробки вантажу одночасно на декількох платформах вимагає 
інформатизації процесу, оскільки викорстання лише людської праці в цьому процесі призведе до 
втрати продуктивності та швидкодії, а також призведе дло збільшення ймовірності допущення 
помилок, і як результат зниження надійності системи. 

Інтелесктуальна система управління терміналом повинна складатись з декількох підсистем, а 
саме: 

- Підсистема управління рухом залізничного рухомого складу; 
- Підсистема управління рухом автомобільного рухомомого складу; 
- Підсистема управління механізмом забезпечення вантажообміну. 
Всі зазначені підсистеми чітко синхронізовані та працюють як єдиний цілісний інформаційний 

простір із відповідними зв’язками із зовнішнім середовищем. 
Запропонована на рисунку 5 принципова схема збільшення пропускної здатності теміналу для 

вантажообміну контрейлених поїздів повинна реалізовуватись на станціях великих міст, а також 
потужних вантажоутворюючих пунктів. Він дозволить ефективно здійснювати вантажообіг у 
великихь обсягах та не допускати втрати часу і яка наслідок – зменшення маршрутної швидюкості 
контрейлерних поїздів. 

Рисунок 5 – Принципова схема збільшення пропускної здатності  
теміналу для вантажообміну контрейлених поїздів 
Figure 5 – Schematic diagram of increasing bandwidth 

terminal for freight exchange of trailed trains 
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Висновок. 
Пошук способів підвищення  ефективності транспортних систем є актуальним завданням, 

спрямованим на підвищення добробуту суспільства та задоволення потреб економіки у перевезеннях. 
Одним з реальних і універсальних способів його вирішення є застосування комплексно 
оптимізованих контрейлерних перевезень. 

Контрейлерні перевезення мають значні перспективи розвитку в Україні за умови вирішення 
ряду технічних та технологічних проблем. Вирішення зазнчених проблем повинно бути  спрямоване 
на досягнення більшої операційної гнеучоксті та адаптивності до потреб клінтів – вантажовласників, 
вантажовласників та автоперевізників при дотриманні умов збереження та підвищення перевізної 
здатності (продуктивності) та швидкісних характеристик (маршрутної швидкості, швидкодії).  

Застосування технологічних рішень, що використовуються в країнах Європейського Союзу не 
є можливим з обляду на технічні особливості транспортної системи України та особливості 
організації експлуатаційної роботи.  

Найбільш ефективним підходом до вирішення зазначених проблем є використання методології 
спрямованого синтезу складних систем. Особливістю цієї методології є те, що вона дозволяє вийти на 
наперед задані параметри складної системи. 

Синтезована струткура терміналу для забезпечення високоефективного швидкого 
вантажообміну при організації контрейлерних перевезень дозволяє здійснювати вантажообмін 
контрейлерних поїздів на проміжних станціях їх маршруту за мінімальний час без суттєвого 
зниження маршрутної швидкості та  перевізної здатності системи. 

Застосування синтезованої технології дозволить розширити можливості для розвитку системи 
контрейрепних поїздів, що своєю чергою дозволить значно підвищити рівень транспортної системи 
загалом за всіма основними параметрами: швидкість та продуктивність, безпечність, екологічність, 
економічна ефективність тощо.  
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РЕФЕРАТ 

Ломотько Д.В. Інноваційні методи підвищення продуктивності та швидкодії систем 
контрейлерних перевезень / Д.В. Ломотько, О.М. Красноштан // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статті запропоновано підхід до удосконалення структури та параметрів комплексів для 
організації вантажообміну контрейлерних поїздів з використанням підходу комплексної птимізації. 

Об'єкт дослідження – процес контрейлерних перевезень, методи та підходи до підвищення 
його ефективності та швидкодії.. 

Мета роботи – визначення методів підвищення показників ефективності контрейлерних 
перевезень та їх гнучкості з метою адаптації до потреб клієнтів – вантажовласників та 
автоперевізників. Синтех методів підвищення гнучкості системи контрейлерних перевезень за умови 
збереження стабільно високих показників провізної здатності та швидкості доставки вантажів. 

Метод дослідження – системний аналіз та комплексна структурно-параметрична оптімізація. 
Організація контрейлерних перевезень є одним із елементів підвищення ефективності 

функціонування та збалансованості транспортної системи країни. З точки зору потреб клінтів, 
система контрейлерних перевезень повинна бути гнучкою, водночас забезпечувати умови високої 
перевізної здатності та швидкодії. Для цього необхідно вирішити ряд завдань, які б дозволили 
здійснювати вантажообмін контрейлерних поїздів на шляху прямування, не допускаючи при цьому 
погіршення інших параметрів функціонування системи – головним чином продуктивності та 
швидкоїдії. 

Найбільш ефективним підходом до вирішення зазначених проблем є використання методології 
спрямованого синтезу складних систем. Особливістю цієї методології є те, що вона дозволяє вийти на 
наперед задані параметри складної системи. 

Синтезована струткура терміналу для забезпечення високоефективного швидкого 
вантажообміну при організації контрейлерних перевезень дозволяє здійснювати вантажообмін 
контрейлерних поїздів на проміжних станціях їх маршруту за мінімальний час без суттєвого 
зниження маршрутної швидкості та  перевізної здатності системи. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНТРЕЙЛЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ВАНТАЖНІ ТЕРМІНАЛИ, 
СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ. 
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The article proposes an approach to improving the structure and parameters of complexes for the 
organization of cargo exchange of piggyback trains using the approach of complex system optimization.  

The object of study – the process of piggyback transport, methods and approaches to increase its 
efficiency and speed. 

The purpose of the work is to determine the methods of improving the efficiency of piggyback 
transportation and their flexibility in order to adapt its parameters to the needs of customers. Synthesis of 
methods to increase the flexibility of the piggyback transport system while maintaining consistently high 
rates of carrying capacity and speed of goods delivery.  

Research method – system analysis and complex structural-parametric optimization. The organization 
of piggyback transportation is one of the elements of improving the efficiency and balance of the country's 
transport system. From the point of view of customer needs, the piggyback system should be flexible, while 
providing conditions for high transport capacity and speed. To do this, it is necessary to solve a number of 
problems that would allow the exchange of piggyback trains on the way, without allowing the deterioration 
of other parameters of the system – mainly performance and speed. The most effective approach to solving 
these problems is to use the methodology of directed synthesis of complex systems. The peculiarity of this 
methodology is that it allows you to reach the predefined parameters of a complex system. The synthesized 
structure of the terminal to ensure highly efficient high-speed freight exchange in the organization of 
piggyback transport allows piggyback freight exchange at intermediate stations of their route in a minimum 
time without significantly reducing the route speed and carrying capacity of the system.  

KEYWORDS: PIGGYBACK TRANSPORTATION, FREIGHT TERMINALS, DIRECTED 
SYNTHESIS OF SYSTEMS. 

 
РЕФЕРАТ 

Ломотько Д.В. Инновационные методы повышения производительности и быстродействия 
систем контрейлерных перевозок / Д.В. Ломотько, А.М. Красноштан // Вестник Национального 
транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 
2021. – Вып. 1 (48).  

В статье предложен подход к совершенствованию структуры и параметров комплексов для 
организации вантажообмину контрейлерных поездов с использованием подхода комплексной 
птимизации.  

Объект исследования – процесс контрейлерных перевозок, методы и подходы к повышению 
его эффективности и быстродействия.  

Цель работы – определение методов повышения показателей эффективности контрейлерных 
перевозок и их гибкости с целью адаптации к потребностям клиентов – грузовладельцев и 
автоперевозчиков. Синтех методов повышения гибкости системы контрейлерных перевозок при 
сохранении стабильно высоких показателей провозной способности и скорости доставки грузов.  

Метод исследования – системный анализ и комплексная структурно-параметрическая 
оптимизации. Организация контрейлерных перевозок является одним из элементов повышения 
эффективности функционирования и сбалансированности транспортной системы страны. С точки 
зрения потребностей Клинтов, система контрейлерных перевозок должна быть гибкой, одновременно 
обеспечивать условия высокой перевозочной способности и быстродействия. Для этого необходимо 
решить ряд задач, позволяющих осуществлять вантажообмин контрейлерных поездов в пути 
следования, не допуская при этом ухудшения других параметров функционирования системы – 
главным образом производительности и швидкоидии. Наиболее эффективным подходом к решению 
указанных проблем является использование методологии направленного синтеза сложных систем. 
Особенностью этой методологии является то, что она позволяет выйти на заранее заданные 
параметры сложной системы. Синтезированная струткура терминала для обеспечения 
высокоэффективного быстрого вантажообмину при организации контрейлерных перевозок позволяет 
осуществлять вантажообмин контрейлерных поездов на промежуточных станциях их маршрута за 
минимальное время без существенного снижения маршрутной скорости и перевозочной способности 
системы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ, 
НАПРАВЛЕННОГО СИНТЕЗА СИСТЕМ.. 
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    У даний час спостерігається стійка тенденція заміни електронних носіїв оптичними для передачі 
інформації до контрольно-вимірювальних приладів про стан об’єктів, на які впливають 
електромагнітні та іскрові перешкоди. У цьому випадку найбільш доцільно для передачі інформації 
використовувати оптоволоконні лінії. У даній роботі розглянуті властивості цих ліній. 
 Оптоволоконні лінії зв’язку 

Сучасні системи передачі інформації оптичними каналами складаються з трьох основних 
компонентів: джерела світла,  оптичного каналу, детектора світла  (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Спрощена система оптоелектронного зв’язку 
Figure 1 – Simplified optoelectronic communication system 

 
Оптичний  передавач перетворює аналоговий або цифровий електричний сигнал у 

відповідний йому світловий сигнал. Джерелом світла може бути або світлодіод, або твердотільний 
лазер [1]. Світлодіоди широко використовуються у лініях зв'язку малої і середньої дальності. Вони 
мають майже лінійну залежність інтенсивності випромінювання від величини електричного струму, 
яка слабо залежить від температури. Лазери мають малу площу поверхні, що випромінює, і можуть 
віддавати в оптоволокно більшу потужність, ніж світлодіоди. Лазери в основному використовуються 
для передачі інформації на великі відстані. Оптоволоконна лінія є кабелем, який складається з одного 
(рис. 2) або декількох кварцевих чи полімерних волокон. Зазвичай оптичний кабель складається з 
серцевини (Сore), якою є суцільна кварцева або полімерна нитка діаметром меншим 9 мкм для 
одномодових кабелів і діаметром  50 мкм чи 62.5 мкм для багато модових кабелів. Серцевина оточена 
тонким шаром (Cladding)  прозорого матеріалу з показником заломлення меншим за показник 
заломлення серцевини (Core). Власне серцевина з покриттям служить світловодом, бо в серцевині з 
покриттям відбувається розповсюдження потоку світла  заданої довжині хвилі за рахунок повного 
внутрішнього відбивання. Наступна оболонка (Coatting) товщиною від 350 до 900 мкм призначена 
для захисту волокна. Подальша оболонка (Strengthening fibres) захищає середину кабеля від 
напруження під час монтажу. Ця оболонка може виготовлятися з різного матеріалу від кевлару 
(Kevlar)  до дротяних ниток чи рукавів, наповнених гелем. Останній зовнішній шар будь-якого 
кабелю (Outer jacket) захищає всі внутрішні шари.  Отже, за конструкцією оптоволоконний кабель 
схожий на електричний, але містить спеціальні елементи для захисту світловодів.   
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Рисунок 2 – Типовий одноволоконний кабель [2] 
Figure 2 –  Optical fiber structure 

 
При розповсюдженні світла у волокні найменше поглинання буде для світла в області вікон 

прозорості кремнію (рис. 3). Довжини хвиль, які використовуються для передачі інформації по 
волокну наведені в табл. 1.  Багатомодове волокно розроблено для роботи на довжинах хвиль 850 нм і 
1300 нм, а одномодове волокно оптимізоване для 1310 нм і 1550 нм.  Одномодові  лазери  
використовуються для передачі інформації на довжинах хвиль 1310 нм або 1550 нм,а світлодіоди – на 
850 нм або 1300 нм. 

 

 
 

Рисунок 3 – Спектральні втрати в типовому оптичному кабелі [3] 
Figure 3 – Spectral losses in a typical optical cable [3] 

 
Таблиця 1 – Довжини хвиль, на яких відбувається передача інформації по оптоволокнах [3] 
Table 1 – Wavelengths at which information is transmitted over optical fibers 

Оптоволокно з пластику Багатомодове волокно Одномодове волокно 
650 нм   
850 нм 850 нм  

 1300  нм 1310  нм 
  1490 - 1625  нм 
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Фотоприймачем оптичних сигналів найчастіше служить фотодіод, який  перетворює 
світловий сигнал в копію електричного сигналу. Придатні для використання у волоконно-оптичних 
системах передачі інформації фотодетектори повинні мати наступні характеристики [4]:   

– високу чутливість на робочій довжині хвилі; 
– низький рівень шуму; 
– низьке споживання енергії та низьку робочу напругу; 
– сумісність з параметрами волокна; 
– низьку вартість; 
– високу надійність. 

      В оптоволоконних системах переважно використовуються PIN фотодіоди або лавинні  фотодіоди,  
характеристики яких наведені в табл. 2. 
 

Таблиця 2 – Типові характеристики детекторів [5] 
Table 2 – Typical detector characteristics [5]  

 

 

У даний час оптоволоконні системи передачі інформації широко використовуються завдяки 
наступним перевагам над дротовими системами [6]: 

– волоконно-оптичні кабелі мають набагато більшу пропускну здатність;  
– кількість інформації, яка може бути передана за одиницю часу волокном, є найбільшою в 

порівнянні з неоптичними системами; 
– затрати енергії на передачу інформації малі у порівнянні з іншими системами, що дозволяє 

передавати сигнали на більшу відстань; 
– волоконно-оптичні кабелі набагато тонші та легші, ніж металеві дроти; вони також займають 

менше місця у порівнянні з кабелями однакової інформаційної ємності (менша вага полегшує монтаж 
волокна); 

– інформацію, яка передається  оптичними  волокнами,  важко перехопити, оскільки вони не 
випромінюють електромагнітну енергію; 

– світлові сигнали від одного волокна не перешкоджають сигналам інших волокон у тому ж 
волоконному кабелі; 

– термін експлуатації понад 100 років. 
Висновки 
Встановлені основні закономірності розповсюдження світла в оптичних волокнах. При 

проектуванні та виготовлення систем передачі інформації оптичними волокнами потрібно 
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враховувати оптимальні типи джерел світла і фотодетекторів у залежності від відстані, на якій 
відбувається обмін інформацією. 
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Детально досліджені особливості передачі інформації по оптичних волокнах в умовах 
наявності іскрових і електричних перешкод. 

Мета досліджень: визначення вимог щодо джерел світла, оптичних кабелів і фотодетекторів 
найбільш придатних для виготовлення оптоволоконних систем з метою обміну інформацією. 

Об’єкт досліджень  оптоволоконні системи. 
Метод дослідження  теоретичний. 
Встановлені основні  вимоги щодо вибору світлодіодів, фотодіодів і оптичних кабелів для 

технічної реалізації оптичного зв’язку в умовах наявності  іскрових і електромагнітних перешкод.          
КЛЮЧОВІ СЛОВА: СВІТЛОДІОД, ОПТИЧНА ЛІНІЯ, ФОТОДЕТЕКТОР, ІНФОРМАЦІЯ. 

 
ABSTRACT 

Malysh M.I., Kulish M.R. Fiber optic information transmission systems. Visnyk National Transport 
University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport 
University, 2021. –  Issue 1 (48). 

Features of information transmission on optical fibers in the presence of spark and electric noise are 
investigated in detail. 

The purpose of research: to determine the requirements for light sources, optical cables and 
photodetectors most suitable for the manufacture of fiber optic systems suitable for information exchange. 

The object of research is fiber optic systems. 
Research method is theoretical. 
The basic requirements for the choice of light-emitting diodes, photodiodes and optical cables in the 

technical implementation of optical communication in the presence of spark and electromagnetic 
interference. 
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обмена информацией. 

Объект исследований  оптоволоконные системы. 
Метод исследования  теоретический. 
Установлены основные требования по выбору светодиодов, фотодиодов и оптических кабелей 
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Постановка проблеми. Дослідження явищ переносу зарядів в халькогенідних розплавах 
становить значний інтерес для теорії рідкого стану, електрохімії, фізики напівпровідників і ряду 
інших галузей науки і практики. Особливо важливі такі дослідження для кольорової металургії, де 
отримання важких кольорових металів часто здійснюється за складними технологічними схемами, 
що включають трудомісткі і громіздкі операції, і вимагають витрат матеріальних ресурсів. У той же 
час простим і перспективним видається метод розкладання неоксидної промислової сировини 
електролізом розплавів концентратів і штейнів, який відкриває нові можливості для комплексної 
переробки поліметалічних сульфідних руд. 

Наукові основи способу отримання металів з сульфідної сировини розроблені в Київському 
державному університеті. Метод заснований на управлінні складною іонно-електронною природою 
перенесення струму в халькогенідних розплавах. Знайдено, що за допомогою внесення іонної 
домішки електронна провідність може бути пригнічена і розплав трансформовано до стану, 
придатному для електролізу. Однак детально вивчені тільки системи, провідність яких в рідкому 
стані обумовлена значним іонним і напівпровідниковим вкладами. Що ж стосується можливості 
зміни характеру провідності розплавів зі значною виразністю металевого внеску, то це питання 
залишалося недослідженим, незважаючи на те, що є принципово цікавим і практично важливим, так 
як в неоксидній мінеральній сировині, а також різних промпродуктах металургійних переділів 
присутні і такі високопровідні компоненти, як халькогеніди металів сімейства заліза. Звідси, 
вивчення природи провідності і електрохімічної поведінки халькогенідних розплавів металів 
сімейства заліза являє безперечний теоретичний і практичний інтерес. Цьому питанню присвячено 
дослідження. 

Літературний огляд. Попередньо проведено аналіз наявних відомостей про кристалохімічні 
характеристики і структури халькогенідних сполук металів сімейства заліза в твердому стані. Ці дані 
використовуються при обговоренні отриманого експериментального матеріалу. 

Огляд літератури по електрофізичних і електрохімічних властивостях халькогенідних 
розплавів заліза можна узагальнити у вигляді наступних тез: 

– до теперішнього часу достатньо вивчені лише сульфідні розплави заліза; вивченню 
телурідних розплавів заліза присвячено поодинокі роботи; відомості про селенідні розплави відсутні; 

– термо-ЕРС халькогенідних розплавів заліза практично не досліджена; 
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– не існує єдиної точки зору про природу провідності вивчених халькогенідних розплавів. Одні 
автори (Дергі, Пасторек, Денсі, Аргіріадес [1- 3]) вважають сульфідні розплави металів сімейства 
заліза напівпровідниками з дуже вузькою шириною забороненої зони, інші, і таких більшість (Єсін, 
Ватолін, Смірнов, Яблонський, Добровінський, Никифоров, Лайнер, Чижиков [4-9]), називають ці 
розплави металізованими провідниками. 

Мета і завдання дослідження. Завданням даної роботи є дослідження природи провідності 
розплавів халькогенідів заліза і умов можливої її трансформації з метою приведення 
високопровідного розплаву до стану, придатному для електролітичного розкладання його на метал і 
халькоген. Для вирішення поставленого завдання використаний комплекс методів – 
електропровідність, термо-ЕРС, поляризаційні характеристики і електроліз. Вивчено системи: Fe-Se, 
Fe-Te, FeS -Na2S. 

Дослідження природи провідності халькогенідних розплавів заліза. 
Препарати. Зразки отримані сплавом елементарних металу і халькогенів в кварцових ампулах в 

середовищі аргону над розплавом. Для синтезу використовувалися метал і халькогени високої 
кваліфікації. Склад зразків контролювався хімічним аналізом. Помилка у встановленні складу не 
перевищувала 0,5%. Зразки систем FeS-Na2S готувалися плавкою сульфіду заліза з зневодненим 
сульфідом натрію. Сульфід натрію отримували з девятиводного кристалогидрату зневодненням в 
вакуумі над Р2О5 при поступовому підвищенні температури до 220 °С. Препарати витримувалися в 
цих умовах до припинення помітного виділення води. Залишки води в препараті усувалися 
прожарюванням при температурі 700 °С. Прожарений сульфід натрію був яскраво-жовтого кольору. 
           Методи дослідження.  Електропровідність високопровідних розплавів досліджена 
чотиризондовим методом на постійному струмі в кварцовому U-подібному осередку капілярного 
типу з графітовими електродами і молібденовими струмопідводами. Виміри проводилися в режимі 
постійного струму, що забезпечується підключенням послідовно з осередком опору, що перевищував 
його опір в сотні разів. Систематична помилка, що обумовлена класом точності приладів, становить  
1 %. Випадкова помилка, яка розрахована з використанням теорії ймовірності, не перевищує 1 %. 

Розплави з низькою електропровідністю досліджувалися двозондовим методом на змінному 
струмі. У зв'язку з великою хімічною агресивністю таких розплавів (FeS-Na2S) розроблено 
вимірювальний осередок з алундовим капіляром. Випадкова помилка при вимірюванні 
електропровідності двозондовим методом на змінному струмі становить 3 %, систематична помилка 
знаходиться в межах 2 %. 

Термо-ЕРС вимірювалася диференціальним методом відносно вольфрамових зондів. Отримані 
експериментальні дані приводилися до абсолютної шкали термо-ЕРС за допомогою літературних 
значень абсолютної термо-ЕРС вольфраму. Кварцовий осередок для вимірювання термо-ЕРС мав два 
коліна для розміщення в них зачохлених термопар (платина-платинородієвих) і вольфрамових зондів, 
захищених від агресивних розплавів графітовими наконечниками і алундовою соломкою. Різниця 
температур між зондами реєструвалася диференціальною термопарою. Систематична помилка при 
вимірюванні термо-ЕРС дорівнювала 2 %, випадкова – 1,5 %. 

Поляризаційні характеристики знімалися методом постійних струмів в простому осередку без 
поділу електродних просторів. В осередках подібного типу в середовищі аргону над розплавом 
проводилися і досліди з електролізу. Аргон попередньо ретельно очищувався від вологи і кисню. 

Результати дослідження і їх обговорення. 
Вивчено електропровідність і термо-ЕРС розплавів систем Fe-Se, Fe-Te. Характер 

закономірностей в зміні цих властивостей в залежності від складу і температури однаковий в 
розплавах всіх досліджених системах. 

Величини електропровідності розплавів всіх систем великі і становлять тисячі См/см. 
Температурний коефіцієнт електропровідності негативний, абсолютні значення його знаходяться в 
межах 0,4-1,4 См/смꞏград. Залежність електропровідності від температури лінійна. 
Електропровідність розплавів системи Fe-Sе в інтервалі складів від 44 до 54 ат. % селену має 
величини близько 2000 См/см і негативний температурний коефіцієнт порядку 0,5 См/смꞏград. Ще 
більші величини електропровідності (~ 3000 См/см) спостерігаються в розплавах системи Fe-Те, що 
містять від 39 до 75 ат. % телуру. Всім розплавам цієї системи властиво незначне зменшення 
електропровідності зі збільшенням температури (температурний коефіцієнт електропровідності 
порядку 0,9 См/смꞏград). 

Залежність електропровідності від температури всіх досліджених зразків систем може бути 
апроксимована лінійними рівняннями виду 
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α = а – bТ,                                                                             (1) 
 

де æ – питома електропровідність, T – температура в K, a і b – константи рівняння. 
      Експериментальні дані для розплавів, близьких за складом до монохалькогенідів, що 

плавляться без розкладання, оброблено за методом найменших квадратів і знайдено емпіричні 
рівняння, що описують температурну залежність їх питомої електропровідності вище температури 
плавлення (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Коефіцієнти температурної залежності електропровідності розплаву селеніду 
заліза 

Table 1 – Coefficients of temperature dependence of electrical conductivity of molten iron selenide 
 
 
 
 
 

Ізотерми електропровідності розплавів досліджених систем, як правило, мають вигляд 
монотонно спадаючих кривих, при цьому електропровідність зменшується зі збільшенням вмісту 
халькогену в розплаві. На ізотермах частіше відсутні екстремальні точки, відповідні особливим 
точкам на діаграмах стану. Мінімуми спостерігаються тільки на ізотермах розплавів Fe-Se (рис. 1). 

 

 
  

Рисунок 1 – Ізотерми електропровідності розплавів системи Fе-Se: 
1 – 1090; 2 – 1120; 3 – 1150 °С 

Figure 1 – Isotherms of electrical conductivity of melts of the Fe-Se system: 
1 – 1090; 2 – 1120; 3 – 1150 °C 

 

Мінімум на ізотермах електропровідності розплавів системи FеSe відповідає складу, що 
плавиться конгруентно (FеSe). Відсутність, як правило, екстремальних точок на ізотермах 
електропровідності халькогенідних розплавів металів сімейства заліза, або їх розмитість, свідчать про 
ослаблення хімічної взаємодії між атомами перехідного металу і халькогенів в розплаві. Така 
взаємодія більшою мірою виражена в розплавах сульфідних і селенідних систем і не проявляється в 
розплавах телурідних систем. 

Негативний температурний коефіцієнт електропровідності і величини електропровідності 
порядку тисяч См/см вказують на металеву природу провідності розплавів систем Fe-Se, Fe-Te. Це 
підтверджується і даними по термо-ЕРС. Всі розплави характеризуються малими значеннями 
коефіцієнта абсолютної термо-ЕРС (порядку одиниць мкВ/град). 

Природа провідності хальногенідніх розплавів заліза визначається характером хімічної 
взаємодії в цих об'єктах, обумовленим особливостями енергетичного спектра їх атомів. За 
літературними даними, тип хімічного зв'язку між атомами перехідного металу і халькогенами – 
іонно-ковалентний. Крім того, передбачається можливість металевої взаємодії між атомами самого 

Сполука а b 

FeSe 2504 0,46 
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перехідного металу. Поява металевої провідності в з'єднаннях перехідних металів зв'язується з 
утворенням частково заповнених d-зон [проаналізовані Моттом і Гуденаф] [10-13]. Критерієм 
утворення d-зон є відстань (R) між атомами перехідного металу. Якщо відстань R менше критичної 
(Rкр), то відбувається часткове перекриття d-оболонок, і d-електрони стають колективізованими. На 
підставі цих передумов Музер і Пірсон [14, 15] запропонували емпіричний критерій металевої 
провідності сполук з нікельарсенідною структурою, в якій кристалізуються всі монохалькогеніди 
заліза. Цей критерій заснований на використанні параметра с/а, що відображає характер взаємодії 
між сусідніми атомами перехідного металу уздовж осі с. При с/а <1,63 відбувається перекриття 
валентних d-оболонок атомів перехідного металу і з'являється металева провідність. 

Особливості енергетичного спектру сполук перехідних металів з халькогенами знаходять 
відображення в величинах термодинамічних характеристик хімічного зв'язку, наприклад, в значеннях 
ентропії атомізації і ентальпій утворення фаз зі структурою NiAs. Як показано в роботах Гейдеріха і 
Герасимова [16, 17], при великій частці металевої взаємодії, величини ентропії атомізації 
ізоструктурних фаз близькі між собою. У разі ж переважної ковалентної або іонної взаємодії ця 
закономірність не дотримується. Ентропії атомізації монохалькогенідів заліза знаходяться поблизу 
середнього значення 141,1 ± 3,8 Дж/град.ꞏг-атом. Це свідчить про те, що поряд з іонно-ковалентноюю 
взаємодією, досить суттєвими є металеві зв'язки. 

У даній роботі проведено зіставлення величин електропровідності розплавів, близьких за 
складом до монохалькогенідів (поблизу температур плавлення), з деякими характеристиками 
хімічного зв'язку: ентальпією утворення (ΔНутв.), значеннями параметра с/а і величинами іонності, що 
розраховано за значеннями електронегативностей відповідних елементів (табл . 2). 
 

Таблиця 2 – Електропровідність розплавів монохалькогенідів в порівнянні з ΔНутв., величинами 
с/а і іонністю зв'язку 

Table 2 – Electrical conductivity of monochalcogenide melts in comparison with ΔНform, values of с/a 
and ionicity of the bond 

  
Сполука æ, См/см с/а ΔНутв., кДж/ г-атом Ӏонність, % 

FeS 1500 1,66 -50,7 14 
FeSe 1900 1,64 -27,2 11 

FeTe 3200 1,53 -13,0 7 

 
В ряду монохалькогенідів заліза від сульфіду до телуриду спостерігається закономірна зміна 

параметра с/а, зменшення (за абсолютною величиною) ентальпій утворення сполук і значень 
іонності. Така закономірність пов'язана з поступовою зміною природи хімічної взаємодії в цих фазах 
від переважно іонно-ковалентної, з досить високими енергіями зв'язку, до металевої з меншою 
енергією зв'язку. Відповідно до цього закономірно збільшується електропровідність в рядах 
монохалькогенідів заліза при заміні халькогена на більш важкий аналог періодичної системи Д.І. 
Менделєєва. 

Отже, особливістю досліджених халькогенідних розплавів заліза є значна частка металевої 
взаємодії між атомами перехідного металу поряд з вираженою іонно-ковалентною взаємодією між 
атомами металу і халькогенами, що визначає природу провідності цих об'єктів. Більшість 
халькогенідів металів сімейства заліза в твердому стані мають металевий тип провідності, деякі ж 
(FeS, FeSe, FeТе) – напівпровідниковий. За нашими даними всі халькогенідні розплави заліза є 
металоподібними провідниками. Переходи типу напівпровідник – метал, що експериментально 
спостерігаються при плавленні, обумовлені, очевидно, перекриванням валентних d-оболонок і 
утворенням квазінеперервних спектрів. Однак, незважаючи на виражений металевий характер 
провідності досліджених розплавів, їх не можна розглядати як чисто електроннопровідні рідини; 
деякий внесок в електропровідність вносять і іони. Хоча частка іонного внеску (νі) в цьому випадку 
мізерно мала і не визначає величину електропровідності, наявність має принципове значення. 
Досліджені розплави Fe-Se, Fe-Те слід розглядати як електронно-іонні провідники з переважаючим 
металевим внеском у провідність. 

Система FeS- Nа2S. Досліджено електропровідність і поляризаційні характеристики розплавів 
системи FeS- Nа2S. Політерми електропровідності розплавів, що містять від 30 до 65 мольн. % Nа2S, 
наведено на рис. 2. Розплав чистого моносульфіду заліза характеризується негативним 
температурним коефіцієнтом електропровідності і величиною близько 1500 См/см. Добавка 30 
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мольн. % Nа2S знижує електропровідність на два порядки і змінює знак її температурного 
коефіцієнта. Однак електронний внесок в електропровідність розплавів, що містять від 30 до 50 
мольн. % Nа2S, ще є істотним. 

 
 

Рисунок 2 – Політерми електропровідності розплавів системи FeS-Nа2S:  
1 – 65; 2 – 60; 3 – 55; 4 – 40; 5 – 30 мольн. % Nа2S 

Figure 2 – Polythermal conductivity of melts of the FeS-Na2S system: 
1 – 65; 2 – 60; 3 – 55; 4 – 40; 5 – 30 mol. % Na2S 

 
Це підтверджують вольтамперні характеристики розплаву еквімолярного складу FeS-Nа2S, які 

представляють собою прямі лінії, що виходять з початку координат. Подальше збільшення вмісту 
сульфіду натрію в розплаві до 60 мольн. % призводить до зміни характеру I-V – кривих, які свідчать 
вже про прояв електродної поляризації. 

Введенням іонної добавки – Nа2S в розплав сульфіду заліза вдається знизити 
електропровідність останнього на три порядки до величин 2-3 См/см і істотно пригнічити електронну 
складову провідності. 

Для підтвердження цього висновку поставлено досліди з електролізу розплавів наступного 
складу: 35 мольн. % FeS-65 мольн. % Na2S. Електроліз розплавів здійснювався за температур, 
набагато нижчих за температуру плавлення заліза. За тих же умов досліди повторювалися кілька 
разів. Результати представлено в табл. 3. 

 
Таблиця 3 – Виходи металу за струмом (η) при електролізі розплавів системи FeS-Na2S (65 

мольн.% Na2S), температура 970 °С, час електролізу 1 година 
Table 3 – Metal yields by current (η) during electrolysis of melts of the FeS-Na2S system (65 mol.% 

Na2S), temperature 970 °C, electrolysis time 1 hour 
 

dk, А/см2 V, B η, % 
1,5 6-9 28,8 
1,5 3-4 13,5 
1,2 5-7 17,0 
2,5 3-4 13,0 

 
Електроліз розплавів системи FeS-Na2S призводить до виділення на катоді заліза. Виходи за 

струмом досягають ~ 29 % при катодній щільності струму 1,5 A/см2 і напрузі на клемах ванни 6-9 B. 
Зменшення напруги на клемах ванни, а також відхилення щільності струму від 1,5 A/см2 знижують η. 

Таким чином, доведена можливість пригнічення електронної складової провідності в 
розплавах електронно-іонних (поліфункціональних) провідників з наявним металевим типом 
провідності. Введенням іонної добавки ці розплави можна привести до іоннопровідного стану і 
електрохімічно розкласти на метал і сірку. Отримані результати необхідно враховувати при 
використанні електрохімічної технології переробки поліметалічних сульфідних руд, до склалу яких 
входять халькогеніди металів сімейства заліза. 

Висновки. 
Досліджено електропровідність і термо-ЕРС розплавів систем: Fe-Se, Fe-Te в широкому 

інтервалі складів і температур. Встановлено, що всі зразки мають високу електропровідність 
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(порядку тисяч См/см) з негативним температурним коефіцієнтом; абсолютна термо-ЕРС всіх зразків 
не перевищує одиниц мкВ/град.  

Показано, що аніонне заміщення елемента в халькогенідах на більш важкий призводить до 
збільшення електропровідності. Останнє пов'язується з посиленням металевої взаємодії. 

Розплави кваліфіковано як електронно-іонні провідники з суттєвим металевим внеском у 
провідність. 

Домішки іонної речовини (сульфід натрію) в високопровідний розплав FeS понижують 
електропровідність в системі до величин, властивих іонним з'єднанням. Про це свідчать 
поляризаційні характеристики залізо-натрієвих сульфідних розплавів і успішний електроліз розплавів 
системи. Тим самим доведена можливість трансформування природи провідності розплавів 
високопровідних електронно-іонних провідників у бік вираженої їх електролітичної здатності. 
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РЕФЕРАТ 
Мельник Н.Ӏ. Трансформація природи провідності високопровідних халькогенідних розплавів 

в бік їх електролітичної здатності / Н.Ӏ.Мельник, О.Н.Мустяца // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – 
Вип. 1 (48). 

Завданням даної роботи є дослідження природи провідності розплавів халькогенідів заліза (Fe-
Se, Fe-Te, FeS -Na2S) і умов можливої її трансформації з метою приведення високопровідного 
розплаву до стану, придатному для електролітичного розкладання його на метал і халькоген. Для 
вирішення поставленого завдання використаний комплекс методів – електропровідність (æ), термо-
ЕРС (α), поляризаційні характеристики (Ӏ-V) і електроліз (η). æ високопровідних розплавів 
досліджена чотиризондовим методом на постійному струмі в кварцовому U-подібному осередку 
капілярного типу з графітовими електродами і молібденовими струмопідводами в режимі постійного 
струму. Систематична помилка, що обумовлена класом точності приладів, становить 1 %; випадкова 
– не перевищує 1 %. Розплави з низькою æ досліджувалися двозондовим методом на змінному 
струмі. У зв'язку з великою хімічною агресивністю розплавів FeS-Na2S розроблено вимірювальний 
осередок з алундовим капіляром. Випадкова помилка при вимірюванні æ двозондовим методом на 
змінному струмі становить 3 %, систематична – знаходиться в межах 2 %. Термо-ЕРС вимірювалася 
диференціальним методом відносно вольфрамових зондів. Різниця температур між зондами 
реєструвалася диференціальною термопарою. Систематична помилка при вимірюванні термо-ЕРС 
дорівнювала 2 %, випадкова – 1,5 %. Поляризаційні характеристики знімалися методом постійного 
струму в простому осередку без поділу електродних просторів. В осередках подібного типу в 
середовищі аргону над розплавом проводилися і досліди з електролізу. 
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Встановлено, що всі зразки характеризуються значними величинами електропровідності (порядку 
тисяч См/см) и негативнми її температурними коефіцієнтами; абсолютна термо-ЕРС всех зразків 
складає одиниці мкВ/град. Розплави кваліфіковано як електронно-іонні (поліфункціональні) 
провідники з переважаючим металевим внеском у провідність. Внесення Na2S у розплав FeS веде до 
зниження електропровідності і трансформації її температурної залежності до властивої іонним 
сполукам. Проведено електроліз розплаву системи FeS-Na2S з отриманням заліза. Тим самим 
доведено можливіть трансформації природи провідності високопровідних халкогенідних розплавів 
заліза у бік їх електролітичної здатності.Отримані результати необхідно враховувати при 
використанні електрохімічної технології переробки поліметалічних сульфідних руд, до склалу яких 
входять халькогеніди металів сімейства заліза. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РОЗПЛАВИ, ХАЛЬКОГЕНӀДИ ЗАЛӀЗА, ПРИРОДА ПРОВӀДНОСТӀ, 
ЕЛЕКТРОПРОВӀДНӀСТЬ, ТРАНСФОРМАЦӀЯ, ЕЛЕКТРОЛӀТИЧНА ЗДАТНӀСТЬ.  

ABSTRACT 
Melnik N.I., Mustуatsa O.N. Transformation of the nature of the conductivity of highly conductive 

chalcogenide melts towards their electrolytic capacity. Visnyk National Transport University. Series 
«Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  
Issue 1 (48). 

Тhe aim of this work is to study the nature of the conductivity of melts of iron chalcogenides (Fe-Se, 
Fe-Te, FeS-Na2S) and the conditions of its possible transformation in order to bring the high-conductivity 
melt to a state suitable for electrolytic decomposition into metal and chalcogen. To solve this problem, a set 
of methods was used – electrical conductivity (æ), thermo-EMF (α), polarization characteristics (Ӏ-V) and 
electrolysis (η). æ of high-conductivity melts was investigated by the four-probe method on a direct current 
in a quartz U-shaped cell of capillary type with graphite electrodes and molybdenum current leads in the 
direct current mode. The systematic error due to the accuracy class of the devices is 1%; random – does not 
exceed 1%. Low æ melts were studied by the two-probe AC method. Due to the high chemical 
aggressiveness of FeS-Na2S melts, a measuring cell with an alundum capillary was developed. Random error 
when measuring æ two-probe method on alternating current is 3%, systematic – is within 2%. Thermo-EMF 
was measured by the differential method with respect to tungsten probes. The temperature difference 
between the probes was recorded by a differential thermocouple. Systematic error in measuring thermo-EMF 
was 2%, random – 1.5%. Polarization characteristics were removed by the method of direct current in a 
simple cell without separation of electrode spaces. In cells of this type in an argon medium over the melt and 
experiments on electrolysis were performed. 

It is established that all samples are characterized by significant values of electrical conductivity (of 
the order of thousands of Sm/cm) and its negative temperature coefficients; the absolute thermo-EMF of all 
samples is units of μV/deg. Melts are qualified as electron-ion (polyfunctional) conductors with a 
predominant metallic contribution to the conductivity. The introduction of Na2S into the FeS melt leads to a 
decrease in electrical conductivity and the transformation of its temperature dependence to the inherent ionic 
compounds. The melt electrolysis of the FeS-Na2S system with the production of iron was carried out. Thus 
the possibility of transformation of the nature of conductivity of highly conductive chalcogenide melts of 
iron towards their electrolytic ability is proved. The obtained results must be taken into account when using 
electrochemical technology of processing polymetallic sulfide ores, which include metal chalcogenides of 
iron family. 

KEYWORDS: MELTS, IRON CHALCOGENIDES, NATURE OF CONDUCTIVITY, ELECTRIC 
CONDUCTIVITY, TRANSFORMATION, ELECTROLYTIC CAPACITY. 
 

РЕФЕРАТ 
Мельник Н.И. Трансформация природы проводимости высокопроводных халькогенидных 

расплавов в сторону электролитической способности / Н.И. Мельник, О.Н. Мустяца // Вестник 
Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический 
сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

Задачей настоящей работы является исследование природы проводимост расплавов розплавів 
халькогенидов железа (Fe-Se, Fe-Te, FeS -Na2S) и условий возможной её трансформации с целью  
приведения высокопроводного расплава к состоянию, пригодному для электролитического 
розложения его на металл и халькоген. Для решения поставленной задачи задействован  комплекс 
методов – электропроводность (æ), термо-ЭДС (α), поляризационные характеристики (Ӏ-V) и 
электролиз (η). æ высокопроводных расплавов исследована четырёхзондовым методом на 

Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету»



216 

постоянном токе в кварцевой U-подобной ячейке капиллярного типа с графитовыми электродами и 
молибденовыми токоподводами в режиме постоянного тока. Систематическая ошибка, 
обусловленная классом точности приборов, составляет 1 %; случайная – не превышает 1 %. Расплавы 
с низкой æ исследовались двухзондовым методом на переменном токе. В связи с высокой 
химической агрессивностью расплавов FeS-Na2S сконструирована измерительная ячейка с 
алундовым капилляром. Случайная ошибка при измерении æ двухзондовым методом на переменном 
токе составляет 3 %, систематическая – находится в пределах 2 %. Термо-ЭДС измерялась 
дифференциальным методом относительно вольфрамовых зондов. Разность температур между 
зондами регистрировалась дифференциальной термопарой. Систематическая ошибка при измерении 
термо-ЭДС равнялась 2 %, случайная – 1,5 %. Поляризационные характеристики снимались методом 
постоянного тока в простой ячейке без разделения электродных пространств. В ячейках подобного 
типа в среде аргона над расплавом проводились и опыты по электролизу. 

Установлено, что все образцы характеризуются значительными величинами 
электропроводности (порядка тысяч См/см) и отрицательным ее температурным коэффициентом; 
абсолютная термо-ЭДС всех образцов составляет единицы мкВ/град. Расплавы квалифицированы как 
электронно-ионные (полифункциональные) проводники с преобладающим металлическим вкладом в 
проводимость. Введением Na2S в расплав FeS снижена электропроводность и трансформирована её 
температурная зависимость в сторону, свойственную ионным соединениям; проведен электролиз 
расплава системы FeS-Na2S с получением железа. Полученные результаты необходимо учитывать 
при использовании электрохимической технологии переработки полиметалличесих сульфидных руд, 
в состав которых входят халькогениды металлов семейства железа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАСПЛАВЫ, ХАЛЬКОГЕНИДЫ ЖЕЛЕЗА, ПРИРОДА 
ПРОВОДИМОСТИ, ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ 
СПОСОБНОСТЬ. 
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Постановка проблеми.  Глобалізація суспільства та співпраця України з Міжнародною 

організацією праці (МОП) зумовила необхідність інтеграції вітчизняних стандартів безпеки праці і 
нормативно-правових актів відповідно до міжнародних норм. Таким чином, на підприємствах транспорту 
України повинні застосовуватися загальноприйняті принципи і норми міжнародного права з питань 
безпеки праці  і управління ризиками, а саме конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці 
(МОП), стандарти Міжнародної організації стандартизації (ISO).   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблеми впровадження міжнародних 
стандартів з безпеки праці і управління ризиками на підприємствах України розглядалася в роботах 
таких науковців, як В.С. Венедіктов, В.П. Грохольський, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. 
Мельник, С.М. Волошина, Д.В. Зеркалов та інші  

Мета статті – мета та задачі дослідження полягають у визначенні правильного підходу до 
організації системи охорони праці на підприємствах України за допомогою застосування 
міжнародних стандартів з управління ризиками та безпеки праці, аналіз можливих способів та шляхів 
вдосконалення умов охорони праці керівником підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародні стандарти з безпеки праці – це норми, що 
регулюють  відносини щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці, що містяться в різних 
міжнародно-правових джерелах. Усі ці джерела можна поділити на три групи:  

- універсальні міжнародні документи, що закріплюють загальновизнані принципи 
міжнародного права у сфері праці; 

- міжнародні договори, укладені Україною у сфері забезпечення безпеки праці;  
- рекомендації МОП.  
Згідно міжнародних стандартів з безпеки праці та управління ризиками «Система управляння 

охороною праці (СУОП)» – загальна система менеджменту підприємства, яка забезпечує управління 
ризиками в галузі охорони здоров’я та безпеки праці, пов’язаними з діяльністю підприємства [1]. 

Роботодавець повинен продемонструвати свої безумовні керівництво та схильність  до 
діяльності з охорони праці в організації і організувати систему управління охороною праці.  
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Небезпеки та ризики для безпеки та здоров’я працівників повинні бути ідентифіковані та 
оцінені. Попереджувальні заходи повинні бути здійсненні у такому порядку пріоритетності: 

- усунення небезпеки ризику; 
- обмеження небезпеки/ризику у його джерелі формування шляхом використання технічних 

засобів колективного захисту або організаційних заходів;  
- мінімізація небезпеки/ризику шляхом проектування безпечних виробничих систем, 

включаючи заходи адміністративного обмеження сумарного часу контакту з шкідливими 
виробничими факторами.  

Для покращення системи управління охороною праці на сьогоднішній день в першу чергу на 
підприємствах необхідне впровадження міжнародних стандартів з безпеки праці та управління 
ризиками. Оцінка ризиків є частиною управлінського процесу, а також має фундаментальне значення 
для управління організацією на всіх рівнях. Ризик існує завжди, але прийняття рішень щодо його 
зменшення потребує структурованого підходу, тому для цього було розроблено серію міжнародних 
стандартів з ризик-менеджменту, а саме: ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary, ISO/IEC 
31000:2009 Risk management – Principles and guidelines, ISO/IEC 31000:2009 Risk management – Risk 
assessment techniques. Тим часом в Україні прийнято відповідні аналоги стандартів 2009 року: ДСТУ 
ISO Guide 73:2013 «Керування ризиком. Словник термінів», ДСТУ ISO 31000:2014 «Менеджмент 
ризиків. Принципи та керівні вказівки», ДСТУ ISO/IEC 31010:2013 «Керування ризиком. Методи 
загального оцінювання ризику». Також одним з ефективним стандартів у сфері охорони праці є 
стандарт серії OHSAS 18001  «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу». 

Дослідження свідчать, що на підприємствах значно більше витрат припадає на пільги та 
компенсації, що пов’язані з небезпечними і шкідливими умовами праці, ніж на техніку безпеки, 
заходи щодо запобігання виробничому травматизму і захворюваності та нормалізацію умов праці. 
Співвідношення між витратами на поліпшення умов і охорону праці і витратами на доплати за 
несприятливі умови праці, пільгові пенсії та додаткові відпустки становить 1:10, а іноді й більше [2]. 

Незадовільний стан охорони праці на підприємстві призводить до гальмування економічного та 
соціального прогресу країни в цілому. За підрахунками експертів Міжнародної організації праці 
збитки унаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань складають 4% від 
світового валового внутрішнього продукту (ВВП). Таким чином, вдосконалення системи охорони 
праці є одним з актуальних питань на рівні як держави, так і окремого підприємства. На даний час 
удосконалення СУОП можна досягти завдяки впровадженню міжнародних стандартів з безпеки праці 
та управління ризиками [3]. 

В першу чергу розглянемо міжнародний стандарт серії OHSAS 18001  «Система менеджменту 
охорони здоров’я та безпеки персоналу» [1]. OHSAS 18001 є всесвітньо визнаною специфікацією, 
прийнятою в 2007 р. в якості Британського стандарту для оцінки систем управління охороною праці 
та виробничою безпекою.  Стандарт серії OHSAS 18001 широко використовується у всьому світі і 
вважається одним з найбільш досконалих стандартів з організації менеджменту з питань охорони 
праці. Згідно цього стандарту система управління охороною праці будується на ідентифікації та 
оцінці ризику небезпек виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 
Впровадження стандарту серії OHSAS 18001  дає можливість раціонально використовувати кошти 
підприємства, які спрямовані на охорону праці. Завдяки впровадженню стандарту серії OHSAS 18001 
можна зберегти кваліфіковані кадри, отримати мінімізацію фінансових витрат, які виникають  
внаслідок небажаних подій, зменшити кількість виробничого травматизму.  

OHSAS 18001 – це стандарт, на базі якого на сучасних великих підприємствах проводиться 
перевірка систем менеджменту професійної безпеки та здоров’я.  

Якщо більш детально, то ідентифікація небезпек і оцінка ризиків конкретного підприємства на 
основі серії стандартів Серії OHSAS 18001 дозволяє: 

- реалізувати системний управлінський підхід до вирішення питань менеджменту безпеки, 
систематизувати наявні знання про об'єкти, технологічних процесах; 

- залучити весь персонал підприємства в даний процес; 
- виявити місця прояви найбільших ризиків можливих негативних подій. Тобто тих 

контрольних точок, де необхідно перш за все докласти зусиль, вкласти кошти для вирішення 
першочергових проблем безпеки; 

- проаналізувати достатність існуючих заходів безпеки і виробити в разі потреби додаткові; 
- оцінити можливі втрати, пов'язані з аварійними ситуаціями і інцидентами, травмами і 

професійними захворюваннями; 
- поліпшити фінансові показники підприємства за рахунок стабільної і безпечної роботи і т.д. 
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У багатьох країнах світу компанії прийшли до висновку, що OHSAS 18001   є надзвичайно 
важливим механізмом для ефективної роботи підприємства, оскільки він дозволяє створити і 
керувати системою професійної безпеки і здоров’я. 

Важливо відзначити, що сертифікація підприємства на предмет відповідності вимогам OHSAS 
18001 не усуває всі ризики і не звільняє підприємство від обов’язку виконувати всі необхідні 
законодавчі  вимоги та державні норми і стандарти у сфері безпеки праці.  

Іншими не менш важливими у сфері охорони праці є стандарти серії ISO 31000 Risk 
management. У 2018 році було оновлено ISO 31000:2018  Risk management – Guidelines, цей документ 
замінив видання 2009 року. ISO 31000 було прийнято як національний стандарт більш ніж 50 
національними органами по стандартизації. ISO 31000:2018 – це стислий посібник, який допомагає  
організаціям використовувати принципи управління ризиками для поліпшення планування і 
прийняття більш ефективних рішень [4].  

В основу цього стандарту закладено три складових управління ризиками: 
 принципи;  
 структура; 
 процес.  
В принципи входять: створення та захист цінностей, постійне покращення, людські та 

культурні фактори, всебічно доступна інформація, структурований та комплексний підхід. 
Структура складається з лідерства та зобов’язання, інтеграції, покращення, розробки, реалізації 

та оцінки. 
І складовою процесу управління ризиками є: комунікація та консультація, документування та 

звітність, моніторинг та перевірка, оцінка ризику.  
Запропонована структура дозволяє вибудовувати в організації інтегровану систему управління, 

створену на ризик-орієнтованому підході. Тому саме процес управління ризиком має стати 
невід’ємною складовою стратегії всієї організації. Оцінка ризику не може бути самостійною 
діяльністю, її необхідно повністю інтегрувати в усі компоненти процесами управління. В даному 
стандарті основна увага приділяється створенню та захисту цінностей як ключового компонента 
менеджменту ризиків й особливостям інших суміжних принципів (таких як постійне вдосконалення, 
залучення зацікавлених сторін), спрямованих на організацію і розгляд людських і культурних 
чинників.   

Принципи ISO 31000 мають бути інтегровані в систему менеджменту, щоб гарантувати 
послідовність й ефективність управлінського контролю у всіх сферах діяльності підприємств 
залізничного транспорту. Наведені інструменти включатимуть стратегію і планування, організаційну 
стійкість, інформаційні технології, корпоративне управління, кадрові питання, дотримання вимог, 
якість, здоров’я і безпеку праці.  

Стандарт ISO 31000 надає особам, які відповідальні за прийняття рішень, і також 
відповідальним сторонам чіткіше зрозуміти ризики, що виникають на підприємстві, і які можуть 
вплинути на досягнення цілей, а також на адекватність й ефективність вже існуючих контрольних 
заходів.  

Інтеграція України у європейське співтовариство, проведення ринкових реформ – все це 
обумовило не тільки удосконалення діючих правових норм, а й створення зовсім нових, що 
відповідність світовим стандартам та вимогам. Ці стандарти, як і вся чинна міжнародна правнича 
система, будуються перш за все  на принципах охорони та захисту прав людини і громадянина [5].  

Питання з охорони праці є одним з найважливіших на сучасному етапі життя нашого 
суспільства, у період коли роботодавці ставлять для себе основним завданням як найшвидше й з 
мінімальним вкладенням засобів отримати найбільший прибуток, мало уваги приділяється, а часом і 
взагалі ігноруються вимоги безпеки праці, що негативно відбивається на працівниках [6].  

Висновки. Охорона праці − це багатогранне поняття, під ним слід розуміти не тільки 
забезпечення безпеки працівників під час виконання ними службових обов'язків, насправді воно 
охоплює різні заходи. Наприклад, профілактика професійних захворювань, організація повноцінного 
відпочинку й харчування працівників під час робочих перерв, забезпечення їх необхідним 
спецодягом і гігієнічними засобами й навіть виконання соціальних пільг і гарантій. Отже, 
правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві, якісна оцінка ризиків на 
підприємстві, впровадження нових міжнародних стандартів з безпеки праці дають працівникам 
необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. 
Також керівник підприємства обов’язково повинен дотримуватися усіх приписів та вимог 
законодавства про охорону праці і нести відповідальність за їх порушення. Таким чином, завдяки 
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налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в свою чергу благотворно 
впливає на стабільність усього підприємства. Впровадження міжнародних стандартів з безпеки праці 
та управління ризиками на підприємствах транспорту перш за все має на своїй меті покращити 
існуючий стан охорони праці та безпеки працівників. 
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В статті досліджуються способи та шляхи покращення і вдосконалення на  підприємствах 
транспорту України стану охорони праці за допомогою впровадження міжнародних стандартів з 
управління ризиками та безпеки праці. Проведено детальний аналіз міжнародних стандартів з 
безпеки праці, та наведено їх основні переваги, що сприяють  покращенню стану охорони праці на 
підприємствах.  

Об’єкт дослідження – міжнародні стандарти з безпеки праці і управління ризиками.  
Мета роботи – аналіз впровадження та використання на підприємствах транспорту  України 

міжнародних стандартів з безпеки праці і управління ризиками. 
Методи дослідження – аналітичний.  
Якісне управління охороною праці на підприємствах є одним із пріоритетних напрямків 

діяльності транспортних підприємств з метою  зменшення виробничого травматизму та покращення 
стану умов праці. З метою ефективного управління охороною праці на підприємствах транспорту 
авторами статті пропонується впровадження міжнародних стандартів у галузі безпеки праці і 
управління ризиками в Україні. Досліджуючи обрану тему було виявлено, що у багатьох працях що 
присвячені застосуванню міжнародних стандартів з безпеки праці  не було проведено узагальнення 
всіх нормативних актів та стандартів з охорони праці і управління ризиками на підприємстві. 
Запропоновано основні напрямки щодо впровадження міжнародних стандартів з безпеки праці і 
управління ризиками на підприємствах транспорту України.  

Результати досліджень можуть бути рекомендовані до впровадження у систему управління 
охороною праці на підприємствах транспорту України.  
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КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ, ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕЧНІ УМОВИ 
ПРАЦІ, ОЦІНКА РИЗИКУ, ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ,  СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ.  

 
ABSTRACT  

Melnichenko O.,  Sorochynska О., Kulbovsky I. Implementation of international standards for labor 
safety and risk management and ways to improve them in transport enterprises. Visnyk National Transport 
University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport 
University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article investigates the ways and means of improving and perfecting the state of labor protection 
at transport enterprises of Ukraine through the implementation of international standards for risk 
management and occupational safety. A detailed analysis of international standards for occupational safety, 
and their main benefits that improve the health and safety of enterprises. 

The object of research is international standards on occupational safety and risk management. 
The purpose of the work is to analyze the implementation and use of international standards on 

occupational safety and risk management at Ukrainian transport enterprises. 
Research methods – analytical. 
Quality management of labor protection at enterprises is one of the priority areas of transport 

enterprises in order to reduce occupational injuries and improve working conditions. In order to effectively 
manage labor protection in transport enterprises, the authors of the article propose the introduction of 
international standards in the field of occupational safety and risk management in Ukraine. Examining the 
chosen topic, it was found that in many works that devoted to the application of international standards on 
occupational safety was not a generalization of all regulations and standards on labor protection and risk 
management in the enterprise. The main directions for the implementation of international standards for 
occupational safety and risk management in transport enterprises of Ukraine are proposed. 

The results of research can be recommended for implementation in the management system of labor 
protection at transport enterprises of Ukraine. 

KEY WORDS: INTERNATIONAL STANDARDS, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, 
SAFE WORKING CONDITIONS, RISK ASSESSMENT, IMPROVING OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY CONDITIONS, MANAGEMENT SYSTEM. 

 
РЕФЕРАТ  

Мельниченко А.И. Внедрение международных стандартов по безопасности труда и управления 
рисками и пути их улучшения на предприятиях транспорта / А.И. Мельниченко, Е.Л. Сорочинская, 
И.И. Кульбовський // Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические  
науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статье исследуются способы и пути улучшения и совершенствования на предприятиях 
транспорта Украины состояния охраны труда с помощью внедрения международных стандартов по 
управлению рисками и безопасности труда. Проведен детальный анализ международных стандартов 
по безопасности труда, и приведены их основные преимущества, которые способствуют улучшению 
состояния охраны труда на предприятиях. 

Объект исследования – международные стандарты по безопасности труда и управления 
рисками. 

Цель работы – анализ внедрения и использования на предприятиях транспорта Украины 
международных стандартов по безопасности труда и управления рисками. 

Методы исследования – аналитический. 
Качественное управление охраной труда на предприятиях является одним из приоритетных 

направлений деятельности транспортных предприятий с целью уменьшения производственного 
травматизма и улучшения состояния условий труда. С целью эффективного управления охраной 
труда на предприятиях транспорта авторами статьи предлагается внедрение международных 
стандартов в области безопасности труда и управления рисками в Украине. Исследуя выбранную 
тему было выявлено, что во многих трудах что посвященные применению международных 
стандартов по безопасности труда не было проведено обобщение всех нормативных актов и 
стандартов по охране труда и управления рисками на предприятии. Предложены основные 
направления по внедрению международных стандартов по безопасности труда и управления рисками 
на предприятиях транспорта Украины. 
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Результаты исследований могут быть рекомендованы к внедрению в систему управления 
охраной труда на предприятиях транспорта Украины. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ, ОХРАНА ТРУДА, 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.  

 
АВТОРИ:  
Мельниченко Олександр Іванович, кандидат технічних наук,  Національний транспортний 

університет, завідувач кафедрою виробництва, ремонту та матеріалознавства,  e-mail: 
melnichenko@ntu.edu.ua, тел. +380506562446, Україна, 01010, м. Київ, вул. М.Омелянович-Павленко 
1, orcid.org/0000-0001-9694-9824 

Кульбовський Іван Іванович, кандидат технічних наук, Державний університет інфраструктури 
і технологій, доцент кафедри автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології транспорту,  
e-mail: kulbovskiy@ukr.net, тел. +380679305928, Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилывська 9,  
orcid.org/0000-0002-5329-3842 

Сорочинська Олена Леонідівна, кандидат історичних наук, Державний університет 
інфраструктури і технологій, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності,  e-mail: 
ellena06.84@ukr.net, тел. +380677626178, Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилывська 9,  
orcid.org/0000-0003-2477-1275 

AUTHOR:  
Melnichenko Oleksand I., candidate of science in engineering,  professor, National Transport 

University, the head of the department Manufacturing, Repair and Materials Engineering,  e-mail: 
melnichenko@ntu.edu.ua, tel. +38(050)6562446, Ukraine, 01010, Kyiv,  Omelianovycha-Pavlenka str. 1, 
orcid.org/0000-0001-9694-9824 

Kulbovskyi Ivan I., Ph.D., associate professor, State University of Infrastructure and Technologies, 
associate professor of  department «Automation and computer-integrated technologies of transport», e-mail: 
kulbovskiy@ukr.net, tel. +38(067)9305928, Ukraine, 04071, Kyiv,  str. Kyrylivska, 9, orcid.org/0000-0002-
5359-3842 

Sorochynska Olena L., Ph.D., associate professor, State University of Infrastructure and Technologies, 
associate professor of department «Ecology and safety of life»,  e-mail: ellena06.84@ukr.net, tel. 
+38(067)7626178, Ukraine, 04071, Kyiv,  str. Kyrylivska, 9, orcid.org/0000-0003-2477-1275 

АВТОРЫ:  
Мельниченко Александр Иванович, кандидат технических наук, профессор,  Национальный 

транспортный университет, заведующий кафедрой «Производства, ремонта и материаловедение»,  
e-mail: melnichenko@ntu.edu.ua,  тел. +38(050)6562446, Украина, 01010, г. Киев, ул.  М. Омелянович-
Павленко 1, orcid.org/0000-0001-9694-9824 

Кульбовский Иван Иванович, кандидат технических наук, доцент, Государственный  
университет инфраструктуры и технологий, доцент кафедры «Автоматизация и компьютерно-
интегрированые технологии транспорта»,  e-mail: kulbovskiy@ukr.net, тел. +38(067)9305928, Украина, 
04071, г. Киев, ул. Кириловская 9,  orcid.org/0000-0002-5329-3842 

Сорочинская Елена Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент, Государственный  
университет инфраструктуры и технологий, доцент кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности,  e-mail: ellena06.84@ukr.net, тел. +380677626178, Украина, 04071, м. Киев, ул. 
Кирилловская 9,  orcid.org/0000-0003-2477-1275 

 
РЕЦЕНЗЕНТИ 
Прокудін Г.С. доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Міжнародних перевезень 

та митного контролю» Національного транспортного університету, Київ, Україна.  
Стасюк О.І., доктор технічних наук, професор, професор кафедри  автоматизації та 

комп`ютерно-інтегрованих технологій транспорту Державного університету інфраструктури та 
технологій, Київ, Україна.  

REVUEWER 
Prokudin G.S., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department for International 

Transportation and Gustoms Control, National Transport University, Kyiv, Ukraine. 
Stasiuk O.I. Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Automation and  

Computer Integrated Transport Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, 
Ukraine. 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



223 

УДК 621.879.445 DOI: 10.33744/2308-6645-2021-1-48-223-232 
UDC 621.879.445  

 

ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ І МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Мусійко В.Д., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна, 
musvd@i.ua, orcid.org/0000-0001-9983-3296 

Коваль А.Б., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна, 
kandr@i.ua, orcid.org/0000-0003-1295-8200 

Лазарук Ю.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна, layuvo@ukr.net, 
orcid.org/0000-0002-2019-0687 

 

PROBLEMS, DIRECTIONS, AND HORIZONS IN THE CREATION AND MODERNIZATION  
OF SPECIALIZED CONTINUOUSLY OPERATING EARTHMOVING MACHINES 

 

Musiiko V.D., Doctor of Technical Science, National Transport University, Kiev, Ukraine, 
musvd@i.ua, orcid.org/0000-0001-9983-3296, 

Koval A.B., Ph.D. Engineering, National Transport University, Kyiv, Ukraine, kandr@i.ua, 
orcid.org/0000-0003-1295-8200 

Lazaruk Y.V., National Transport University, Kyiv, Ukraine, layuvo@ukr.net, orcid.org/ 0000-0002-
2019-0687 

 

ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Мусийко В.Д., доктор технических наук, Национальный транспортный университет, Киев, 
Украина, musvd@i.ua, orcid.org/0000-0001-9983-3296 

Коваль А.Б., кандидат технических наук, Национальный транспортный университет, Киев, 
Украина, kandr@i.ua, orcid.org/0000-0003-1295-8200 

Лазарук Ю.В., Национальный транспортный университет, Киев, Украина, layuvo@ukr.net, orcid 
org/0000-0002-2019-0687 

 

Постановка проблеми. Аналіз збройних конфліктів останніх десятиліть та ходу ведення 
бойових дій на території Донецької і Луганської областей свідчить, що інженерне обладнання 
місцевості і об’єктів для захисту особового складу, пунктів управління, озброєння і військової 
техніки від засобів вогневого ураження противника, створення сприятливих умов для ефективного 
застосування озброєння і бойової техніки та підвищення стійкості управління своїх військ 
залишається вкрай актуальним.  

В умовах стрімкого розвитку технічних засобів розвідки та вогневого ураження, зростають 
вимоги до обсягів та строків фортифікаційного обладнання позицій, рубежів, районів розташування 
військ і пунктів управління. Існуючі темпи фортифікаційного обладнання не задовольняють вимоги, 
пов’язані із забезпеченням живучості військ та об’єктів, що у свою чергу призводить до необхідності 
модернізації та розроблення більш продуктивних зразків військово-інженерних землерийних машин, 
здатних за різних ґрунтових умов відривати виїмки в ґрунті різних лінійних розмірів та 
функціонального призначення з необхідним темпом виконання робіт. 

Інженерні землерийні машини ПЗМ-2, ПЗМ-3, ПЗМ-3-01, ЕОВ-4421, МДК-3, які знаходяться 
на озброєнні Збройних Сил, не в повній мірі відповідають сучасним вимогам щодо темпів виконання 
земляних робіт при інженерному облаштуванні позицій військ. 

Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-технічних і науково-
дослідних робіт, патентних матеріалів у яких викладено результати наукових досліджень зі створення 
конструкцій робочого обладнання інженерних машин свідчить, що під час створення землерийних машин 
безперервної дії виникає ряд проблемних питань, насамперед пов'язаних з підвищенням ефективності 
розроблення ґрунтового середовища, підвищенням продуктивності машин та надійності їх роботи. 

Необхідність підвищення продуктивності землерийних машин стала поштовхом для розробки 
принципово нових конструктивних рішень робочих органів, їх навісок на базове шасі (тягача) та 
машин в цілому. Особливої уваги заслуговують універсальні землерийні машини (УЗМ) безперервної 
дії подвійного призначення, які спроможні без зміни конструкції робочого органа розробляти 
поздовжні виїмки різних лінійних розмірів за різних ґрунтових умов [1].   
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Створення ефективних конструкцій робочих органів та приводів землерийних машин 
безперервної дії, дослідження процесів розроблення ґрунтів, транспортування його із забою, 
розвантаження робочих органів та укладення розробленого ґрунту у бруствер пов'язано з 
дослідженнями відомих вчених, насамперед, М. Г. Домбровського, З. Ю. Гарбузова, Ю. О. Вєтрова, 
А. М. Зеленіна, А. Л. Вайнсона, Д. І. Федорова, В. І. Баловнєва, Л. А. Хмари, О. В. Бикова та інших, а 
їх наукові роботи є фундаментальними і залишаються актуальними і на сьогоднішній день. 

Протягом останніх років проблемами удосконалення процесів розроблення ґрунтів робочими 
органами землерийних машин безперервної дії продовжують займатись вчені та науковці багатьох 
науково-дослідних та навчально-наукових установ а саме: Л.А. Хмара (ПДАБА), С.В. Кравець 
(НУВГП) І.Г. Кириченко, В. М. Супонєв (ХНАДУ) – Україна; А. Я. Котлобай (БНТУ) – Білорусія; А. 
Л. Ахтулов (ОДЄУШС) та В. С. Щербаков, М. Е. Агапов (СібАДА) – Російська Федерація та інші. 
Роботи за цим напрямом проводяться і в НТУ на кафедрі дорожніх машин. 

Не зважаючи на зазначене, проблема створення високопродуктивних землерийних машин 
інженерного озброєння залишається актуальною.  

Метою дослідження є визначення шляхів створення та модернізації землерийних машин 
безперервної дії, які знаходяться на озброєнні інженерних військ Збройних Сил України, 
використовуються для фортифікаційного облаштування позицій військ та укриттів для бойової 
техніки і можуть бути використані як машини подвійного призначення. 

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання таких завдань:  
˗ здійснити огляд конструкцій робочих органів УЗМ безперервної дії, що забезпечують 

відривання виїмок різних лінійних розмірів в ґрунті без зміни конструкції робочого органа;  
˗ за результатами порівняння конструкторських рішень робочого обладнання дати оцінку 

ефективності землерийних машин та їх приводів; 
˗ визначити перспективні напрямки створення та удосконалення універсальних землерийних 

машин (УЗМ) безперервної дії; 
˗ розробити технічну пропозицію зі створення високоефективної УЗМ спеціального 

призначення, виконати необхідні експериментальні дослідження запропонованої конструкції. 
Основна частина.  
Розроблення в ґрунті виїмок різної ширини універсальною землерийною машиною типу ПЗМ 

[1, 2] полягає у тому, що робочому органу в процесі розроблення ґрунту надається декілька рухів: 
різання ґрунту зі швидкістю Vр, подачі робочого органа на забій зі швидкістю Vе та бічного кутового 
переміщення робочого органа в горизонтальній площині відносно вертикальної вісі О на кормі тягача 
на певний кут α з швидкістю Vбп відносно поздовжньої вісі машини (рис. 1). Суміщення бічного 
переміщення робочого органа з поступальним рухом машини характеризує режим віяльно-
поступальної подачі робочого органа на забій. 

Під час розроблення виїмки мінімальної ширини В (траншеї), робочий орган залишається 
нерухомим відносно поздовжньої вісі машини, а ширина виїмки В визначається шириною b робочого 
органа.  

Універсальність землерийних машин такого типу полягає в тому, що вони спроможні одним і 
тим самим робочим органом, без його конструктивних змін, лише зміною величини кута повороту α 
робочого органа в плані  забезпечувати розробку виїмок в ґрунті різних лінійних розмірів. 

Завдяки одношарнірній, одноважільній підвісці ґрунторозробного робочого обладнання на 
базовому тягачі, розроблення виїмки в режимі віяльно-поступальної подачі робочого органу на забій 
здійснюється нерівномірними стружками, товщина яких в плані змінюється від нуля до визначеного 
максимуму за кожен напівцикл переміщення робочого органу від одної бічної стінки забою 
(котловану) до протилежної (рис. 2). 

Вказана схема компонування робочого обладнання УЗМ застосована на машині ПЗМ-2 та її 
модифікації ПЗМ-3.  

В УЗМ безперервної дії типу ПЗМ-2 розроблення ґрунту здійснюється робочим органами з 
використанням тягових ланцюгів одностороннього перегину на яких монтуються поперечні балки із 
встановленими на них у визначеному порядку різцями. Застосування такої конструкції 
ґрунторозробних робочих органів та механізму поперечного переміщення робочого органу в забої 
забезпечує відривання без переналагодження не лише траншей та ходів сполучень, ширина яких 
дорівнює ширині робочого органу, але й окопів і укриттів для бойової і спеціальної техніки, 
котлованів для фортифікаційних споруд різної ширини та глибини, які в декілька разів перевищують 
ширину робочого органу. Крім того, в режимі віяльно-поступальної подачі робочого органу на забій 
можливо здійснювати обсипку фортифікаційних споруд ґрунтом, який вилучено з котлованів. 
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Рисунок 1 – Схема віяльно-поступальної подачі робочого органа землерийної машини на забій 

Figure 1 – Scheme of the  reciprocating approach of the implement to the excavation 
 

 
а – вид збоку 

 
б – вид в плані 

 
Рисунок 2 – Розроблення широких виїмок ланцюговим робочим органом УЗМ 

a – side view,  b – view on the plan 
Figure 2 – Excavation of the wide dig-outs with chain implement of MEM 

 
Застосування роторного лопатевого метальника з нерухомим направляючим кожухом та 

реверсу його обертання, дає можливість відведення розробленого ґрунту з траншеї, або котловану, у 
бруствер по різні боки ґрунтової виїмки без зміни напрямку руху машини. 

Разом з зазначеними конструктивними перевагами, ланцюгові робочі органи з механічним 
приводом мають ряд експлуатаційних обмежень до яких слід віднести їх незначну технічну 
продуктивність: до 140 м3/год. До недоліків машини також слід віднести: механічний привід 
робочого обладнання, велику кількість елементів тягового ланцюга робочого органа, високу 
динамічність при різані ґрунту, розроблення забою нерівномірними стружками в режимі віяльно-
поступальної подачі робочого органу на забій.  

Заміна двигуна базової машини Т-155 з СМД-62 (ПЗМ-2) на більш потужний ЯМЗ-236 (ПЗМ-
3) [3, 4], редуктора відбору потужності та роздавальної коробки дало можливість підвищити технічну 
продуктивність машини до 140-160 м3/год. Крім того, удосконалення конструкції бічних фрез 
робочого органу машини ПЗМ-3 забезпечило відривання котлованів в реверсному режимі руху 
машини, у щільних і мерзлих ґрунтах.  

Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету»



226 

Модернізація УЗМ безперервної дії (ПЗМ-3-01 [5]) шляхом встановлення ланцюгово-
балкового робочого органа на автомобільне базове шасі КрАЗ-5233НЕ з двигуном ЯМЗ-238НЕ і 
гідроходозменшувачем, за результатами проведених з нашою участю випробувань, підтвердили 
можливість відривання траншей з технічною продуктивністю до 324 пог.м/год (237 м3/год.), коли 
глибина траншеї сягає Н ≈ 1,05-1,10 м) та котлованів [6] з продуктивністю 47,6 пог.м/год. (145,8 
м3/год.) в ґрунтах ІІ категорії. 

Отримані співробітниками кафедри дорожніх машин НТУ в ході експериментальних 
тензометричних досліджень машини ПЗМ-3-01 результати свідчать, що в режимі максимальної 
продуктивності при відриванні траншей (288 ÷ 324 пог.м/год.) має місце використання максимальної 
потужності двигуна (228,45 кВт). Енергоємність розробки ґрунту при цьому складає 0,4 ÷ 0,43 
кВт∙год./м3, що більше аналогічного показника відомих землерийних машин з ланцюговим робочим 
органом.  

Вказаний факт свідчить про реалізацію в процесі розробки ґрунту максимально можливої 
виносної здатності робочого органа в кінці кожного напівциклу робочого процесу та недостатню 
ефективність розвантаження робочого органа від розробленого ґрунту. Наявний перенос 
розробленого ґрунту знову в забій, про що свідчать залишкові просипи на дні траншеї які досягають 
0,10 ÷ 0,25 м за глибини траншеї 1,25 м і 0,10 ÷ 0,15 м за глибини траншеї 1,1 м суттєво знижує якість 
спорудження траншей, створює додаткові навантаження на робочий орган в процесі відривання 
траншеї Цим обумовлюється надлишкова потужність, що реалізується на його приводі.  

Підвищити продуктивність машини можливо шляхом інтенсифікації розвантаження ґрунту з 
робочого органа за рахунок його конструктивних та кінематичних удосконалень і може бути 
реалізовано зміною конструкції транспортуючих балок ланцюгового робочого органу.  

Інтенсифікація розвантаження ґрунту забезпечується шляхом використання транспортуючих 
балок з розділенням процесу різання та транспортування розробленого ґрунту із забою [6], що було 
реалізовано на спеціальній землерийній машині безперервної дії МВТ-2М комплексу машин для 
капітального ремонту магістральних трубопроводів. Розділення різання та транспортування ґрунту 
дає можливість зменшити енергоємність розробки ґрунту, підвищити швидкість подачі робочого 
органу на забій та збільшити продуктивність машини. 

Підвищення ефективності роботи машин типу ПЗМ-2, ПЗМ-3, ПЗМ-3-01 можливо забезпечити 
шляхом заміни механічної трансмісії приводу робочого органу на гідрооб’ємний привід та 
впровадженням автоматичних приводів систем керування робочим процесом машини. 

Результати проведених нами експериментальних досліджень модернізованої машини ПЗМ-3-
01 [7] свідчать, що в режимі максимальної продуктивності виконання робіт при відриванні траншей 
реалізується потужність в межах 196 ÷ 223 кВт. При відриванні котлованів, в режимі віяльно-
поступальної подачі робочого органа на забій, витрата потужності становить 124 кВт і є 
прогнозовано в 2 рази меншою, ніж в траншейному режимі.  

З огляду на вище зазначене, можна стверджувати, що УЗМ з ланцюгово-балковим робочим 
органом типу ПЗМ оснащеним інтенсифікаторами розвантаження ґрунту, досягли своєї технічної 
досконалості, а підвищення продуктивності машин шляхом їх модернізації є обмеженим. 

Вирішення проблеми підвищення темпів виконання робіт з фортифікаційного облаштування 
позицій військ та укриттів для бойової техніки можливо шляхом створення нового покоління 
високопродуктивних УЗМ безперервної дії з роторним робочим органом, які спроможні одним і тим 
самим робочим органом, без його конструктивних змін, відривати виїмки різних лінійних розмірів 
стружками рівномірної товщини в різних ґрунтових умовах.  

Аналіз технічних характеристик та конструкцій роторних ківшевих траншейних екскаваторів 
свідчить, що вони мають явні потенційні переваги, порівняно з машинами оснащеними ланцюговими 
робочими органами. 

За даними М. Г. Домбровського [8] розподіл потужності двигуна на копання, підняття ґрунту 
та переміщення машини є більш сприятливим в роторних ківшевих робочих органів, ніж у 
ланцюгових. На роботу копання у роторних ківшевих робочих органів витрачається 67÷81 % 
потужності проти 31÷66 % в ланцюгових, що є меншим приблизно на 20 % для малих моделей і на 
40 % для великих, маса ланцюгових машин перевищує масу роторних на 12÷15 %, а продуктивність є 
в 1,7÷2 рази нижчою.  

Сили, що реалізуються на копання ґрунту робочим органом однакових за потужністю 
траншейних екскаваторів, в роторних є вищими, ніж у ланцюгових [9], що дозволяє розробляти більш 
міцні ґрунти. Необхідно зазначити, порівняно низьку енергоємність розробки ґрунту роторними 
робочими органами [10].   
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Визначальними характеристиками, які обумовлюють продуктивність машин є швидкості 
подачі робочого органу на забій та різання ґрунту. 

Швидкості подачі робочого органу на забій змінюються в межах від 0,005 – 0,11 м/с у 
ланцюгових і до 0,2 м/с у роторних машин, що відповідають межам раціональної роботи досліджених 
моделей машин, які працюють з лінійною швидкістю переміщення 18 – 400 м/год. для ланцюгових і 
18 – 700 м/год. роторних траншейних екскаваторів [11]. 

Швидкість різання ґрунту робочим органом рекомендується в межах: для ланцюгових 
ківшевих екскаваторів 0,6 -1,6 м/с, для роторних (за діаметра ротора 1,8 – 20 м) 1,9 – 5,5 м/с, для 
траншейних машин ланцюгових 0,6 – 1,2 м/с, роторних (за діаметра ротора 1,5 – 5 м) 1,5 – 3,2 м/с. Під 
час роботи в дуже міцних ґрунтах швидкості різання можуть бути зменшені в 3 – 4 рази [11.]. 

Характерною особливістю робочого процесу УЗМ з ланцюгово-балковим робочим органом є 
зміна товщини стружки, що розробляється різцями ґрунторозробного робочого органа в режимі 
віяльно-поступальної подачі залежно від кута його повороту в забої. Це знижує потенціальну 
продуктивність машини майже вдвічі, призводить до значної пульсації величини навантажень на 
приводі робочого органа. За результатами досліджень [12, 13] встановлено, що зменшення 
нерівномірності навантажень на робочому органі з 60 % до 20 % дозволяє підвищити продуктивність 
машини на 25 %.  

Відривання широких виїмок в ґрунті стружками рівномірної товщини можливо здійснити шляхом 
надання робочому органу додаткового знакозмінного поздовжнього переміщення відносно базового 
тягача (випереджуючої подачі робочого органа на забій), величина якого функціонально пов’язана з 
швидкістю переміщення машини Vе. Цей спосіб розроблено на кафедрі дорожніх машин НТУ. 

За таких умов траєкторія відносного переміщення ріжучих елементів ґрунторозробного 
робочого органа УЗМ в горизонтальній площині має вид лемніскати Бернуллі і описується 
рівнянням: 

 

 𝐶 𝑦 2𝐵 е

бп
, (1) 

 
де С – величина подачі машини на забій за час робочого циклу, В = const, Vбп = const, Vе = var. 

Отриману залежність можливо реалізувати шляхом використання двошарнірної, дволанкової 
підвіски ґрунторозробного робочого органа на базовому шасі (тягачі) із гідравлічним приводом 
бічного переміщення кожної ланки робочого обладнання (рис. 3) та адаптивним управлінням 
випереджуючої подачі робочого органа на забій.  Величина випереджуючої подачі робочого органа 
має бути функціонально пов’язана зі швидкістю поздовжньої подачі машини Vе та шириною В 
розроблюваної виїмки [14]. 

     
а – модель робочого органа;   

Рисунок 3 – Робочий орган універсальної землерийної машини з роторним робочим органом 
a – model of the implement   

Figure 3 – Implement of the multipurpose earthmoving machine with rotary implement 
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Продуктивність копання ґрунту роторною УЗМ за результатами виконаних нами 
експериментальних досліджень: під час відривання котлованів шириною до 4,5 м та глибиною до 1,5 
м за один прохід складає 400 – 600 м3/год. в залежності від категорії розроблюваного ґрунту. 

Ефективність технічного рішення робочого обладнання УЗМ безперервної дії з двошарнірною, 
дволанковою підвіскою ґрунторозробного робочого органа оснащеного роторним ківшевим робочим 
органом з відцентровим розвантаженням [14] підтверджено виконаними в НТУ експериментальними 
дослідженнями на стенді фізико-математичного моделювання робочих процесів землерийних машин.  

Можна стверджувати про можливість створення високопродуктивних УЗМ безперервної дії 
спеціального призначення з роторним ківшевим робочим органом для відривання виїмок в ґрунті 
різних лінійних розмірів без конструктивних змін робочого обладнання з продуктивністю у  мерзлих 
і немерзлих ґрунтах понад 600 м3/год.  

 
Висновки. 
Створення нових та модернізація існуючих зразків військово-інженерної техніки має 

здійснюватися з урахуванням сучасних вимог до підготовки та ведення бойових дій, підвищення 
експлуатаційно-технічних можливостей машин, тенденцій розвитку землерийної та будівельної 
техніки загальногосподарського призначення, із використанням існуючих, підтверджених досвідом 
експлуатації технічних рішень конструкцій машин, їх робочого та ходового обладнання. 

Складні та матеріаломісткі механічні трансмісії необхідно замінювати гідрооб’ємним 
приводом, з використанням сучасної елементної бази, моноагрегатних багатопотокових насосних 
установок, однопотокових насосів з агрегатами ділення потоку робочої рідини.  

Використання гідрооб’ємних приводів надасть додаткові можливості автоматизації процесів 
спорудження виїмок різних лінійних розмірів в ґрунтах, збільшить надійність та експлуатаційну 
продуктивність машини, розширить використання стандартних гідроагрегатів приводу робочого 
обладнання, знизить вартість виготовлення машини.  

Основними напрямками створення та модернізації військово-інженерних землерийних машин 
безперервної дії слід вважати: 

˗ створення УЗМ, здатних виконувати весь комплекс завдань, що виникають в процесі 
фортифікаційного обладнання районів, позицій військ та укріплень для бойової техніки та можуть 
виконувати виробничі завдання загальногосподарського призначення;  

˗ забезпечення безступінчастої зміни робочих швидкостей у необхідних діапазонах, залежно 
від характеристик базових шасі, робочого обладнання машин та ґрунтових умов їх експлуатації, 
зменшення динамічних навантажень машин; 

˗ заміну механічних приводів робочого та ходового обладнання машин гідрооб’ємними 
приводами;  

˗ автоматизацію робочих процесів УЗМ безперервної дії під час виконання робіт, згідно свого 
технологічного призначення. 
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РЕФЕРАТ 

Мусійко В.Д. Проблеми, напрямки та перспективи створення і модернізації землерийних 
машин безперервної дії спеціального призначення / В.Д. Мусійко, А.Б. Коваль, Ю.В. Лазарук // 
Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний 
збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статті розглянуто напрямки та перспективи створення високоефективних землерийних 
машин безперервної дії  спеціального призначення з розробкою технічної пропозиції зі створення 
універсальної роторної землерийної машини. 

Об’єкт дослідження: землерийні машини безперервної дії. 
Мета дослідження: створення енергоефективної універсальної землерийної машини 

безперервної дії спеціального призначення. 
Метод дослідження – експериментальний. 
Існуючі типорозміри траншейних екскаваторів дозволяють відкопувати у ґрунті протяжні 

виїмки заданого профілю з незначними відхиленнями від їх номінальних ширини та глибини. 
Спорудження виїмок іншого профілю досягається шляхом переоснащення машин іншим робочим 
обладнанням. 

Раціональним слід вважати створення універсальних землерийних машин, здатних одним і 
тим  самим робочим органом без його конструктивних змін забезпечувати копання у ґрунті 
протяжних виїмок різних ширин та глибини. 

Відомі конструкції машин для риття траншей на базі колісного тягача з навісним ланцюгово-
балковим робочим органом, який має можливість виконувати бічні коливальні переміщення відносно 
вертикальної вісі на кормі тягача. Зміна амплітуди коливального руху робочого органа дозволяє 
розробляти у ґрунті виїмки різної ширини. У цьому суть універсальності землерийної машини. 

Існуюча кінематика коливання ланцюгових секцій робочого органа відносно тягача не може 
забезпечити рівномірність навантаження машини внаслідок нерівномірності товщини розроблюваної 
стружки по ширині забою. Це призводить до значної пульсації величини навантажень на робочому 
органі, втрати курсової стійкості і, в кінцевому рахунку, зменшує потенційну продуктивність машини 
в два рази. 

Нами виконано комплекс наукових робіт зі створення універсальних роторних землерийних 
машин. У ролі об'єктів експериментальних досліджень використовувались фізичні моделі робочого 
обладнання УЗМ та натурні зразки машин. 

Результатами досліджень експериментально підтверджено можливість створення 
високопродуктивної УЗМ із роторним робочим органом, яка ефективно розробляє як траншеї, так і 
широкі виїмки типу котлованів у режимі віяльно-поступальної подачі робочого органа на забій 
шляхом вирівнювання товщини зрізуваної стружки ґрунту та мінімізації силового навантаження. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ҐРУНТ, ЕНЕРГОМІСТКІСТЬ, ЗЕМЛЕРИЙНА МАШИНА, 
КІНЕМАТИКА, ПРОДУКТИВНІСТЬ  

 
ABSTRACT 

Musiyko V.D., Koval A.B., Lazaruk Y.V. Problems, directions, and horizons in the creation and 
modernization of specialized continuously operating earthmoving machines. Visnyk National Transport 
University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport 
University, 2021. – Issue 1 (48). 

The article addresses directions and horizons in the creation of highly efficient specialized 
continuously operating earthmoving machines and provided a technical proposal for the multipurpose 
earthmoving machine. 

Study subject: continuously operating earthmoving machines. 
Objective: To create a power-efficient special-purpose earthmoving machine. 
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Study method: experimental. 
Existing dimension-types of trenching excavators allow digging lengthy excavations of the assigned 

profile with minor deviations from their nominal width and depth. Creating of excavations of different 
profiles is being achieved via machine re-equipment with different implements. 

A sustainable solution is to create multipurpose earthmoving machines that are capable to perform 
lengthy excavations of various widths and depths with the same implement and without constructional 
alterations. 

There are known machine designs for trenching on the basis of a wheeled tractor with a mounted 
chain-bucket implement that is able to perform the lateral oscillatory displacements in relation to the vertical 
axis on the hull back of the tractor. Alteration of the implements oscilative motion amplitude allows to 
excavate the tranches of differnt width. This is the essence of the multipurpose earthmoving machine. 

The existing kinematics chain sections of the implement in relation to the tractore can't ensure the 
consistency of the machine load due to inconsistency of the borings along the width of excavation. This leads 
to significant pulsation of the load on the implement, loss of the longitudinal stability and, in the end, reduces 
the potential productivity of the machine by half. 

We have performed a set of studies in creating of the multipurpose earthmoving machines (MEM). As 
the experimental study objects we've used physical models of the MEM implements and full-size prototypes 
of the machines. 

Results of the study experimentally confirm the possibility to create a highly productive MEM with 
rotary implement, which efficiently performs trenches as well as wide construction pits in the mode of 
reciprocating approach of the rotary implement to excavation by means of  equalization and minimization of 
power load parameters values. 

KEYWORDS: EARTHMOVING MACHINE, ENERGY INTENSITY, KINEMATICS, 
PRODUCTIVITY, SOIL 

 
РЕФЕРАТ 

Мусийко В.Д. Проблемы, направления и перспективы создания и модернизации землеройных 
машин непрерывного действия специального назначения / В.Д. Мусийко, А.Б. Коваль, Ю.В. Лазарук 
// Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-
технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассмотрены направления и перспективы создания высокоэффективных 
землеройных машин непрерывного действия специального назначения с разработкой технического 
предложения по созданию универсальной роторной землеройной машины. 

Объект исследования: землеройная машина непрерывного действия. 
Цель исследования: создание высокоэффективной землеройной машины непрерывного 

действия специального назначения. 
Метод исследования – экспериментальный. 
Существующие типорозмеры траншейных экскаваторов позволяют разрабатывать в грунте 

протяженные выемки заданного профиля з незначительными отклонениями от их номинальных 
ширины и глубины. Сооружение выемок другого профиля достигается путем переоснащения машин 
другими рабочими органами. 

Рациональным следует считать создание универсальных землеройных машин, способных 
одним и тем же рабочим органом без его конструктивных изменений обеспечивать копание в грунте 
протяженных выемок разных ширин и глубины. 

Известны конструкции машин для рытья траншей на базе колесного тягача с навесным цепно-
балочным рабочим органом, который имеет возможность осуществлять боковые колебательные 
перемещения относительно вертикальной осы на корме тягача. Изменение амплитуды 
колебательного движения рабочего органа позволяет разрабатывать в грунте выемки разной ширины. 
В этом суть универсальности землеройной машины. 

Существующая кинематика колебаний цепных секций рабочего органа относительно тягача 
не может обеспечить равномерность нагружения машины вследствие неравномерности толщины 
разрабатываемой стружки по ширине забоя. Это приводит к значительной пульсации величины 
нагрузок на рабочем органе, потере курсовой устойчивости и, в конечном итоге, уменьшает 
потенциальную производительность машины в два раза. 
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Нами выполнен комплекс научных работ по созданию универсальных роторных землеройных 
машин. Объектом экспериментальных исследований были физические модели рабочего 
оборудования универсальной землеройной машины и натурные образцы машин. 

Результатами исследований подтверждено возможность создания высокопродуктивной УЗМ с 
роторным рабочим органом, эффективно разрабатывающая как траншеи, так и широкие выемки типа 
котлованов, в режиме веерно-поступательной подачи рабочего органа на забой, путем выравнивания 
и минимизации силового нагружения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРУНТ, ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА, КИНЕМАТИКА, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ. 
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ВСТУП.  
Підвищення ефективності та безпеки руху є важливою комплексною проблемою, що може 

бути вирішена шляхом удосконалення усіх елементів та систем комплексу «водій – автомобіль – 
дорога – середовище» (В-А-Д-С). Тому що одним з найбільш перспективних шляхів вирішення 
проблеми є управління дорожнім рухом на автомобільних дорогах вцілому так і окремо на вулично-
дорожній мережі міст. 

Об’єктом управління в системі управління дорожнім рухом є транспортний потік, що 
складається з транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, автобусів тощо). Під час руху водії 
автомобілів мають вільний вибір і реалізують при русі свої приватні цілі. Таким чином, дорожній рух 
є системою, що і визначає його специфіку як об’єкту управління. Тому навіть розглядаючи тільки 
технічні аспекти управління дорожнім рухом, необхідно ураховувати, що цей об’єкт складний і має 
специфічні, з точки зору управління, властивості. 

Постає питання автоматизації управління рухом як для підвищення безпеки дорожнього руху 
так і для удосконалення управління дорожнім рухом загалом.  

ОСНОВНА ЧАСТИНА. 
Автоматизація управління рухом є провідною задачею сучасного розвитку суспільства, до 

вирішення якої застосовуються як автоматизовані системи управління транспортним потоком, так і 
автоматичні та напівавтоматичні системи управління. Первинне знання щодо систем надає їх 
класифікація, яку проводять за різними ознаками: за походженням, за складом та за призначенням. 
Класифікації можуть бути багаторівневими, вкладеними, але жодна відома класифікація не є повною. 
Найбільш розповсюдженою вважається класифікація за походженням (рис. 1) [1], що дозволяє 
розподілити системи на штучні, природні та ергатичні (змішані).  

Одномірні – це системи, що мають один вхід та один вихід. Багатомірні мають декілька 
входів та виходів. У скупчених системах входи (виходи) можливо навести крапками, а у розділених – 
входи (виходи) розподілені у просторі. Якщо вхідні (вихідні) сигнали можуть приймати безперервну 
множину значень по величині та у часі, то система відноситься до безперервних; якщо сигнал 
надходить у дискретний момент часу та має означену кількість значень, то такі системи є 
дискретними (імпульсними).  

Система вважається стаціонарною, якщо її динамічні властивості не змінюються у часі, 
оператори не залежать від часу, тобто інваріантні відносно зрушенню у часі. Реакція нестаціонарних 
систем на вхідний вплив залежить як від поточного часу, так і від моменту застосування вхідного 
впливу.  
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Рисунок 1 – Класифікаційне дерево систем 

Figure 1 – Classification tree of systems 
 

 
Розглянута у дослідженні система управління дорожнім рухом належить до транспортних 

систем та має ознаки технічних, екологічних та ергатичних систем.  
На рисунку 2 надана більш ретельна класифікація систем за основними, ознаками, до яких належить 
кількість входів та виходів, рівень сигналів та властивості операцій.  
 

 
Рисунок 2 – Класифікаційне дерево за основою 

Figure 2 – Classification tree by basis 
 

 
Наведений опис класифікації багатомірних систем застосовано для наочності, але він не є 

повним.  
На підставі наведеного можливо стверджувати, що системи управління дорожнім рухом 

мають ознаки розподілених, дискретних та нестаціонарних складних систем, що застосовуються для 
вирішення задач управління дорожнім рухом сучасними засобами інформаційних та комп’ютерних 
технологій. 

Існуючі в даний час в містах України АСУДР, в більшості випадків відносяться до систем 
першого і другого покоління, де керування транспортними потоками здійснюється за жорсткими 
планами координації і при цьому не враховується реальна транспортна ситуація на дорогах.  

Покоління 1. Розрахунок параметрів управління, і введення їх в АСУДР виконуються вручну 
(«Старт»(Москва), «Город-М»(Алма-Ата, Новосибірськ, Томськ, Ташкент). 

Покоління 2. Розрахунок керуючих параметрів автоматизований, але введення їх в АСУДР 
виконуються вручну («Старт-1»(Москва), АСКУ «Магистраль» (Баку), «Город-М1» (Омськ, Мінськ, 
Кишинів, Рига, Ярославль), «Сигнал», «Смарагд», TRANSYT (Великобританія). 

Істотним недоліком є закладена в них функціональна обмеженість, відсутність сумісності 
обладнання системи при її нарощуванні, вузькоспеціалізована орієнтованість ліній зв’язку, 
природний знос устаткування і невелика територія застосування (як правило, охоплює невеликий 
район в межах міста). Внаслідок цього вони практично не здійснюють істотного впливу на 
управління транспортними потоками і не впливають на підвищення пропускної спроможності та 
безпеку дорожнього руху. 
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Суть автоматизації управління дорожнім рухом полягає у введенні ланки зворотного зв’язку 
між вхідними дійсними параметрами, що характеризують процес руху і вихідними, найбільш 
оптимальними в даних умовах параметрів. 

Задачі управління зводиться до наступних: 
1. Завдання режиму рухи на перегонах і забезпечення оптимальних умов для руху на роз’їздах. 
2. Інформація водія про умови руху. 
3. Вказівка водіям раціональних маршрутів руху. 

Існуючі системи автоматизованого управління рухом транспортних потоків можна розділити 
на дві основні групи: 
1. Автоматизовані системи управління по окремій дорозі. 
2. Автоматизовані системи управління на мережі автомобільних доріг. Всякий процес управління 
вимагає наявності мети, на досягнення якої спрямоване функціонування системи управління. При 
цьому якість функціонування або критерій ефективності системи управління слід розуміти як ступінь 
її пристосованості до виконання задачі, що стоїть перед нею [2, 3]. У найзагальнішому вигляді мета 
управління зводиться до підтримки на кінцевому часовому інтервалі мінімуму (максимуму) деякого 
функціонала М: 
 

(max),min),( uxM  
 

де х – вектор стану керованого об’єкту; u – вектор відповідних управляючих дій. 
Якщо ми обговорюємо питання досягнення якнайкращого значення даної функції (тобто 

можливість), тоді від управління дорожнім рухом вимагається, принаймні, забезпечити ефективне 
функціонування дорожнього руху (у значенні максимізації інтенсивності руху) та його безпеку. 

З недавнього часу як особливо важливі стали розглядати також наступні чотири функції: 
попередження забруднення навколишнього середовища і надмірного рівня шуму, створюваного 
дорожнім рухом; мінімізація споживання енергії при русі автомобіля; попередження виникнення і 
розповсюдження транспортних безладів, викликаних заторами [4]  або дорожньо-транспортними 
подіями; попередження повного транспортного хаосу. В АСУР ця процедура (на відміну від систем 
обробки даних) обов’язково автоматизується. З цією метою вибирається критерій оптимальності й 
застосовуються спеціальні економіко-математичні методи підготовки рішень відповідно до заданого 
критерію та обмежень. У системі управління рухом всі функції поділені на три рівні: 

– рівень I (локальне управління): виявлення складних ситуацій і, у разі їх появи, зміна 
управління; перехід на локальне управління у разі несправності зв’язку з ЕОМ; 

– рівень II (координоване управління): управління локальне ізольоване або в системі; 
управління локальне координоване або в системі; зміна плану управління; контроль роботи датчиків; 
управління складними пересіченнями; 

– рівень III (централізоване управління): виконання оперативного плану управління; зміна 
планів; перетворення даних від датчиків; управління залежно від складних ситуацій; синхронізація 
передачі даних; контроль і сигналізація пошкоджень; формування параметрів процесу дорожнього 
руху; рапорти і повідомлення про стан спостережуваного процесу. 
Об’єктом управління у вказаних системах є транспортний потік. Управління складною динамічною 
системою, що піддається дії мінливого зовнішнього середовища, зв'язане з необхідністю залучення 
величезних об’ємів інформації. 

Ієрархія управляючої системи ставиться у відповідність ієрархії цілей. 
На автомобільних дорогах проведена класифікація типових елементів управління рухом [5], яка 
покладена в основу розробки принципів управління на автомобільній дорозі: 

1) значні пересічення і примикання на різних рівнях, на яких можлива зміна траєкторії руху 
основного потоку (тобто управління зміною об’єму руху по основному напряму при розподілі 
інтенсивності руху і регулюванні в'їзду на основну дорогу); 

2) значні пересічення і примикання на одному рівні, на яких можлива зміна траєкторії руху 
основного потоку (тобто управління зміною об'єму руху при розподілі інтенсивності руху і 
регулюванні в’їзду на основну дорогу та її пересіченні); 

3) перегони між значними пересіченнями, на яких можливе регулювання швидкостей та 
інтенсивності руху, у тому числі, і за погодних умов; 

4) перегони в населених пунктах, на яких можливе регулювання в’їзду на основну дорогу і 
швидкостей руху, а також пішохідного руху за допомогою світлофорної сигналізації; 
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5) перехрестя, на яких можливий тільки в’їзд і з’їзд з основної дороги (тобто регулювання 
в’їзду по вливанню у потік на основній дорозі та швидкостей руху); 

6) пересічення із залізницею на одному рівні, на якому можливе управління проїзду за 
допомогою світлофорної сигналізації; 

7) стоянки транспорту, на яких можливе управління виїздом автомобілів на основну дорогу; 
8) місця відпочинку і видові майданчики, на яких можливе управління виїздом автомобілів на 

основну дорогу; 
9) місця інтенсивного пішохідного руху, на яких можливе регулювання переходу основної 

дороги на одному рівні за допомогою спеціальної світлофорної сигналізації. 
Приведена класифікація типових елементів управління рухом дозволяє сформулювати 

способи управління на кожному елементі. 
Проте транспортний потік, що рухається дорогою, як об’єкт управління, несе в собі ще й таку 

додаткову інформацію, як перевищення встановленого обмеження швидкості руху, виникнення 
дорожньо-транспортних подій, рівень шуму і загазованості повітряного басейну. У цих місцях 
виробляється додаткова установка засобів збору інформації і засобів відображення управляючих дій. 
Стратегія управління рухом на автомобільній дорозі побудована на принципі «критична ситуація – 
рішення». Під «критичною ситуацією» слід розуміти умови руху (як на самій дорозі, так і на 
паралельних маршрутах), що склалися, різко відмінних від ординарних, вимагаючи зміни цих умов 
відповідно до критеріїв оптимальності: наявність інтенсивності, близької до пропускної 
спроможності, наявність недостатньої видимості на дорозі, наявність вологого покриття, наявність 
ожеледі на дорозі, наявність дорожньо-транспортної події, проведення дорожньо-ремонтних робіт, 
необхідність пропуску спеціальних автомобілів і колон, порушення швидкісних режимів на ділянках 
контролю швидкості руху, «ударна хвиля», перевищення рівня загазованості повітряного басейну, 
перевищення рівня шуму в населених пунктах, наявність в системі несправної апаратури. Наявність 
на автомобільній дорозі кожної з «критичних ситуацій» фіксується або за допомогою технічних 
засобів збору і передачі інформації про дорожній рух, або за допомогою спеціальних повідомлень в 
центр управління, а також фіксується системою контролю справності апаратури. У кожному 
конкретному випадку виникнення «критичної ситуації» у підсистемі математичного забезпечення 
ухвалюється рішення, яке реалізується шляхом подачі команд на засоби відображення управляючих 
дій на дорозі. При цьому необхідно ввести пріоритет у рішення тієї або іншої «критичної ситуації» 
при одночасному виникненні декількох. Тому всі «критичні ситуації» розділені, перш за все, по 
групах: I група – обмежуючі швидкість руху на магістралі, II група – обмежуючі надходження 
автомобілів на магістралі, III група – що безпосередньо не впливають на транспортний потік. 

За відсутності «критичних ситуацій» транспортний потік не залишається без управління, 
оскільки відповідно до характеристик системи «дорожні умови – транспортні потоки» здійснюється 
рекомендація оптимальної величини швидкості руху на всіх елементах управління. 
Відповідно до існуючих розробок на значних типових елементах «перегін між значними 
пересіченнями на різних рівнях», «перегін між значними пересіченнями на одному рівні» та «перегін 
між населеними пунктами» виконуються такі управляючі впливи: обмеження швидкості руху при 
перенасиченості потоку; обмеження швидкості руху через погодно-кліматичні умови; обмеження 
в’їзду на основну магістраль. При ординарному режимі руху транспортного потоку проводиться 
рекомендація величини швидкості руху для всієї ширини проїзної частини. Проте при високих 
інтенсивностях руху та при наявності у складі транспортного потоку вантажних, великовантажних та 
великогабаритних транспортних засобів виникає задача роздільного управління режимом руху цих 
транспортних засобів і частини транспортного потоку, що залишилася. 

При цьому задача вирішується для різної кількості смуг руху проїзної частини. Можна 
стверджувати, що, принципово, мають місце такі варіанти організації руху на автомагістралях з 
різною кількістю смуг і різним складом транспортного потоку: 

1. При кількості вантажних, великовантажних та великогабаритних транспортних засобів: 
 

0,1 ,в вв вг перN N N N       (1) 

 
де  вN ,  ввN ,  вгN  – відповідно інтенсивності руху вантажних, великовантажних та великогабаритних 

транспортних засобів;  перN  – інтенсивність руху на перегоні в одному напрямку. 

При цьому рух відбувається вільно всіма смугами проїзної частини (рис. 3) при взаємодії цих 
потоків між собою (випередження, обгони, зміна смуги руху). 
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Рисунок 3 – Змішаний транспортний потік по всій ширині дороги 
Figure 3 – Mixed traffic flow across the entire width of the road 

 
 
У цьому випадку необхідно проаналізувати: основну діаграму транспортного потоку даного 

напрямку; розподіл інтервалів слідування у потоці; розподіл швидкостей руху і середньої швидкості 
руху транспортного потоку; мінімальні інтервали слідування пари різнотипних транспортних засобів, 
а також умови входу на перегін. 

2. При   
(0,11 0,50) ,в вв вг перN N N N        (2) 

необхідно виділити смугу руху для вантажних, великовантажних та великогабаритних транспортних 
засобів з метою підвищення максимальної інтенсивності руху на смугах (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Рух транспортних потоків при виділенні смуги руху для вантажних,  

великовантажних та великогабаритних транспортних засобів 
Figure 4 – Traffic flow during lane allocation for trucks, heavy trucks and large vehicles 

 
При досягненні однорідності транспортних потоків на всіх смугах руху за складом потоку 

покращуються умови руху і, в першу чергу, – безпека руху. При цьому виділеною смугою можуть 
рухатися лише вантажні, великовантажні та великогабаритні транспортні засоби.  

3. При   
(0,51 0,80) ,в вв вг перN N N N        (3) 

 
необхідно можна виділити мінімум одну смугу руху для легкових транспортних засобів з метою 
однорідності транспортних потоків на смугах за складом потоку і підвищення максимальної 
інтенсивності руху на них та покращення умов руху ними (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Рух транспортних потоків при виділенні смуг руху для різнотипних  

транспортних засобів: а – при трьох смугах руху в одному напрямку; 
б – при чотирьох смугах руху в одному напрямку 

Figure 5 – Traffic flow when allocating lanes for different types vehicles: a - with three lanes in one 
direction; b - with four lanes in one direction 

 
Відома загальна класифікація основних технологій управління транспортними потоками за 

територіальною ознакою, за часом дії і за типом управління (рис. 6): локальне управління перехрестям 
на ВДМ; зональне управління дорожнім рухом на ВДМ району міста; системне управління дорожнім 
рухом на ВДМ міста [6]. Методи управління транспортними потоками на локальному рівні широко 
відомі і можуть бути класифіковані по гнучкості, тривалості циклу і фаз світлофорного регулювання 
[7]: регулювання за попередньо встановленими жорсткими параметрами управління; регулювання за 
вибором програм управління в залежності від поточної транспортної ситуації на перехресті; адаптивне 
регулювання. При локальному регулюванні керуючі параметри циклу світлофорного регулювання 
визначаються заздалегідь, виходячи із середніх значень параметрів транспортного потоку, схеми 
організації дорожнього руху та топологічних параметрів перехрестя. 

Даний тип регулювання широко й ефективно застосовується при стаціонарних транспортних 
потоках і ненасиченому русі. 

ВИСНОВОК.  
Системне управління забезпечує оптимізацію функціонування ТП в мережі, до якої входить 

безліч перехресть ВДМ та базується на методах, які враховують макропараметри транспортних 
потоків. Причому зміна управляючих дій на одному перехресті, неминуче викликає зміну 
характеристик транспортного потоку на суміжних елементах вулично-дорожньої мережі. 
Особливістю сітьових АСУДР є їх призначення для визначення параметрів управління на декількох 
перехрестях, зазвичай пов’язаних в єдину мережу, що характеризується значною інтенсивністю руху 
транспортних засобів між перехрестями із невеликими відстанями між ними. Для визначення 
параметрів системного управління, використовується інформація щодо топології мережі, 
взаємозв’язках транспортних потоків на суміжних перехрестях, а також часу проїзду між перегонами 
мережі. 
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Рисунок 6 – Класифікація основних технологій управління транспортними потоками 
Figure 6 – Classification of basic technologies of traffic flow management 
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РЕФЕРАТ 
Нагребельна Л.П. Покращення безпеки дорожнього руху за допомогою автоматизованого 

управління дорожнім рухом / Л.П. Нагребельна, А.А. Корчевська // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково технічний збірник. – К.: НТУ, 2021. – 
Вип. 1 (48). 

В статті розглянуто автоматизовані системи управління транспортним потоком їх 
класифікацію з описом. На підставі наведеного можливо стверджувати, що системи управління 
дорожнім рухом мають ознаки розподілених, дискретних та нестаціонарних складних систем, що 
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застосовуються для вирішення задач управління дорожнім рухом сучасними засобами інформаційних 
та комп’ютерних технологій. 

Об’єкт дослідження – удосконалення регулювання дорожнім рухом за допомогою 
автоматизованих систем управління  

Мета роботи – аналіз автоматизованих системуправління транспортними потоками 
Із швидкими темпами росту автомобільного парку виникає перевантаження вулично-

дорожньої мережі міст. Вже сьогодні вулично-дорожня мережа не відповідає вимогам щодо 
організації і безпеки дорожнього руху. Обстеження дорожньо-транспортних потоків показує, що 
вулично-дорожня мережа функціонує на межі пропускної здатності, а в деяких місцях перевищує цю 
межу. Основною причиною такої транспортної ситуації в містах є невідповідність рівня 
автомобілізації зі щільністю вулично-дорожньої мережі. 
 Тому для покращення, удосконалення регулювання дорожнім рухом пропонується 
використання автоматизованих системуправління транспортними потоками. Але спочатку потрібно 
детально їх проаналізувати. 

Зазначено, що ефективність функціонування вулично-дорожньої мережі повністю залежить 
від ефективно збалансованої роботи всіх її елементів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬ, АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ, ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК. 

 
ABSTRACT 

Nagrebelna L.P, Korchevskaya A.A. Improve road safety with automated traffic control. Visnyk 
National Transport University. Series «Technical sciences» Scientific and Technical Collection. – Kyiv. 
National Transport University. 2021. – Issue 1(48).  

The article considers automated traffic flow control systems, their classification and description. 
Based on the above, it can be argued that traffic control systems have the characteristics of distributed, 
discrete and non-stationary complex systems used to solve traffic control problems by modern means of 
information and computer technology. 

The object of research is to improve traffic control with the help of automated control systems 
Purpose – analysis of automated traffic management systems 

With the rapid growth of the car fleet, there is an overload of the street and road network of cities. 
Even today, the street and road network does not meet the requirements for the organization and safety of 
road traffic. A survey of traffic flows shows that the road network operates at the capacity limit, and in some 
places exceeds this limit. The main reason for this transport situation in cities is the mismatch between the 
level of motorization and the density of the road network. 

Therefore, to improve, improve traffic control, it is proposed to use automated traffic management 
systems. But first you need to analyze them in detail. It is noted that the efficiency of the street and road 
network depends entirely on the effective balanced operation of all its elements. 

KEYWORDS: CAR, AUTOMATED SYSTEMS, ROAD TRANSPORT MANAGEMENT 
SYSTEMS, TRANSPORT NETWORK, TRANSPORT FLOW. 

 
РЕФЕРАТ 

Нагребельная Л.П., Корчевская А.А. Улучшения безопасности дорожного движения с 
помощью автоматизированного управления дорожным движением / Л.П. Нагребельная,  
А.А. Корчевская // Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические 
науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассмотрены автоматизированные системы управления транспортным потоком их 
классификацию с описанием. На основании изложенного можно утверждать, что системы управления 
дорожным движением имеют признаки распределенных, дискретных и нестационарных сложных 
систем, применяемых для решения задач управления дорожным движением современными 
средствами информационных и компьютерных технологий. 

Объект исследования – совершенствование регулирования дорожным движением с помощью 
автоматизированных систем управления 

Цель работы – анализ автоматизированных систем управления транспортными потоками 
С быстрыми темпами роста автомобильного парка возникает перегрузка улично-дорожной сети 
городов. Уже сегодня улично-дорожная сеть не соответствует требованиям по организации и 
безопасности дорожного движения. Обследование дорожно-транспортных потоков показывает, что 
улично-дорожная сеть функционирует на пределе пропускной способности, а в некоторых местах 
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превышает этот предел. Основной причиной такой транспортной ситуации в городах является 
несоответствие уровня автомобилизации с плотностью улично-дорожной сети. 

Поэтому для улучшения, усовершенствования регулирования дорожным движением 
предлагается использование автоматизированных систем управления транспортными потоками. Но 
сначала нужно детально их проанализировать. 

Отмечено, что эффективность функционирования улично-дорожной сети полностью зависит 
от эффективно сбалансированной работы всех ее элементов. 
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Вступ. При експлуатації асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільних доріг 

на його поверхні з'являються тріщини від коливання температури та дії пневматичних коліс 
транспортних засобі та накопичуються пластичні деформації у вигляді колії, зсувів та напливів, що 
пов’язано з недостатньою колієстійкістю покриття в умовах підвищених температур і слабкого 
зчеплення між шарами асфальтобетонів та жорсткою основою автомобільної дороги. Проблема 
недостатньої колієстійкості асфальтобетонного покриття підсилюється ще тим, що на автомобільних 
дорогах при високих температурах суттєво знижується модуль пружності асфальтобетону, а модуль 
пружності основи (цементобетону) практично не змінюється. Це призводить до концентрації 
напружень на контакті асфальтобетону з цементобетонною основою та значних горизонтальних 
зсувних деформацій. Крім того значна різниця коефіцієнтів лінійного температурного деформування 
покриття та основи автомобільної дороги [1-3] часто призводить до відшаровування 
асфальтобетонного покриття від жорсткої основи автомобільних доріг при коливаннях температури. 
Тому результатами наукових досліджень є вирішення основної проблеми довговічності 
асфальтобетонного покриття на автомобільних доріг, яка вирішується практичними методиками.  

Постановка проблеми. Останніми роками в Україні, у зв’язку зі зростанням параметрів 
транспортних навантажень та аномально високими літніми температурами, значного розповсюдження 
набули дефекти на асфальтобетонному покритті на жорстких основах автомобільних доріг у вигляді 
тріщин, зсувів та колій. Дані дефекти призводить як до зменшення довговічності самого покриття, так і 
до погіршення безпеки дорожнього руху, в результаті прояву ефекту аквапланування, підвищення 
слизькості покриття (особливо у зимовий період) та погіршення умов маневрування транспортних 
засобів під час руху, що у свою чергу не дозволяє повною мірою забезпечити комфортне та безпечне 
перевезення пасажирів і вантажів, а також впливає на зниження пропускної здатності автомобільних 
доріг. Ремонт зазначених дефектів асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільних доріг 
є складним, трудомістким та фінансово витратним процесом, що супроводжується значними 
матеріальними та енергетичними затратами. Окрім того, виконання ремонтних робіт по усуненню 
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тріщин, зсувів та колійності не завжди призводить до бажаного результату. Як відомо, на практиці 
широко використовують типові конструкції асфальтобетонного покриття на жорсткій сонові для 
автомобільних доріг, які не завжди забезпечують необхідну довговічність, а методи їх розрахунку є 
недосконалими. Тому, розробка практичних методик із забезпечення довговічності асфальтобетонного 
покриття на жорсткій основі автомобільних доріг є актуальною. 

Мета роботи. Запропоновані практичні методики забезпечення довговічності 
асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільних доріг 

Основна частина. У результаті проведених досліджень в даній статті запропоновано практичні 
заходи із забезпечення довговічності асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільних 
доріг із застосуванням рецептурно-структурних, конструктивних і технологічних способів, основні з 
яких наведені нижче. Вимоги до зернових (гранулометричний) складів асфальтобетонної суміші. 
Зерновий склад мінеральної частини гарячих асфальтобетонних сумішей різних типів та видів 
рекомендується застосовувати з урахуванням дорожньо-кліматичного районування території України 
за умовами роботи асфальтобетонних покриттів та категорії автомобільних доріг та вимог [3-11]. 
Рекомендується застосовувати асфальтобетон з таким зерновим складом, що забезпечить підвищену 
колієстійкість. Для доріг І та II категорій рекомендується застосовувати асфальтобетон: – 
дрібнозернистий (для верхнього шару), щільний типу А або типу Б, І марки з максимальним розміром 
щебеню 15 мм (20 мм), згідно з [4, 8, 11, 12]; – щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА) з 
максимальним розміром щебеню 10 мм (15 мм) – для верхнього шару та 20 мм – для нижнього шару 
покриття згідно з [7, 12, 11]; – асфальтобетон литий (ЛА) «Гусасфальт» максимальним розміром 
щебеню 10 мм (15 мм) для верхнього шару та 15 мм – для нижнього шару згідно з [6, 12]. 

Вимоги до властивостей асфальтобетонної суміші та асфальтобетону. Асфальтобетони, які 
застосовуються в якості покриття на автодорожніх мостах автомобільних доріг в залежності від 
категорії та дорожньо – кліматичного районування, повинні відповідати вимогам до фізико-
механічних властивостей згідно [4–8, 10–12] та вимогам таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Вимоги до проектування зернового складу в залежності від технології ведення 

полімеру в асфальтобетону суміш 
Table 1 – Requirements for the design of the grain composition depending on the technology of the 

polymer in the asphalt mixture 
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бітум модифікований 
полімерами  

при веденні 
полімеру в суміш 

1 2 3 4 5 6 

Тип А, 
Тип Б  

БМП 40/60-56, 
БМП60/90-52 

ведення латексу в 
суміш у кількості 3-
5% від маси бітуму 

R20> Rнорм. 4,0 

І, ІІ 
R50, > Rнорм. 2,0 

ТР/водК >
вимК  0,9 

Wmin < W < Wmax 2,0-3,5 
w50 < wнорм. 5 

ЩМА  
БМП 40/60-56, 
БМП60/90-52 

Ведення в 
асфальтобетонну 
суміш латексу в 

кількості 3-5% від 
маси бітуму 

Rmin<R0< Rmax 2,5-5,5 

І, ІІ 

R50, > Rнорм. 0,7 
R20> Rнорм 2,7 

Wmin < W < Wmax 1,0-3,0 
w50 < wнорм. 5 
Ер< Енорм. 0,16 

ЛА 
БМП 40/60-56, 
БМП60/90-52 

– 

Pmin < 
..вдавглР  < Pmax. 1,0-3,0 

І, ІІ 

R50, > Rнорм. 0,7 
R20> Rнорм 2,7 

ПЗП /
< норм

ПЗП /
 2 

Rmin<R0< Rmax 2,5-6,0 

w50 < wнорм. 5 
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Для доріг ІІІ категорії рекомендується застосовувати асфальтобетон: – дрібнозернистий (для 
верхнього шару), щільний, типу А або типу Б, І марки з максимальним розміром щебеню 10 мм (15 
мм, 20 мм), згідно з [4, 8, 11, 12]; – щебенево-мастиковий асфальтобетон з максимальним розміром 
щебеню 10 мм (15 мм), згідно з [7, 11, 12]; – асфальтобетон литий аналогічно як для доріг І та II 
категорій. Для доріг ІV – категорії рекомендується застосовувати асфальтобетон: – дрібнозернистий, 
щільний, типу Б та (або) типу В, І марки з максимальним розміром щебеню 10 мм (15 мм), згідно з [4, 
8, 11, 12]; – щебенево-мастиковий асфальтобетон з максимальним розміром щебеню 5 мм (10 мм), 
згідно з [7, 11, 12]; – литий асфальтобетон застосовують при відповідному техніко-економічному 
обґрунтуванні. 

Вимоги до проектування зернового складу асфальтобетонних сумішей для автомобільних 
доріг III-V повинні відповідати вимогам згідно [4 – 8, 10 – 12]. 

Показник однорідності асфальтобетонних сумішей необхідно оцінювати за коефіцієнтом 
варіації показника границі міцності на стиск асфальтобетону за температури 50 оС згідно з 
методикою [13]. Він не повинен перевищувати для асфальтобетонів: для автомобільних доріг І, ІІ 
категорії – 15; для ІІІ, ІV категорії – 18 [4, 5, 7 – 12, 14]. 

Для підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття доцільно використовувати 
полімерні і полімерно-армуючі добавки для модифікації асфальтобетонної суміші згідно з [11, 12]. 

Проектування складу асфальтобетону підвищеної колієстійкості. Суть полягає у 
проектування зернового складу вихідних мінеральних компонентів асфальтобетону, а саме 
традиційного асфальтобетону [3, 4, 8, 10, 11], щебенево-мастикового асфальтобетону [7] та 
асфальтобетону литого «Гусасфальт» [10]), на бітумі нафтовому дорожньому [15] та бітумі 
модифікованому полімерами [9]. Дана методологія базується на експериментально-розрахункових 
методах та техніко-економічному обґрунтуванні при оптимізації зернового складу. 

Для забезпечення оптимізації зернового складу при проектуванні асфальтобетону підвищеної 
колієстійкості для застосування на автодорожніх мостах пропонуються такі методи, а саме: – 
проектування зернового складу асфальтобетону на бітумі нафтовому дорожньому та бітумі 
модифікованому полімерами; проектування зернового складу асфальтобетону підвищеної 
колієстійкості з оптимізацією за показником розрахункового строку служби; встановлення марки за 
експлуатаційними характеристиками асфальтобетону; оцінка економічної ефективності 
асфальтобетону. 

Проектування зернового складу асфальтобетону на бітумі нафтовому дорожньому або бітумі 
модифікованому полімерами. Проектування складу асфальтобетону, розпочинається з визначення 
зернового складу вихідних мінеральних компонентів. 

Необхідно виконати підбір зернового складу асфальтобетонної суміші (контрольний склад), 
що найкраще відповідатиме вимогам [3, 4, 6 – 8]. Відповідно до рекомендацій [3, 4, 6 – 8] 
призначається або розраховується орієнтовне значення оптимальної кількості бітумного в’яжучого 

оптБ
~

 [3, 4, 6 – 8]. Бітумне в’яжуче – це бітум нафтовий дорожній [15] або бітум дорожній, 
модифікований полімерами згідно [9]. Потім встановлюється кілька значень кількості в’яжучого Б 

(не менше п’яти) для лабораторного приготування асфальтобетонної суміші: оптББ
~

1  , 

nББ опт ~
2 , 

nББ опт 2
~

3 
, 

nББ опт ~
4 , 

nББ опт 2
~

5 
 і т.д. (n – зміна кількості в’яжучого, що 

встановлюється в межах 0,3-0,5 %) [3, 10, 11]. 
Наступним етапом виготовляються проби асфальтобетонної суміші з призначеними 

кількостями бітумного в’яжучого і формуються зразки циліндричної форми розмірами згідно [10, 13, 
16, 17] для визначення таких фізико-механічних властивостей з урахуванням табл. 7.1: водонасичення 
W ; 50R  20R  – границі міцності при стиску за температури 50 оС, 20 оС; 0R  – границі міцності при 

розколюванні за температури 0 оС; w  – глибина колії;  рЕ  – показник стікання; 
вдавглР .

 – глибина 

вдавлювання штампу (можуть бути вибрані додатково і інші стандартні фізико-механічні 

характеристики). Після, чого будуються графіки залежностей )(БfW  , )(20 БfR  , )(50 БfR  ; 
)(0 БfR  , )(Бfw  , )(р БfЕ  , )(. БfР вдавгл   від кількості бітумного в’яжучого. Отримані 

графічні залежності аналізуються з визначенням чітко вираженими максимумами. Однак, у випадках, 
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коли не спостерігаються максимуми, то необхідно уточнити значення Б і n та при їх значеннях 

отримати характеристики W , 50R
, 20R

, 0R
, та рЕ , вдавглР . , w . 

У результаті отриманих даних необхідно вибрати таку кількість бітумного в’яжучого, при 

якій асфальтобетон найкраще відповідає за випробуваними показниками (W,
водR20 , R50, МРЗК

 та ТРК ) 
вимогам нормативних документів [4, 6, 7,8 10, 16, 17 ] та таблиці 1. Дана кількість бітумного 
в’яжучого вважається оптимальною ( оптБ ). У випадках, коли асфальтобетон не задовольняє 

стандартним вимогам, необхідно внести корективи в склад, замінюючи компоненти асфальтобетону 
та змінюючи їх кількісне співвідношення до задоволення попередніх вимог. 

Виконання досліджень потребує виготовлення відповідної кількості зразків для проведення 
досліджень по встановленню всіх стандартних характеристик асфальтобетону контрольного складу з 
оптимальною кількістю бітумного в’яжучого оптБ . 

Результати досліджень перевіряються відповідності вимогам існуючих нормативних 
документів [4, 6, 7,8 10, 16, 17] та таблиці 1. У тому випадку, коли результати досліджень 
відповідають вимогам нормативних документів, можна вважати, що контрольний склад 
асфальтобетонної суміші є підібраним. Однак, якщо цей склад не задовольняє вимогам нормативних 
документів, то необхідно виконати корегуючі дії до отримання позитивних результатів. Зерновий 
склад асфальтобетонної суміші необхідно перевіряти з урахуванням часу її транспортування у зв’язку 
з тим, що із збільшенням часу транспортування суміш в кузові автомобіля починає розшаровуватись, 
це призводить до так званих процесів сегрегації [14]. Тому, необхідно відбирати асфальтобетонну 
суміш з конкретного об’єкту де буде вона застосовуватись. Зерновий склад асфальтобетонної суміші 
перевіряється за вимогами [4, 6, 7,8 10, 16, 17]. Фізико-механічні властивості асфальтобетону. 
Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетону повинні відповідати вимогам [4, 6, 7,8 
10, 16, 17] та таблиці 1 з урахуванням відповідного часу транспортування асфальтобетонної суміші в 
кузові автомобіля. 

Проектування зернового складу асфальтобетону підвищеної колієстійкості з 
оптимізацією за показником розрахункового строку служби. Суть методу полягає у проектуванні 
гранулометричного складу асфальтобетону [142, 449 – 452, 504] (п. 7.1.4.1) з оптимізацією за 
показником розрахункового строку служби к

рТ , який базується на визначенні розрахункового строку 

служби асфальтобетону за критерієм показника стійкості до накопичення залишкових деформацій ws  

при нормальних умовах експлуатації, яка базується на даних [17-20]. Даний метод визначення 
розрахункового строку служби асфальтобетону може бути використаний для встановлення 
залишкового строку служби асфальтобетонного покриття на стадії експлуатації за критерієм 

показника стійкості до накопичення залишкових деформацій ws . За розрахунковий строк служби 

асфальтобетону к
рТ , який являє собою період часу безвідмовної роботи матеріалу покриття (без 

виникнення залишкових деформацій у вигляді колії) на протязі всього розрахункового строку 
служби, визначається за формулою:  
 

   проект.
2

50
а/гнк

р Т10)/()(Т  ТNSSК pwwу   (1) 

 
де к

рТ  – строк служби асфальтобетонного покриття за критерієм колієстійкості визначається у 

роках; 
н
ws  – нормативне значення показника стійкості до накопичення залишкових деформацій 

(граничний показник), мꞏN визначається за формулою (2); 

уK  – коефіцієнт умови руху транспортних засобів, для стиснених умов руху на автодорожніх 

мостах приймають 1,0; 

wS  – величина інтегрального показника стійкості до накопичення залишкових деформацій 

мꞏN, після одного циклу дії колісного навантаження при температурі 50 оС ; 
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а/г
pN  – розрахункова інтенсивність руху в полосі транспортних засобів за годину, авт./год (для 

розрахунку приймали 190); визначається по результатами спостереження за конкретним 
автодорожнім мостом, а також відповідно методики, яка наведена в розділі 2 даної роботи; 

проект.Т  – проектний строк служби асфальтобетонного покриття проїзної частини 

автодорожнього мосту, що становить 7 років; 

50Т  – кількість годин в році з температурою асфальтобетонного покриття 50 оС і вище, 

год/рік, визначається по даним метеостанції в кожному конкретному регіоні, при відсутності даних 
рекомендується приймати 200 год/рік. 

Приклад обробки результатів випробувань п’яти зернових складів асфальтобетону, що 
представлено в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Результати оцінки строк служби асфальтобетонного покриття за критерієм 

колієстійкості  
Table 2 – The results of the assessment of the service life of asphalt pavement by the criterion of 

track resistance 

Шифр Розшифровка асфальтобетону 

Максимальна величина 

колії w , мм 

Р
оз

ра
ху

нк
ов

ий
 с

тр
ок

 
сл

уж
би

 п
ок

ри
тт

я 
на

 
ав

то
до

ро
ж

ні
х 

м
ос

та
х,

 д
ля

 
ав

то
м

об
іл

ьн
ої

 д
ор

ог
и 

І 
– 

ї 
ка

те
го

рі
ї, 

ро
ки

 

після 4000 
проходів 
колеса по 

зразку 

після 
10000 

проходів 
колеса по 

зразку 

10.2-А-20-
3B 

 

АСГ.Др.Щ.А-20 НП.І. 
(БНД 60/90 – 3 % Butonal NS 198 – 5,7 

%) 
3,0 4,1 11,0 

11.5-Б-20-
3К 

 

АСГ.Др.Щ. Б-20 НП.І. 
(БНД 60/90 – 3 % Kraton D1101 – 6,0 

%) 
4,3 5,4 8,5 

9.2-ЩМА-
20-3B 

ЩМА-20 (БНД 60/90 –  3 % Butonal 
NS 198 – 6,2 %) 

2,5 3,0 15,7 

9.10-ЩМА-
20-П 

ЩМА-20 (Полігум – 5,9 %) 1,7 1,95 24,7 

7.10-ЛА-15-
П 

Литий  а/б ЛА-15 
(Полігум – 8,0 %) 

3,0 3,6 13,2 

 

nw Nws  н
н

     (2) 

де нw  – нормативне значення залишкової деформації, для розрахунків приймається 0,005 м; 

nN  – кількість навантажень приймають для розрахунків 4000. 

Величину wS  інтегрального показника стійкості до накопичення залишкових деформацій у 

асфальтобетонному зразку визначають за методикою [20]. Для визначення показника стійкості 
асфальтобетону до накопичення залишкових деформацій формують зразки згідно [20] або іншими 
методами. Товщина зразків повинна бути рівною проектній товщині верхнього шару покриття. 
Асфальтобетонні зразки плити випробовують на секторному пресі під дією огубленого колеса з 
еквівалентним навантаженням до розрахункового автомобіля 57,5 кН  (тиск від колеса на зразок 0,8 
МПа) при температурі 50 оС. Огумлене колесо у секторному пресі [20] здійснює зворотно-
поступальний рух по випробувальній поверхні зразка – це вважається один циклом навантаження. 
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Після завершення 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 15000, 20000 циклів навантаження 
вимірюється глибина колії в кожному зразку. Інтегральний показника стійкості до накопичення 

залишкових деформацій асфальтобетону, після одного циклу дії колісного навантаження wS , 

визначають за формулою: 

001,0
12

1122 





NN

NwNw
Sw     (3) 

 

1N  – мінімальна кількість циклів навантаження колеса на зразок, приймається, рівне 4000; 

2N  – максимальна кількість циклів навантаження колеса на зразок, приймається, в нашому 
випадку рівне 10000 або 20000 циклів; 

1w  – залишкова деформація, яка утворилась в зразку, після мінімальної кількість циклів 
навантаження колеса, мм; 

2w  – залишкова деформація, яка утворилась в зразку, після максимальної кількість циклів 
навантаження колеса, мм. 

 
Стійкість до накопичення залишкових деформацій асфальтобетону. Суть методики 

полягає оцінці колієстійкості асфальтобетону в залежності від часу транспортування в кузові 
автомобіля асфальтобетонної суміші на об’єкту. Як відомо з практики [14] на дальність перевезення 
асфальтобетонної суміші впливають так звані процеси сегрегації [14], які призводять до погіршення 
показник стійкості до накопичення залишкових деформацій у вигляді колії. Тому необхідно 
відбирати асфальтобетонні суміші з даного об’єкту і в лабораторних умовах виготовляти зразки – 

плити та випробовувати на показник стійкості до накопичення залишкових деформацій )( p
експ
w tS

 
при температурі 50 оС та еквівалентному розрахунковому навантаженні 57,5 кН на огумлене колесо 
при кількості проходів (N=20000) по одному сліду асфальтобетонного зразка-плити за методикою 
[14, 20]. Отримане значення необхідно оцінювати за показником колієстійкості асфальтобетону і 
перевіряють за умовою: 

1
wS

П       (4) 

де wS
П

 – коефіцієнт колієстійкості асфальтобетону, який визначається за залежністю (5). 
 
Даний критерій (4) дозволяє оцінити колієстійкість асфальтобетону з урахуванням часу 

транспортування, якщо умова становить 1
wS

П  то такий асфальтобетон є не колієстійким, а 

покриття, яке влаштоване на даному автодорожньому мосту призведе до інтенсивного 
колієутворення від дії транспортних засобів та температури покриття понад 50 оС. Якщо умова 
становить 1

wS
П  то такий асфальтобетон є колієстійким і має підвищену довговічність. 

Рекомендовано для І, ІІ категорії, значення не більше 8,0
wS

П . 

н
w

p
експ
w

S S

tS
П

w

)(
       (5) 

де 
експ
wS  – експериментальне значення інтегрального показника стійкості до накопичення 

залишкових деформацій у асфальтобетонних зразках, який залежить від часу транспортування і 
визначається за методикою [20]; 

н
wS  – нормативне значення інтегрального показника стійкості до накопичення залишкових 

деформацій у асфальтобетонних зразках приймається за залежністю (6) 

кн N wS н
w      (6) 

NК – кількість проходів навантаження після, яких знімається залишкова деформація за 
методикою [20] і приймається 10000. 
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Запропонований критерій (4) дозволить контролювати асфальтобетонну суміш на всіх об’єкта 
автодорожніх мостів за показником колієстійкості. Для забезпечення умови (4) необхідно 
забезпечувати однорідність суміші та температури за рахунок застосування перевантажувачів. Дана 
методика є ефективною для асфальтобетонів з вмістом щебеню понад 50%. 

Визначення показника розшарування щебенево-мастикової суміші від термінів її зберігання і 
транспортування дозволить подовжити терміни служби покриття з щебенево-мастикового 
асфальтобетону на мостах завдяки усуненню таких дефектів, як бітумні плями, залишкові деформації 
у вигляді колії, зсуви, викришування, лущення і, як наслідок, збільшити міжремонтні терміни, що 
забезпечить значну економію фінансових і матеріальних ресурсів. 

При влаштуванні покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (ЩМАС) на 
мосту з метою забезпечення її однорідності, відстань та час транспортування повинні бути обмежені. 

Потрібно дотримуватись вимог до показника стікання рЕ  
ЩМАС [3, 6, 14, 21] в залежності від часу 

транспортування за залежністю: 

)()( ТрдопТрр tЕtЕ 
     (7) 

Де рЕ  – розрахунковий показник стікання, який залежить від часу транспортування ЩМАС 

і визначається за методикою [3, 6, 14, 21]; 

)( Трдоп tЕ  – допустимий показник стікання, який приймають в залежності від часу 

транспортування в кузові автомобіля і визначається за експоненційною (R2=0,95) залежністю  
 

lб
б

tb
Трдоп t

t
еВtЕ Тр )1()(

н
б

1  

   
 (8)

 

 
B  – нормативний показник стікання в’яжучого з ЩМАС не повинен бути більший ніж 0,20 

% за масою [14]; 
b  – коефіцієнти показника стікання, ( 005,0b ); 

Трt
  

– час транспортування суміші; 

бt  – час зберігання суміші у бункері;  
н
бt  – безпечний час зберігання суміші у бункері;  

lb ,1  – коефіцієнти, що встановлюються експериментально;  

б  – час зберігання суміші в накопичувальному бункері на асфальтобетонному заводі, що 

рівний 1 при часі зберігання до 30 хв., а 0,8 при часі зберігання понад 30 хв (табл.3). 
Для забезпечення однорідності суміші за показником стікання, а саме методом статистичної 

обробки значень показника стікання в’яжучого щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші, який 
повинен бути не більше за нормативний показник стікання в’яжучого B  відповідно до [14]. Для 
цього відбирають 10 локальних проб сумішей в окремих місцях кузова автосамоскида вагою від 2 кг 
до 3 кг кожна.  

Перед укладанням кожен автомобіль з асфальтобетонною сумішшю проходить візуальний 
контроль якості, де оцінюють рівномірність розподілу мінеральних частинок та в’яжучого і колір. 
Додатково до цього, під час вивантаження, візуально оцінюють рухливість суміші, розшарування (за 
наявністю згустків в’яжучого та його прилипання до кузова), а також її зручноукладальність при 
влаштуванні [3, 6]. 

Контроль температури асфальтобетонної суміші проводиться відповідно до методики [3, 6]. 
Середня температура ЩМАС у кузові автомобіля, в залежності від виду в’яжучого, повинна бути не 
менше ніж мінімально допустиме значення температури на початку укладання даної суміші [3, 6, 14]. 

Зберігати та транспортувати модифіковані ЩМАС слід таким же чином як і традиційні 
асфальтобетонні суміші [3, 4, 6]. 

Розрахунок асфальтобетонного покриття на розтяг при згині. Під час розрахунку 
асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільної дороги при рівні завантаженості 
рухом не більше ніж 0,7 та часу дії навантаження 0,1 с за критерієм міцності на розтяг при згині, 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



 

249 

виникаючі горизонтальні розтягуючі нормальні напруження під дією повторних короткочасних 
навантажень не повинні перевищувати граничних напружень впродовж запроектованого терміну 
служби при відповідному запасі коефіцієнта міцності, з урахуванням нормованого коефіцієнта 
надійності згідно з  табл.8.2 ДБН В.2.3-4. Для цього повинна бути забезпечена умова (9): 

t
r

t
ЗГ

мц

R
K


  ,    (9) 

де Kмц – коефіцієнт міцності матеріалу з урахуванням надійності матеріалу; 

t
ЗГR  – гранично допустиме напруження асфальтобетону, з урахуванням втоми при 

відповідному часі (t) дії навантаження (0,1 с, 1,0 с, 10,0 с), МПа; 

t
r  – розрахункове розтягуюче напруження в асфальтобетонному покритті при відповідному 

часі дії навантаження, МПа, з урахуванням залежності (10). 

Таблиця 3 – Значення показника стікання в'яжучого залежно від часу зберігання в 
накопичувачі і часу транспортування 

Table 3 – The value of the drain rate of the binder depending on the storage time in the drive and the 
transport time 

№ 
Час зберігання суміші в 

накопичувачах, год. 

Час транспортування 

суміші, Трt год. 

Показник стікання 
в'яжучого, % за масою, не 

більше ніж 

1 0,5, не більше ніж 0,5, не більше ніж 0,20 

2 0,5, не більше ніж від 0,5 до 1,0 включно 0,16 

3 від 0,5 до 1,0 включно 0,5, не більше ніж 0,16 

4 від 0,5 до 1,0 включно від 0,5 до 1,0 включно 0,12 

5 від 1,0 до 2,0 включно 0,5, не більше ніж 0,13 

6 від 1,0 до 2,0 включно від 0,5 до 1,0 включно 0,09 

 

Максимальне розтягуюче зусилля в асфальтобетонному шарі покриття визначають за 
залежністю (10): 

вr
tt

r Кр   ,     (10) 

де r
t

  – розтягуюче напруження в асфальтобетонному покриття при часі дії навантаження 
(0,1 с, 1,0 с, 10,0 с), МПа, від короткочасного навантаження, при розрахункових відбитках діаметру 
штампу; 

Кв – коефіцієнт, що враховує особливості напруженого стану асфальтобетонного покриття на 
металевих транспортних спорудах під колесом автомобіля зі спареними балонами (0,85);  

р – розрахунковий тиск на покриття, МПа. 

Міцність асфальтобетонного покриття металевих транспортних споруд на розтяг при згині 
визначають за залежністю (11):  

 tkkRR R
ttt

лаб
t
ЗГ

i   121 ,      (11) 

де Rt
лаб – лабораторне значення границі міцності на розтяг при згині асфальтобетону, в 

залежності від різного часу дії навантаження, при t = 0,1 с, 1,0 с, 10,0 с, МПа; 
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k1 – коефіцієнт, що враховує втрату міцності при впливі різних процесів на втому при 
багаторазовому часі дії навантаження; 

k2 – коефіцієнт температурної тріщиностійкості матеріалу; 

vR – коефіцієнт варіації міцності на розтяг при згині; 

t – коефіцієнт нормативного відхилення. 

ti – інший час дії навантаження, с. 

Коефіцієнт k1, що відображає вплив на міцність різних процесів втоми і визначається за 
залежністю (12): 

m tt
p

tt

i

i

N
k

 

 


1 ,       (12) 

де m – показник ступеня, що залежить від властивостей матеріалу розрахункового шару 
асфальтобетонного покриття; 

  itt
pN  – розрахункова еквівалентна сумарна кількість прикладань розрахункового 

навантаження, як з часом дії навантаження t так і ti, протягом всього строку служби, що визначається 
за залежністю (13): 

    


ptttpt
tt

p NNN
iii

i  1 ,    (13) 

де  pN  – розрахункова сумарна кількість прикладання розрахункового навантаження за 

строк служби асфальтобетонного покриття ГБН В.2.3-37641918-559;  

it
  – частка від загальної кількості автомобілів в потоці, які затримуються;  

itt  – коефіцієнт, який відображає вплив на втому руйнування розрахункового навантаження 

з часом дії tі, визначається за залежністю (14):  

m

t
r

t
лаб

t
r

t
лаб

tt i

i

i R

R
1



 












 ,      (14) 

де it
лабR  – нормативне значення граничного опору розтягу при згині при розрахунковій 

температурі та при часі дії навантаження ti, МПа. 
Контролювання температури доставленої на об’єкт суміші в кузові транспортного 

засобу. Перед завантаженням асфальтобетонної суміші в бункер асфальтоукладальника, потрібно 
перевірити її температуру. При перевірці температури асфальтобетонної суміші використовують: 
переносні контактні вимірювачі (термометри) зі щупами довжиною від 25 до 50 см для вимірювання 
температури всередині (ядрі) асфальтобетонної суміші; ꞏ безконтактні термометри для вимірювання 
температури на поверхні. Вимірювання температури проводиться в точках верхнього, середнього та 
нижнього поясів, а також в ядрі. Точки верхнього поясу знаходяться на поверхні асфальтобетонної 
суміші в кузові автомобіля, точки середнього поясу знаходяться на глибині 20 см від поверхні 
асфальтобетонної суміші, точки нижнього поясу знаходяться на глибині 50 см. Температура 
асфальтобетонної суміші в кузові автомобіля орієнтовно визначається за формулою: 

 

2
ЯП ТТ

Т



     

(15) 

 

де ПТ  – температура на поверхні – середнє арифметичне значення температур в точках 
верхнього та середнього поясів (точки верхнього поясу знаходяться на поверхні, точки середнього 
поясу – на глибині 20 см); 
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ЯТ  – температура ядра – середнє арифметичне значення температур в точках [3, 10] 25 
нижнього поясу (в межах ядра, на глибині 50 см). 

 
Завантаження асфальтобетонної суміші в бункер асфальтоукладальника дозволяється, якщо 

виконується умова: 
 

УЩПОЧТТ .
    

(16) 

 

де Т  – температура асфальтобетонної суміші в кузові автомобіля; 

УЩПОЧТ . – температура початку ущільнення асфальтобетонної суміші. 

 
Якщо умова УЩПОЧТТ . не виконується, то суміш бракується. 

Контролювання властивостей асфальтобетонної суміші при її укладанні та ущільненні. 
Під час укладанні асфальтобетонної суміші контролюється неперервність і синхронність процесу 
влаштування шару. Ущільнення необхідно виконувати відразу після вкладання. Під час ущільнення 
контролюється температура його завершення. Ця температура встановлюється окремо для кожної 
суміші на основі визначення коефіцієнту ущільнення Кущ. зразків асфальтобетону, виготовлених із 
даної суміші в залежності від температури. За температуру завершення ущільнення приймається така 
температура, при якій досягається коефіцієнт ущільнення не менше нормативного значення (0,98). 

Для встановлення температур, при яких асфальтобетонна суміш  може бути ущільнена до 
необхідного рівня за коефіцієнтом ущільнення не менше мінімально допустимого значення згідно [3, 
10], слід використовувати методику ущільнення асфальтобетонної суміші за допомогою 
лабораторного секторного пресу згідно [2, 20]. Запроектована асфальтобетонна суміш розігрівається 
до відповідних температур і ущільнюється на секторному пресі [2, 20]. Отримані зразки, що 
ущільнені при різних температурах, в орієнтовному діапазоні від 80 оС до 180 оС використовуються 
для визначення щільності та коефіцієнта ущільнення. 

На основі цих даних будують графічну залежність коефіцієнту ущільнення асфальтобетону 
від його температури ущільнення )(TfК ущ  . За допомогою побудованої графічної залежності за 

схемою, що наведено в роботі [3, 10], встановлюють значення температури закінчення ущільнення 
зак
ущТ  та значення максимально допустимої температури ущільнення max

ущТ  і робочого діапазону 

температур при ущільненні: зак
ущущ ТТ max  

Мінімально допустиме значення коефіцієнта ущільнення асфальтобетону визначається за 
формулою: 

 

  ТТТ зак
ущ

доп min ,       (17) 

де  допТ min  – мінімально допустима температура початку укладання; 
зак
ущТ  – мінімально допустима температура закінчення ущільнення, визначається за 

експериментальною залежністю kущ = f(T) згідно методики, наведеної [10]; 
Т  – температурний інтервал, що забезпечує можливість укладання і ущільнення 

асфальтобетону до його охолодження нижче зак
ущТ  

 
При цьому температура асфальтобетонної суміші не повинна перевищувати її максимально 

допустиме значення для кожного конкретного виду в’яжучого згідно з [4, 15] та не повинна бути 
більше максимально допустимого свого значення при ущільненні, що визначається за методикою [3, 
4, 15]. 

Для зменшення втрат тепла асфальтобетонною сумішшю під час транспортування слід 
застосовувати великовантажні автомобілі вантажопідйомністю 25-40 тон з кузовами, що 
підігріваються газами двигунів, повітряним або масляним прошарком кузова, а також обов’язковим 
укриттям гарячої суміші тентами. При цьому для збереження температури асфальтобетонної суміші 
на автосамоскидах необхідно влаштовувати повітряний прошарок між тентом та поверхнею суміші. 
Рух автомобільного транспорту при транспортуванні асфальтобетонної суміші необхідно 
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організувати таким чином, щоб забезпечити безперервну роботу бригади з укладання суміші. 
Укладання асфальтобетонної суміші рекомендується виконувати асфальтоукладальниками, що 
обладнані подвійним трамбуючим брусом та вигладжуючою віброплитою або трамбуючим брусом, 
вигладжуючою віброплитою та гідравлічними пресувальними планками. Контроль якості ущільнення 
асфальтобетонних сумішей і якості асфальтобетону у покритті здійснюється шляхом відбору трьох 
кернів або вирубок з покриття, що передбачений [13], та їх випробовування [3, 4, 15]. 

У процесі випробування визначають: середню густину та водонасичення зразків-кернів або 
зразків, відокремлених від вирубки; середню густину, водонасичення, границю міцності при стиску 
за [3, 4, 15] температури 20 ºС, коефіцієнт довготривалої водостійкості зразків, переформованих у 
лабораторії, показником колієстійкості за умовою (4). 

 
Висновки  

1. Запропоновані особливості з проектування зернових складів асфальтобетонів з 
урахуванням показника стійкості до колієутворення. 

2. Запропоновано проектувати зерновий склад асфальтобетону підвищеної стійкості до 
колієутворення з оптимізацією за показником розрахункового строку служби. 

3. Проведені дослідження дозволили розробити методику оцінки однорідності від часу 
транспортування асфальтобетонної суміші в кузові автомобіля на об’єкт за показником стійкості 
асфальтобетону до утворення колії.  

4. Розроблено вимоги для перевірки показника стікання у щебенево-мастиковій 
асфальтобетонній суміші за рахунок термінів її зберігання і транспортування, що дозволяє уникнути 
від сегрегації покриття. 

5. Удосконалено критерій міцності асфальтобетонного покриття на жорсткій основі 
автомобільної дороги за рахунок врахування різного часу дії навантаження на розтяг при згині, що 
дозволить більш точніше проектувати покриття підвищеної довговічності. 

6. Запропонована для практичного застосування методику мінімально допустимої 
температури ущільнення асфальтобетонної суміші при влаштуванні покриття на жорсткій основі 
автомобільних доріг, що дозволить забезпечити довговічність покриття. 

 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Овчинников И.Г. Выбор оптимального решения конструкции дорожной одежды и 
технологии ее устройства на объектах мостового перехода у села Пристанное Саратовской области 
[Текст] / И. Г. Овчинников, В. Н. Макаров, О. Н. Распоров // Дороги России XXI века. – 2004. – № 2. – 
С. 66-72. 

2. ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. 
Проектування. 

3. Онищенко А.М. Теоретичні та практичні дослідження ресурсу асфальтобетонного 
покриття на залізобетонних транспортних спорудах: Монографія / Онищенко А.М., Кузьмінець М.П., 
Невінгловський В.Ф., Гаркуша М.В. – К.: НТУ, 2015.-334 с. 

4. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови : 
ДСТУ Б В.2.7–119–2011. – [2012–10–01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 37 с. 

5. Рекомендації щодо підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття Р В.2.3-218-
21476215-795:2011/ Укравтодор. – Офіц. вид. – К.: Укравтодор, 2011. – 42 с. – (Нормативний докумет 
Укравтодору). 

6. ТУ У В.2.7-23.9-37566239-001:2012. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон литі 
«Гусасфальт». Технічні умови. 

7. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево–мастикові. 
Технічні умови : ДСТУ Б В.2.7–127:2015. – [Чинний від 2016–07–01]. – К.: Мінбуд України, 2015. – 
28 с. – (Національний стандарт України). 

8. Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих 
полімерами бітумів : СОУ 45.2–00018112–057:2010 / Укравтодор. – Офіц. вид. – К.: Укравтодор, 2010. 
– 21 с. – (Нормативний докумет Укравтодору). 

9. Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови : ДСТУ Б 
В.2.7–135:2014. – [Чинний від 2015–04–01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 23 с. – (Національний 
стандарт України). 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



 

253 

10. Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах : ГБН 
В.2.3–218–547:2010 / Укравтодор. – Офіц. вид. – К.: Укравтодор, 2011. – 22 с. – (Нормативний 
докумет Укравтодору). 

11. Р. В.2.3–218-21476215- 222 :2011 рекомендації щодо застосування асфальтобетонних 
сумішей, армованих мікроволокнами. 

12. Рекомендації з підвищення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на бетонних та 
залізобетонних основах : Р В.2.3–218–02070915–797:2011/ Укравтодор. – Офіц. вид. – К.: Укравтодор, 
2012. – 14 с. – (Нормативний документ Укравтодору). 

13. ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-2016 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та 
аеродромний. Методи випробувань». 

14. Радовский Б.С. Сегрегация асфальтобетонных смесей и методи борьбы с ней в США // 
Дорожная техника. Каталог-справочник. – 2007. – С. 26-40. 

15. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови : ДСТУ 4044–2001. – [Чинний від 2002–01–
01]. – К.: Держстандрт України, 2001. – 15 с. – (Національний стандарт України). 

16. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови : 
СОУ 42.1–37641918–106:2013. / Укравтодор. – Офіц. вид. – К.: Укравтодор, 2013. – 14 с. – 
(Нормативний докумет Укравтодору). 

17. ДМД 02191.2.051-2012 Рекомендации по подбору состава асфальтобетонных смесей по 
асфальтовяжущему. 

18. С.Е. Кравченко Особености применения модифицирующих добавок при проектировании 
состава асфальтобетона / С.Е. Кравченко, Д.Г. Игошкин// Сборник статей и докладов ежегодной 
научной сессии Ассоциации иследователей асфальтобетона. М.: МАДИ, 20132. – 150-160 с. 

19. Неволін Д.Г. Технология обеспечения автодорог на основе битумно-полимерных 
материалов : монографія / Д.Г. Неволин, Вл.Е. Кошкаров, Вас.Е. . Кошкаров. – Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015.-135, с. 

20. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових 
деформацій : СОУ 45.2–00018112–020:2007 / Укравтодор. – Офіц. вид. – К.: Укравтодор, 2008. – 13 с. 
– (Нормативний документ Укравтодору). 

21. Мозговий В.В. Підвищення однорідності щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші / 
Мозговий В.В., Баран С.А., Ольховий Б.Ю.//Автомобільні дороги і дорожнє будівництво/ Вип. 96. – 
2016. –С. 33-42 

 
REFERENCES 

1. Ovchinnikov IG The choice of the optimal solution of the design of road clothing and technology 
of its device on the objects of the bridge crossing near the village of Pristannoe, Saratov region [Text] / IG 
Ovchinnikov, VN Makarov, ON Rasporov // Roads of Russia in the XXI century. – 2004. – № 2. – P. 66-72. 

2. GBN B.2.3-37641918-557: 2016 Roads. Road clothes are hard. Designing. 
3. Onishchenko AM Theoretical and practical researches of a resource of an asphalt concrete 

covering on reinforced concrete transport constructions: Monograph / Onishchenko AM, Kuzminets MP, 
Nevinglovsky VF, Garkusha MV – К .: НТУ, 2015.-334 с. 

4. Mixtures of asphalt concrete and asphalt concrete road and airfield. Technical conditions: DSTU 
B B.2.7–119–2011. – [2012–10–01]. – Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2011. – 37 p. 

5. Recommendations for increasing the track resistance of asphalt pavement Р В.2.3-218-21476215-
795: 2011 / Ukravtodor. – Officer. view. – K .: Ukravtodor, 2011. – 42 p. – (Regulatory document of 
Ukravtodor). 

6. TU U V.2.7-23.9-37566239-001: 2012. Mixes asphalt concrete and asphalt concrete cast 
"Gusasfalt". Specifications. 

7. Building materials. Mixtures are asphalt concrete and asphalt concrete crushed stone-mastic. 
Technical conditions: DSTU B B.2.7–127: 2015. – [Valid from 2016-07-01]. – Kyiv: Ministry of 
Construction of Ukraine, 2015. – 28 p. – (National standard of Ukraine). 

8. Building materials. Asphalt concrete mixtures and asphalt concrete based on polymer-modified 
bitumens: SOU 45.2–00018112–057: 2010 / Ukravtodor. – Officer. view. – K .: Ukravtodor, 2010. – 21 p. – 
(Regulatory document of Ukravtodor). 

9. Building materials. Road bitumens modified by polymers. Technical conditions: DSTU B B.2.7–
135: 2014. – [Valid from 2015-04-01]. – Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2014. – 23 p. 
– (National standard of Ukraine). 

Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету»



 

254 

10. Installation of asphalt concrete layers of pavement at low temperatures: GBN B.2.3–218–547: 
2010 / Ukravtodor. – Officer. view. – K .: Ukravtodor, 2011. – 22 p. – (Regulatory document of 
Ukravtodor). 

11. R. V.2.3–218-21476215- 222: 2011 recommendations for the use of asphalt concrete mixtures 
reinforced with microfibers. 

12. Recommendations for increasing the shear resistance of asphalt concrete pavement on concrete 
and reinforced concrete bases: Р В.2.3–218–02070915–797: 2011 / Ukravtodor. – Officer. view. – K .: 
Ukravtodor, 2012. – 14 p. – (Regulatory document of Ukravtodor). 

13. DSTU B B.2.7-XXX-2016 "Mixtures of asphalt concrete and asphalt concrete road and airfield. 
Test methods ". 

14. Radovsky BS Segregation of asphalt mixtures and methods of combating it in the United States // 
Road Engineering. Directory. – 2007. – P. 26-40. 

15. Bitumens petroleum road viscous. Technical conditions: DSTU 4044–2001. – [Valid from 2002-
01-01]. – Kyiv: State Standard of Ukraine, 2001. – 15 p. – (National standard of Ukraine). 

16. Building materials. Mixes asphalt concrete and asphalt concrete cast. Technical conditions: SOU 
42.1–37641918–106: 2013. / Ukravtodor. – Officer. view. – K .: Ukravtodor, 2013. – 14 p. – (Regulatory 
document of Ukravtodor). 

17. DMD 02191.2.051-2012 Recommendations for the selection of the composition of asphalt 
mixtures for asphalt binder. 

18. S.E. Kravchenko Features of application of modifying additives at designing of structure of 
asphalt concrete / S.E. Kravchenko, DG Igoshkin // Collection of articles and reports of the annual scientific 
session of the Association of Asphalt Concrete Researchers. M .: MADI, 20132. – 150-160 p. 

19. Nevolin DG Technology of providing roads on the basis of bituminous and polymeric materials: 
monograph / D.G. Nevolin, Vl.E. Кошкаров, Вас.Е. . Кошкаров. – Ekaterinburg: UrGUPS, 2015.-135, p. 

20. Asphalt concrete road. Test method for resistance to accumulation of residual deformations: SOU 
45.2–00018112–020: 2007 / Ukravtodor. – Officer. view. – K .: Ukravtodor, 2008. – 13 p. – (Regulatory 
document of Ukravtodor). 

21. Brain VV Increasing the homogeneity of crushed stone-mastic asphalt mixture / Mozgovyi VV, 
Baran SA, Olkhovy B.Yu.// Roads and road construction / Vol. 96. – 2016. –S. 33-42 

 
РЕФЕРАТ 

Онищенко А.М. Забезпечення довговічності асфальтобетонного покриття на жорсткій основі 
автомобільних доріг / А.М. Онищенко, О.В. Федоренко, Л.Л. Янчук // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – 
Вип. 1 (48). 

Стаття присвячена розробці практичних методик із забезпечення довговічності 
асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільних доріг 

Мета роботи. Запропоновані практичні методики забезпечення довговічності 
асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільних доріг. 

Об’єкт дослідження – асфальтобетонне покриття на жорсткій основі автомобільних доріг .  
Метод дослідження: аналітично-експериментальні з використанням положень теорії 

пружності і термов’язкопружності та експериментальних методів дослідження утворення колії в 
асфальтобетонному покритті на жорсткій основі; математичної статистики; статистичний аналіз 
наукових видань, технічної та нормативної літератури. 

В статті наведені особливості з проектування зернових складів асфальтобетонних сумішей, а 
саме при: Запропоновані особливості з проектування зернових складів асфальтобетонів з 
урахуванням показника стійкості до колієутворення; Запропоновано вимоги проектувати зерновий 
склад асфальтобетону підвищеної стійкості до колієутворення з оптимізацією за показником 
розрахункового строку служби. Проведені дослідження дозволили розробити методику оцінки 
однорідності від часу транспортування асфальтобетонної суміші в кузові автомобіля на об’єкт за 
показником стійкості асфальтобетону до утворення колії. Розроблено вимоги для перевірки 
показника стікання у щебенево-мастиковій асфальтобетонній суміші за рахунок термінів її зберігання 
і транспортування, що дозволяє уникнути від сегрегації покриття. Удосконалено критерій міцності 
асфальтобетонного покриття на жорсткій основі автомобільної дороги за рахунок врахування різного 
часу дії навантаження на розтяг при згині, що дозволить більш точніше проектувати покриття 
підвищеної довговічності. Запропонована для практичного застосування методику мінімально 
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допустимої температури ущільнення асфальтобетонної суміші при влаштуванні покриття на жорсткій 
основі автомобільних доріг, що дозволить забезпечити довговічність покриття. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АСФАЛЬТОБЕТОН, КОЛІЄСТІЙКІСТЬ, ПРОЕКТУВАННЯ 
ЗЕРНОВОГО СКЛАДУ,  ТЕМПЕРАТУРА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, УЩІЛЬНЕННЯ.  

 
ABSTRACT 

Onyschenko A.M., Fedorenkо O.V., Ianchuk L. Ensuring the durability of asphalt pavement on a 
rigid basis of roads.  Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and 
Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article is devoted to the development of practical methods to ensure the durability of asphalt 
pavement on a rigid basis of roads. 

The goal of the work. Practical methods of ensuring the durability of asphalt pavement on a rigid 
basis of roads are proposed. 

The object of research is asphalt-concrete pavement on a hard base of highways. 
Research method: analytical-experimental using the provisions of the theory of elasticity and 

thermo-viscoelasticity and experimental methods of research of track formation in asphalt concrete pavement 
on a rigid basis; mathematical statistics; statistical analysis of scientific publications, technical and normative 
literature. 

The article presents the features of the design of grain warehouses of asphalt mixtures, namely: The 
proposed features of the design of grain warehouses of asphalt concrete, taking into account the rate of 
resistance to track formation; Requirements for designing the grain composition of asphalt concrete of high 
resistance to track formation with optimization in terms of estimated service life are proposed. The 
conducted researches allowed to develop a method of estimating the homogeneity from the time of 
transportation of the asphalt concrete mixture in the car body to the object according to the resistance of 
asphalt concrete to the formation of the track. Requirements for checking the flow rate in the crushed-mastic 
asphalt-concrete mixture due to the terms of its storage and transportation have been developed, which 
avoids segregation of the coating. The criterion of strength of asphalt concrete pavement on a rigid basis of 
the highway is improved due to the consideration of different time of action of tensile load at bending that 
will allow to design more precisely a covering of the increased durability. The technique of the minimum 
admissible temperature of consolidation of asphalt concrete mix at the device of a covering on a rigid basis 
of highways that will allow to provide durability of a covering is offered for practical application. 

KEY WORDS: ASPHALT CONCRETE, TRACK RESISTANCE, GRAIN COMPOSITION 
DESIGN, TEMPERATURE, TRANSPORTATION, SEALING. 

РЕФЕРАТ 
Онищенко А.М. Обеспечение долговечности асфальтобетонного покрытия на жесткой основе 

автомобильных дорог / А.М. Онищенко, А.В. Федоренко, Л.Л. Янчук  // Вестник Национального 
транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 
2021. – Вып. 1 (48). 

Статья посвящена разработке практических методик по обеспечению долговечности 
асфальтобетонного покрытия на жесткой основе автомобильных дорог 

Цель работы. Предложены практические методики обеспечения долговечности 
асфальтобетонного покрытия на жесткой основе автомобильных дорог. 

Объект исследования – асфальтобетонное покрытие на жесткой основе автомобильных дорог. 
Метод исследования: аналитико-экспериментальные с использованием положений теории 

упругости и термовязкоупругости и экспериментальных методов исследования образования колеи в 
асфальтобетонном покрытии на жесткой основе; математической статистики; статистический анализ 
научных изданий, технической и нормативной литературы. 

В статье приведены особенности по проектированию зерновых складов асфальтобетонных 
смесей, а именно при: Предложенные особенности по проектированию зерновых складов 
асфальтобетонов с учетом показателя устойчивости к колеи; Предложено требования проектировать 
зерновой состав асфальтобетона повышенной устойчивости к колеи с оптимизацией по показателю 
расчетного срока службы. Проведенные исследования позволили разработать методику оценки 
однородности от времени транспортировки асфальтобетонной смеси в кузове автомобиля на объект 
по показателю устойчивости асфальтобетона к образованию колеи. Разработаны требования для 
проверки показателя стока в щебеночно-мастичный асфальтобетонной смеси за счет сроков ее 
хранения и транспортировки, что позволяет избежать от сегрегации покрытия. Усовершенствована 
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критерий прочности асфальтобетонного покрытия на жесткой основе автомобильной дороги за счет 
учета разного времени действия нагрузки на растяжение при изгибе, что позволит более точно 
проектировать покрытия повышенной долговечности. Предложенная для практического применения 
методику минимально допустимой температуры уплотнения асфальтобетонной смеси при устройстве 
покрытия на жесткой основе автомобильных дорог, что позволит обеспечить долговечность 
покрытия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АСФАЛЬТОБЕТОН, КОЛИЕСТИЙКИСТЬ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗЕРНОВИХ СОСТАВОВ, ТЕМПЕРАТУРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ. 
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Постановка проблеми. Сучасні системи громадського транспорту все більше розглядаються 

як важливий засіб безпечного підвищення мобільності населення, особливо в міських районах, які 
страждають від зростаючих транспортних заторів. Нова система автобусного руху «Швидкісний 
автобусний транспорт» (Bus Rapid Transport, BRT) або метробус є результатом розвитку мережі 
автобусного суспільного транспорту. В порівнянні з метро цей проект має суттєві переваги: менша 
вартість створення мережі, менша вартість рухомого складу, мобільність та ін. Ці переваги 
проявляються, перш за все, при максимальному використанні пасажиромісткості метробусів, тобто 
при застосуванні триланкових метробусів і при їх русі з максимально можливими швидкостями. 

Триланкові метробуси можуть виконуватися за двома основними компонувальними схемами – 
напівпричіпною, за якою виконані майже всі метробуси, і причіпною, яка тільки починає 
впроваджуватися. 

Система BRT передбачає руху автобусів по спеціально виділеним і часто обгородженим 
смугам, тобто його повна ізольованість на дорозі від інших видів транспорту. У сучасній 
системі в якості рухомого складу вибираються зчленовані автобуси (тролейбуси) останнього 
покоління, оснащені двигунами до 250 кВт. При цьому, як в метро, в салонах метробуса 
віддається перевага місцям для стояння. Завдяки цьому, тільки один зчленований дволанковий 
автобус може перевозити до 150 пасажирів [1]. Для підвищення пасажиромісткості в системі 
BRT можуть використовуватися триланкові автобуси і тролейбуси. Так, на найбільшому 
міжнародному салоні автобусів і комплектуючих Busworld Europe-2019, який проходив у 
Брюсселі, дебютував незвичайний тролейбус – Trollino 24 (рис. 1). Це трисекційна машина 
довжиною 24 м, що виготовлена польським виробником Solaris Bus & Coach. У рух машину 
приводять два тягових електродвигуна (на 2-й і 3-й осях) потужністю по 160 кВт кожний. 
Максимальна швидкість руху тролейбуса повною масою 38 т, пасажиромісткістю від 180 до 200 
чоловік складає 70 км/год [1]. Трисекційні автобуси випускають ряд автомобілебудівних фірм 
тієї ж пасажиромісткості і з тяговим двигуном потужністю 300 кВт. 
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Рисунок 1 – Тролейбус Trollino 24 
Figure 1 – The Trollino 24 trolleybus 

 
Поряд з незаперечними перевагами трисекційних зчленованих автобусів і тролейбусів їм 

притаманні і недоліки – гірші маневреність і стійкість руху у порівнянні з двосекційними. Крім того, 
ефективність експлуатації таких машин тісно пов’язана з пасажиропотоком, який протягом дня може 
змінюватися в рази. Тому перспективним може стати автопоїзд у складі двох (або трьох) автобусів 
або тролейбусів, що працюють у зчіпці, пасажиромісткість яких аналогічна зчленованим автобусам і 
тролейбусам. У години пік працює автобусний поїзд, а у міжпіковий період – кожний автобус окремо 
(можлива стоянка одного автобуса на виділеному майданчику). 

Показово, що над ідеєю причіпного автопоїзда, який рухається по дорогам загального 
користування, працювали і в Києві. Відомий київський фахівець Володимир Пилипович Векліч – 
автор зчленованих тролейбусів, які вперше були застосовані у колишньому СРСР, а саме у Києві. 

Поряд з тролейбусним автопоїздом інститутом «ДержавтотрансНДІпроект» разом з Київським 
автомобільно-дорожнім інститутом у 1973 р. була розроблена конструкція автопоїзда, що складався з 
двох автобусів ЛАЗ-695, яки працювали в зчіпці (рис. 2). Дослідна експлуатація такого автопоїзда на 
одному з маршрутів міста Києва показала його життєздатність. Проте, одночасна поява у Києві 
шарнірно-зчленованих автобусів Ikarus-180 зумовила припинення експлуатації зазначеного 
автопоїзда. Разом з тим, такі причіпні автопоїзди можуть знайти своє застосування в системі BRT [2].  

 

 
 

Рисунок 2 – Автопоїзд у складі двох автобусів ЛАЗ-695 у зчіпці 
Figure 2 – A road train consisting of two connected buses LAZ-695 

 
Проведеними раніше дослідженнями показано, що метробус (автобусний поїзд) може 

конкурувати з метро у випадку його пасажиромісткості 210...250 чоловік і інтервалу руху 45...60 с. 
Така пасажиромісткість може бути забезпечена тільки автобусним поїздом у трисекційному варіанті. 

Зважаючи на обмеження максимальної довжини автобусного поїзда на рівні 24…25 м, у якості 
автобусів, як складових автопоїзда, приймемо восьмиметрові автобуси МАЗ-206. Пасажиромісткість 
такого автобуса складає 72 пасажири, потужність тягового двигуна – 160 кВт. 
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Визначимо необхідну потужність двигунів автобусів трисекційного автобусного поїзда за 
відомою формулою [3]: 

 

M

3

Bav

ev 1000

vFkvgMf
N




 maxmax ,                                             (1) 

 
де Ma – маса метробуса, fv – коефіцієнт опору кочення коліс метробуса, g – прискорення вільного 
падіння, vmax – максимальна швидкість руху метробуса, kB – коефіцієнт опору повітря, F – площа 
поперечного перерізу, М – ККД трансмісії метробуса. 

На рис. 3 наведена залежність необхідної потужності силової установки від швидкості руху 
автобусного поїзда. 

 

 
 

Рисунок 3 – Залежність необхідної потужності силової установки  
від швидкості руху автобусного поїзда 

Figure 3 – Dependence of power plant required power on bus train speed 
 
Як слідує з наведеної залежності, для руху автобусного поїзда зі швидкістю 25 м/с необхідна 

сумарна потужність двигунів повинна складати 300 кВт, у той час як для одного автобуса вона 
повинна бути на рівні 135 кВт. Це свідчить про економічну доцільність використання автобусного 
поїзда із трьох автобусів, що працюють в зчіпці. Для їх руху у всьому діапазоні швидкостей 
достатньо потужності двох двигунів, тобто один з автобусів може використовуватись як пасивний 
причіп, що призведе до поліпшення паливної економічності автобусного поїзда. 

Для вирішення питання щодо доцільності використання такого автопоїзда необхідно 
перевірити його здатність рухатися в міських умовах, де існують обмеження щодо ширини проїздів і 
перехресть. Ці обмеження визначаються Правилами №36 ЄЕК ООН, які регламентують зовнішній і 
внутрішній габаритні радіуси на рівні 12,5 і 5,3 м, а також габаритну смугу руху (ГСР) на рівні 7.2 м. 

Аналіз останніх публікацій. Перші детальні дослідження експлуатаційних властивостей  
вантажних триланкових автопоїздів почалася у 80-х роках минулого століття. Найбільш відомі 
роботи у цьому напрямку Фаробіна Я.Є. [4], Висоцького М.С. [5], Горелова В.А. [6], Аюпова В.В. [7], 
Сахно В.П. і Полякова В.М. [8] та ін. Питання маневреності автопоїздів визначалися як на жорстких, 
так і еластичних у бічному напрямку колесах. Загальним у цих роботах можна вважати те, що в 
системи керування причіпними ланками у якості задаючого параметра використовувалися кути 
складання ланок автопоїзда. У автопоїзді, що розглядається, кожний автобус має свою індивідуальну 
систему управління, не пов’язану напряму з кутом складання, який тим не менше впливає на 
кінематику повороту автопоїзда.  

Метою роботи є визначення показників маневреності автобусного поїзда у складі трьох 
автобусів МАЗ-206, що працюють в зчіпці. 
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Результати дослідження. Проведеними на-сьогодні дослідженнями [4, 8, 9 та ін.] 
встановлено, що на попередньому етапі габаритні радіуси повороту і габаритну смугу руху (ГСР) 
можна визначати на жорстких у бічному напрямку колесах. 

Траєкторія кожної ланки автобусного поїзда визначається траєкторією її головної точки [9]. У 
такому випадку триланковий поїзд можна розділити на дві пари кінематичних ланок – перший і 
другий автобуси та другий і третій автобуси (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема повороту першої пари кінематичних ланок  
триланкового автобусного поїзда (перший і другий автобуси) 

Figure 4 – Turning diagram of the first pair of kinematic links  
of the three-link bus train (first and second buses) 

 
Згідно теореми про складання обертання фігури навколо паралельних осей, складний 

криволінійний рух твердого тіла складається з абсолютного руху в нерухомій (абсолютній) системі 
координат, відносного руху по відношенню до спряженого з ним ведучого твердого тіла і 
переносного руху останнього. 

Розглянемо ці загальнотеоретичні положення по відношенню до першої пари ланок 
автобусного поїзда, а саме перший і другий автобуси. При цьому для спрощення викладок 
приймаємо, що точка зчіпки автобусів збігається з головною точкою першого автобуса. 

Рух ланок автобусного поїзда по відношенню до опорної поверхні є абсолютним і в кожний 
даний момент обертання кожна його ланка має свій миттєвий центр обертання: перший автобус т. О0 
і другий автобус – т. О2. Ведена ланка (другий автобус), здійснюючи абсолютний рух навколо центра 
О2, одночасно переміщується відносно ведучої ланки (першого автобуса) з миттєвим центром О’0 
обертання в точці зчіпки. При цьому між поздовжніми осями ланок виникає кут складання 1. Рух же 
першого автобуса є для другого автобуса переносним з миттєвим центром обертання в точці О0. 
Таким чином, ведена ланка – другий автобус здійснює складний рух: переносний з першим 
автобусом з кутовою швидкістю c, відносний – з кутовою швидкістю к і абсолютний –з кутовою 
швидкістю 1 і з відповідними центрами обертання О0, О’0, О2. 

При односторонньому криволінійному русі автопоїзд проходить декілька стадій [9]: 
–стадія початкового прямолінійного руху (перед поворотом), в якій абсолютні миттєві центри 

швидкостей першого і другого автобуса знаходяться в нескінченності; відносна кутова швидкість 
ведучої ланки (першого автобуса) рівна нулю; 
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–стадія входження в поворот, у якій рух по головній вхідній траєкторії характеризується тим, 
що кут повороту керованих коліс першого автобуса збільшується від нуля до деякої заданої водієм 
величини. Абсолютні миттєві центри обертання першого і другого автобуса поступово 

переміщуються по лінії '
00OO  з нескінченності до положення, що відповідає: для першого автобуса – 

поворот керованих коліс на кут 0МАХ (точка С), а для другого автобуса – деякому значенню кута 

повороту його керованих коліс 21 з корекцією від першого кута складання 1 ланок. Відстань '
00OO   

0, а відносна кутова швидкість обертання причепа dγ1/dt < 0; 
–стадія кругового повороту, в якій рух першого автобуса відбувається по коловій траєкторії з 

постійним радіусом. Кут повороту керованих коліс ведучої ланки досягає свого максимального 
значення на цьому повороті і залишається деякий час постійним. Абсолютний миттєвий центр 
обертання О0 першого автобуса займає положення, яке відповідає мінімальному радіусові R0MIN. 
Абсолютний миттєвий центр обертання другого автобуса може розташовуватися наступним чином. 
При першому варіанті, тобто при неграничному повороті, центр О1 не досягає кінця стадії кругового 
повороту і відстань О0О1 на цій стадії залишається більшою нуля. Відносна кутова швидкість другого 
автобуса d2/dt < 0. Іншими словами, круговий поворот першого автобуса закінчується до того, як 
співпадуть переносний і абсолютний центри обертання другого автобуса. Це найбільш поширений 
випадок повороту автобусного поїзда. При другому варіанті, тобто при граничному повороті, 
круговий рух автобуса закінчується після того, як переносний і абсолютний центри обертання 
причепа співпадуть з абсолютним центром обертання автобуса. Відносна кутова швидкість d2/dt = 
= 0= 1, тобто весь автопоїзд обертається як єдине ціле навколо єдиного центру; 

–стадія виходу з повороту, в якій рух першого автобуса відбувається по головній вихідній 
траєкторії при поступовому зменшенні кута 0 від 0МАХ для даного повороту до нуля при виході на 
пряму. При виході з повороту абсолютні миттєві центри обертання першого і другого автобусів 
поступово переміщуються у нескінченність, залишаючись на одній лінії '

01OO , а відстань 01OO  все 

інтенсивніше збільшується; 
–вихід першого автобуса на прямолінійну траєкторію. Ця стадія характерна тим, що хоча 

перший автобус і рухається прямолінійно (0 = 0, 0 = 0), другий автобус, як правило, продовжує 
криволінійний рух, асимптотично наближуючись до прямолінійної траєкторії першого автобуса і 
перший кут складання зменшується. 

Розглянуті закономірності криволінійного руху першої пари кінематичних ланок триланкового 
автобусного поїзда, а саме першого і другого автобусів, справедливі і для другої пари кінематичних 
ланок – другий і третій автобуси. 

Аналіз залежностей криволінійного руху автобусного поїзда дає чітку картину процесу 
повороту. Однак практично важливу задачу визначення положення його причіпних ланок на повороті 
він не вирішує. Для цього необхідно знайти величини кутів складання, які визначають положення 
другого і третього автобуса на повороті. 

У роботі [10] отримані рівняння кутів складання для триланкового автопоїзда з двома 
причепами, які можуть бути використані і для триланкового автобусного поїзда з корекцією кутів 
складання за рахунок кутів повороту керованих коліс другого і третього автобусів. Ці рівняння 
записані у вигляді: 
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Зважаючи на те, що отримані диференціальні рівняння у загальному вигляді не інтегруються, 

їх інтегрування виконано за допомогою прикладного програмного забезпечення для ПЕОМ Mathcad. 
На рис. 5 у якості прикладу наведені результати розрахунків кутів складання автобусного поїзда з 
базовими конструктивними параметрами автобуса МАЗ-206, для якого довжина La=8,8 і база l=4,27м. 
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а)                                                                                        б) 

 

     
в)                                                                                   г) 

 
Рисунок 5 – Зміна кутів складання ланок автопоїзда для різних стадій повороту: 

а) вхід в поворот; б) рух по колу; в) вихід із повороту; г) прямолінійний рух першої ланки 
Figure 5 – Changing the Folding Angles of Road Train Links for Different Rotation Stages: 

a) entering the turn; б) movement in a circle; в) exit from rotation; г) straight movement of the first link 
 

Аналіз результатів розрахунків показав: 
–поворот усіх елементарних кінематичних ланок здійснюється на першій стадії послідовно, 

причому друга причіпна ланка забігає більш інтенсивно у внутрішню сторону повороту, збільшуючи 
другий кут складання у порівнянні з першим. Аналогічно змінюються і швидкості обертання ланок 
автобусного поїзда незалежно від режиму його повороту. Співвідношення кутів 0 і 1 в кінці першої 
стадії повороту складає біля 0,45, у той час як співвідношення кутів 2 і 1 становить 0,87; 

–кути складання суттєво залежать від режиму криволінійного руху автобусного поїзда. Зі 
зменшенням режимного коефіцієнта повороту зменшуються і кути складання його ланок 1 і 2 при 
одному і тому ж значенні приведеного кута повороту 0 керованих коліс першого автобуса, так як 
автобусний поїзд займає при цьому менш «складене» положення; 

–кут складання 2 в початковий період повороту автопоїзда може приймати від’ємні значення. 
Це явище спостерігається тільки при повороті з відносно великими значеннями режимного 
коефіцієнта повороту КП і пояснюється тим, що при різкому повороті першого автобуса точки 
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зчеплення першого і другого, другого і третього автобуса виходять за лінію початкового 
прямолінійного руху автобусного поїзда. 

За знайденими кутами складання визначимо зміщення траєкторій другого і третього автобусів. 
Як зазначалося вище, головною точкою першого автобуса є траєкторія руху точки середини ведучого 
моста. За аналогією до цього вважаємо, що головною точкою другого і третього автобусів є також 
середина ведучого моста, які позначимо через М2 і М3. 

Так як кути складання ланок є функціями від кута повороту керованих коліс усіх автобусів (1 
= f(0,к1), 2=f(0, 1, к1, к2)), то траєкторії руху головних точок другого і третього автобуса необхідно 
будувати в залежності від руху головної точки першого автобуса. Так, згідно схеми (рис. 6) 
траєкторію руху головних точок усіх автобусів доцільно будувати за двома координатами [11]. 

 

 
а)                                                                   б) 

 
Рисунок 6 – Схеми до визначення радіусів і координат траєкторії будь-якої точки автомобіля [11]: 
а) на вході в поворот; б) при русі по дузі кола; АП і АЗ – відповідно передня і задня габаритні точки 

Figure 6 – Diagrams to determine the radii and coordinates of the trajectory of any point in the automobile 
[11]: а) at the turn inlet; б) at movement along circle arcм; АП and АЗ – front and rear position points, 

respectively 
 
Зважаючи на те, що траєкторія головної точки першого автобуса позначена як x0 та y0, то 

траєкторії точок другого М2 і третього автобуса М3 позначатимемо х2, у2 та х3, у3 відповідно. 
Тоді за рис. 6 отримаємо такі залежності: 

 
х2 = х0 – с0  сos(0) – L1  cos(0 – 1),                                                    (4)

у2 = y0 – с0  sin(0) – L1  sin(0 – 1),                                                     (5)

х3 = х2 – с1  сos(0 – 1) – L2  cos(0 – 1 – 2),                                       (6)

у3= у2 – с1  sin(0 – 1) – L2  sin(0 – 1 – 2),                                         (7)

 
де 0 – кут нахилу дотичної до траєкторії головної точки першого автобуса; 
     1, 2 – відповідно кути складання між першим і другим та другим і третім автобусом; 
     с0 – відстань від головної точки першого автобуса до точки зчіпки з другим автобусом; 
     с1 – відстань від головної точки другого автобуса до точки зчіпки з третім автобусом. 

Розглядаючи перший автобус як плаский прямокутник [11] (рис. 6), можна визначати 
розташування будь-якої точки в його межах за двома координатами: відстанню від цієї точки до 
головної точки М уздовж поздовжньої осі зі знаком «+», якщо точка розташована спереду за 
напрямком руху, і зі знаком «-» – якщо точка розташована позаду. Ця відстань буде позначатися 
через li. Другою координатою буде відстань від заданої точки до поздовжньої осі автобуса по 
перпендикуляру, що опущений з неї на цю вісь. 

Розглянемо три можливі випадки руху: 
–прямолінійний, коли усі точки автопоїзда рухаються траєкторіями, що паралельні траєкторії 

головної точки М; 
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–круговий, коли усі точки рухаються по дузі кола з центром в точці С і радіусом головної 
точки R0. Зважаючи на те, що усі точки автопоїзда рухаються по концентричним дугам кіл, простіше 
за все визначати не координати заданої точки, а її радіус: 

 
22

0 )( iii lbR  .                                                               (8)

 
–по перехідній криволінійній траєкторії. Координати будь-якої точки автопоїзда визначаться 

як: 
)sin()cos( 000   iii blxx ,                                                   (9)

)cos()sin( 000   iii blyy .                                                 (10)

 
При аналізі маневрових властивостей автопоїзда практичне значення мають лише траєкторії 

його габаритних точок. Так для побудови габаритної смуги руху автопоїзда необхідно лише 
побудувати траєкторії руху таких двох точок, які рухаються по дугам кіл найбільшого і найменшого 
радіусів. При цьому слід враховувати, що кожна з ланок автопоїзда обертається навколо власного 
центру, і тому при визначенні координат внутрішньої і зовнішньої габаритних ліній виникають певні 
проблеми. Тому для спрощення побудови приймемо, що найбільш віддаленою точкою кожної з ланок 
буде передня габаритна точка (розташована ззовні від центра повороту) першого автобуса, а найменш 
віддаленою – точка умовного перетину задньої осі з внутрішнім (по відношенню до центра повороту) 
бортом третього автобуса. 

Оскільки при повороті триланкових автопоїздів спостерігається ситуація, коли перший автобус 
вже майже виконав поворот, а третій автобус лише його розпочинає, то більш доцільним є визначати 
зміщення траєкторій головних точок другого і третього автобусів, а потім будувати габаритну смугу 
руху автопоїзда. 

Із застосуванням розробленої методики з використанням програмного забезпечення Mathcad 
були визначені кути складання та зміщення траєкторій головних точок другого і третього автобусів. 
Результати розрахунків представлені на рис. 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Зміщення траєкторій головних точок другого і третього автобусів 
Figure 7 – Displacements of main points of the second and third buses 

 
За отриманими кутами складання і зміщеннями траєкторій головних точок другого і третього 

автобусів були побудовані габаритні смуги руху триланкового автопоїзда, що складається з трьох 
однотипних автобусів МАЗ-206 при виконанні ним різних маневрів (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Траєкторії руху ланок автопоїзда при повороті на 900 і 1800 
Figure 8 – Paths of road train links at turn by 900 and 1800 

 
Як слідує з графіків, наведених на рис. 8, габаритна смуга руху автобусного поїзда при 

виконанні ним найбільш типових маневрів при роботі на міському маршруті не перевищує 3,9 і 4,1 м 
(при поворотах відповідно на 900 і 1800), що значно менше, чим для триланкового шарнірно-
зчленованого автобуса загальною довжиною 24 м (6,8; 8,2 м [10]), тобто за показниками маневреності 
триланковий причіпний автопоїзд у складі трьох однотипних автобусів загальною довжина кожного з 
них 8 м значно перевищує всі інші автопоїзди. 

Висновки. Проведеними дослідженнями доведена доцільність використання триланкового 
причіпного автопоїзда, що складається з трьох однотипних автобусів загальною довжиною до 26 м і 
пасажиромісткістю до 220 пасажирів в системі BRT. 

Показано, що для руху такого автобусного поїзда зі швидкістю 25 м/с необхідна сумарна 
потужність двигунів повинна складати 300 кВт, у той час як для одного автобуса при русі з цією ж 
швидкістю вона повинна бути на рівні 135 кВт. Це свідчить про економічну доцільність 
використання автобусного поїзда із трьох автобусів, що працюють в зчіпці, бо для їх руху у всьому 
діапазоні швидкостей достатньо потужності двох двигунів, тобто один з автобусів може 
використовуватись як пасивний причіп, що призведе до поліпшення паливної економічності 
автобусного поїзда.  

Встановлено, що за показниками маневреності триланковий причіпний автопоїзд значно 
перевищує триланковий шарнірно-зчленований автобус. Так, габаритна смуга руху причіпного 
автобусного поїзда при виконанні ним найбільш типових маневрів при роботі на міському маршруті 
не перевищує 3,9 і 4,1 м при поворотах відповідно на 900 і 1800, що значно менше, чим для 
триланкового шарнірно-зчленованого автобуса довжиною 24 м (відповідно 6,8 і 8,2 м).  

Подальший розвиток. Подальша робота буде присвячена дослідженню стійкості руху 
триланкового причіпного автопоїзда, що складається з трьох однотипних автобусів. 
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У статті розглянуто питання щодо вибору рухомого складу пасажирського автотранспорту в 
системі BRT, яка передбачає руху автобусів по спеціально виділеним і часто обгородженим смугам, 
тобто його повна ізольованість на дорозі від інших видів транспорту. Для підвищення 
пасажиромісткості в системі BRT використовують триланкові автобуси і тролейбуси.  

Поряд з незаперечними перевагами трисекційних зчленованих автобусів і тролейбусів їм 
притаманні і недоліки – гірші маневреність і стійкість руху у порівнянні з двосекційними. Крім того, 
ефективність експлуатації таких машин тісно пов’язана з пасажиропотоком, який протягом дня може 
змінюватися в рази. Тому перспективним може стати автопоїзд у складі двох (або трьох) автобусів 
або тролейбусів, що працюють у зчіпці, пасажиромісткість яких аналогічна зчленованим автобусам і 
тролейбусам. У години пік працює автобусний поїзд, а у міжпіковий період – кожний автобус окремо 
(можлива стоянка одного автобуса на виділеному майданчику). 

Зважаючи на обмеження максимальної довжини автобусного поїзда на рівні 24…26 м, у якості 
автобусів, як складових автопоїзда, приймемо 8-метрові автобуси МАЗ-206. Пасажиромісткість 
такого автобуса складає 72 пасажири, потужність тягового двигуна – 160 кВт. 

Проведеними дослідженнями доведена доцільність використання триланкового причіпного 
автопоїзда, що складається з трьох однотипних автобусів МАЗ-206 загальною довжиною до 26 м і 
пасажиромісткістю до 220 пасажирів в системі BRT. 

Показано, що для руху такого автобусного поїзда зі швидкістю 25 м/с необхідна сумарна 
потужність двигунів повинна складати 300 кВт, у той час як для одного автобуса при русі з цією ж 
швидкістю вона повинна бути на рівні 135 кВт. Це свідчить про економічну доцільність 
використання автобусного поїзда із трьох автобусів, що працюють в зчіпці, бо для їх руху у всьому 
діапазоні швидкостей достатньо потужності двох двигунів, тобто один з автобусів може 
використовуватись як пасивний причіп, що призведе до поліпшення паливної економічності 
автобусного поїзда. 

Встановлено, що за показниками маневреності триланковий причіпний автопоїзд значно 
перевищує триланковий шарнірно-зчленований автобус. Так, габаритна смуга руху причіпного 
автобусного поїзда при виконанні ним найбільш типових маневрів при роботі на міському маршруті 
не перевищує 3,9 і 4,1 м при поворотах відповідно на 900 і 1800, що значно менше, чим для 
триланкового шарнірно-зчленованого автобуса довжиною 24 м відповідно 6,8 і 8,2 м. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРИЛАНКОВИЙ АВТОПОЇЗД, АВТОБУС, ШАРНІРНО-
ЗЧЛЕНОВАНИЙ АВТОБУС, СИСТЕМА BRT, ПОТУЖНІСТЬ, МАНЕВРЕНІСТЬ, ТРАЄКТОРІЯ, 
ГАБАРИТНА СМУГА РУХУ 

 
ABSTRACT 

Poliakov V.M., Yaschenko D.N., Sharai S.M. To a question at the choice of the rolling stock in the 
BRT system. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical 
Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

In article the question at the choice of the rolling stock of passenger motor transport in the BRT 
system which provides movements of buses on specially allocated and often obgorodzheny strips, that is its 
full isolation on the road from other means of transport is considered. For increase in passenger capacity in 
the BRT system use three-link buses and trolleybuses. 

Along with indisputable advantages of three-link buses and trolleybuses also shortcomings – the 
worst maneuverability and stability of the movement in comparison with two-link are inherent in them. 
Besides, the efficiency of operation of such cars is provided with a passenger traffic which during the day 
can change many times. Therefore the road train as a part of two (or three) the buses or trolleybuses working 
in connection, і which passenger capacity similar to the jointed buses and trolleybuses can become 
perspective. In rush hours the bus train, and in interpeak the period – each bus separately works (the possible 
parking of one bus at allocated to the platform). 

In view of restriction of the maximum length of the bus train at the level of 24…26 m, as buses as 
making road trains, we will accept the 8th meter buses MAZ 206. Passenger capacity of such bus is 72 
passenger, the power of the traction engine – 160 kW. 

The expediency of use of three-link hook-on road train is proved by the conducted researches that 
MAZ 206 with a total length up to 26 m and with a passenger capacity up to 220 passengers in the BRT 
system consists of three same buses. 

It is shown that the total power of engines is necessary for the movement of such bus train with a 
speed of 25 m/s has to make 300 kW while for one bus at the movement with the same speed it has to be at 
the level of 135 kW. It demonstrates about economic feasibility of use of the bus train from three buses 
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working in connection because for their movement in all range of speeds there is enough power of two 
engines, that is one of buses can be used as the passive trailer that will lead to improvement of fuel 
profitability of the bus train. 

It is established that on maneuverability indicators three links the hook-on road train considerably 
exceeds three links pivotally – the jointed bus. So, the dimensional lane of the hook-on bus train at execution 
of the most typical maneuvers by it during the work on a city route does not exceed 3.9 and 4.1 m at turns 
respectively on 900 and 1800 that it is much less, than for three links pivotally the jointed bus 24 m long 
respectively of 6.8 and 8.2 m. 

KEYWORDS: THREE-UNIT THE ROAD TRAIN, THE BUS, PIVOTALLY-THE JOINTED BUS, 
THE BRT SYSTEM, POWER, MANEUVERABILITY, A TRAJECTORY, OVERALL STRIP 

 
РЕФЕРАТ 

Поляков В.М. К вопросу выбора подвижного состава в системе BRT / В.М. Поляков,  
Д.Н. Ященко, С.М. Шарай // Вестник Национального транспортного университета. Серия 
«Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассмотрены вопросы выбора подвижного состава пассажирского автотранспорта в 
системе BRT, которая предусматривает движения автобусов по специально выделенным и часто 
огороженным полосам, то есть его полная изолированность на дороге от других видов транспорта. 
Для повышения пассажировместимости в системе BRT используют трехзвенные автобусы и 
троллейбусы. 

Наряду с несомненными преимуществами трехсекционных сочлененных автобусов и 
троллейбусов им присущи и недостатки – хуже маневренность и устойчивость движения по 
сравнению с двухсекционными. Кроме того, эффективность эксплуатации таких машин тесно связана 
с пассажиропотоком, который в течение дня может меняться в разы. Поэтому перспективным может 
стать автопоезд в составе двух (или трех) автобусов или троллейбусов, работающих в сцепке, 
пассажировместимость которых аналогична сочлененным автобусам и троллейбусам. В часы пик 
работает автобусный поезд, а в межпиковый период – каждый автобус отдельно (возможна стоянка 
одного автобуса на выделенном площадке). 

Несмотря на ограничения максимальной длины автобусного поезда на уровне 24...26 м, в 
качестве автобусов, как составляющих автопоезда, примем 8-метровые автобусы МАЗ-206. 
Пассажировместимость такого автобуса составляет 72 пассажира, мощность тягового двигателя – 160 
кВт. 

Проведенными исследованиями доказана целесообразность использования трехзвенного 
прицепного автопоезда, состоящего из трех однотипных автобусов МАЗ-206 общей длиной до 26 м и 
вместимостью до 220 пассажиров в системе BRT. 

Показано, что для движения такого автобусного поезда со скоростью 25 м/с необходимо 
суммарная мощность двигателей должна составлять 300 кВт, в то время как для одного автобуса при 
движении с этой же скоростью она должна быть на уровне 135 кВт. Это свидетельствует об 
экономической целесообразности использования автобусного поезда из трех автобусов, работающих 
в сцепке, так как для их движения во всем диапазоне скоростей достаточно мощности двух 
двигателей, то есть один из автобусов может использоваться как пассивный прицеп, что приведет к 
улучшению топливной экономичности автобусного поезда. 

Установлено, что по показателям маневренности трехзвенный прицепной автопоезд 
значительно превышает трехзвенный шарнирно-сочлененный автобус. Так, габаритная полоса 
движения прицепного автобусного поезда при исполнении им наиболее типичных маневров при 
работе на городском маршруте не превышает 3,9 и 4,1 м при поворотах соответственно на 900 и 1800, 
что значительно меньше, чем для трехзвенного шарнирно-сочлененного автобуса длиной 24 м 
соответственно 6,8 и 8,2 м. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРЕХЗВЕННЫЙ АВТОПОЕЗД, АВТОБУС, ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫЙ АВТОБУС, СИСТЕМА BRT, МОЩНОСТЬ, МАНЕВРЕННОСТЬ, ТРАЕКТОРИЯ, 
ГАБАРИТНАЯ ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ 
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Постановка проблеми. 
До сучасної техніки ставляться досить жорсткі вимоги, які визначаються властивостями 

матеріалів та оптимальними технологіями [1, 2]. З численних публікацій останнього часу, 
присвячених інженерії поверхні деталей машин, відомо, що надійність та експлуатаційні властивості 
останніх на 80% залежать від стану поверхні та поверхневого шару [3, 4 та ін.]. За нашими 
попередніми дослідженнями, важливу роль у підвищенні цих показників техніки відіграють 
спеціально створені регулярні рельєфи деталей [5, 6]. 

Проблемі функцій рельєфів та технологій отримання останніх присвячено ряд робіт 
Подураєва В.М., Шнейдера Ю.Г., Киричка П.О., Нахайчука О.В. та ін. науковців [7 – 11]. Проте ці 
дослідження слід вважати фрагментарними, оскільки вони стосуються, головним чином, поділу 
припуску перед обробкою різанням [7], або виготовлення трубчастих деталей з нанесенням рельєфу 
на поверхню отвору [10, 11]. Експлуатаційні властивості деталей машин частково розглянуті у 
роботах [8, 9], однак, ці праці не є системними стосовно проблеми рельєфів. 

Виходячи із сказаного, нами визначена мета та завдання першого етапу дослідження, які 
полягають у наступному. 

Мета дослідження – розробити модель, план і методику експериментальних досліджень 
регулярних рельєфів та створити їх класифікацію за призначенням та способом отримання. 

Завдання дослідження:  
– визначити роль та ієрархію головних факторів, що впливають на характеристики регулярних 

рельєфів; 
– розробити модель дослідження і план експериментів; 
– вибрати обладнання та пристрої, створити і удосконалити основний та вимірювальний 

інструмент, визначити матеріал експериментальних зразків і технологію їх виготовлення та 
дослідження; 
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– створити класифікацію регулярних рельєфів поверхні за призначенням та технологією 
отримання; 

– розробити оригінальний спосіб отримання рельєфу. 
Моделювання та методика експериментальних досліджень. 
Для того, щоб виконати перші два пункти завдання, тобто підготуватись до 

експериментального дослідження, слід визначити модель цього дослідження. 
Модель – це об'єкт (процес, установка, матеріал тощо), що знаходиться у подібності до 

об'єкту, який моделюється. 
Подібність – це однозначне співвідношення між двома об'єктами. 
Натурне і фізичне моделювання будуються на теорії подібності, оскільки у обох випадках 

модель і оригінал подібні за фізичною природою. 
У той же час математичне моделювання – використання моделей, які відрізняються за 

фізичною природою від об'єктів, що моделюються, але мають з останніми схожий математичний 
опис. Отже, математичні моделі належать до класу моделей прямої аналогії, у котрих кожній 
фізичній величині оригіналу відповідає у моделі величина іншого вигляду, що змінюється у просторі 
і часі подібним чином. 

Нанесення рельєфів на поверхню деталі включає комплекс досліджень: технологічних 
процесів, вибору конструкції лінійного індентору, вимірювального інструменту, приладів для 
дослідження канавок та простору біля канавки тощо. 

Технологічні процеси, з позицій моделювання, включають сукупність різних термічних, 
механічних, фізико-хімічних та ін. перетворень, що призводить до отримання матеріалів, заготовок та 
деталей із заданими властивостями. Тому ці процеси є найбільш складними системами, які необхідно 
спростити, тобто застосувати системний підхід до дослідження. Цей підхід ґрунтується на 
декомпозиції системи на більш прості підсистеми, що взаємодіють між собою, роздільному вивченню 
їх структури і функцій, з наступним синтезом отриманих відомостей. При синтезі враховується 
виявлена ієрархія процесів за масштабами дії, просторова і часова послідовність, а також 
синергетичні ефекти, загальна дія яких змінює суму окремо взятих дій. 

Системний підхід дозволяє аналізувати і моделювати технологічний процес, який подається у 
вигляді окремих блоків. Це суттєво спрощує описання складних явищ, не випускаючи просторово-
часову структуру системи і характер зв'язку між окремими рівнями та підсистемами. 

Отже, для моделювання дослідження, враховуючи сказане вище, нами була обрана 
математична модель прямої аналогії 

Для побудови математичної моделі процесу нанесення рельєфів було обрано метод крутого 
сходження. Даний метод дозволяє отримувати статистичні математичні моделі процесів, 
використовуючи факторне планування, регресивний аналіз та рух уздовж градієнту. 

При плануванні експерименту проводився вибір кількості та умов проведення дослідів, 
необхідних і достатніх для вирішення поставленої задачі з заданою точністю. При цьому вагомим є 
наступне: 
 прагнення до мінімізації загальної кількості дослідів; 
 одночасне варіювання всіма змінними, що визначають процес, за спеціальними правилами – 

алгоритмами; 
 використання математичного апарату, який формалізує багато дій дослідника; 
 вибір чіткої стратегії, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення після кожної серії дослідів. 

Задачі пошуку оптимальних умов є одними з найбільш розповсюджених науково-технічних 
задач. Задачі, що сформульовані таким чином, називаються задачами оптимізації. Процес їх 
вирішення називається процесом оптимізації або просто оптимізацією. 

Для опису об'єкта дослідження зручно користуватися уявленням про кібернетичну систему. 
Таку кібернетичну систему називають «чорним ящиком» (рис. 1). Стрілки праворуч показують 
числові характеристики мети дослідження і позначаються буквою y та називаються параметрами 
оптимізації [12]. За параметр оптимізації прийнято глибину канавки h. 

Для проведення дослідження необхідно мати можливість впливати на поведінку «чорного 
ящика». Всі способи такого впливу позначаються буквою x та називаються факторами. У нашому 
випадку – це сила індентування Р (нормальна сила), розмірність кН; твердість за Віккерсом та 
мікротвердість матеріалу зразка (відповідно HV та Нμ, розмірність МПа); та відносне видовження 
останнього δ (%). Це ієрархія факторів процесу. Інші фактори, за теорією умовиводу, є набагато менш 
значимими, тому не беруться до уваги. 
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Рисунок 1 – Схема опису  об’єкту дослідження 

Figure 1 – Schematic description of the object of study 

 
Під математичною моделлю мається на увазі рівняння, що пов'язує параметр оптимізації з 

факторами. Це рівняння в загальному вигляді можна записати так: 
 ixxxy ,..., 21       (1) 

Така функція називається функцією відгуку. Кожний фактор може приймати у досліді одне з 
кількох значень, які називаються рівнями. 

До об'єкту дослідження висувалися наступні вимоги: 
– результати досліду мають бути повторюваними, тобто, при неодноразовому проведені 

досліду в різний час, результати мають бути схожими та вписуватися в межі заздалегідь заданої 
похибки; 

– об'єкт має бути керованим, тобто, можна вибирати різні рівні факторів. 
До параметра оптимізації висувають кілька вимог. Параметр повинен бути кількісним, тобто 

виражатися у числовому вигляді, має бути вимірюваним за будь-якої комбінації вибраних рівнів 
факторів. Множина значень, які може отримувати параметр оптимізації, називається областю 
визначення.  

Наступна вимога: параметр оптимізації повинен виражатися одним числом. Ще однією з 
вимог є універсальність або повнота параметра оптимізації, тобто його здатність характеризувати 
об'єкт з різних сторін. 

До факторів математичної моделі висувають наступні вимоги: кожен фактор має область 
визначення – це сукупність всіх значень, які може приймати фактор. Модель має бути безперервною 
та дискретною.  

Фактори мають бути поєднувальні, що означає, що всі їх комбінації є можливими та 
безпечними.  

Важливим також є незалежність факторів, тобто можливість визначення фактору на будь-
якому рівні, незалежно від інших факторів. Звідси випливає така вимога – відсутність кореляції між 
факторами. Залежність між факторами має бути нелінійна. 

Для факторів існує область визначення. Це означає, що у кожного фактора є мінімально та 
максимально можливі значення, між якими він може змінюватися або безперервно, або дискретно.  

При плануванні повного факторного експерименту слід вибрати нульовий рівень, тобто 
багатовимірну точку у факторному просторі. Це здійснюється на основі аналізу апріорної інформації. 
Побудова плану експерименту проводиться шляхом вибору експериментальних точок, що симетричні 
відносно нульового рівня. 

При виборі інтервалів варіювання, визначалося деяке число, додавання та віднімання якого 
дає відповідно верхній та нижній рівні фактора. Для спрощення записів умов експерименту та 
обробки експериментальних даних масштаби на осях було обрано так, щоб верхній рівень відповідав 
+1, нижній  –1, а основний – 0.  

Точність фіксування факторів визначалася точністю пристроїв та стабільністю рівня в ході 
досліду. Точність умовно можна розділити на три рівні: 

– високий – похибка не більше 1%; 
– середній – похибка не більше 5%; 
– низький – похибка більше 10%. 
При високій точності фіксування факторів та нелінійній кривизні поверхні відгуку, 

обирається вузький інтервал варіювання.  

Чорний ящик 

x2 

xi 

y2 

yi 

x1 

y1 
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Експеримент, в якому реалізовуються всі можливі поєднання рівнів факторів, називається 
повним факторним експериментом. 

Властивості повного факторного експерименту типу 2k: 
– симетричність відносно центру експерименту – це алгебраїчна сума елементів вектор-

стовпців кожного фактору рівна нулю; 
– умова нормування – це сума квадратів елементів кожного стовпця, що  рівна числу дослідів: 





N

i
ji Nx

1

2 ;       (2) 

– ортогональність матриці, виконується при умові, що сума добутків будь-яких двох членів 
вектор-стовпця матриці рівна нулю: 





N

i
uiji xx

1

0 ,       (3) 

де j ≠ u,   j,u=0,1,2,…,k. 
У нашому випадку ми маємо нелінійну модель, в якій один фактор залежить від рівня, на 

якому знаходиться інший фактор. Розглянемо матрицю повного факторного експерименту типу 23 з 
нелінійною залежністю між факторами. В цьому випадку матриця матиме наступний вигляд  
(таблиця 1). 

 
Таблиця 1 – Матриця повного факторного експерименту типу 23 з нелінійною залежністю між 

факторами 
Table 2 – Matrix of a complete factor experiment of type 23 with nonlinear dependence 

between factors 
№ спроби x0 x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3 y 

1 + - - + + - - + y1 

2 + + - - - - + + y2 

3 + - + - - + - + y3 

4 + + + + + + + + y4 

5 + - - - + + + - y5 

6 + + - + - + - - y6 

7 + - + + - - + - y7 

8 + + + - + - - - y8 

   
Виходячи з даної матриці, запишемо рівняння математичної моделі: 

3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby  .                    (4) 
 
Проведення повторних (або паралельних) дослідів не дає повністю однакових результатів, 

тому що завжди існує помилка досліду (помилка відтворюваності). Цю помилку потрібно оцінити 
при паралельних дослідах. Для цього дослід відтворюється за можливості в однакових умовах 
декілька разів, а потім, береться середнє арифметичне всіх результатів. 

Відхилення результату будь-якого досліду від середнього арифметичного можливо 
представити як різницю yyq  , де yq – результат окремого досліду. Наявність відхилень свідчить про 

змінність, варіаційність значень повторних дослідів. Для вимірювання цієї змінності 
використовувалась дисперсія. Дисперсією s2 називається середнє значення квадрату відхилень 
величини від її середнього значення. 

Для перевірки математичної моделі процесу нанесення регулярних рельєфів на адекватність 
було внесено значення параметрів оптимізації, отриманих при експериментальних дослідженнях 
зразків.  

Використовувалися наступні рівні факторів: x1 = 0,02 МН; x2 = 160HV10; x3 = 5%. 
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У нашому випадку ми маємо нелінійну модель, в якій один фактор залежить від рівня, на 
якому знаходиться інший фактор. Використовувалася  матриця повного факторного експерименту 
типу 23 з нелінійною залежністю між факторами.  

Значення параметрів оптимізації визначається експериментально. 
Нормальна сила Р, тобто сила, що діяла на лінійний індентор у напрямку формування канавки 

рельєфу, створювалась на гідравлічних пресах: лабораторному (Рmax = 0,02MH) і випробувально-
дослідницькому (Рmax = 0,2MH; рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Гідравлічний прес ПММ–200 
Figure 2 – Hydraulic press PMM–200 

 

Лінійні індентори, що слугували для отримання одиничних канавок рельєфів, були 
виготовлені із швидкорізальної сталі Р18 (63 HRC; σзг = 320 кг/мм2; ударна в'язкість 3,5 Дж/м2; 
теплостійкість 550 °С). Робоча поверхня інденторів шліфувалась і полірувалась до шорсткості 
Ra ≤ 0,02. Подвійний кут при вершині становив: 60°; 70°; 80°; 90°, радіус при вершині був рівним 
ρ ≤ 5 мкм. Глибина канавок h мікро- і макрорельєфу знаходилась в межах 0,02 – 5 мм. 

Досліджувані зразки, на котрі наносились канавки рельєфу, виготовлялись із матеріалів, 
механічні властивості котрих подано у табл.2. 

 

Таблиця 2 – Марка та механічні властивості матеріалів 
Table 2 – Brand and mechanical properties of materials 

Матеріал Стан 
Властивості 

HB/HV10 
кг/мм2/МПа 

σв, 
МПа 

σт, 
МПа 

δ, 
% 

ψ, 
% 

Сталь 38ХН3МА, 
крупногабаритні відповідальні 
деталі 

гартування + середнє 
відпускання 

260/2700 790 620 11 33 

Сталь 12Х18Н10Т, 
корозійностійка аустенітна  

гартування, 1050 °С 170/1950 510 200 40 55 

Бронза ливарна олов'яниста 
ОЦС 5–5–5 

лиття у кокіль 60/700 160 100 6 10 

Латунь деформівна Л62, 
деталі, отримувані холодним 
пресуванням 

відпал 56/600 330 110 49 – 

Дуралюмін Д16 (2117), за 
ДСТУ 11069–01 

природно зістарений 
плакований 

27/300 520 380 11 15 

Титановий сплав ВТ6 (6% Al; 
4% V); деталі високої питомої 
міцності 

лиття у кокіль у 
захисній атмосфері + 

відпал 
270/2900 900 770 10 30 

Чавун сірий феритно-
перлітний СЧ20; блоки і 
гільзи ДВЗ; станини верстатів 

виплавка шихти у 
вагранках та 
електропечах 

230/2500 200 – – – 

Чавун сірий феритний ковкий 
КЧ 33–8; фланці; картери 
редукторів; важелі 

графітизуючий відпал 
білих доевтектичних 

чавунів 
160/1750 320 – 8 – 
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Що стосується алюмінієвого сплаву Д16(2117), то канавки регулярного рельєфу наносились і 
досліджувались також у зоні термічного впливу (ЗТВ) і зоні, власне зварювального шва. Попередньо 
пластини із цього сплаву зварювались автоматичним дуговим зварюванням у середовищі аргону за 
методом М.М.Бенардоса. Присадкою служив дріт із сплаву Д16 без захисного покриття. 

У всіх експериментах використовувалась мастильно-охолоджувальна рідина (МОР) на основі 
ріпакової олії. 

Для приготування металографічних шліфів служила установка Beta Grinder–Polisher фірми 
Buehler (рис. 3). Перед утворенням рельєфів досліджувані матеріали шліфувались і полірувались за 
допомогою алмазних паст із синтетичними алмазами марок АСМ 5/3 і АСМ 3/1. Для вивчення 
мікроструктури використовувались стандартні травники, що рекомендуються окремо для кожного із 
матеріалів. Для дослідження мікроструктури застосовувались оптичні мікроскопи МИМ–7 і GX53 
(рис. 4). Корисні збільшення цих мікроскопів варіювалось у межах х200 – х1000. 

 

 
 

Рисунок 3 – Установка для отримання металографічних шліфів Beta Grinder–Polisher 
Figure 3 – Device for metallographic grinding Beta Grinder–Polisher 

 

 
 

Рисунок 4 – Інвертований оптичний мікроскоп GX53 
Figure 4 – Inverted optical microscope 

 
Зміна властивостей експериментальних зразків у зонах контакту з лінійним індентором, у 

основі канавки порівняно з властивостями матеріалу за межами дії пружно-пластичної деформації 
вивчалась за методами мікротвердості. Для цього використовувались мікротвердоміри ПМТ–3 і 
DuraScan–20 (рис. 5). 

Профіль канавки рельєфу (глибина, дійсний кут після індентування, область основи і 
напливи) досліджувались у залежності від глибини наступними методами. Для мікрорєльєфів 
використовувався стандартний профілограф-профілометр «Калібр-ВЭИ». Макропрофілі 
безконтактним методом вивчались за допомогою подвійного мікроскопу. Використовувався також 
нутромір індикаторний, у якому голка була замінена на лезо. 
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Рисунок 5 – Мікротвердомір DuraScan-20 
Figure 5 –Microhardnessmeter DuraScan-20 

 
Результати дослідження.  
Аналітичний огляд наукових джерел [3 – 10 та ін.] дозволив створити наступну класифікацію 

відомих методів отримання регулярних рельєфів холодним пластичним деформуванням (ХПД) та 
обробкою різанням (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Класифікація методів отримання регулярних рельєфів 
Figure 6 – Classification of methods for obtaining regular reliefs  
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Для першого етапу досліджень у експериментах користувались аналогіями з методами 
заглиблення ділильного елемента при дискретному протягуванні і редукування на фасонній 
прямолінійній оправці. Ці методи є статичними, тому аналогії є виправданими. 

Досліди показали, що при подвійному куті при вершині лінійного індентора 2β = 60° і радіусу 
при вершині ρ = 5 мкм між силою заглиблення Р у зразок із сталі 38ХН3МА і глибиною канавки h 
спостерігається залежність h/P = 0,075, а при силі Р = 0,02 МН формується канавка глибиною 
h = 2 мм. 

На рис 7 дано загальний вигляд такої канавки. 
 

 
 

Рисунок 7 –  Мікрофотографія канавки, отриманої заглибленням трикутного лінійного індентору 
Figure 7 – Microphotograph of a groove obtained by immersion of a triangular linear indenter  
 
У процесі досліджень розроблено також класифікацію регулярних мікро- та макрорельєфів за 

призначенням (функціями). При цьому розглядались лише рельєфи, що створювались методами ХПД 
та обробкою різанням. Класифікація подана на рис. 8. 

 

 
 

Рисунок 8 – Класифікація регулярних рельєфів за призначенням 
Figure 8 – Classification of regular reliefs by destination 
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При вивченні відомого методу отримання регулярних рельєфів заданою подачею різання та 
наступною деформацією вершин нерівностей протягування було встановлено, що ці виступи 
«завалюються» у сторону руху протяжного інструменту. Це дало підстави для удосконалення методу, 
що полягає у використанні проміжної втулки між гребінцями, утвореної різанням поверхні, та 
протяжкою. Цей метод дає можливість утворення канавок рельєфу та новою опорною поверхнею у 
необхідному співвідношенні. 

Обговорення результатів дослідження. 
Вибір факторів математичної моделі – сили індентування Р та характеристик 

експериментальних матеріалів: твердості і відносного видовження обґрунтовувались тим, що ці 
фактори є найбільш значимими, що діють на глибину та профіль трикутної канавки рельєфу. За 
нормальною силою Р можна розрахувати інші складові та характеристики тертя. Твердість та 
відносне видовження експериментального матеріалу свідчать про інші механічні властивості цього 
матеріалу. Фізико-хімічні властивості експериментальних матеріалів, які діють на профіль 
мікрорельєфу є несуттєвими, але можуть бути враховані відповідним коефіцієнтом. 

Виконані уперше класифікація методів отримання регулярних рельєфів холодною 
пластичною деформацією та обробкою різанням і класифікація цих рельєфів за функціями 
дозволяють визначити усю гаму рельєфів. Такі класифікації розширюють інформацію про 
експлуатаційні властивості рельєфів і дозволяють знайти нове використання останніх, зокрема, при 
підготовці поверхні деталей під покриття. З'явилась можливість удосконалити деякі методи 
отримання рельєфів. Перші експерименти підтвердили зв'язок між силою індентування та 
параметрами канавок. 

Висновки. 
У результаті проведеного дослідження встановлено наступне. 
Визначена ієрархія головних факторів, що впливають на глибину та профіль регулярних 

рельєфів. Це – сила дії лінійного індентора на оброблюваний матеріал, твердість і відносне 
видовження матеріалу. 

При моделюванні досліджень вибрана і розроблена математична модель дослідження та план 
проведення експериментальних досліджень типу 23. 

Вибрано пресове гідрофіковане обладнання для експериментів зусиллям від 0,02 МН до 0,2 
МН; створено лінійні індентори із загартованої сталі Р18 з кутом при вершині 60° – 90°; визначено 
марки досліджуваних матеріалів: по 2 марки легованих сталей і сірих чавунів та сплавів на основі 
міді, алюмінію і титану; розроблено процеси мікроструктурного аналізу та дослідження 
мікротвердості; вибрано методи та пристрої для вивчення нанесеного рельєфу. 

Розроблено класифікацію регулярних рельєфів за методами отримання та призначення. 
Запропоновано новий метод рельєфоутворення, заснований на поєднанні обробки різанням із 

заданою подачею з деформуючим протягуванням, причому для отримання опорної поверхні 
застосовується проміжна втулка, що зазнає лише пружних деформацій. 

Передбачаються подальші експериментальні дослідження у даному науково-технічному 
напрямку та підтвердження їх практичного застосування. 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 
1. ДСТУ 2860:1994. Надійність техніки. Терміни та визначення. Київ, Держстандарт України, 

1995. 26 с. 
2. ISO 14577–3:2015. Metallic materials. Instrumented indentation test for hardness and materials 

parameters. Part 3: Calibration of reference blocks. Geneva, ISO Publ, 2015. 8p. 
3. Континуальная и дискретно-континуальная модификация поверхностей деталей: 

монография / Н.А. Ткачук, С.С. Дьяченко, Э.К. Посвятенко и др. Харьков, «Планета-Принт», 2018. 
259 с. 

4. Интегрированные процессы обработки материалов резанием: Учебник / А.И. Грабченко, 
В.А. Залога, Ю.Н. Внуков и др.; под общ. ред. А.И. Грабченко и В.А. Залоги. Сумы: Университетская 
книга, 2017. 451 с. 

5. Influence of material and the technological factors on improvement of operating properties of 
machine parts by reliefs and film coatings / E. Posviatenko, N. Posviatenko, R. Budyak and other. Eastern-
European journal of enterprise technologies, 2018, № 5/12 (95). P. 48 – 56. 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



279 

6. Інноваційні технології композиційного зміцнення поверхні елементів виробів для 
оборонної та енергетичної галузей / А.П. Марченко, М.А. Ткачук, О.В. Соболь, Е.К. Посвятенко та ін. 
// Механіка та машинобудування: наук.-техн. журнал. Х.: НТУ «ХПІ», 2017. № 1. С. 234–245. 

7. Подураев В.Н. Физико-химические методы обработки: монография / В.Н. Подураев, В.С. 
Камалов. М.: Машиностроение, 1973. 346 с 

8. Шнейдер Ю.Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом: 
Монография / Ю.Г. Шнейдер. Л.: Машиностроение, 1982. 248 с. 

9. Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням: посібник 
/ І.С. Афтаназів, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. Житомир: Житомирський інженерно-
технологічний ін-т, 2001. 516 с. 

10. Нахайчук О.В. Исследование механики внедрения плоского штампа в жесткопластический 
материал с использованием метода конечных элементов / О.В. Нахайчук // Физика и техника высоких 
давлений. 2004. Т.14. № 1. С. 71–78. 

11. Посвятенко Е.К. Формування регулярного макрорельєфу поверхонь отворів деталей 
комбінованим протягуванням / Е.К. Посвятенко, Ю.Б. Паладійчук // Вісник Національного технічного 
ун-ту України «Київський політехн. ун-т». K: Машинобудування, 1999. Вип.37. С. 256–261. 

12. Посвятенко Е.К. Розробка наукових основ поліпшення оброблюваності деталей 
транспортних засобів із аустенітних сталей / Е.К. Посвятенко, П.А. Аксьом // Управління проектами, 
системний аналіз і логістика: Серія технічні науки. Ч.1. К.: НТУ, 2016. № 18. С.94–100. 

 
REFERENCES 

1. Nadiynistʹ tekhniky. Terminy ta vyznachennya [Reliability of technology. Terms and definitions]. 
(1995) DSTU 2860:1994. Kiev: Derzhstandard Ukraine. 26 с. [in Ukrainian]. 

2. Metallic materials. Instrumented indentation test for hardness and materials parameters. Part 3: 
Calibration of reference blocks. (2015) ISO 14577–3:2015. Geneva, ISO. 8p. 

3. Tkachuk N.A., Diachenko S.S., Posviatenko E.K. (2018) Kontinual'naya i diskretno-
kontinual'naya modifikatsiya poverkhnostey detaley [Continual and discrete-continual modification of 
surfaces of parts: monograph]. Kharkov: «Planeta–Print». 259p. [in Russian]. 

4. Grabchenko, A.I., Zaloga, V.A., Vnukov, Yu.N. (2017) Integrirovannyye protsessy obrabotki 
materialov rezaniyem [Integrated processing materials by cutting processes]. Sumy: Universytetska knyha. 
451p. [in Russian]. 

5. Influence of material and the technological factors on improvement of operating properties of 
machine parts by reliefs and film coatings / E. Posviatenko, N. Posviatenko, R. Budyak and other. Eastern-
European journal of enterprise technologies, 2018, № 5/12 (95). P. 48 – 56. 

6. Marchenko, A.P., Tkachuk, M.A., Sobol, O.V., Posviatenko, E.K. (2017). Innovatsiyni 
tekhnolohiyi kompozytsiynoho zmitsnennya poverkhni elementiv vyrobiv dlya oboronnoyi ta enerhetychnoyi 
haluzey [Innovative technologies of composite hardening of the surface of elements of products for the 
defense and energy industries]. Mekhanika ta mashinobuduvannia – Mechanics and machine building. 
Kharkiv: NTU»KhPI». 1, PP. 234–245. [in Ukrainian]. 

7. Poduraev, V.N., Kamalov, V.S., (1973) Fiziko-khimicheskiye metody obrabotki [Physico-
chemical processing methods]. Moscow: Mashinostroenie. 346 p. [in Russian]. 

8. Shneider, Yu. G., (1982) Ekspluatatsionnyye svoystva detaley s regulyarnym mikrorel'yefom. 
[Operational properties of parts with regular microrelief]. Leningrad: Mashinostroenie. 248 p. [in 
Russian]. [in Russian]. 

9. Aftanaziv, i.S., Gavrish, A.P., Kyrychok, P.O. (2001) Pidvyshchennya nadiynosti detaley mashyn 
poverkhnevym plastychnym deformuvannyam. [Improving the reliability of machine parts by surface plastic 
deformation]. Zhytomyr: Zhytomyrs'kyi inzhenerno-tehnologichnii institut. 516 p. [in Ukrainian]. 

10. Nahaichuk, O.V. (2004) Issledovaniye mekhaniki vnedreniya ploskogo shtampa v 
zhestkoplasticheskiy material s ispol'zovaniyem metoda konechnykh elementov [The study of the mechanics 
of embedding a flat die in a rigid plastic material using the finite element method]. Fizika i tekhnika 
vysokikh davleniy – Physics and technique of high pressures. Vol. 14/1. P.71 – 78. [in Russian]. 

11. Posviatenko, E.K., Paladiichuk, Yu. B., (1999) Formuvannya rehulyarnoho makrorelʹyefu 
poverkhonʹ otvoriv detaley kombinovanym protyahuvannyam [Formation of a regular macro-relief of the 
surfaces holes of the parts by combined stretching]. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universitetu 

Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету»



280 

Ukraiini»Kyyivsʹkyy politekhnichnii institut» – Bulletin of the National Technical University of Ukraine 
«Kyiv Polytechnic University». Issue 37. P. 256–261. [in Ukrainian]. 

12. Posviatenko, E.K., Aksiom, P.A., (2016) Rozrobka naukovykh osnov polipshennya 
obroblyuvanosti detaley transportnykh zasobiv iz austenitnykh staley [Development of the scientific basis for 
improving the machinability vehicle parts of austenitic steel]. Upravlinnya proektamy, systemnyy analiz i 
lohistyka: Seriya tekhnichni nauky. – Project Management, Systems Analysis and Logistics: Technical 
Sciences Series. Part 1, 18. P. 94–100. [in Ukrainian]. 

 
РЕФЕРАТ 

Посвятенко Е.К. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин рельєфами 
поверхні / Е.К. Посвятенко, Н.І. Посвятенко, І.П. Рибак // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статті розглядається напрям підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин 
нанесенням на поверхні регулярних рельєфів.  

Мета роботи: розробити модель, план і методику експериментальних досліджень регулярних 
рельєфів і створити їх класифікацію за призначенням та способом отримання. 

Об'єкт дослідження – регулярні рельєфи на поверхні деталей машин. 
Визначено ієрархію головних факторів, що впливають на профіль рельєфів, утворених 

трикутними канавками. Це нормальна сила заглиблення лінійного індентора, твердість та відносне 
видовження експериментального матеріалу. За параметр оптимізації прийнято глибину канавки. 

Розроблено математичну модель та план типу 23 дослідження. 
Вибрано методику і пристрої для проведення експериментів: гідрофіковані преси, лінійні 

індентори, оптичні мікроскопи, мікротвердоміри, досліджувані матеріали, прилади та вимірювальний 
інструмент. Матеріалами служили легована та нержавіюча сталі, сірий та ковкий чавуни, бронза і 
латунь, алюмінієвий та титановий сплави. 

Розроблено класифікацію рельєфів за методами отримання та призначенням, що здійснюється 
холодним пластичним деформуванням і різанням. За базові статичні методи взято методи 
заглиблення ділильним елементом при дискретному протягуванні та виступом фасонної оправки при 
редукуванні. 

Показано залежність глибини і подвійного кута канавки рельєфу від нормальної сили. 
Запропоновано новий метод отримання поверхні деталі, що передбачає чергування опорних 

площадок і канавок, за допомогою обробки різанням та деформуючим протягуванням з 
використанням проміжної пружної втулки. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕГУЛЯРНИЙ РЕЛЬЄФ, ХОЛОДНЕ ПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ, 
ЛІНІЙНИЙ ІНДЕНТОР, ПОВЕРХНЯ ДЕТАЛІ, ПОКРИТТЯ, МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ РЕЛЬЄФУ. 

 
ABSTRACT 

Posviatenko E.K., Posviatenko N.I., Rybak I.P. Increasing the operating properties of the machine 
parts by the surface reliefs Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and 
Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. – Issue 1 (48). 

The article discusses the direction of improving the operational properties of machine parts by 
applying regular reliefs to the surface/ 

Purpose – to develop a model, plan and methodology for experimental studies of regular reliefs and 
create their classification by purpose and methods of obtaining. 

The object of research – regular reliefs on the surface of machine parts. 
The hierarchy of the main factors that affect the profile of reliefs formed by triangular grooves is 

determined. This is the normal penetration force of a linear indenter, hardness and elongation of the 
experimental material. The optimization parameter is the groove depth. 

A mathematical model and research plan have been developed 23. 
The methodology and devices for conducting experiments are determined. These are hydraulic 

presses, linear indenters, optical microscopes, microhardness testers, test materials, instruments, and 
measuring instruments. Materials for research: alloyed and stainless steel, gray and malleable cast irons, 
bronze and brass, aluminum and titanium alloys. 
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Classifications of reliefs according to the methods of obtaining and destination are developed. 
Production methods are based on cold plastic deformation and cutting. The basic methods for the study are 
static methods: the introduction of a dividing element with discrete drawing and a single protrusion of the 
shaped mandrel during reduction. 

The dependence of the depth and double angle of the relief groove on the normal force is shown. 
A new method for obtaining the surface of a part, including the alternation of supporting platforms 

and grooves is proposed. The method is carried out using machining and subsequent deformation pulling. A 
distinctive feature of the method is the use of an intermediate elastic sleeve. 

KEYWORDS: REGULAR RELIEF, COLD PLASTIC DEFORMATION, LINEAR INDUCTOR, 
SURFACE OF PARTS, COATING, MODEL OF FORMATION OF RELIEF. 
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Посвятенко Э.К. Повышение эксплуатационных свойств деталей машин рельефами 
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В статье рассматривается направление повышения эксплуатационных свойств деталей машин 
нанесением на поверхности регулярных рельефов.  

Цель работы: разработать модель, план и методику экспериментальных исследований 
регулярных рельефов и создать их классификацию по назначению и способам получения. 

Объект исследования – регулярные рельефы на поверхности деталей машин. 
Определена иерархия главных факторов, которые влияют на профиль рельефов, 

образованных треугольными канавками. Это нормальная сила внедрения линейного индентора, 
твердость и относительное удлинение экспериментального материала. Параметром оптимизации 
служит глубина канавки. 

Разработана математическая модель и план исследования 23. 
Определены методика и устройства для проведения экспериментов. Это гидравлические 

прессы, линейные инденторы, оптические микроскопы, микротвердомеры, исследуемые материалы, 
приборы, измерительный инструмент. Материалы для исследований: легированная и нержавеющая 
стали, серый и ковкий чугуны, бронза и латунь, алюминиевый и титановый сплавы. 

Разработаны классификации рельефов по методам получения и назначения. Методы 
получения основываются на холодном пластическом деформировании и обработке резанием. 
Базовым для исследования приняты статические методы: внедрение делительного элемента при 
дискретном протягивании и единичного выступа фасонной оправки при редуцировании. 

Показана зависимость глубины и двойного угла канавки рельефа от нормальной силы. 
Предложен новый метод получения поверхности детали, включающей чередование опорных 

площадок и канавок. Метод осуществляется с помощью обработки резанием и последующего 
деформирующего протягивания. Отличительной особенностью метода является использование 
промежуточной упругой втулки. 
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Постановка проблеми. Теорія ігор займається математичним дослідженням моделей 
прийняття оптимальних рішень в умовах конфліктних ситуацій. Тобто основна мета застосування 
теорії ігор для будь-якого соціально-економічного явища або процесу полягає у дослідженні питань 
поведінки та розробці оптимальних стратегій (правил поведінки) для кожного з учасників 
конфліктної ситуації. Розв’язання суперечностей за допомогою теорії ігор можливе лише після 
проведення математичного моделювання ситуації у вигляді гри. Одна з характерних рис будь-якого 
процесу полягає у множинності, різнобічності інтересів, в наявності сторін, що мають не завжди 
однакові інтереси та цілі стосовно явища та його результату.  

Адекватна математична модель соціально-економічного явища повинна відображати властиві 
йому риси: відмінність інтересів сторін – учасників, а також різноманітність відповідних дій, які ці 
сторони можуть здійснювати для досягнення своїх цілей [1, 2]. 

Задачі прийняття рішень в умовах невизначеності близькі за ідеями та методами до теорії ігор. 
Але, основна відмінність полягає в тому, що для таких задач відсутні конфліктна ситуація та протидія 
супротивників, і притаманний елемент невизначеності або ризику, пов’язаний із недостатньою 
поінформованістю про умови, в яких необхідно буде приймати рішення відповідальній особі (особа, 
яка приймає рішення – ОПР). Такі умови для будь-якого соціально-економічного явища залежать від 
дійсності, яку прийнято називати природою (іноді – середовищем), поведінка якої невідома і не 
містить свідомої протидії [3, 4]. 
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Під терміном «природа» розуміють всю сукупність зовнішніх обставин, в яких ОПР необхідно 
буде приймати рішення. В іграх з природою ступінь невизначеності зростає при прийнятті рішення 
ОПР, так як у стратегічних іграх кожний із її учасників очікує гіршого для себе результату від дій 
супротивника, то природа навпаки може приймати такі відповідні дії, які їй зовсім невигідні, але 
будуть вигідні для ОПР. 

Зазвичай людина (ОПР), здійснюючи будь-яку соціально-економічну дію, стикається з 
проблемою прийняття рішення в умовах множини факторів, які впливають на саме рішення. В 
подібних випадках ефективно використовувати матричні ігри, які допомагають спростити ситуацію, 
яка склалася і повністю оцінити важливість кожного з факторів. Прийняття рішення в умовах 
невизначеності – це одна із задач теорії оптимальних рішень. Для вирішення подібних ситуацій 
розроблені спеціальні математичні методи, які розглядаються у теорії ігор [5, 6]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних питань 
застосування теорії ігор на практиці присвячені праці багатьох науковців, серед яких О.С. Вентцель, 
Б.В. Гніденко, І.М. Коваленко, М.М. Воробйов, А.В. Катренко, Н.Т. Кунда та ін. 

Значний вклад у формування і розвиток даного напряму внесли зарубіжні вчені А. Кофман, Г. 
Данціг, Р. Акоф, Р. Черчмен, Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Т. Сааті та ін. 

Мета статті. Метою даної статті є вивчення особливостей рішення задач по визначенню 
рекомендацій щодо застосування оптимальних стратегій гравця при виконанні міжнародних 
автомобільних вантажних перевезень з використанням теорії статистичних рішень, а саме 
математичної моделі «Гра з природою». У якості гравця розглядатиметься автопідприємство, яке 
виконуватиме перевезення вантажів автомобільним транспортом за конкретним маршрутом із 
застосуванням існуючих тарифів, а природою виступатиме невизначеність щодо попиту на обсяги 
перевезень у цьому напрямку. Рекомендації надаватимуться відповідно до вирішальних правил 
застосування критеріїв Вальда, Лапласа, Севіджа та Гурвіца. Також на конкретному прикладі процесу 
перевезення вантажів у міжнародному сполученні розглянемо застосування змішаних стратегій, 
виконавши розрахунки за допомогою табличного процесора Excel. 

Виклад основного матеріалу. Формально вивчення ігор з природою, так само, як і 
стратегічних ігор, повинно починатися із побудови платіжної матриці. Даний процес є трудомістким 
та відповідальним етапом підготовки прийняття рішення. Помилки у платіжній матриці недопустимі і 
в подальшому не будуть компенсовані ніякими розрахунковими методами, що може привести до 
неправильного кінцевого результату [7]. 

Особливість ігор з природою полягає в тому, що в таких іграх приймає рішення тільки один 
гравець (ОПР). Другим учасником виступає природа, яка визначає зовнішні фактори, в яких 
відбувається певне соціально-економічне явище і в яких необхідно запропонувати використання тої 
чи іншої стратегії гравця. 

Існує два класичних різновиди задач ігор з природою: 
‒ задачі прийняття рішень в умовах ризику, коли відомі ймовірності знаходження природи у 

кожному із можливих станів; 
‒ задачі прийняття рішення в умовах невизначеності, коли відсутня інформація щодо 

ймовірностей появи станів природи. 
Отже, змоделюємо у термінах гри з природою ситуацію такого соціально-економічного явища 

як процес транспортування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, а саме 
у країну Польща і побудуємо для неї платіжну матрицю в умовах невизначеності, коли відсутня 
інформація щодо ймовірностей появи станів природи. 
 

1. Постановка гри. 
Для початку визначимо учасників гри: 
Гравець – це автопідприємство, яке виконує перевезення вантажів автомобільним транспортом 

у міжнародному сполученні і повністю відповідає за організацію процесу доставки вантажів 
автомобільним транспортом на маршруті Київ–Варшава. 

Природа – це обсяги вантажів, які необхідно доставити у міжнародному сполученні по 
маршруту Київ–Варшава, відповідно до отриманих замовлень (попит на перевезення на конкретному 
напрямку). 

Стратегії гравця – середній обсяг вантажів в тонах, який може бути доставлений замовникам 
власним або комбінованим (власним та запозиченим) рухомим складом (РС). Приймаємо значення Хі 
= (100, 110, 120, 130, 140, 150), де i = 1, 2, …, 6. 
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Стратегії природи – необхідний обсяг вантажу в тонах, який залежить від поточних потреб 
замовників перевезень, тобто числове значення попиту на перевезення на маршруті Київ–Варшава. 
Приймаємо значення Sj = (50, 100, 150, 200), де j = 1, 2, …, 4. 
 

2. Побудова матриці виграшів та рекомендації щодо вибору критеріїв. 
Елементи матриці аij – це різниця між тарифом замовників, який вони повинні будуть оплатити 

для виконання замовлень на перевезення певного обсягу вантажів на маршруті Київ – Варшава та 
безпосередніми затратами автопідприємства на організацію процесу транспортування вантажів, тобто 
це очікуваний прибуток підприємства. 

Приймаємо, що обсяг вантажу у 100 тон є можливість транспортувати власним РС 
підприємства, все що більше – потребує залучення додаткових запозичених автомобілів, а відповідно, 
додаткових витрат на пошук та оренду цих автомобілів, що відобразиться на вартості перевезення 
одиниці вантажу. 

Для виконання процесу транспортування власним РС приймаємо значення вартості 18 євро/т, 
при залученні запозичених автомобілів, приймаємо додатково плюс 4 євро/т. 

Безпосередньо на виконання перевезення встановлюємо тариф 30 євро на кожну замовлену 
тону вантажу. Якщо станеться, що попит перевищуватиме пропозицію, то підвищуємо тариф на 10%. 
Результати розрахунків виграшів представлено у тис. євро (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Платіжна матриця  (аij) 
Table 1 – Payment matrix  (аij) 

 

Вартість 
доставки для 

замовника 
(тис. євро) 

30  50=1,5 30  100=3 30  150=4,5 30  200=6 

Собівартість доставки 
(тис. євро) 

Sj

Хі 
50 100 150 200 

100  18=1,8 100 1,5-1,8=-0,3 3-1,8=1,2 
(30  1,1  100)- 

-1800=1,5 
1,5 

100  18+10  22=2,02 110 
1,5-2,02=-

0,52
3-2,02=0,98 

(30  1,1  110)- 
-2020=1,61 

1,61 

100  18+20  22=2,24 120 
1,5-2,24=-

0,74
3-2,24=0,76 

(30  1,1  120)- 
-2240=1,72 

1,72 

100  18+30  22=2,46 130 
1,5-2,46=-

0,96
3-2,46=0,54 

(30  1,1  130)- 
-2460=1,83 

1,83 

100  18+40  22=2,68 140 
1,5-2,68=-

1,18
3-2,68=0,32 

(30  1,1  140)- 
-2680=1,94 

1,94 

100  18+50  20=2,8 150 1,5-2,8=-1,3 3-2,8=0,2 4,5-2,8=1,7 
(30  1,1  150)- 

-2800=2,15 

 βj -0,3 1,2 1,94 2,15 
 

Для знаходження оптимальної стратегії застосуємо чотири з існуючих критеріїв вибору 
оптимального рішення, а саме критерії Вальда, Лапласа, Севіджа та Гурвіца. 

Дамо коротку характеристику кожному із обраних критеріїв. 
Максимінний критерій Вальда використовують у ситуаціях, коли дуже бояться програти. Він 

виражає позицію «крайнього песимізму» і орієнтується на найгірші умови. Оптимальна стратегія, 
вибрана за критерієм Вальда, гарантує виграш у будь-якому випадку не менший ніж «нижня ціна» 
гри з природою. 

Минимаксний критерій Севіджа теж край песимістичний, але орієнтується на ризик. Його 
використовують, якщо ризик прийнятний, і замовник вкладає кошти, щоб потім не пожалкувати, що 
мало вклав. Оптимальна стратегія буде та, при якій величина ризику в найгірших умовах мінімальна. 

Нейтральний критерій Лапласа застосовують, коли немає інформації про обставини, в яких 
приймається рішення. В такому випадку всі стани природи вважають рівноймовірнісними. 
Оптимальна стратегія та, що дає максимальний середній виграш. 

Критерій Гурвіца передбачає більш урівноважений вибір між позицією крайнього песимізму та 
позицією крайнього оптимізму. Вибирають стратегію, у рядку якої стоїть найбільший елемент 
платіжної матриці. Коефіцієнт довіри α вибирають з суб’єктивних міркувань: чим небезпечніша 
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ситуація і чим більше ми хочемо підстрахуватися, чим менша наша схильність до ризику, тим ближче 
α до нуля. Значення α = 0,5 приймають за деяку «середню» точку зору. При впевненості в удачі α 
приймають близьким до одиниці. При α = 0 критерій Гурвіца перетворюється у критерій Вальда. 

У ситуації невизначеності є декілька можливих станів природи і різні стратегії забезпечують в 
кожному стані різний виграш. Тобто, у нас є декілька стратегій, кожна з яких представляє собою 
сукупність значень виграшів при відповідних станах природи. Ці виграші неможливо просто 
математично порівняти, використовуючи поняття «більше-менше». І якщо серед стратегій немає 
домінуючих, це значить, що при різних станах природи найкращий результат можна отримати при 
різних стратегіях. Порівняти їх між собою та вибрати оптимальний можливо за допомогою так 
званих критеріїв вибору. 

Основна ідея будь-якого критерію: замінити цілу множину значень виграшів одним числовим 
показником, який характеризує дані виграші з певної точки зору, а потім, просто порівняти між 
собою числові значення цих показників. Для якої стратегії цей числовий показник виявиться 
«кращим» та стратегія і буде вважатися оптимальною за даним критерієм. 

Однак істотним недоліком будь-якого критерію є «втрата інформації» через «стиснення» цілої 
множини значень виграшів у єдине число. 

У загальному випадку порядок застосування критерію виглядає наступним чином: 
1) на першому етапі вибирається критерій, за яким буде відбуватися вибір; 
2) для кожної стратегії розраховується значення обраного критерію. По суті, відповідно до 

кожної стратегії ставиться одне числове значення критерію (її кількісна оцінка); 
3) стратегії порівнюються шляхом звичайного порівняння числових значень відповідних їм 

значень критеріїв; 
4) за результатами порівняння оптимальною вважається стратегія, яка має краще значення 

критерію. Кращим вважатиметься максимальне значення критерію. Це залежить від того, на що 
вказує результат стратегій, а у нашому випадку прибуток бажано збільшити. Винятком є критерій 
Севіджа, у якого значення ризику повинно мати мінімальне значення. 

Отже, для знаходження оптимального рішення будемо використовувати вирішальні правила, 
що відображають поінформованість ОПР про можливі наслідки рішень та їх переваги. 

У табл. 2 наведено формули вирішальних правил кожного із критеріїв вибору рішення, які 
обрано для розв’язку поставленої задачі. 
 

Таблиця 2 – Вирішальні правила для критеріїв Вальда, Севіджа, Лапласа, Гурвіца 
Table 2 – Calculation formulas for Wald, Savage, Laplace, Hurwitz criteria 

Назва критерію Формула Примітка 

Критерій Вальда ija
j

min
i

maxW   Нижня ціна гри 

Критерій Севіджа ijr
j

max
i

minS   0ijaija
i

maxijajijr    

Критерій Лапласа 



n

1j
ij

i
a

n

1
maxL  де n – кількість станів природи 

Критерій Гурвіца   



  ij

j
ij

ii
amin1amaxmaxH   де α – коефіцієнт довіри, 

10    
 

3. Знаходження оптимальної стратегії. 
1). Критерій Вальда. Для знаходження оптимальної стратегії за критерієм Вальда визначаємо 

найменший виграш для кожної стратегії, а потім серед цих найменших вибираємо найбільше 
значення і вказуємо відповідну стратегію: 
 

min a1j = -0,3; min a2j = -0,52; min a3j = -0,74; min a4j = -0,96; min a5j = -1,18; min a6j = -1,3 
W = max (min aij) = max (-0,3; -0,52; -0,74; -0,96; -1,18; -1,3) = -0,3, тобто   хopt = X1. 

 
2). Критерій Севіджа. Для знаходження оптимальної стратегії за критерієм Севіджа 

(мінімізація ризиків) потрібно побудувати матрицю ризиків (rij). Елементами матриці ризиків є 
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величини ризиків rij, що представляють собою різницю між найбільшим виграшом βj при даному 
стані природи  Sj та виграшем аij, який гарантує вибрана стратегія гравця Хі. 

Розрахуємо значення rij та побудуємо матрицю ризиків (табл. 3). 
 

Таблиця 3 – Матриця ризиків (rij) 
Table 3 – Risk matrix 

Sj 
Хі 

50 100 150 200 max rij 

100 -0,3-(-0,3)=0 1,2-1,2=0 1,94-1,5=0,44 2,15-1,5=0,65 0,65 
110 -0,3-(-0,52)=0,22 1,2-0,98=0,22 1,94-1,61=0,33 2,15-1,61=0,54 0,54 
120 -0,3-(-0,74)=0,44 1,2-0,76=0,44 1,94-1,72=0,22 2,15-1,72=0,43 0,44 
130 -0,3-(-0,96)=0,66 1,2-355=0,66 1,94-1,83=0,11 2,15-1,83=0,32 0,66 
140 -0,3-(-1,18)=0,88 1,2-0,32=0,88 1,94-1,94=0 2,15-1,94=0,21 0,88 
150 -0,3-(-1,3)=1 1,2-0,2=1 1,94-1,7=0,24 2,15-2,15=0 1 
βj -0,3 1,2 1,94 2,15  

 
У крайньому правому стовпчику матриці ризиків покажемо максимальний ризик при 

застосуванні кожної стратегії. Оптимальною буде та стратегія, за якої ризик мінімальний. Це 
стратегія   хopt = Х3. 

3). Критерій Лапласа. Для знаходження оптимальної стратегії потрібно визначити середній 
виграш при застосуванні кожної стратегії: 
 

(а1j)ср = (-0,3 + 1,2 + 1,5 + 1,5)/4 = 0,98; 
(а2j)ср = (-0,52 + 0,98 + 1,61 + 1,61)/4 = 0,92; 
(а3j)ср = (-0,74 + 0,76 + 1,72 + 1,72)/4 = 0,87; 
(а4j)ср = (-0,96 + 0,54 + 1,83 + 1,83)/4 = 0,81; 
(а5j)ср = (-1,18 + 0,32 + 1,94 + 1,94)/4 = 0,76; 
(а6j)ср = (-1,3 + 0,2 + 1,7 + 2,15)/4 = 0,69, 

 
а потім вибираємо ту стратегію, для якої ця величина максимальна. Це стратегія   хopt = X1. 

 
4). Критерій Гурвіца. Для знаходження оптимальної стратегії за критерієм Гурвіца потрібно 

розрахувати значення елементів матриці Гурвіца hiα для різних величин коефіцієнта довіри (табл.4). 
 

Таблиця 4 – Матриця Гурвіца (hiα) 
Table 4 – Hurwitz matrix 

hiα 
Хі 

α = 0,1 α = 0,2 α = 0,3 α = 0,4 α = 0,5 α = 0,6 α = 0,7 α = 0,8 α = 0,9 

100 -0,12 0,06 0,24 0,42 0,6 0,78 0,96 1,14 1,32 
110 -0,307 -0,094 0,119 0,332 0,545 0,758 0,971 1,184 1,397 
120 -0,494 -0,248 -0,002 0,244 0,49 0,736 0,982 1,228 1,474 
130 -0,681 -0,402 -0,123 0,156 0,435 0,714 0,993 1,272 1,551 
140 -0,868 -0,556 -0,244 0,068 0,38 0,692 1,004 1,316 1,628 
150 -0,955 -0,61 -0,265 0,08 0,425 0,77 1,115 1,46 1,805 
max -0,12 0,06 0,24 0,42 0,6 0,78 1,115 1,46 1,805 

 
Результати розрахунків за всіма критеріями зводимо до порівняльної таблиці (табл. 5). 

 
4. Обґрунтування прийнятого рішення 

В умовах невизначеності ми приймаємо рішення на основі міркувань і здорового глузду, тобто 
не строго оптимальні, а «прийнятні», при обговоренні яких різні підходи і критерії виступають у ролі 
спірних сторін. 

Для заданої ситуації можна рекомендувати такій підхід. 
Дуже обережний підхід до справи (за критерієм Вальда) вказує на стратегію X1, тобто 

підприємству варто виконувати доставку вантажів лише власними транспортними засобами, обсяг 
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транспортованого вантажу складе 100 тон. Прибутку не буде, а збитки будуть мінімальними (300 
євро). 

При зваженому ризику (за критерієм Севіджа) можна використати стратегію X3, тобто залучити 
до перевезення 20 запозичених транспортних засобів. Максимальний ризик складе 440 євро. 

 
Таблиця 5 – Порівняльна таблиця 
Table 5 – Comparative table 

Стратегії гравця min aij max rij 


n

1j
ija

n

1  hiα 

α=0,3 
hiα 

α=0,5 
hiα 

α=0,9 
Х1 = 100 -0,3 0,65 0,98 0,24 0,6 1,32 
Х2 = 110 -0,52 0,54 0,92 0,119 0,545 1,397 
Х3 = 120 -0,74 0,44 0,87 -0,002 0,49 1,474 
Х4 = 130 -0,96 0,66 0,81 -0,123 0,435 1,551 
Х5 = 140 -1,18 0,88 0,76 -0,244 0,38 1,628 
Х6 = 150 -1,3 1 0,69 -0,265 0,425 1,805 
Критерій W = -0,3 S = 0,44 L = 0,98 H = 0,24 H = 0,6 H = 1,805 

Оптимальна стратегія X1 X3 X1 X1 X1 X6 

 
У разі недостатньої інформації про попит на перевезення (за критерієм Лапласа) можна також 

використати стратегію X1, розраховуючи на середній прибуток 980 євро. 
Критерій Гурвіца показав, що при впевненості більше ніж на 60% (коефіцієнт довіри 0,6 і 

більше) рекомендовано використовувати стратегію X6 , тобто виконувати замовлення із 
використанням максимальної кількості автомобілів, а відповідно виконувати перевезення 
максимально можливого обсягу вантажів. 
 

5. Застосування змішаних стратегій. 
Розглянемо дану задачу з позиції застосування не одної конкретної чистої стратегії, а 

чергування декількох стратегій, тобто з позиції змішаних стратегій. Для цього використовуємо такий 
механізм вибору, який забезпечує появу кожної стратегії з деякою ймовірністю. 

Нагадаємо, що чисту стратегію можна вважати окремим випадком змішаної, коли всі стратегії 
окрім даної, мають ймовірності, що дорівнюють нулю, а дана стратегія має ймовірність, що дорівнює 
одиниці. Всі розрахунки виконуємо у табличному процесорі Excel і наводимо отримані результати на 
рис. 1. 

У результаті ціна гри V – це виграш, що відповідає рішенню гри. 

 
Рисунок 1 – Розрахунок змішаних стратегій у табличному процесорі Excel 

Figure 1 – Calculation of mixed strategies in Excel spreadsheet 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



289 

Отже, у якості змішаних стратегій рекомендуємо застосовувати стратегію X1 (виконувати 
перевезення власним РС), при максимальному попиті на перевезення у 150 тон (S3) або 200 тон (S4). 

При використанні змішаних стратегій підприємство матиме прибуток у розмірі 1500 євро. 
 
Висновки. За результатами проведених розрахунків, можна підсумувати, що кожен критерій 

пропонує нове рішення, і невизначеність стану природи перетворюється у відсутність ясності, якого 
саме критерію дотримуватися. Це пояснюється тим, що різні критерії пов’язані з різними 
обставинами, в яких приймаються рішення, тому для порівняльної оцінки рекомендовано одержати 
додаткову інформацію про обставини, в яких буде прийматися рішення. 

При залученні додаткових транспортних засобів, не власних, варто орієнтуватися на 
перевірених перевізників із оптимальними тарифами, що дозволить, у результаті, зменшити 
собівартість виконання перевезень в міжнародному сполученні. Також потрібно звертати увагу на 
виставлений замовнику тариф, який повинен бути не тільки обґрунтованим з економічної точки зору 
й покривати всі затрати собівартості перевезення, але й максимально забезпечити очікуваний 
прибуток підприємству. Використання змішаних стратегій дає можливість обирати не одну 
конкретну стратегію, а декілька. У нашому випадку це тільки одна стратегія X1. 
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Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – 
К.: НТУ, 2021. – Вип. 1(48). 

У даній статті розглядається використання математичного апарату теорії ігор з природою для 
моделювання такого соціально-економічного явища як процес перевезення вантажів у міжнародному 
сполученні при виконанні доставки власними та запозиченими автомобілями по маршруту Київ–
Варшава. Розрахунки виконані із наведенням існуючих вартостей та тарифів для обраного напряму 
перевезень. 

Об’єкт дослідження – процес управління міжнародними вантажними перевезеннями. 
Мета роботи – вивчення особливостей прийняття рішень із застосуванням змішаних стратегій. 
Метод дослідження – теорія статистичних рішень, а саме теорія прийняття рішень в умовах 

гри з природою. 
Гравцем, тобто особою, яка прийматиме рішення, виступає підприємство, що виконує 

перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні і повністю відповідає 
за організацію процесу доставки вантажів автомобільним транспортом на маршруті. 

Ситуацію змодельовано при варіантах різного попиту на перевезення. Цей попит виступає як 
невизначеність різні варіацій стратегій природи. 

Надано рекомендації щодо застосування чотирьох критеріїв прийняття рішень: критерію 
Вальда, Севіджа, Лапласа та Гурвіца. Проведено відповідні розрахунки і прокоментовано одержані 
результати, тому що кожен критерій пропонує нове рішення заданої ситуації. 

Представлено розрахунки застосування змішаних стратегій у табличному процесорі Excel. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТЕОРІЯ ІГОР, КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, УМОВИ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, РИЗИК, СТРАТЕГІЯ, МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, 
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ЗМІШАНІ СТРАТЕГІЇ. 

 
ABSTRACT 

Prokudin H.S., Khobotnia T.H., Tretynychenko Yu.O., Kopiak N.V. Application of Mixed Strategies 
when Managing International Freight Transportation Visnyk National Transport University. Series 
«Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  
Issue 1 (48). 

This article considers the use of the mathematical apparatus of the theory of games with nature to 
model such a socio-economic phenomenon as the process of international freight transportation when 
performing delivery by own and borrowed vehicles on  Kyiv-Warsaw route. Calculations are made with the 
use  of existing costs and tariffs for the selected direction of transportation. 

The object of research is the process of international freight transportation management. 
The purpose of the work is to study the peculiarities of decision-making with the use of mixed 

strategies. 
The research method is the theory of statistical decisions, namely the theory of decision-making in the 

conditions of playing with nature. 
The player, i.e. the person who will make the decision, is the company that performs the carriage of 

goods by road in international traffic and is fully responsible for organizing the process of delivery of goods 
by road on the route. 

The situation is modeled using  variants of various demand for transportation. This demand acts as the 
uncertainty of different variations of nature's strategies. 

Recommendations are given for the application of four decision making criteria: Wald, Savage, 
Laplace and Hurwitz criteria. Appropriate calculations were performed and the obtained results were 
commented on, because each criterion offers a new solution to a given situation. 

Calculations of application of mixed strategies are presented in the Excel spreadsheet. 
KEY WORDS: GAME THEORY, DECISION MAKING CRITERIA, UNCERTAINTY 

CONDITIONS, RISK, STRATEGY, INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORTATION, 
MATHEMATICAL MODEL, MIXED STRATEGIES. 
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РЕФЕРАТ 
Прокудин Г.С. Использование смешанных стратегий при управлении международными 

грузовыми перевозками / Г.С. Прокудин, Т.Г. Хоботня, Ю.А. Третиниченко, Н.В. Копяк // Вестник 
Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический 
сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1(48). 

В данной статье рассматривается использование математического аппарата теории игр с 
природой для моделирования такого социально-экономического явления как процесс перевозки 
грузов в международном сообщении при выполнении доставки собственными или заимствованными 
автомобилями на маршруте Киев–Варшава. Расчёты выполнены на основании существующих 
стоимостей и тарифов для выбранного направления перевозок. 

Объект исследования – процесс управления международными грузовыми перевозками. 
Цель работы – изучение особенностей принятия решения с использованием смешанных 

стратегий. 
Метод исследования – теория статистических решений, а именно теория принятия решений в 

условиях игры с природой. 
Игроком, то есть лицом, принимающим решение, является предприятие, которое выполняет 

перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении и полностью отвечает за 
организацию процесса доставки грузов автомобильным транспортом по маршруту. 

Ситуацию смоделировано при вариантах разного спроса на перевозку. Этот спрос как раз и 
является неопределённостью разных вариаций стратегий природы. 

Предоставлено рекомендации использования четырёх критериев принятия решения: критерия 
Вальда, Севиджа, Лапласа и Гурвица. Рассчитаны и прокоментированы результаты по критериям, 
каждый из которых предлагает новое решение в данной ситуации. 

Представлены расчёты использования смешанных стратегий в табличном процессоре Excel. 
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Постановка проблеми. Під час експлуатації автобуси громадського транспорту підлягають 
природному старінню. Однак, як показує досвід експлуатації, існує багато додаткових чинників, що 
призводять до зменшення довговічності. При ненормальних умовах експлуатації, що неминуче при 
гонитві перевізників за прибутком, ресурс кузова необґрунтовано скорочується у поєднанні із 
несвоєчасним оновленням антикорозійного захисту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для забезпечення довговічності кузовів автобусів 
на належному рівні ще на стадії проектування розробляються ефективні заходи [1]. Застосування 
нових технологій значно покращують якість продукції, що випускається автобусобудівними заводами 
[2]. Також розробляються рекомендації хіміками по антикорозійному захисту кузовів автомобілів [3], 
де детально описані матеріали та технології нанесення антикорозійних покриттів. Однак в процесі 
експлуатації перевізники не додержуються рекомендацій розроблених заводом-виробником [4], що 
спричиняє розвиток структурної корозії каркасу кузова [5]. Також систематичні перевантаження, рух 
з підвищеними швидкостями по дорогам низької якості призводять до руйнування елементів каркасу 
кузова [6]. В роботі [7] обґрунтовано доцільність проведення додаткового антикорозійного захисту та 
акцентовано увагу на тому, що технічний контроль транспортних засобів не передбачає контроль 
наслідків корозії, як це здійснюється в країнах ЄС [8, 9]. Хоча для проведення контролю наявності 
корозії в нашій державі були розроблені рекомендації [10] ще у 2018 р. та до сих пір не введені в дію. 
Таким чином під час експлуатації можуть не відслідковуватись тріщини елементів каркасу кузова та 
прояви корозії на автобусах громадського транспорту. Структурна корозія та інші характерні дефекти 
усуваються в тому випадку, коли вони унеможливлюють експлуатацію. І аж потім експлуатаційні 
організації ставлять автобуси на проведення відновлювальних ремонтів.  

Метою даної статті є розробка рекомендацій по підвищенню довговічності кузовів автобусів 
під час експлуатації. При цьому експлуатуючими організаціями необхідно забезпечити нормальні 
умови експлуатації та своєчасне оновлення антикорозійного захисту.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. На довговічність автобуса впливають фактори, 
які закладені на стадії проектування, виробництва, а також у процесі експлуатації. На стадії 
проектування підбираються матеріали кузова автобуса, способи їх з’єднання, засоби антикорозійного 
захисту. На стадії виготовлення автобуса важливо відслідковувати відповідність технології 
виробництва та конструкторської документації. Під час проектування в конструкцію закладається 
можливість поновлення антикорозійного захисту під час експлуатації. При оновленні 
антикорозійного захисту з доступом до днища автобуса в основному проблеми не виникають. При 
оновленні  антикорозійного  захисту скритих порожнин автобуса, що вже знаходиться вже в 
експлуатації можуть виникати ускладнення. З метою доступу до скритих порожнин виконуються 
технологічні отвори. Для максимальної швидкодії операцій кількість отворів повинна бути 
мінімальною. При цьому внутрішні порожнини каркасу повинні бути сполученими для проникнення 
консервуючи засобів що і забезпечить мінімальну кількість технологічних отворів. 

Під час експлуатації на довговічність кузова автобуса впливають умови експлуатації та 
своєчасне якісне оновлення антикорозійного захисту. Нормальні умови експлуатації – це перевезення 
пасажирів у кількості, що не перевищує технічно допустиму, рух по дорогам І – ІІІ категорій зі 
швидкістю, що не перевищує 50 км/год у місті. Однак в реаліях експлуатації, при перегонах 
перевізників за прибутком, досить часто спостерігається перевантаження, рух з підвищеними 
швидкостями до дорогах низької якості (з вибоїнами, бруківка тощо). В результаті такої експлуатації 
неминуча поява втомних тріщин в елементах каркасу кузова та, як наслідок, потреба у 
відновлювальних ремонтах. Такі ремонти супроводжуються простоями і, як наслідок, додатковими 
витратами. Витрати на ремонт та збитки від простою можуть перевищувати той прибуток, ціною якого 
було виведено автобуси із ладу. Тому в даній ситуації для зменшення негативного впливу ненормальної 
експлуатації автоперевізникам слід вжити заходів, щоб звести негативні чинники до мінімуму.  

Враховуючи сучасні комп’ютеризовані технології автоматизованого проектування, доцільно 
розробити оптимальні маршрути руху міського транспорту.  Для зручності пасажирів увести мобільні 
додатки, що дозволяють відслідковувати пасажирам рух громадського транспорту міста. Такі додатки 
були вже випробувані на деяких маршрутах м. Черкаси, однак широкого розповсюдження по 
незрозумілим причинам ще не набули. Також при розробці нових узгоджених маршрутів потрібно і 
удосконалювати інфраструктуру міста. Проводити капітальний ремонт доріг із паралельним 
облаштуванням зупинок із карманами для посадки-висадки пасажирів. Крім того важливо і розвивати 
доброчесність та культуру водіїв автобусів громадського транспорту.  

Наступним кроком по підвищенню довговічності кузова автобуса буде проведення 
своєчасного оновлення антикорозійного захисту. А саме: усунення пошкоджень лако-фарбового 
покриття, покриття днища мастикою від наслідків руху по дорогам низької якості (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Пошкодження днища автобуса при русі по дорогам низької якості 
Figure 1 – Damage to the bottom of the bus when driving on poor quality roads 

 
Також одним із важливих заходів є поновлення захисту скритих порожнин 1 раз у 2 роки 

експлуатації. Заводом-виробником, як правило, передбачаються технологічні отвори для проведення 
антикорозійної обробки скритих порожнин. Для прикладу представимо технологію оновлення 
антикорозійного покриття поширеного в Україні автобуса «Атаман» А092Н6.  
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Перед нанесенням антикорозійного покриття автобус підлягає мийці та ретельному 
просушуванню. Для підвищення ефективності відновлення доцільно проводити антикорозійний 
захист влітку, при температурі навколишнього середовища вище 20 °С. Технологічні отвори для 
подачі антикорозійних засобів для обробки скритих порожнин, як правило, закриваються пробками. 
Після демонтажу пробок внутрішні порожнини перевіряються на наявність бруду, пилу, вологи, іржі  
та стану антикорозійного покриття. При потребі необхідно промити скриті порожнини гарячою 
водою, при температурі  50–70 °С до витікання чистої води. Після промивки потрібно, щоб вода 
стекла з скритих порожнин елементів каркасу кузова. Потім продути труби стиснутим повітрям та 
дати витримку часу до повного висихання труб.  

Для оновлення антикорозійного захисту зазвичай використовується консервант порогів 
«Мовіль», або його спрощені модифікації «Мовіль-1» та «Мовіль-2», рекомендована товщина 
нанесення яких становить 20 – 40 мкм. 

Якщо розглянути властивості антикорозійних рідин  (табл. 1) [3] то слід відзначити, що 
«Мовіль» без індексів має явну перевагу над його послідуючими модифікаціями. 

  
Таблиця 1 – Порівняльні характеристики антикорозійних рідин за результатами досліджень [3] 
Table 1 – Comparative characteristics of anticorrosive fluids according to research results [3] 

Марка 
нафтового 

складу 

Час до появи корозії, 
годин 

Тиксотроп-
ність 

продукту 

Проникаюча 
здатність 

продукту, мм 

Тепло-
стійкість 
плівки, 

°С 

Влив на 
лакофарбове 

покриття В термо-
волого-
камері 

В камері 
5%-го 

солевого 
туману 

Мовіль 2000 1000 - 80 70 Незначний 
Мовіль-2 - 300 - 90 80 Незначний 

Автоконсер-
вант кузова 

600 4 - - 70 Не впливає 

 
Антикорозійна рідина для обробки скритих порожнин повинна мати такі основні 

характеристики: 
- висока ефективність захисту від корозії; 
- довготривалий захист від корозії; 
- ефективне витіснення води; 
- висока здатність проникнення; 
- припинення процесу корозії при нанесенні покриття; 
- еластичність. 

Якщо розглянути асортимент сучасних засобів захисту від корозії, то можна побачити, що є в 
продажу «Мовіль» з індексом «2», «Унікум», «2А -Трейд», «Люкс», «Oil Right» тощо, відповідно до 
ТУ підприємства, де вони виготовляються. При цьому дослідження ефективності захисту від корозії 
не проводились. Тому доцільним буде використання засобів, які пройшли випробування на 
ефективність та стійкість покриття. 

Сучасним аналогом на сьогодні є антикорозійна рідина Dinitrol ML [11], характеристики якого 
наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Характеристики антикорозійної рідини Dinitrol ML [11] 
Table 2 – Characteristics of anticorrosive liquid Dinitrol ML [11] 

Параметр Значення 
Густина при 23 °С 860 кг/м2 
Вязкість при 23 °С 60 с 
Рекомендована товщина плівки 10 мкм 
Час висихання  1 година 
Стабільність при низьких температурах до -40 °С 
Влив на лакофарбове покриття не впливає 
Стійкість до солевого туману більше 96 годин 
Проникаюча здатність продукту більше 70 мм 
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Як показують характеристики (табл. 2) Dinitrol ML (Mittel) забезпечує антикорозійну стійкість 
покриття в середовищі солевого туману більше 96 годин, при рекомендованій товщині 10 мкм. 

Враховуючи вищевказані переваги доцільно застосовувати антикорозійну рідину  Dinitrol ML. 
Для нанесення  захисного антикорозійного покриття у закритих порожнинах застосовуються 

спеціальні апарати високого тиску. Як показує практика, максимальна ефективність обробки буде 
при безповітряному розпилюванні з тиском понад 40 кгс/см2.  

Для перевірки стану закритих порожнин доцільно використовувати бороскоп (інтерскоп). 
Бороскоп – це портативна відеокамера на довгому, гнучкому щупі з підсвіткою. Цей прилад дозволяє 
виводити зображення, або на екран самого приладу, або на монітор персонального комп’ютера. При 
виявленні корозійних пошкоджень та необхідності поновлення антикорозійного покриття виникає 
потреба у проведенні антикорозійної обробки. При наявності бруду, залишків корозійних відкладень, 
скриті порожнини необхідно промити миючим апаратом високого тиску (наприклад Kärcher тощо). 

Незважаючи на те, що антикорозійна рідина забезпечує виштовхування вологи із 
порожнин/щілин, доцільно просушити автобус після мийки. Ефективне сушіння здійснюється 
тепловими пушками потужністю 25 кВт і потоком повітря до 3000 л/хв. Після ретельного 
просушування здійснюється обробка скритих порожнин за допомогою спеціального обладнання. 

Для обробки днища антикорозійними матеріалами використовуються установки високого 
тиску з безповітряним розпилюванням з тиском 250 – 300 кгс/см2. Такий тиск дозволяє ефективно 
розпилювати в’язку мастику. 

Для прикладу наведено технологію оновлення антикорозійного покриття скритих порожнин 
труб каркасу автобуса «Атаман» А092Н6. На рис. 2 та рис. 3 зображена схема нанесення 
антикорозійної рідини в закриті порожнини каркасу основи автобуса.  

 
Рисунок 2 – Схема нанесення антикорозійної захисної рідини у внутрішні поверхні  

труб основи автобуса (вид з лівого боку) 
Figure 2 – Schematic drawing of the anticorrosion line on the inner surface pipes of the bus base  

(view from the left) 
 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Схема нанесення антикорозійної захисної рідини у внутрішні поверхні  
труб основи автобуса (вид зверху) 

Figure 3 – Schematic drawing of the anticorrosion line on the inner surface pipes of the bus base (top view) 
 
 
На рис. 4 зображена схема нанесення антикорозійної рідини в закриті порожнини каркасу 

задньої частини. 
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Рисунок 4 – Схема обробки скритих порожнин каркасу задньої частини 

Figure 4 – Scheme of processing of empty skirts of the skeleton of the rear part 
 

Слід звернути увагу на те, що деякі отвори, котрі зображені на схемах обробки закриті 
панелями обшивки в салоні та бамперами ззовні. Тому для повного антикорозійного захисту виникає 
потреба демонтажі сидінь та інших елементів, що відкривають доступ до проведення скритих 
порожнин. 

На рис. 5 зображена схема нанесення антикорозійної рідини в закриті порожнини каркасу лівої 
боковини. 

 
Рисунок 5 – Схема обробки скритих порожнин каркасу лівої боковини 

Figure 5 – Schematic of a sample of empty skids of the side frame of the sidewall 
 

На рис. 6 зображена схема нанесення антикорозійної рідини в закриті порожнини каркасу 
правої боковини. 

 
Рисунок 6 – Схема обробки скритих порожнин каркасу правої боковини 

Figure 6 – Scheme of processing of empty skirts for the frame of the right sidewall 
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При експлуатації автобусів неминуче зношування антикорозійного покриття днища. Такі 
пошкодження виникають при русі по дорогам низької якості, під дією продуктів зношування 
дорожнього покриття, піску, дорожнього бруду, каміння. Негативний вплив на антикорозійне 
покриття днища має експлуатація в холодну пору року, особливо при різких перепадах температури. 
Солево-пісчані суміші проти обледеніння доріг також активно зношують антикорозійне покриття. 
При такій експлуатації з-під коліс автобуса проходить бомбардування солево-пісчаними сумішами в 
перемішку з іншим брудом колісних арок, днища, боковин та інших елементів облицювання кузова. 

Тому важливо під час щоденного огляду контролювати цілісність захисту колісних арок та 
бризговиків. При виявленні таких недоліків в найкоротший термін їх усувати. 

Повноцінний доступ до днища відкривається при піднятті автобуса на спеціальному 
підйомнику. Виявивши пошкоджені місця антикорозійного захисту днища автобуса, проводиться 
очищення від іржі, знежирення, покриття перетворювачем іржі (з дотриманням технології 
нанесення), покриття антикорозійним грунтом, а потім покриття мастикою. Всі шари покриття 
просушуються відповідно до умов нанесення покриттів. При значних площах пошкодження днища 
доцільним буде використання піскоструйних апаратів для видалення старого покриття та іржі. У 
такому випадку доцільним буде покриття мастикою всіх труб днища.  

  
Висновки. Для ефективного антикорозійного захисту елементів каркасу кузова потрібно 

використовувати перевірені та сертифіковані засоби. При цьому слід проводити ретельну підготовку 
з використанням сучасного високоефективного обладнання. 

Антикорозійний захист скритих порожнин потрібно проводити один раз у два роки згідно 
розробленої технології, що передбачає обробку скритих порожнин з низу і до підвіконного бруса. 

Під час експлуатації потрібно контролювати стан антикорозійного покриття та негайно 
відновлювати його при пошкодженнях, що підвищить довговічність кузова автобуса. 

  
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Pludek V.R., Design and corrosion control. Macmillan Press LTD, London: Basingstoke,1977.  
2. Рубан Д. П., Крайник Ю. Л., Дзьоба В. В. Нові технології у виробництві кузовів автобусів з 

умов корозії. Забезпечення функціональної стабільності автомобілів та тракторів: Збірник матеріалів 
всеукраїнського науково-практичного семінару. (Харків, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет, 22 травня 2019). Харків, 2019. С. 33 – 34. 

3. Б.Б. Бобович, Г.В. Бровак, Б.М. Бунаков и др. Химики – автолюбителям: Справ. изд. Л: 
Химия, 1990. 320 с. 

4. Автобуси типу А092: Настанова щодо експлуатування А092-0000010 НЕ. Черкаси: ПАТ 
«Черкаський автобус». 2018. 189 с. 

5. Крайник Л. В.,  Рубан Д. П., Рубан Г. Я.  Оцінка зміни фізико-механічних властивостей 
елементів каркасу кузова автобуса в процесі експлуатації. Вісник машинобудування та транспорту.  
Вінниця, 2017. № 1(5). С. 47–51. 

6. Рубан Д. П., Крайник Л.В., Рубан Г. Я.  Оцінка впливу введення площадок низького входу  
„low-entry” в структуру несівного кузова на ресурсні характеристики автобуса в експлуатації. 
Автомобільний транспорт. – Харків, 2018. – № 43. С. 31 – 35. 

7. О безопасности кузова и техническом регламенте. 2017. URL: https://abs-
magazine.ru/article/o-bezopasnosti-kuzova-i%C2%A0tehnicheskom-reglamente-/ (Last accessed: 
08.04.2020). 

8. Gebrauchtbusbewertung. / Omnibus Revue TUV Bus-Report, 8 (124), 2015. – 38 S. 
9. Verband der TÜV e. V.  TÜV Bus-Report, 9, 2018. 19 с. 
10. Рубан Д. П., Крайник Л. В., Рубан Г. Я.  Вдосконалення системи технічного контролю та 

допуску до експлуатації автобусів громадського транспорту. Автомобіль і електроніка. Сучасні 
технології. – Харків, 2019. – № 15. С. 94 – 99. 

11. Dinitrol-Украина. 2020. URL: https://dinitrol-ua.com/ru/antikor/obrabotka_auto/ml/ (Last 
accessed: 14.04.2020). 

 
REFERENCES 

1. Pludek V.R., Design and corrosion control. Macmillan Press LTD, London: Basingstoke,1977.  
2. Ruban, D.P., Kraynyk, Yu.L., Dzjoba, V.V. Novi technologiji u virobniztvi kusoviv avtobusiv z 

umov koroziji. [New technologies in the production of bus bodies due to corrosion]. Ensuring the functional 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



 

299 

stability of cars and tractors: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical seminar. Kharkiv National 
Automobile and Road University, May 22, 2019. Kharkiv, 2019, pp. 33 – 34. 

3. Bobovich B.B., Brovak G.V., Bunakov B.M. et al. (1990) Chimiki – avtolyubiteljam: Sprav. Izd 
[Chemists – Car Drivers: Reference Book]. L: Chimija, 1990. 320 p. 

4. Autobusi tipu A092: Nastanova schodo expluatuvannja A092-0000010 NE. [Buses of type А092: 
Operating Instructions А092-0000010 NE.] Cherkasy: PJSC «Cherkasy Bus». 2018. 189 s. [in Ukrainian]. 

5. Kraynyk, L.V., Ruban, D.P., Ruban, H.Y. Ozinka zmini fiziko-mechanichnich vlastivostej 
elementiv karkasu kusova autobusa v prozesi expluatazii [Estimation of change of physical and mechanical 
properties of the body frame elements of the bus during operation]. Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic 
Institute, Vinnytsya, 2017,  pp. 35 – 40. 

6. Ruban, D.P., Kraynyk, L.V., Ruban, H.Y. Ozinka vplivu vvedennja ploschadok nizkogo vhodu  
„low-entry” v strukturu nesivnogo kuzova na resursni charakteristiki avtobusa v expluatazii [Assessment of 
the introduction of the low-entry “low-entry” platforms into the structure of a fixed body on the resource 
characteristics of a bus in operation]. Automobile transport, Kharkiv, 2018, issue 43, pp. 31 – 35. 

7. On body safety and technical regulations. 2017. URL: https://abs-magazine.ru/article/o-
bezopasnosti-kuzova-i%C2%A0tehnicheskom-reglamente-/ (Last accessed: 08.04.2020). 

8. Gebrauchtbusbewertung. / Omnibus Revue TUV Bus-Report, 8 (124), 2015. – 38 S. 
9. Verband der TÜV e. V.  TÜV Bus-Report, 9, 2018. 19 s. 
10. Ruban, D.P., Kraynyk, L.V., Ruban, H.Y. Vdoskonalennja sistemi tehnichnogo kontrolyu ta 

dopusku do expluataziji avtobusiv gromadskogo transportu [Improvement of the system of technical control 
and admission to operation of public transport buses]. Automobil i elektronika. Suchasni  technologiji – Car 
and Electronics. Modern technology. Kharkiv, 2019  pp. 94 – 99. 

11. Dinitrol-Ukraine. 2020. URL: https://dinitrol-ua.com/ru/antikor/obrabotka_auto/ml/ (Last 
accessed: 14.04.2020). 

  
РЕФЕРАТ 

Рубан Д.П. Умови та заходи по підвищенню довговічності кузовів автобусів громадського 
транспорту під час експлуатації. / Д.П. Рубан, Л.В. Крайник, О.К. Грищук // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2021. – 
Вип. 1 (48) . 

В статті розглянуто умови експлуатації, що впливають на довговічність кузова автобуса та 
запропоновано заходи по підвищенню довговічності кузовів автобусів громадського транспорту під 
час експлуатації. 

Об'єкт дослідження – умови та заходи, що впливають на довговічність кузовів автобусів 
громадського транспорту під час експлуатації. 

Мета роботи – розробка рекомендацій по підвищенню довговічності кузовів автобусів під час 
експлуатації. 

Метод дослідження – аналітичний. 
Проведено аналіз факторів впливу на довговічність кузовів автобусів громадського транспорту 

під час експлуатації. Встановлено, що на довговічність кузовів автобусів впливають умови експлуатації 
та своєчасне поновлення антикорозійного захисту. До нормальних умов відносяться: рух автобусів по 
дорогам І – ІІІ категорій, перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує технічно допустиме 
значення, рух у місті зі швидкістю що не перевищує 50 км/год. Як показує досвід огляду матеріальної 
бази автотранспортних підприємств, 95 % автотранспортних підприємств України не мають 
приміщення для зимової мийки автобусів. Тому в зимовий період необхідно створювати умови та 
здійснювати мийку автобусів від забруднень, спричинених засобами проти обледеніння доріг. 
Розроблено технологію оновлення антикорозійного захисту закритих порожнин каркасу кузова 
автобуса. В результаті проведеної роботи встановлено, що для ефективного антикорозійного захисту 
елементів каркасу кузова потрібно використовувати перевірені та сертифіковані засоби. При цьому 
слід проводити ретельну підготовку з використанням сучасного високоефективного обладнання. 
Встановлено, що антикорозійний захист скритих порожнин потрібно проводити один раз у два роки 
згідно розробленої технології, що передбачає обробку скритих порожнин з низу і до підвіконного 
бруса. Під час експлуатації потрібно контролювати стан антикорозійного покриття та негайно 
відновлювати його при пошкодженнях, що підвищить довговічність кузова автобуса.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОБУС, НОРМАЛЬНІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЗАХИСТ ВІД 
КОРОЗІЇ, ДОВГОВІЧНІСТЬ. 
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ABSTRACT 
Ruban D.P., Kraynyk L.V., Gryshchuk A.K.  Conditions and measures to increase the durability of public 

transport bus bodies during operation. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». 
Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. – Issue 1 (48). 

The article considers the operating conditions that affect the durability of the bus body and proposes 
measures to increase the durability of public transport bus bodies during operation. 

The object of study – conditions and measures that affect the durability of public transport bus bodies 
during operation. 

Objective – development of recommendations for increasing the durability of bus bodies during operation. 
Research Methods – analytical. 
The analysis of factors in the fuel for the car bodywork in the bus transport in the first hour of 

operation was carried out. It has been established that the car body must be replaced with a bus, so that it’s 
possible to use it and it’s possible to immediately renew the anti-corrosion protection. Normal minds are 
presented: a bus route on roads I – III categories, transportation of passengers at roads, I don’t change, 
technically permissible value, I don’t overrun roads at a distance of 50 km / year. I’ll show you how to look 
at the material base of motor transport enterprises, 95% of motor transport companies in Ukraine don’t have 
any notice for a winter bus. In addition, during the winter period, you need to thoroughly think and 
understand that there is a bus and a bus that is due to obstructions and icy roads. Technology has been 
scattered, and the anti-corrosion grease has been closed by a worn empty bus body frame. As a result, the 
robots have been installed, which is effective for the effective anti-corrosion protection of the body elements 
of the body frame, which is necessary and certified. In addition, during the winter period, you need to 
thoroughly think and understand that there is a bus and a bus that is due to obstructions and icy roads. 
Technology has been scattered, and the anti-corrosion grease has been closed by a worn empty bus body 
frame. As a result, the robots have been installed, which is effective for the effective anti-corrosion 
protection of the body elements of the body frame, which is necessary and certified. 

KEY WORDS: BUS, NORMAL OPERATING CONDITIONS, CORROSION PROTECTION, 
DURABILITY. 

  
РЕФЕРАТ 

Рубан Д.П. Условия и меры по повышению долговечности кузовов автобусов общественного 
транспорта во время эксплуатации. / Д.П. Рубан, Л.В. Крайнык, А.К. Грищук // Вестник Национального 
транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 
2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассмотрены условия эксплуатации, влияющие на долговечность кузова автобуса и 
предложены меры по повышению долговечности кузовов автобусов общественного транспорта во 
время эксплуатации. 

Объект исследования – условия и меры, влияющие на долговечность кузовов автобусов 
общественного транспорта во время эксплуатации. 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению долговечности кузовов автобусов во 
время эксплуатации. 

Метод исследования – аналитический. 
Проведен анализ факторов влияния на долговечность кузовов автобусов общественного 

транспорта во время эксплуатации. Установлено, что на долговечность кузовов автобусов влияют 
условия эксплуатации и своевременное обновления антикоррозионной защиты. К нормальным 
условиям относятся: движение автобусов по дорогам I – III категорий, перевозка пассажиров в 
количестве, не превышающем технически допустимое значение, движение в городе со скоростью не 
превышающей 50 км / ч. Как показывает опыт осмотра материальной базы автотранспортных 
предприятий, 95 % автотранспортных предприятий Украины не имеют помещений для зимней мойки 
автобусов. Поэтому в зимний период необходимо создавать условия и осуществлять мойку автобусов 
от загрязнений, вызванных средствами против обледенения дорог. Разработана технология 
обновления антикоррозионной защиты закрытых полостей каркаса кузова автобуса. В результате 
проведенной работы установлено, что для эффективного антикоррозионной защиты элементов 
каркаса кузова нужно использовать проверенные и сертифицированные средства. При этом следует 
проводить тщательную подготовку с использованием современного высокоэффективного 
оборудования. Установлено, что антикоррозийную защиту скрытых полостей нужно проводить один 
раз в два года согласно разработанной технологии, которая предполагает обработку скрытых 
полостей с нижней части и к подоконному брусу. Во время эксплуатации нужно контролировать 
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состояние антикоррозийного покрытия и немедленно восстанавливать его при повреждениях, что 
повысит долговечность кузова автобуса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОБУС, НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗЩИТА ОТ 
КОРРОЗИИ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. 
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Introduction.  
It is known that the cooling and the lubrication of the engine parts are the main functions of the 

motor oil and must be implemented in the entire range of engine operating modes. To meet these 
requirements, the engine oil must have certain properties or quality [1]. However, in some cases, the cooling 
and lubricating functions of the oil may be impaired. Such cases include the use of inappropriate quality oil, 
abnormal operating conditions, as well as the entry of various foreign substances into the oil (Fig. 1).   

As a result, the engine can receive various kind of damage due to the lubrication failure of the 
rubbing parts. In practice, this may be the reason for the owner's complaints on the quality of the 
maintenance work, earlier performed by the technical service organization, or even on the quality of the 
vehicle produced by the manufacturer and sold by the dealer. The dispute between these parties can 
subsequently become the subject of an auto-technical expertise on the vehicle engine that will carry out a 
study of its technical condition in order to determine the fault cause [2]. 

Analysis of recent research and publications.  
The main problems with engine oiling in operation is often associated with improper oil additives for 

the engine or their degradation (oil aging). For example, motor oil may be lacking in the required amount of 
some additives that are necessary for the reliable engine operation, including extreme pressure agents, 
antioxidant, detergent, anti-corrosion, antiwear, friction modifiers, dispersants, etc. [3, 4]. Moreover, in a 
number of cases it is found that all the necessary additives were present in original oil, but they were 
depleted (degraded) as a result of oil aging [5, 6]. 

Another problem with the quality of motor oil is often revealed during an expert study of the engine 
fault causes [2]. So, there are difficulties in correctly determining the symptoms of breaking of the oil 
working properties. If the symptoms are determined non-correctly or non-completely, it will be difficult to 
confirm in study that oil is the cause of such fault. 
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Figure 1 – General effects of various factors on the engine oil properties in operation [2] 

 
It is known that in the oil aging process there is a change in the concentration, structure and 

efficiency of oil additives due to decomposition, interaction with fuel combustion products, oil oxidation, 
filter elements and parts [7]. For example, the base number decrease (concentration of detergents) in 
operation is accompanied by the accumulation of acidic products in oil, which can cause corrosive wear of 
the parts. Particularly dangerous is the entry of light fuel fractions into oil; they have low oxidation stability 
[8]. When contaminated with fuel, motor oil oxidizes much faster, since the organic acids and deposits 
formed during oxidation further deteriorate the oil quality [9]. As a result, it is possible the oil viscosity 
reduce with its properties deterioration. But more often, on the contrary, there is an intensification of the 
processes of sludge and slag deposition in the engine up to the strong oil thickening and the sediment 
formation [1]. 

Usually, the state of motor oil degraded for one reason or another is described by the terms «slag» 
(soft deposits) and «varnish» (hard or varnish deposits) [10]. However, this division is conditional, since the 
real picture of motor oil conditions is much broader [2, 11]. Moreover, one of the main factors of 
catastrophically rapid oil aging is the use of inappropriate fuel [2, 8, 9].  

The term «inappropriate» in this context does not mean individual impurities, for example, of diesel 
fuel (its content in gasoline leads mainly to octane decrease and combustion problems, including knocking), 
but a certain gasoline chemical composition. It is the deviation in the fuel composition that can cause the 
rapid oil aging and the deposit formation on the walls [12]. 

The effect of fuel on motor oil is obviously due to the lack of a complete sealing of the cylinder 
volume by the piston rings. Unvaporized fuel settles on the cylinder walls where it mixes with oil and can be 
dropped off into the oil pan by the piston rings. In addition, not only droplets and fuel vapors, but also the 
breakthrough of the products of combustion through the piston rings into the crankcase can have a chemical 
effect to oil and cause a change in its properties [13]. 

As practice shows, such changes in motor oil are found and described in many sources [1, 2, 5, 8]. At 
one time, the cause of these changes caused the various controversies, but in recent years, evidence has been 
obtained that the cause of the changes can be the effect of gasoline, which has specific properties [2, 14]. 
Accordingly, when studying the cause of an engine fault, the main question becomes the cause for the 
acquisition of such properties by gasoline. However, the lack of sources of such gasoline in some local 
markets makes such cases rare and the available data incomplete. This feature, on the whole, makes it 
difficult to study and describe this phenomenon in detail.  

The goal of the work is to develop a method that can be used for the tasks of auto-technical 
expertise and can help clarify the types and symptoms of various effects on motor oil, as well as determine 
the causes for the changes in its properties when the engine is running. 

To achieve this goal, it is necessary to analyze the various factors that affect the engine in vehicle 
operation, including the basic regularities of their action on the fuel used. 
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Main material presentation. 
Motor oil can change its properties as a result of the following four main operational causes, 

including [1, 2]: 
1)  faults of the engine systems, as ventilation, cooling, fuel supply, as a result of which the foreign 

substances, including fuel and operating fluids, enter oil and affect its properties, 
2) abnormal modes and conditions in the car operation that could affect the oil properties, 
3) non-standard additives in to oil, for example, in order to improve some engine characteristics, 
4) incorrect choice of oil, it does not correspond to the engine requirements and the specifications of 

the car manufacturer, as a result oil properties deteriorate rapidly. 
Indeed, accelerated aging of normal quality oil often appears under the faults of engine systems 

effect. Such systems and their faults include: 
1) engine ventilation system, when a large amount of water condensation forms in the engine during 

operation, 
2) cooling system, if coolant gets into the oil, 
3) fuel system, when a large amount of fuel enters oil and causes its dilution. 
In addition, various foreign substances can enter oil and lead to its rapid aging if the fuel properties 

do not meet the requirements of standards and regulations [16]. Most of these faults can be determined by 
diagnostic testing, with the exception of the analysis of the properties of fuel and oil, carried out in 
specialized chemical laboratories [17]. 

The use of special modes and conditions in the car operation can effect on oil and its rapid aging. 
Such conditions often include long service intervals when they do not correspond to the engine operating 
conditions and / or the properties of using oil, short starting periods without complete engine warm-up, 
especially in the cold season, as well as long-term idling [2, 6]. 

The main symptoms of the use of such modes and car overrun are often associated with the loss of 
detergent properties by oil, which directly leads to increased carbon formation in the engine internal cavities 
(Fig. 2). Such changes include the formation of significant deposits with special properties on the inner 
surfaces of the engine walls – greasy, loose, with large particles and sediment into motor oil [18]. In some 
cases, the piston rings are blocked / coked in the piston grooves [2]. Practice shows that these processes are 
not always the symptoms of natural aging of normal quality oil or the use of oil of inappropriate quality. 

 

   

a                                                                             b 

Figure 2 – Typical examples of changes in the properties of motor oil in the form  
of solid high-temperature (a) and greasy low-temperature deposits (b) 

 
Influence of the fuel composition and properties on the oil aging process.  
It is known that in the gasoline production, one of the main tasks is to ensure the required octane 

number (RON). It is possible to produce gasoline with a high octane number in two ways: a complex 
technological one, which causes a high cost of the resulting product, and a simpler and cheaper one, when 
the special additives (antiknock agents) input into cheap gasoline. Thus, one of the currently widespread 
methods of increasing the gasoline octane number is based on the addition of methyl tert-butyl ether 
(MTBE). In addition, isopentane, isooctane, neohexane, benzene, toluene, acetone, ethyl alcohol, etc. are 
also used as antiknock agents [5]. 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



305 

In past years, the addition of ferrocene (containing iron compounds) active components to fuel was 
widely used to increase the octane number of gasoline [2, 5]. At present, the use of ferrocenes does not 
comply with international environmental standards; therefore such additives are not used in high-quality fuel 
[19]. However, in addition to ferrocenes, there can be more serious changes in gasoline [2], which directly 
cause accelerated oil aging (Fig. 3): 

1. Gasoline contains impurities – waste of petrochemical production, added to reduce the cost of 
fuel. 

So, in the production of synthetic rubbers, by-products are formed, which contain a lot of unsaturated 
hydrocarbons. Such substances can be added to gasoline to increase the octane number. During the fuel 
combustion, especially at the high compression ratio typical of modern engines, a high temperature is 
reached in the combustion chamber, which causes the formation of nitrogen oxides. In the presence of 
unsaturated hydrocarbons, nitrogen oxides form nitroesters. 

 

   

a                                                                     b 

Figure 3 – Typical examples of changes in the properties of motor oil when exposed to low-quality fuel: 
sediment formation (a) and its transformation into a rubbery mass (b) 

 
These are non-volatile compounds, which easily settle on the cylinder walls and are removed into the 

engine crankcase pan by oil scraper rings. At temperatures of about 100°C typical for oil in the crankcase 
pan, nitroesters decompose to form acids. Further, the acids quickly react with alkaline oil additives, and 
then form soap and cause quick oil thicken until it turns into rubbery sediment with a complete loss of 
fluidity [14]. 

2. Gasoline contains unsaturated hydrocarbons, which are intermediate products of the gasoline 
production process itself. 

It is known, the finished products of any chemical factory are strictly controlled. However, the 
control of semi-finished products can be weaker. Rejects in individual batches of the product are possible; 
the losses during intermediate operations associated with spillage or evaporation of components may not be 
completely excluded too. The octane number of the intermediate is high, but it can contain significant 
amounts of unsaturated hydrocarbons. If they enter in gasoline, the process in the engine follows the same 
chain as in the case of waste above – nitroesters-acids-soap [2, 14]. 

3. Gasoline contains some substances in excess of the permissible amounts. 
 For example, low-octane grade gasoline can be converted to high-octane grade by adding alcohol as 

an inexpensive antiknock agent. At the same time, the share of ethyl alcohol can easily be increased to 20%, 
though the current standards and regulations restrict the content of this component of 5-10%. The chemical 
action between the products with motor oil leads to partial oxidation of ethanol (products of incomplete 
combustion of gasoline with a high ethanol content). As a result, a viscous (thickening) additive precipitates 
in oil. 

This case is especially typical for the modern engines with low-viscosity (energy conserving) oils 
with a viscosity of SAE 5W20 or 0W20, which is achieved by a significant increase in the content of the 
thickening additive.  

In fact, this triggers the process of rapid oil aging. This process does not stop even with the 
subsequent refueling of the car with high-quality fuel – to stop the oil aging, as a rule, is possible only by 
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means of its early replacement. As a result, when the car runs several thousand, and sometimes hundreds of 
kilometers, the layer of deposits increases very fast, simultaneously the oil level in crankcase pan falls down 
too much. It leads to a breakdown in oil supply due to its insufficient level in the crankcase, although the oil 
did not leave the engine. 

Common to all of these ways of changing the gasoline properties is that they are poorly recognized 
using standard analysis methods that are usually used in fuel quality control. So, the main characteristics of 
gasoline, most of which are physical parameters (octane number, volatility, etc.), remain within acceptable 
values. 

Method of investigating the faults associated with oil quality, when providing auto-technical 
expertise.  

There is a number of methods that make it possible to diagnose oil properties changing during 
operation [20, 21]. However, the methods use for cars of the mass sector, especially for operative detecting 
deviations, is actually impossible both due to the high cost of equipment and due to absence of all needed 
functions in the car on-board diagnostics systems. As a result, when conducting research within the 
framework of an auto-technical expertise, a change in motor oil properties is recorded only at the final stage 
of operation, just after failure. Then it is difficult to determine all the causal relationships between the failure 
and the oil properties, that does not allow to detect exactly and immediately whether the change in the oil 
properties could cause the fault.  

By itself, a deviation in the oil properties is not at all necessarily the cause of the engine fault – it is 
equally important to find a correspondence between the damage on the parts and the deviations in the oil 
properties that caused them. First of all, the symptoms of changes in oil properties should be divided 
according to the nature of the effect on the engine into general and local. So, general simptoms of changes in 
oil properties can be designated the volumetric changes, for example, the appearance of a sediment in the 
volume of oil, a significant increase in viscosity up to loss of fluidity, as well as strong carbon formation and 
deposits on the walls [2, 5, 9]. 

Usually, such change in properties leads to decrease in the oil supply to individual or even to all 
friction pairs, at some or all engine operating modes, that depends on the degree of change in properties and 
the rate of such change. The resulting increase in viscosity (thickening) of oil prevents normal lubrication 
and cooling of the bearings, and the formation of sediment in the oil volume can partially or completely close 
the oil pump strainer. This will cause a breakage of lubrication for all bearings, regardless of engine 
operating mode, temperature and other parameters. 

In addition to general changes in properties, local problems are also possible. They conditionally 
include the deterioration of certain oil properties, for example, detergents. The symptom of this process 
appears in view of local deposits are formed on certain surfaces. An example is the formation of significant 
deposits on the piston ring sealing zone, which is accompanied by blocking of the grooves in the oil scraper 
rings, and in severe cases, all the piston rings in the piston grooves (Fig. 4). Such picture is more often 
observed when using oil that is not intended for the operating conditions of the engine and is not designed for 
high loads and temperatures [2]. 

 

    
a                                                                      b 

Figure 4 – Blocking of the grooves in the oil scraper rings (a) and the  
entire piston sealing zone (b) due to the use of oil that is not suitable for the engine. 
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Obviously, at the preliminary stage of expert examination of a faulty engine, it is not always possible 
to determine, that the fault is due to the oil properties. In this case, it is advisable to take samples of oil and 
fuel, and save them. If in the process of subsequent engine disassembly, a suspicion of a connection between 
the oil properties and engine damage is confirmed, their research will be necessary. 

On the other hand, you should separate the cause of the fault and its consequences. In many cases, a 
change in the oil properties is caused by the degradation of its additives. For example, the degradation of 
thickening additives usually results in sludge formation as described above. At the same time, strong carbon 
formation can be associated with the loss of properties of other additives, including detergents and 
antioxidants.  

Features of expert study in the presence of symptoms of oil exposure to fuel.  
For gasoline engines, one of the main factors of oil degradation can be fuel [17], if it contains the 

strongest substances, including the already mentioned unsaturated hydrocarbons and alcohols. When even 
small quantities of them enter the crankcase pan through the piston rings, such substances can cause rapid 
changes in oil. 

Based on this, in some of the most difficult cases, it may be necessary not only to determine the fuel 
and oil properties for comparison with data of regulatory documents on the main physical and chemical 
parameters. In addition, it is necessary to study the chemical composition using spectral analysis methods – 
to accurately determine the additives that make up the oil, as well as foreign substances and contaminants 
[17]. All these data are used further to study the causes for the change in oil properties (if found) and its 
effect on the operation of engine units and parts.  

When it is required to determine the cause why oil has lost its main properties and has turned into a 
rubbery mass, the chemical research occurs the serious difficulty for specialized laboratories. The main 
reason for the difficulty follows from the fact that conventional research of fuel and oil quality by standard 
methods has limited applicability. So, it prevents for answering the question: whether there is a causal 
relationship between the properties of fuel and changes in oil properties. In many practical cases, such 
research provide nothing. For example, fuel was filled too long ago and was used up just as long ago. In such 
case there will be no traces of foreign substances in the fuel sample. 

It is clear that if there are no signs of the effect of fuel with abnormal properties on the engine, or 
they cannot be found, it is useless to conduct oil research. The results simply have nothing to apply, and they 
do not say anything. This is especially true of some attempts to determine the cause of engine fault only by 
analyzing the properties of fuel and oil. In fact, when the cause of the changes in motor oil properties is not 
obvious, further attempts to detail the study only increase the uncertainty. In this situation it seems 
appropriate to use logical methods.  

Results of the logical analysis of fuel to oil exposure.  
It is known that when any factor affects the technical condition of the engine, the cause-and-effect 

relationships of emerging faults can be structured and presented as a logical graph [22]. In this case, it 
becomes possible to practically use some available data when determining the causes of engine faults. 

So, when fuel effects on motor oil, it is possible to use the already known results of logical analysis 
of internal combustion engine damage. If a lubrication failure is considered [15], a part of the graph with the 
specifying signs (Fig. 5a) can be selected for further research. 

For practical use in the tasks of auto-technical expertise, it is necessary to expand and detail that part 
of the general graph of this type of damage, which describes the effect of fuel with changed properties. To 
this purpose, it is first advisable to identify all types of effects on motor oil, after that to find out which of 
them are due to fuel. As severe changes in oil properties usually lead to engine failure (and this is often 
observed in practice [2]), therefore the causal relationships between various factors and motor oil properties 
can be represented as the following logical graph (Fig. 5b). 

This graph, as well as the logical circuit of specifying features (Fig. 5a), gives only a general picture 
of the logical circuit, since it takes into account the main events, but does not indicate their main symptoms. 
In addition, only some of the events indicated in Fig. 5b are associated with fuel exposure. Therefore it is 
necessary to consider in more detail the causes and symptoms of fuel with altered properties effect on motor 
oil and engine failure. 

Consider the data that were obtained in various expert studies over a long period [2] and associated 
with changes in motor oil properties. When analyzing this data, the main attention should be paid to the 
sources of the appearance of gasoline with altered properties. This can help to determine the event underlies 
the entire chain of this type of fault mechanism. Analysis of the fuel market and known cases of motor oil 
exposure to fuel leads to a variety of possible causes of entry of foreign substances in gasoline. Among them, 
the following can affect the rapid oil aging: 
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a                                                                            b 

Figure 5 – Description of the failure event when abnormal changing the motor oil properties using a logical 
graph: a) the symptoms of oiling failure when oil exposure to fuel (logical analysis is performed in the 

direction from bottom to top [15], logical circuit marked by red), b) a simplified logic graph for describing 
an engine failure event as a result of a general change in motor oil properties in operation 

 
1) non-market regulation of pricing in the fuel market, which is typical for some countries, especially 

during crisis periods in the economics, 
2) presence of chemical plants in considering area, 
3) weak control over the participants of the fuel market by the state regulator, 
4) insufficient control of environmental services over disposal and utilization of industrial waste. 
Without going into a detailed description of each of these causes, the following can be noted. The 

modified fuel does not necessarily affect the motor oil. For the effect to become noticeable, certain 
conditions or some secondary concomitant factors are necessary. They allow and / or enhance motor oil 
exposure to fuel. In particular, it may be some design factors, which include the following: 

1) fuel type: failures due to oil exposure to the changed fuel are noted only for gasoline engines, 
2) compression ratio: the engines with a low compression ratio are less sensitive to fuel 

characteristics, 
3) the year of manufacture of the car: the effect is similar to the compression ratio, since the engines 

of previous years, as a rule, had a low compression ratio, 
4) gasoline octane number: it also depends on the design of the engine and its compression ratio, 
5) the initial oil viscosity is one of the most important parameters, it is given in the car operation 

manual and can be considered as a constructional parameter.  
In addition to constructional ones, there are also accompanying operational factors that enhance of 

motor oil exposure to modified fuel and the engine as a whole, and this action depends on the vehicle driver: 
1) average vehicle speed: this extremely important operational parameter determines the operating 

interval in hours between services and oil life by the engine operating time in motor vehicle hours, 
2) service mileage interval: the parameter refers to constructional parameters, because it is set by the 

car operating manual, but under some conditions it can be changed in one direction or another by the driver, 
that in fact makes it operational parameter. 

It should be also noted there is another group of operational factors that depend on the driver 
conditionally. This includes, for example, the number of oil refineries, fuel storage bases and gas stations in 
the region of operation. Usually, in general, the more there are, the less the probability the modified fuel will 
get into the fuel tank of a particular car when refueling it.  

Despite the generally understandable nature of causal relationships, it is not yet possible to obtain the 
reliable quantitative estimates of all the factors above. The main difficulty is that there is no unambiguous 
correspondence between the causes for the appearance of gasoline with altered properties and the results of 
motor oil exposure to it. Also the above processes are random in nature. As a result, attempts to give any 
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mathematical description of the problem, as it is usually done, in order to estimate the probability of this type 
of fault, are difficult and do not lead to any equations that are useful for practical application.  

In such conditions, it is advisable to apply the structuring of the fault mechanisms based on logical-
probabilistic methods, including the fault tree analysis (FTA) method. This makes it possible to use the 
logical graphs which have already been built for other types of engine faults [15]. Then, taking into account 
the structural composition of causes, symptoms and operating factors above, it is possible to obtain a fairly 
simple logical graph for the engine failure in case of motor oil exposure to altered fuel (Fig. 6). 

 

 
Figure 6 – An example of a description of the causal relationship between the appearance  

of fuel with altered properties and the engine failure using a logical graph 
 
The algorithm for determining the failure cause means analyzing along the graph in the direction 

from the engine failure event. In this case, the graph takes into account the entire mechanism of the damage 
occurrence and development, starting from the base events that initiate the failure and actually determine the 
failure causes. This makes it possible to use the logical method in expert practice for a preliminary selection 
the research direction and further clarification the failure causes. At the same time, the graph includes and 
takes into account practically all known types of motor oil exposure to fuel. With a sufficiently high rate of 
logical graph details, this helps to avoid gross errors in determining the engine failure cause. 

Conclusion  
Out of the known faults that occur in the automotive engine operation due to changes in the motor oil 

properties, the most serious in terms of consequences induced are those caused by gasoline if it has 
deviations from normal composition and contains various abnormal substances, including unsaturated 
hydrocarbons and alcohols. The strongest effect of these substances on motor oil properties is observed in 
modern engines with high compression ratio, when they are operated on low-viscosity oils at low speeds at 
extended service intervals. This effect is of general nature and can cause rapid degradation of oil additives, 
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sludge formation and engine failure due to poor bearing lubrication. At the same time, the analysis of the fuel 
and oil properties in specialized chemical laboratories does not always allow us to accurately determine the 
cause-and-effect relationship between the engine damage and the changes in the fuel and oil properties. That 
is why there is a reason to believe that the logical methods may be promising for the practical determination 
of this type of fault causes when conducting an expert study of engine technical condition. 
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ABSTRACT 

Sarayev A.V., Khrulev A.E. Failure mechanisms caused by motor oil degradation and their study as 
part of expertise of technical condition of gasoline car engines. Visnyk of National Transport University. 
Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv. National Transport University, 
2021. – Issue 1 (48). 

The article considers the main symptoms and causes of accelerated motor oil aging in the gasoline 
engine operation. This process is revealed when conducting auto-technical expertise and is caused by motor 
oil being exposed to various constructive and operational factors. 

The object of the study is the automotive internal combustion engine affected by fuel and motor oil 
that have abnormal properties. 

The goal of the work is to develop a method that can be used for the tasks of auto-technical expertise 
and can help clarify the types and symptoms of various effects on motor oil, as well as determine the causes 
for the changes in its properties when the engine is running. 

The research method is experimental-theoretical and includes the analysis of a large amount of data 
that were obtained during auto-technical expert research and demonstrated how various factors affect motor 
oil properties. To solve the problem, an algorithm for logical analysis has been developed that determine the 
nature of motor oil exposure to fuel. It describes the causal relationships between the failure event and the 
underlying events that initiate the change in oil properties. A logical graph is obtained for the analysis of 
causal relationships and determination of the failure cause due to lack of bearing lubrication that occurs as a 
result of oil exposure to fuel, which includes the formation of deposits, sediment, changes in oil viscosity. 

The practical application of the method is most expedient in the tasks of auto-technical expertise of 
engine faults. The obtained results help avoid gross errors in determining the cause of the formation of 
sediment in oil and/or deposits on the walls. 

Based on large factual material, it has been determined that the processes of oil exposure to fuel are 
random. However, attempts to obtain a mathematical description of the problem in order of assess the 
probability of this type of failure are complex and do not lead to any useful equations for practical 
application. In such conditions, the use of the developed logical algorithm becomes the most expedient, 
especially when determining the causes of engine failures, when they are caused by the use of abnormal fuel. 

KEYWORDS: INTERNAL COMBUSTION ENGINE, FUEL, OIL, DEGRADATION, FAILURE. 
 

РЕФЕРАТ 
Сараєв О.В. Механізми виникнення несправностей, викликаних старінням моторного мастила, 

і їх дослідження в завданнях експертизи технічного стану бензинових двигунів автомобілів   
/ О.В. Сараєв, О.Е. Хрулєв  // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні 
науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

У статті розглянуті основні ознаки та причини прискореного старіння моторного мастила в 
експлуатації бензинових двигунів, що виявляються при проведенні автотехнічної експертизи та 
викликаються комплексною дією різних конструктивних і експлуатаційних факторів. 
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Об'єкт дослідження – двигун внутрішнього згоряння при впливі палива і моторного мастила, 
що мають нештатні властивості. 

Мета роботи – розробка методу, який може застосовуватися для завдань автотехнічної 
експертизи й дозволяє уточнювати види та ознаки різних впливів на моторне мастило, а також 
визначати причини зміни його властивостей в експлуатації двигунів. 

Метод дослідження – експериментально-теоретичний, включає аналіз великої кількості даних, 
отриманих при проведенні автотехнічних експертних досліджень, про вплив різних чинників на 
властивості моторного мастила. Для розв'язання проблеми розроблено алгоритм логічного аналізу 
характеру впливу палива на мастило, що описує причинно-наслідкові зв'язки між подією відмови та 
базисними подіями, що ініціюють зміну властивостей мастила. Отримано логічний граф для аналізу 
причинно-наслідкових зв'язків і визначення причини відмови через порушення змащення 
підшипників внаслідок впливу палива на мастило, в тому числі при утворенні відкладень, осаду, 
зміну в'язкості мастила. 

Практичне застосування методу найбільш доцільно в задачах автотехнічної експертизи 
несправностей ДВЗ. Отримані результати дозволяють уникнути грубих помилок у визначенні 
причини утворення осаду у мастилі  або відкладень на стінках. 

На підставі великого фактичного матеріалу встановлено, що процеси впливу палива на 
моторне мастило мають випадковий характер, однак спроби дати якийсь математичний опис 
проблеми, з метою оцінити ймовірність появи несправності даного виду, ускладнені й не призводять 
до отримання будь-яких залежностей, корисних для практичного застосування. В таких умовах 
використання розробленого логічного алгоритму стає найбільш доцільним, особливо, при визначенні 
причин несправностей ДВЗ, викликаних використанням нештатного палива. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ, ПАЛИВО, МАСТИЛО, 
ДЕГРАДАЦІЯ, ВІДМОВА. 

 
РЕФЕРАТ 

Сараев А.В. Механизмы воззникновения неисправностей, вызванных старением моторного 
масла, и их исследование в задачах экспертизы технического состояния бензиновых двигателей 
автомобилей  / А.Э. Хрулев, А.В.  Сараев // Вестник Национального транспортного университета. 
Серия «Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассмотрены основные признаки и причины ускоренного старения моторного масла 
в эксплуатации бензиновых двигателей, выявляемого при проведении автотехнической экспертизы и 
вызванного комплексным действием различных конструктивных и эксплуатационных факторов.  

Объект  исследования – двигатель внутреннего сгорания при воздействии топлива и 
моторного масла, имеющих нештатные свойства.  

Цель работы – разработка метода, применимого для задач автотехнической экспертизы и 
позволяющего уточнять виды и признаки различных воздействий на моторное масло, а также 
определять причины изменения его свойств в эксплуатации двигателей. 

Метод исследования – экспериментально-теоретический, включает анализ большого 
количества данных, полученных при проведении автотехнических экспертных исследований, о 
влиянии различных факторов на свойства моторного масла. Для решения проблемы разработан 
алгоритм логического анализа характера воздействия топлива на масло, описывающий причинно-
следственные связи между событием отказа и базисными событиями, инициирующими изменение 
свойств масла. Получен логический граф для анализа причинно-следственных связей и определения 
причины отказа из-за нарушения смазки подшипников вследствие воздействия топлива на масло, в 
том числе, при образовании отложений, осадка, изменении вязкости масла.  

Практическое применение метода наиболее целесообразно в задачах автотехнической 
экспертизы неисправностей ДВС. Полученные результаты позволяют избежать грубых ошибок в 
определении причины образования осадка в масле и/или отложений на стенках.  

На основании большого фактического материала установлено, что процессы воздействия 
топлива на моторное масло носят случайный характер, однако попытки дать какое-либо 
математическое описание проблемы с целью оценить вероятность появления неисправности данного 
вида, затруднены и не приводят к получению каких-либо зависимостей, полезных для практического 
применения. В таких условиях использование разработанного логического алгоритма становится 

Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету»



314 

наиболее целесообразным, особенно, при определении причин неисправностей ДВС, вызванных 
использованием нештатного топлива. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ТОПЛИВО, МАСЛО, 
ДЕГРАДАЦИЯ, ОТКАЗ. 
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Постановка проблеми.  
Транспорт є основоположною галуззю, яка забезпечує потребу людей у перевезеннях. 

Соціальне значення транспорту зводиться до підвищення працездатності й продуктивності праці 
громадян за рахунок знижень транспортної втоми при щоденних поїздках. Розвиток транспорту 
прискорює переміщення населення, поліпшує культурний рівень і суспільний настрій. 
Основною рисою сучасної цивілізації стала урбанізація: починаючи з 2000 р. половина населення 
світу проживає в містах. Міст мільйонників стає все більше, а однією з головних проблем сучасного 
великого міста стала глобальна криза нормального функціонування міського середовища  внаслідок 
структурного росту рівня автомобілізації, перенасичення дорожньо-вуличної мережі транспортними 
потоками. Це приводить до різкого погіршення показників транспортного обслуговування населення, 
виникненню автомобільних заторів, росту рівня шуму і забруднення, зниження швидкості 
пересування та збільшенню числа жертв дорожньо-транспортних подій. 

У великих містах спостерігається значне погіршення ситуації в пасажирських перевезеннях, 
інтенсивна автомобілізація призвела до різкого зниження швидкості міського транспорту. Так, 
громадський транспорт у середньому рухається зі швидкістю меншою ніж 30 км/год, виділені смуги 
часто займаються іншими учасниками дорожнього руху з метою пришвидшення проїзду або 
паркування. 

Основне транспортне навантаження у великих містах бере на себе метрополітен, але 
залишається проблема «спальних» мікрорайонів, які ним не охоплені. Зокрема, в Києві таким 
житловим масивом є Вигурівщина-Троєщина, в якому проблема транспортного сполучення стоїть 
дуже гостро. 

В рамках Міжнародного саміту мерів (IMC), який пройшов 9 жовтня 2018 року в Києві, 
концерн Daimler запропонував українським містам реалізувати систему транспорту BRT (Bus Rapid 
Transit або метробус), яка вже функціонує в 200 мегаполісах світу. Вона цілком може замінити 
дорогий метрополітен, а реалізована може бути за 1-2 роки. Також важливою складовою BRT 
системи є спеціальні зупинки. Посадка пасажирів в автобуси відбувається не на звичайних зупинках, 
а на спеціальних терміналах (станціях), які обладнані турнікетами, де відбувається оплата за проїзд. 
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Головною економічною перевагою швидкісного автобуса перед звичайним є значно менша 
витрата палива в перерахунку на перевезення одного пасажира. Цього досягають за рахунок 
раціональних, спеціально розрахованих режимів руху – автобус спочатку розганяється до певної 
швидкості, а потім «на вибігу», «накатом» під'їжджає до зупинки. Фактично витрата палива така ж, 
як і в міжміському режимі. Економічність підвищується ще й через те, що станції BRT віддалені одна 
від одної набагато більше, ніж звичайні автобусні зупинки. Якщо українськими нормативами 
передбачено відстань між автобусними зупинками в 400 – 600 метрів, то відстань між станціями BRT 
становить 800 метрів і більше [1]. Таким чином,  метробус поєднує переваги метрополітену, проте 
має, порівняно, невелику вартість (0,4–3 млн. євро залежно від складності лінії) та високу швидкість 
будівництва, адже можуть використовуватися вже існуючі магістралі у містах (зазвичай така лінія 
будується за 1-2 роки, у порівнянні з 3-10 років для метрополітену).   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження метробуса, вибору 
маршруту його руху, а також визначення характеристик рухомого складу, який може 
експлуатуватися на маршрутах метробуса, та його експлуатаційних властивостей присвячено ряд 
робіт. 

Так в роботі [1] визначено перспективи використання системи BRT в Україні та встановлено, що 
вона відрізняється вищими експлуатаційними характеристиками порівняно зі звичайними автобусними 
маршрутами (швидкість, надійність, провізна здатність), а за деякими параметрами (зокрема, за 
швидкістю) порівняна з системами легкорельсового транспорту (швидкісного трамваю). В якості 
рухомого складу запропоновано використовувати триланкові низькопідлогові автобуси з гібридною 
силовою установкою та задньою керованою віссю другого причепа. 

У [2] виконано порівняльний аналіз конструкції метробусів. Автором встановлено, що на лінії 
BRT, як правило, курсують автобуси особливо великої місткості (18 або 22, 24, 25 м), що мають 2 або 
3 ланки та 3-5 осей. В якості силової установки, в основному, використовуються дизелі, рідше газові 
та електродвигуни. 

Питанню маневреності метробусів присвячені роботи [3-4]. Так, в роботі [3] показано, що при 
реалізації системи BRT виникає ряд труднощів, пов’язаних, перш за все, з прокладанням 
траси. Визначено максимальне зміщення траєкторії причепів щодо траєкторії автобуса для дво- і 
триланкових метробусів, а відповідно і їх габаритна смуга руху. Для триланкових метробусів 
габаритна смуга руху (ГСР) складає 9,9 м, що значно перевищує допустиму за DIRECTIVE 
2002/7/EC. Зменшити ГСР метробуса можна за рахунок керованих коліс (oсі) причепа. 

У роботі [4] визначено показники маневреності триланкового метробуса різних 
компонувальних схем, за якими встановлено, що метробус з першим причепом з рознесеними осями і 
передньою керованою віссю і другим причепом з наближеними осями значно кращий порівняно з 
автопоїздом з двома причепами з наближеними осями. 

Питання щодо проектування, планування, реалізації та функціонування систем швидкісного 
автобусного сполучення розглянуто в роботі [5]. Автором проаналізовано системи BRT у великій 
кількості міст на шести континентах, зокрема, Аделаїді, Оттаві, Окленді, Ахмедабаді та ін. 

У роботі [6] розглянуто проблеми, які виникають при впровадженні систем BRT, на основі 
п’ятирічних досліджень у Чилі. 

Метою роботи є вибір і обґрунтування маршруту метробуса в місті Києві. 
Виклад основного матеріалу.  
Вигурівщина-Троєщина – житловий масив у Деснянському районі міста Києва (рис.1). 

Чисельність населення складає близько 300 тис. осіб (на 2012 р. – 267,3 тис. осіб).  Є другим за 
величиною житловим масивом в Україні і займає територію 3265 га. [7] 

Масив є достатньо віддалений від станцій Київського метрополітену. Шлях до однієї з 
найближчих станцій метро «Почайна» проходить через Північний міст, який зв’язує два береги 
Дніпра і має обмежену пропускну здатність. Шлях до інших станцій метро «Чернігіська» та 
«Дарниця» проходить через великий житловий масив Воскресенка з достатньо інтенсивним рухом 
транспорту, внаслідок чого виникають постійні проблеми з завантаженістю транспортних шляхів, 
особливо в ранкові та вечірні години-пік. 

Для вирішення цієї проблеми планувалося будівництво Подільсько-Вигурівської гілки 
метрополітену. В 1993 р. було затверджено техніко-економічне обґрунтування будівництва та 
встановлено термін виконання в 9 років, проте будівництво фактично не розпочалося. 

Спроби відновлення будівництва були в 2004, 2008, 2012 та 2015 роках. Проте роботи велися 
тільки на Подільсько-Воскресеньському мостовому переході.  
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Рисунок 1 – Житловий масив Вигурівщина-Троєщина 
Figure 1 – Residential area Vyhurivshchyna-Troieshchyna 

 
Існуючий проект будівництва Подільсько-Вигурівської гілки метрополітену потребує значних 

фінансових ресурсів, яких наразі у міської влади немає. Для реалізації першого етапу (запуск руху на 
Поділ) потрібно близько $800-900 млн., а загальна вартість проекту – $2 млрд. Міська влада шукає 
інвесторів, але їх участь у проекті сумнівна до того часу, поки Кабінет міністрів не дасть гарантії по 
кредитній лінії. При надзвичайно складній ситуації із зовнішніми запозиченнями та виплатам по вже 
існуючим боргам України, сподіватись на швидке та позитивне вирішення цього питання не варто. 

Експерти також зазначають безперспективність прокладання метро виключно до масиву 
Райдужний, оскільки там відсутня вільна територія для розміщення депо, а без депо лінія не може 
бути введена в експлуатацію.  

Тому, одним з можливих варіантів вирішення транспортної проблеми житлового-масиву 
Вигурівщина-Троєщина є будівництво системи BRT (метробуса). 

Капітальні видатки на впровадження BRT ліній значно менші, ніж для легкого метро. 
Дослідження американської Урядової рахункової палати з’ясувало: капітальні видатки на милю 
автобусного сполучення становлять $13,5 млн. ($8,5 млн на кілометр), а для рейкового транспорту цей 
показник становить $34,8 млн. ($21,6 млн на кілометр). Загальна сума інвестицій для проектів в цілому 
значно варіюється, оскільки залежить від вартості рейок, кількості дорожніх розв’язок, структури 
станцій, сигнальної системи та вартості автобусів. Враховуючи, що вартість робочої сили в Україні 
буде значно нижчою ніж в США, можна передбачити, що вартість будівництва одного кілометру буде в 
межах 5-6 млн. дол. 

У табл. 1 наведено дані щодо вартості впровадження BRT систем у порівнянні з 
метрополітеном [8]. 

Як видно з табл. 1, вартість будівництва 1 км BRT-лінії (2,9-8,7 млн. дол.) значно нижча від 
лінії метро (125,0-181,3 млн. дол.). Існуючі проекти будівництва в м. Києві також говорять на користь 
метробусів. Різниця в вартості складає майже 20 разів (5,1 проти 97,1 млн. дол.) 

Крім того, будівництво ліній BRT відбувається набагато швидше. Час будівництва складає, 
зазвичай, 1-2 роки у порівнянні з 5-10 роками у метрополітену. 

Система громадського транспорту з використанням метробуса дозволяє суттєво зменшити час 
руху на маршруті за рахунок наявності виділеної полоси без інших учасників дорожнього руху, 
зменшення часу на посадку-висадку пасажирів за рахунок використання пропускної системи по 
аналогії з метрополітеном чи швидкісним трамваєм та надання пріоритету руху автобусам.  
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Таблиця 1 – Вартість впровадження BRT систем у порівнянні з метрополітеном. 
Table 1 – Costs of implementing BRT systems compared to metro. 

Назва проекту Довжина, км 
Загальна вартість, 

млн. дол. 
Вартість 1 км, 
млн. дол. / км 

Transcarioca BRT – Ріо де Жанейро (Бразилія) 58,0 504,6 8,7 

Mexico City Metrobus – Мехіко (Мексика) 125,0 362,5 2,9 

Metrobus – Стамбул (Туреччина) 51,2 275,2 5,4 
Метробус, Троещина-Севастопольска площа 
– Київ (Україна) * 

22,4 115,0 5,1 

Metro Rio de Janeiro, Line 4 – Ріо де Жанейро 
(Бразилія) 

16,0 2,900 181,3 

Metro San Paulo, Line 4 – Сан Пауло 
(Бразилія) 

12,8 1,600 125,0 

Київський метрополітен, Подільсько-
Вигурівська гілка – Київ (Україна) * 

20,6 2,000 97,1 

* – дані за результатами техніко-економічної оцінки вартості проекту 
 
З метою оцінки можливої економії часу, за рахунок уникнення руху автобусів у заторах, було 

використано геоінформаційний сервіс Google Карти, який дозволяє прогнозувати час руху 
автомобільних транспортних засобів по певному маршруті у визначений час доби (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Прогноз часу руху на маршруті з використанням сервісу Google Карти 

Figure 2 – Prediction of travel time using  Google Maps 
 
Робота сервісу базується на даних, отриманих від реальних учасників дорожнього руху, що 

користуються додатком Google Карти, на основі яких прогнозується мінімальний та максимальний 
час руху на обраному маршруті в різні періоди доби. 

Проаналізувавши дані на маршруті просп. С. Бандери (ст. метро «Почайна») – просп. В. 
Маяковського (перетин з вул. Милославською) в прямому та протилежному напрямі в робочі дні 
тижня, було побудовано графіки мінімального, максимального та середнього прогнозованого часу 
руху автотранспортних засобів в залежності від часу доби, які приведені на рис. 3 та рис.  4. 

Як видно з графіків, спостерігається чітка залежність тривалості руху від часу доби з 
наявністю зростання тривалості руху в ранкові (з 7:00 до 10:00 год.) в напрямку ст. метро «Почайна» 
та вечірні (з 16:00 до 20:00 год.) в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троещина години-пік. 
Так, час руху, в наслідок збільшення трафіку, зростає на 10-27 хв. у порівнянні з нічними годинами, 
коли трафік незначний. Причому, враховуючи постійно зростаючу кількість транспорту, варто 
орієнтуватися на максимальний час руху, а виникнення аварійних ситуацій або проведення дорожніх 
робіт може ще додатково його збільшити. 
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Рисунок 3 – Час руху автотранспортного засобу 
на маршруті просп. С. Бандери (ст. метро 

«Почайна») – просп. В. Маяковського (перетин з 
вул. Милославською) 

Figure 3 – The vehicle driving time along the route 
ave. S. Bandery (metro station «Pochayna») – ave. 

V. Maiakovskoho (intersection with Miloslavska St.) 
 

Рисунок 4 – Час руху автотранспортного засобу 
на маршруті просп. В. Маяковського (перетин з 
вул. Милославською) – просп. С. Бандери (ст. 

метро «Почайна») 
Figure 4 – The vehicle driving time along the route 

ave. V. Maiakovskoho (intersection with 
Miloslavska St.) – ave. S. Bandery (metro station 

«Pochayna»)  
 
Використання метробуса нівелює вплив трафіку, аварійних ситуацій та дорожніх робіт на час 

руху. Так, на маршруті просп. С. Бандери (ст. метро «Почайна») – просп. В. Маяковського (перетин з 
вул. Милославською)  дозволяє скоротити тривалість руху в середньому до 18,5 хв. тільки за рахунок 
використання виділених смуг руху. 

Вибір оптимального маршруту руху для системи громадського транспорту з використанням 
метробуса полягає у визначенні такого маршруту, який би забезпечував можливість перевезення 
максимальної кількості пасажирів при умові мінімальних затрат на облаштування транспортної 
інфраструктури та без дублювання існуючого швидкісного транспорту (трамваїв, метро). 

У 2017 році Київська міська державна адміністрація (КМДА) оголосила тендер на розробку 
техніко-економічного обґрунтування для системи громадського транспорту з використанням 
метробуса. 

У першу чергу, в планах було вирішення найгострішої транспортної проблеми в столиці – 
сполучення між лівим і правим берегом. У зв'язку з цим першочерговим перспективним коридором 
було визначено маршрут від житлового масиву Троєщина через Північний міст, проспект С. Бандери, 
вул. О. Теліги, Шулявський шляхопровід, проспект Чоколівський – до Севастопольської площі (рис. 
5). Довжина лінії – 22,38 км. Прогнозований пасажирообіг метробуса на цьому маршруті близько 141 
тис. осіб на добу. Прогнозована вартість проекту мала скласти 2,5-3 млрд. гривень.[9] 

Система BRT мала бути побудована на основі автобусного або тролейбусного рухомого складу 
з фізично відгородженою смугою для громадського транспорту, на яку немає можливості заїхати 
іншим учасникам дорожнього руху. Перехрестя на маршруті повинні бути в два рівні, або відсутній 
лівий поворот з зеленою хвилею для метробуса. Проект планувалося фінансувати з залученням 
коштів Всесвітнього банку. 

Другу лінію BRT пропонувалося побудувати на лівому березі – від Троєщини до Лісового 
масиву і, в подальшому, Дарницької площі, її ємність оцінюють в 160 тисяч осіб на добу.  

Надалі,окрім цих двох маршрутів, планувалося створити ще: Дарниця – пл. Севастопольська, 
пл. Тараса Шевченка – пл. Льва Толстого, Виноградар – пл. Льва Толстого, Троєщина – мас. 
Харківський, ст. м. «Чернігівська» – пл. Севастопольська, Дарниця – пл. Льва Толстого, мас. 
Харківський – пл. Льва Толстого, Святошин – Видубичі, Троєщина – Дарниця, Дарниця – Нивки. 
Дані маршрути дозволять перевозити більше 290 тисяч пасажирів щодня. 

Проте, цей проект так і не був реалізований, хоча дискусії навколо нього продовжуються і досі. 
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Рисунок 5 – Проект метробуса в місті Києві (2017 р.) 

Figure 5 – Kyiv metrobus project (2017) 
 
Тому, проаналізувавши існуюче транспортне становище у м. Києві, а також попередні проекти 

його поліпшення з використанням системи BRT, було обрано для подальшого впровадження 
маршрут вул. Милославська – ст. метро «Почайна». Цей маршрут, по суті, є першою чергою 
будівництва згідно проекту 2017 року, за виключенням продовженої лінії до вул. Милославської. 

Маршрут проходить від вул. Милославської по просп. В. Маяковського, просп. Генерала 
Ватутіна, Північний міст, просп. С. Бандери до перетину з Оболонським проспектом біля ст. метро 
«Почайна» (рис 6). 

 

 
Рисунок 6 – Запропонований маршрут руху метробуса 

Figure 6 – Proposed metrobus route 
 
Маршрут має загальну довжину 11,1 км та налічує 13 зупинок. Перелік зупинок та відстань 

між ними наведено в табл. 2. Середня відстань між зупинками становить 854 м та вписується в 
загальноприйняті норми, які застосовуються при проектуванні ліній метробусів (800-1200 м). На 
ділянці маршруту, що проходить житловим масивом Вигурівщина-Троещина (від зупинки              
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вул. Милославська до зупинки ж/м Райдужний), відстань між зупинками менша від середньої. Це 
пов’язано з необхідністю забезпечення якомога більш зручного та близького доступу жителів масиву 
до зупинок метробуса. 

 
Таблиця 2 – Характеристика маршруту вул. Милославська – ст. метро «Почайна» 
Table 2 – Route description Miloslavska St. – Pochayna metro station 

Назва зупинки 
Відстань від 
попередньої 
зупинки, м 

Відстань від 
початкової 
зупинки, м 

вул. Милославська 0 0 
вул. Марини Цвєтаєвої 560 560 

Торговий центр (ТЦ «Маяк») 700 1260 

вул. Сержа Лифаря 540 1800 
Універсам (ТЦ «Фестивальний») 620 2420 

вул. Теодора Драйзера 620 3040 

Мікрорайон №1 700 3740 

ж/м Райдужний 1350 5090 

Торгово-розважальний центр (ТРЦ «Skymall») 1340 6430 

Парк «Муромець» 1330 7760 
Супермаркет (ТРЦ «Блокбастер) 1820 9580 

вул. Йорданська 830 10410 

ст. метро «Почайна» 690 11100 
 
Запропонований маршрут  метробуса проходить 6-ти (вул. Володимира Маяковського) та 8-ми 

смуговими дорогами (просп. Романа Шухевича, Північний міст, просп. Степана Бандери), які в 
деяких місцях мають додаткову центральну розділювальну смугу. Для організації руху метробуса, в 
такому випадку, найбільш доцільно влаштування фізично відокремлені смуги руху для автобусів по 
середині проїжджої частини в обох напрямках шириною 3,25-3,5 метра (рис. 7). 

Полоси, по яким будуть рухатися автобуси, мають бути відділені за допомогою відбійників, 
бетонних бордюрів або декоративних клумб. 

Окрім того, на запропонованому маршруті присутні ділянки з круговим рухом. Це пересічення 
вул. Володимира Маяковського з вул. Марини Цвєтаєвої, Сержа Лифаря та Теодора Драйзера. В 
такому випадку, найбільш доцільно обмежувати виїзд автобусів на круг за рахунок побудови естакад, 
на яких будуть влаштовані зупинки (рис. 8). 

 

 
Рисунок 7 – Відокремлені смуги руху метробуса 

Figure 7 – Dedicated metrobus lanes 

 
Рисунок 8 – Схема організації руху 

метробуса на перехресті з круговим рухом 
Figure 8 – Scheme of metrobus movement 

organization at roundabout 
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  Станції можуть облаштовуватися двома основними способами –  центральні (острівні) (рис. 
2.8, а) та рознесені зупинки (рис. 2.8, б). У зв’язку з тим, що виділені смуги для автобуса розташовані 
по осі автомобільних магістралей, то варто виконувати острівні станції. Потрапити на них можна по 
підземним або надземним переходами. Як і станції метрополітену, вони мають бути оснащені 
вхідними та вихідними турнікетами. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 9 – Станції метробуса: а) центральна (острівна); б) рознесена 
Figure 9 – Metrobus stations: a) central (island) b) spaced 

                                           
Висновки.  
Проведеними дослідженнями проаналізовано поточний стан громадського транспорту м. 

Києва та встановлено, що найбільш гостро проблема з транспортним сполученням стоїть у 
житловому масиві Вигурівщина-Троєщина. Так, час руху в години-пік від ст. метро «Почайна» в 
напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина зростає на 10-27 хв. у порівнянні з нічними 
годинами, коли трафік незначний, а виникнення аварійних ситуацій або проведення дорожніх робіт 
може ще додатково його збільшити.  

Запропоновано маршрут метробуса  вул. Милославська – ст. метро «Почайна». Маршрут має 
загальну довжину 11,1 км та налічує 13 зупинок. Середня відстань між зупинками становить 854 м та 
вписується в загальноприйняті норми, які застосовуються при проектуванні ліній метробусів (800-
1200 м). Це дозволить вирішити транспортну проблему на цьому маршруті та скоротити тривалість 
руху в середньому до 18,5 хв. тільки за рахунок використання виділених смуг руху. 
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Сахно В.П. До вибору маршруту руху метробуса в місті Києві / В.П. Сахно, А.О. Корпач,  
О.А. Корпач // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-
технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48).  

В статті проведено вибір та обґрунтування маршруту метробуса в місті Києві. 
Об’єкт дослідження – транспортна система міста Києва. 
Мета роботи – вибір і обґрунтування маршруту метробуса в місті Києві. 
Метод дослідження – статистичний аналіз, синтез, формалізація та узагальнення. 
Метробус є перспективною системою громадського транспорту в містах, адже він має 

невелику вартість та високу швидкість будівництва лінії в порівнянні з рейковим транспортом, 
високу швидкість пересування при русі по виділених смугах, можливість гнучко змінювати 
пасажиропотік за рахунок зміни інтенсивності руху автобусів, можливість частково використовувати 
смугу метробусу для іншого спецтранспорту, недорогий проїзд внаслідок високої пасажиромісткості 
і ефективних платіжних систем, зменшення забруднення повітря в місті, а при використанні 
електричних автобусів взагалі його відсутність.  

Проаналізовано поточний стан громадського транспорту м. Києва, встановлено, що найбільш 
гостро проблема з транспортним сполученням стоїть в житловому масиві Вигурівщина-Троєщина. 
Так, час руху в години-пік від ст. метро «Почайна» в напрямку житлового масиву Вигурівщина-
Троєщина зростає на 10-27 хв. у порівнянні з нічними годинами, коли трафік незначний, а 
виникнення аварійних ситуацій або проведення дорожніх робіт може ще додатково його збільшити. 

Запропоновано маршрут метробуса  вул. Милославська – ст. метро «Почайна». Маршрут має 
загальну довжину 11,1 км та налічує 13 зупинок. Середня відстань між зупинками становить 854 м та 
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вписується в загальноприйняті норми які застосовуються при проектуванні ліній метробусів (800-
1200 м). Це дозволить вирішити транспортну проблему на цьому маршруті та скоротити тривалість 
руху в середньому до 18,5 хв. тільки за рахунок використання виділених смуг руху. 

Результати висвітлені у статті можуть бути використані при проектуванні ліній метробусів, а 
також визначенні показників експлуатаційних властивостей рухомого складу, який буде 
використовуватися на них. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕТРОБУС, ШВИДКІСНИЙ АВТОБУС, МАРШРУТ, ВИГУРІВЩИНА-
ТРОЕЩИНА, ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 

 
ABSTRACT 

Sakhno V.P., Korpach A.O., Korpach О.А. Metrobus route selection in Kyiv. Visnyk National 
Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National 
Transport University, 2021. –  Issue 1 (48).  

The paper describes selection and justification of metrobus route in Kyiv. 
Object of the study – Kyiv transport system. 
Purpose of the study – selection and justification of metrobus route in Kyiv. 
Method of the study – statistical analysis, synthesis, formalization and generalization. 
Metrobus is a promising public transport system in cities, because it has low cost and high speed of 

construction of  line compared to rail transport, high speed of movement in dedicated lanes, ability to 
flexibly change the passenger flow due to changes in bus traffic, ability to partially use metrobus lane for 
other special vehicles, low-cost travel due to high passenger capacity and efficient payment systems, 
reduction of air pollution, and its absence when using electric buses. 

Analyzed the current state of public transport in Kyiv. It was found that the most acute problem with 
transport is in the residential area Vyhurivshchyna-Troieshchyna. Driving time in rush hours from Pochayna 
metro station in the direction of Vygurovshchina-Troeshchina is increases by 10-27 min. compared to 
nighttime hours, when traffic is low, and the accidents or road works can further increase it. 

Metrobus route Miloslavska St. – Pochayna metro station was proposed. The route has a total length 
of 11.1 km and has 13 stops. Average distance between stops is 854 m and fits into the generally accepted 
norms used in construction of metrobus lines (800-1200 m). This will solve transport problem on this route 
and reduce average driving time to 18.5 minutes only using dedicated lanes. 

The results of the article can be used to design metrobus line and to determine of vehicles 
performance properties that will be used on them. 

KEYWORDS: METROBUS, BUS RAPID TRANSIT, ROUTE, VYGUROVSHCHINA-
TROESHCHINA, PUBLIC TRANSPORT 

 
РЕФЕРАТ 

Сахно В.П. К выбору маршрута движения метробуса в городе Киеве / В.П. Сахно, А.А. Корпач, 
А.А. Корпач // Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». 
Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье проведен выбор и обоснование маршрута метробуса в городе Киеве. 
Объект исследования – транспортная система города Киева. 
Цель работы – выбор и обоснование маршрута метробуса в городе Киеве. 
Метод исследования – статистический анализ, синтез, формализация и обобщения. 
Метробус является перспективной системой общественного транспорта в городах, так как он 

имеет небольшую стоимость и высокую скорость строительства линии по сравнению с рельсовым 
транспортом, высокую скорость передвижения при движении по выделенным полосам, возможность 
гибко менять пассажиропоток за счет изменения интенсивности движения автобусов, возможность 
частично использовать полосу метробуса для другого спецтранспорта, недорогой проезд вследствие 
высокой пассажировместимости и эффективных платежных систем, уменьшение загрязнения воздуха в 
городе, а при использовании электрических автобусов вообще его отсутствие. 

Проанализировано текущее состояние общественного транспорта г.. Киева, установлено, что 
наиболее остро проблема с транспортным сообщением стоит в жилом массиве Выгуровщина-
Троещина. Так, время движения в часы пик от ст. метро «Почайна» в направлении жилого массива 
Выгуровщина-Троещина растет на 10-27 мин. по сравнению с ночными часами, когда трафик 
незначительный, а возникновение аварийных ситуаций или проведения дорожных работ может еще 
дополнительно его увеличить. 
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Предложено маршрут метробуса ул. Милославская – ст. метро «Почайна». Маршрут имеет 
общую длину 11,1 км и насчитывает 13 остановок. Среднее расстояние между остановками составляет 
854 м и вписывается в общепринятые нормы применяемые при проектировании линий метробуса (800-
1200 м). Это позволит решить транспортную проблему на этом маршруте и сократить 
продолжительность движения в среднем до 18,5 мин. только за счет использования выделенных полос 
движения. 

Результаты освещены в статье могут быть использованы при проектировании линий метробуса, 
а также определении показателей эксплуатационных свойств подвижного состава, который будет 
использоваться на них. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТРОБУС, СКОРОСТНОЙ АВТОБУС, МАРШРУТ, 
ВИГУРОВЩИНА-ТРОЕЩИНА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
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Постановка проблеми. Функціонування міської пасажирської транспортної системи в умовах 

пандемії COVID-19 вимагає її перегляду і підпорядкування діючим нормам безпеки, що дозволить 
сформувати конкурентоздатну транспортну систему та ефективну інфраструктуру, науково 
обґрунтувати побудову розкладів та розрахунок тарифу за проїзд.  При цьому запропоновано 
параметри показників якості обслуговування пасажирів на рейсах пасажирських маршрутів визначати 
за допомогою програмних засобів дискретно-подійного імітаційного моделювання, де запропонована 
імітаційна модель системи «пасажир – зупинка – пасажирський транспортний засіб» розглядається з 
точки зору теорії систем масового обслуговування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних питань 
функціонування міської пасажирської транспортної системи присвячені праці багатьох науковців, 
серед них роботи: Доля В. К [1], Горбачова П.Ф. [2], Базилюк А.В. [3] ,  Крейсмана Е.А. [4] та інших. 

Мета статті. Метою статті є вивчення особливостей функціонування міської пасажирської 
транспортної системи в умовах карантинних обмежень для підвищення ефективності функціонування 
транспортного комплексу країни. 

Виклад основного матеріалу. Міський, приміський та міжміський пасажирський транспорт 
різних видів – опора світової економіки. Він сприяє процвітанню багатьох галузей, в тому числі 
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туризму, без нього неможливо уявити ні ділові, ні розважальні поїздки[1]. Однак, зважаючи на 
заходи стримування поширення COVID-19 мільйони людей під час жорстких карантинних обмежень 
змушені були залишатися вдома, в зв'язку з чим пасажирські перевезення були фактично приречені 
на часткове припинення своєї діяльності. Під час зазначених заходів здійснювалися перевезення 
лише осіб певних категорій за перепустками, зокрема обслуговуючого персоналу магазинів, 
фармацевтів, лікарів, працівників поліції. 

В результаті введення суворих заходів, покликаних зупинити швидке поширення COVID-19, 
пасажирські перевезення, що забезпечуються тисячами транспортних підприємств різних видів та 
форм власності, відразу або із незначним запізненням були майже повністю зупинені. Поряд з 
обмеженням роботи міського транспорту деякі компанії повідомляють про суттєве скорочення 
міжміських перевезень на 90% і туристичних – на всі 100%. 

Також не можна не відзначити різке падіння попиту на таксомоторні перевезення, яке 
спостерігається в усьому світі. У зв'язку із забороною на проведення масових заходів і закриттям 
підприємств громадського харчування, як і магазинів, які не торгують товарами першої необхідності, 
купівельний попит майже повністю зник. Деякі оператори таксомоторних перевезень спостерігають 
80%-ве скорочення доходів, а левова частка діяльності припинена в результаті введення по всьому 
світу обмежень на перевезення. Намагаючись пристосуватися до нових реалій багато операторів таксі 
виявляють винахідливість і йдуть на крайні заходи. Деякі таксомоторні компанії знижують ціни на 
кур'єрські послуги, що дозволяє в нинішніх складних умовах скористатися основними послугами 
якомога більшій кількості людей.  

І хоча великі підприємства галузі пасажирських перевезень зберігають свою 
конкурентоспроможність, малі та середні підприємства (МСП), на частку яких припадає більшість 
таких компаній, зіткнувшись з серйозною нестачею фінансових надходжень, виявилися на межі 
банкрутства. У зв’язку із забороною та обмеженням використання громадського транспорту та 
міжнародних перевезень на теренах Європи, транспортні підприємства відзначають падіння виручки, 
яке сягає від 50% до близько 80%. Європейські підприємства пасажирського транспорту 
припускають, що їх втрати в 2020 р. досягнуть позначки у 81 млрд євро або 57% річної виручки. 
Найбільше постраждали туристичні (-82%) та міжміські (-70%), за ними слідують таксомоторні (-
60%) та міські автобусні (-42%) перевезення. Серед країн Європи більше усіх втратили Болгарія (-
92%), Іспанія (-70%), Швеція (-80%) та Великобританія (-73%)[5]. 

Останні дослідження в країнах Європи щодо ризику поширення корона вірусу під час 
користування громадським транспортом при дотриманні встановлених вимог використання маски, 
рукавичок, спеціальних окулярів та при зменшенні зайвих розмов(мовчки) підтверджують його 
безпеку на противагу спортзалам, пабам, концертним залам. Зокрема, Французькі вчені, дослідивши у 
Парижі 150 кластерів корона вірусної інфекції, виявленої від 9 травня до 03 червня, встановили, що 
вони не мали стосунку до систем громадського транспорту. Аналогічного висновку дійшли 
дослідники в таких країнах, як Австрія, Італія, Японія та інших. 

Тому для того щоб подбати про виживання пасажирського транспорту під час пандемії 
COVID-19, необхідно негайно надати йому фінансову допомогу. Оголошена Європейською комісією 
програма державної допомоги – важливий перший крок, однак цей приклад повинні наслідувати і 
держави – не члени ЄС, виділивши кошти на національному рівні і надавши в прискореному порядку 
і без бюрократичних складнощів допомогу тим малим та середнім підприємствам галузі 
автомобільного транспорту, які найбільш їх потребують. 

Пасажирський транспорт продовжує надавати всебічну підтримку національним, 
регіональним і міжнародним заходам по боротьбі з COVID-19, проте багато хто стурбований 
ризиками, з якими пов'язано задоволення основних потреб населення в послугах транспорту. У 
зв'язку з цим повинні бути невідкладно прийняті узгоджені і гармонізовані підходи до охорони 
здоров'я водіїв та пасажирів. 

У майбутньому, коли світ позбудеться загрози COVID-19, пасажирський транспорт буде грати 
головну роль в задоволенні потреб населення в перевезеннях в період відновлення економіки. 
Пасажирський транспорт являє собою сферу громадського транспорту, тому його виживання і 
подальше відновлення повинні стати нашими головними пріоритетами. 

Також Єврокомісія представила пакет рекомендацій по відновленню туризму і транспортного 
сполучення після пандемії. Відповідний документ визначає межі для ослаблення обмежень 
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пересування в межах ЄС, щоб забезпечити скоординований підхід країн-членів, з дотриманням 
загальних критеріїв і принципів. 

Обмеження на поїздки рекомендують послаблювати в три етапи, по мірі того, як буде 
поліпшуватися епідемічна ситуація. 

Основний оголошений пріоритет – безпека для здоров'я громадян. Під час поступового 
відновлення роботи транспорту рекомендуються такі заходи: 

– заохочувати людей купувати квитки і здійснювати реєстрацію на рейс онлайн, щоб 
мінімізувати скупчення людей в аеропортах; 

– зменшити кількість пасажирів, перевезених за один рейс (в автобусах, поїздах, на 
пароплавах), щоб забезпечити дистанцію, якщо вони не є членами однієї сім'ї; 

– масковий режим і інші додаткові заходи безпеки в тих випадках, коли важко забезпечити 
дистанцію; засоби захисту для персоналу транспорту; 

– встановлення захисних бар'єрів між водієм і салоном автобуса, посадка пасажирів через 
задні двері; 

– забезпечити автоматичне відкриття дверей на зупинках транспорту, щоб людям не потрібно 
було доторкатися до ручок / кнопок; 

– розміщення антисептиків в салонах транспорту та на станціях; 
– регулярна дезінфекція пасажирського транспорту і поліпшена вентиляція; 
– заборонити продаж продуктів харчування та інших товарів під час поїздки, щоб зменшити 

контакти людей один з одним; 
– розробити алгоритм реагування на випадок, якщо пасажиру під час поїздки стає зле або у 

нього виявляються симптоми, характерні для коронавірусу. 
Суттєвими факторами, які будуть впливати на якість обслуговування пасажирів (наповненість 

салону пасажирських транспортних засобів (ТЗ)та час чекання пасажиром на зупинці) будуть: 
1. Обсяги пасажиропотоків, що зміняться під впливом дії карантинних заходів, та після їх 

скасування внаслідок того, що різні фокусні групи населення будуть відновлювати свою транспортну 
рухливість неоднаково. 

2. Дозволена наповнюваність салону транспортного засобу згідно із визначеними правилами 
надання транспортних послуг прийнятих законодавчо у країні. 

3. Внаслідок пп. 1,2 перевізник буде змушений корегувати інтервал руху транспортних 
засобів на маршрутах, що призведе до зміни часу чекання пасажирів на зупинці, або змінювати такий 
нормативний показник якості обслуговування пасажирів, як середній час чекання пасажиром ТЗ на 
зупинці. 

В Україні під час здійснення пасажирських перевезень та поступового послаблення 
карантинних обмежень необхідно дотримуватися правил, які зазначені в постанові Головного 
державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №23 «Про затвердження Тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів 
на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [5]. Всі 
перевезення пасажирів громадським міським, приміським, міжміським транспортом (окрім 
метрополітену) та на міжобласних і міжнародних маршрутах повинно здійснюватися з урахуванням 
цих рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Вона містить наступні основні положення які безпосередньо впливають на наповнюваність 
салону пасажирського ТЗ: 

1.При здійсненні перевезення пасажирів повинна бути забезпечена можливість дотримання 
відстані між водієм та пасажирами не менше 1 метра або наявність фізичних бар'єрів (кабіна водія 
ізольована від салону, прозора пластикова перегородка між водієм та пасажирами тощо). Всі члени 
екіпажу повинні знаходитись в респіраторах (без клапану) або медичних масках. 

2.Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння, передбачених 
технічною характеристикою пасажирського ТЗ або визначеної в реєстраційних документах на ТЗ, 
якщо інше не встановлено правилами карантину. 

3.У разі здійснення перевезення з/до регіону, в якому не застосовується послаблення 
протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для 
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сидіння, передбаченої технічною характеристикою ТЗ або визначеної в реєстраційних документах на 
цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду. 

Головні вимоги на час перебування в метро  — наявність захисної маски або респіратора, 
рукавичок і дотримання безпечної дистанції 1,5 м (≈ 7 кв.м.). Для цього на підлозі більшості станцій 
нанесли допоміжну розмітку. 

Для визначення параметрів функціонування міської пасажирської транспортної системи 
(МПТС) використовуються програмні засоби імітаційного моделювання. Типові етапи дослідження 
системи шляхом імітаційного моделювання[6]: 

1. Формулювання проблеми, змістовна постановка задачі, планування дослідження системи. 
2. Розробка концептуальної моделі. 
3. Створення програмної реалізації моделі. 
4. Перевірка адекватності моделі. 
5. Організація і планування проведення експериментів. 
6. Аналіз результатів моделювання і прийняття рішень. 
7. Оформлення результатів дослідження. 
В якості концептуальної моделі дослідження функціонування рейсу маршруту МПТС 

пропонується використовувати математичний апарат систем масового обслуговування (СМО) [7,8], в 
якому пасажири описуються транзактами, зупинки – чергами, пасажирські ТЗ – багатоканальними 
пристроями обслуговування з кількістю каналів, що дорівнює паспортній пасажиромісткості рухомих 
транспортних одиниць (автобусів, тролейбусів, трамваїв, річкових трамваїв, складів метро або 
міської електрички). Ступінь деталізації опису предметної області можна прийняти в наступному 
масштабі: один пасажир – один транзакт, одна зупинка – одна черга, один ТЗ – один багатоканальне 
пристрій обслуговування. В такому випадку, основні параметри, які нам потрібно знайти, що 
безпосередньо впливають на якість обслуговування пасажирів, в термінах СМО: коефіцієнт 
наповнення салону пасажирського ТЗ – коефіцієнт використання багатоканального пристрою, 
середній час очікування пасажиром ТС на зупинці маршруту – середній час перебування транзакта в 
черзі, середня кількість пасажирів на зупинках – середня кількість транзактів в черзі [9]. 

У загальному випадку СМО, що описує рейс маршруту пасажирської транспортної системи, в 
записі Кендалла-Лі-Таха [13] можна спрощено представити таким чином (1): 

 
GI / G / nxc: FIFO / ∞ / ∞     (1) 

  
де: перша позиція (GI) – розподіл довільного виду моментів надходження в систему заявок на 
обслуговування (або інтервалів часу між двома послідовними надходженнями вимог); друга позиція 
(G) – розподіл довільного виду вилучення з СМО обслужених заявок (або тривалості їх 
обслуговування); третя позиція (nxc) – кількість пристроїв обслуговування (n) і паралельних каналів 
обслуговування в кожному пристрої (c); четверта позиція – дисципліна обслуговування черги 
«першим прийшов – першим обслужився» (FirstInput – FirstOutput, FIFO); п'ята позиція (∞ – 
нескінченність) – максимальна кількість вимог в системі (кількість вимог в черзі + кількість вимог на 
обслуговуванні); шоста позиція (∞ – нескінченність) – потужність джерела вимог. 

Вихідними даними для імітаційної моделі функціонування маршруту є величини 
пасажиропотоків (функції розподілу часу між послідовними приходами пасажирів на зупинці) і 
маршрутних кореспонденцій (ймовірності або коефіцієнти виходу пасажирів на певній зупинці) на 
зупинках маршруту. Їх визначення вимагає значних витрат часу на збір інформації та її подальший 
статистичний аналіз, за результатами якого визначають розподіл ймовірностей, регресивні, 
кореляційні та інші залежності. Автоматизувати збір даних про кількість пасажирів в салоні ТЗ 
можна за допомогою сучасних технологій інтернету речей [11]. 

Особливістю прибуття пасажирів на зупинки і виходу на них є те, що вимоги можуть 
надходити групами, тому їх необхідно розглядати як процес, який описується двома розподілами: 
перший – для опису часу надходження груп; другий – для опису кількості транзактів в групах [12]. 

Іншими вихідними параметрами моделі є маршрутна швидкість пасажирського ТЗ, його тип, а 
значить його паспортна пасажиромісткість і рівень шкідливих викидів в атмосферу (для 
автомобільного транспорту), кількість зупинок, відстань між ними, час перебування на них 
пасажирського ТЗ для висадки та посадки пасажирів. 
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Далі виконується вибір програмного засобу імітаційного моделювання (мови програмування 
або програмного пакета), за допомогою якого буде реалізована модель, розробляється структурна 
схема моделі і складається опис її функціонування, здійснюється програмна реалізація моделі. 

Вибір засобу програмування для реалізації моделі здійснюється між мовами програмування 
(мають меншу вартість і малий час виконання моделі) і спеціалізованими пакетами (забезпечують 
зменшення тривалості моделювання). З огляду на той факт, що рейс маршруту пасажирської 
транспортної системи є СМО, в якій відображається розвиток системи в часі і її стану змінюються 
миттєво, найбільш прийнятним програмним засобом для реалізації імітаційної моделі маршруту є 
дискретно-подійні мови моделювання (наприклад, GPSS [13] або AnyLogic [14]). 

Важливе питання на яке повинен відповісти дослідник полягає в перевірці адекватності 
моделі. Модель може бути достовірною, але не бути адекватною, тобто не відображати реальну 
систему по фізичним, економічним або соціальним складовим. Якщо це так, то вона не може бути 
використана для прийняття рішень. Інакше, модель адекватна і її можна використовувати в процесі 
прийняття рішень по відношенню до системи, що моделюється. Зрозуміло, що будь-яка модель лише 
в деякій мірі може відповідати оригіналу, тому не існує абсолютно адекватних моделей. Повна 
адекватність призведе до створення точної копії досліджуваної моделі, що недоцільно із економічної 
точки зору. 

Кожен з вищенаведених етапів повинен завершуватися перевіркою достовірності розробленої 
моделі. Перевірка, як правило, включає два аспекти: 

1) валідація – підтвердження, на основі наданих об'єктивних доказів, того, що вимоги, 
призначені для конкретного використання або застосування,виконані[15,16]; 

2) верифікація – підтвердження, на основі наданням об'єктивних доказів, того, що встановлені 
вимоги виконані [15-17]. 

Після перевірки адекватності моделі проводяться заходи по організації і проведенню 
експериментів, що включає тестові прогони моделі на основі контрольних даних, проведення аналізу 
чутливості для визначення значущих (їх слід моделювати дуже точно) і незначущих факторів, 
виконання робочих прогонів. З практичної точки зору представляється важливим визначити вплив 
ймовірностей розподілу пасажиропотоків і затримок руху пасажирського ТЗ на досліджувані 
параметри. 

Законодавча вимога Головного державного санітарного лікаря України [5]. про здійснення 
перевезення пасажирів в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною 
характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на ТЗ, призведе 
до зменшення їх максимальної кількості в салоні порівняно із загальною паспортною 
пасажиромісткістю для автобусів: 

– середнього класу: Богдан / Атаман А092Н2 та Н4 майже в 2,9 разів, ЗАЗ А10С30 / i-van в 2,5 
разів;  

– великого класу: ЛАЗ-A183D1(CityLAZ 12 LF) від 3,2 до 4,2 разів, МАЗ-103.065 в 3,9 разів, 
МАЗ-203.065 в 4 рази, МАЗ-103.076 в 4,6 разів; 

– особливо великого класу: МАЗ-107.467 в 5,6 разів. 
 Усі перераховані марки пасажирських автомобільних транспортних засобів використовуються 

комунальним та приватними перевізниками на маршрутах МПТС в м. Київ (Україна) [18]. 
Для вагонів метрополітену вимога безпечної дистанції в 1,5 м знижує дозволену 

пасажиромісткість приблизно в 45 разів (з 308 – 330 до 7 пасажирів) в одному вагоні типу 81-717/714, 
який є найбільш розповсюдженим у київському метро.  

Діючі карантинні вимоги суттєво зменшують максимальну наповненість салонів 
пасажирських ТЗ, що в сукупності із зміненими пасажиропотоками призводить до перегляду 
розкладу руху або параметрів показників якості обслуговування пасажирів в умовах пандемії COVID-
19. Приклад розрахунку інтервалу руху пасажирських автотранспортних засобів на рейсі автобусного 
маршруту в м. Київ (Україна) із урахуванням якості обслуговування пасажирів та техногенного 
впливу на навколишнє середовище для звичайних (не карантинних) умов наведений в [19].  

Висновки. Для врахування умов карантинних обмежень по наповнюваності салону 
пасажирського ТЗ необхідно в вищезгаданій імітаційні моделі врахувати обмеження по максимальній 
кількості пасажирів. Виконуючи серію прогонів імітаційної моделі визначають такий інтервал руху 
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між рейсами на маршруті МПТС, при якому виконуються показники якості обслуговування 
пасажирів, і, відповідно, не має порушень прав громадян при отриманні транспортної послуги. 
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РЕФЕРАТ 

Сокульський О.Є. Моделювання функціонування маршруту пасажирської транспортної 
системи з урахуванням критеріїв якості обслуговування пасажирів та карантинних обмежень  
/ О.Є. Сокульський, К.Ю. Гілевська, Н.М. Васільцова // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В даній статті розглядається питання аналізу функціонування міської пасажирської 
транспортної системи в умовах пандемії COVID-19. Параметри показників якості обслуговування 
пасажирів на рейсах пасажирських маршрутів визначаються за допомогою програмних засобів 
дискретно-подійного імітаційного моделювання. Запропонована імітаційна модель системи «пасажир 
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– зупинка – пасажирський транспортний засіб» розглядається з точки зору теорії систем масового 
обслуговування. 
 Об'єкт дослідження – аспекти функціонування міської пасажирської транспортної системи в 
умовах пандемії. 

Мета роботи – дослідити вимоги до організації та функціонування міської пасажирської 
транспортної системи в умовах пандемії для підвищення ефективності функціонування 
транспортного комплексу країни. 

Метод дослідження – дослідження та аналіз функціонування міської пасажирської 
транспортної системи за різних умов. 

Функціонування міської пасажирської транспортної системи в умовах пандемії COVID-19 
вимагає її перегляду і підпорядкування діючим нормам безпеки, що дозволить сформувати 
конкурентоздатну транспортну систему та ефективну інфраструктуру, науково обґрунтувати 
побудову розкладів та розрахунок тарифу за проїзд.  При цьому запропоновано параметри показників 
якості обслуговування пасажирів на рейсах пасажирських маршрутів визначати за допомогою 
програмних засобів дискретно-подійного імітаційного моделювання, де запропонована імітаційна 
модель системи «пасажир – зупинка – пасажирський транспортний засіб» розглядається з точки зору 
теорії систем масового обслуговування. 

Для врахування умов карантинних обмежень по наповнюваності салону пасажирського ТЗ 
необхідно в імітаційні моделі врахувати обмеження по максимальній кількості пасажирів. 
Виконуючи серію прогонів імітаційної моделі визначають такий інтервал руху між рейсами на 
маршруті МПТС, при якому виконуються показники якості обслуговування пасажирів, і, відповідно, 
не має порушень прав громадян при отриманні транспортної послуги. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАСАЖИРОПОТІК, МАРШРУТ, РЕЙС, ПАСАЖИРСЬКИЙ 
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ПАСАЖИРСЬКА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ЯКІСТЬ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ, КАРАНТИН, СИСТЕМА МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
ДИСКРЕТНО-ПОДІЙНЕ ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. 

 
ABSTRACT 

Sokulskyi O.E., Hilevska K.Y., Vasiltsova N.M. Modeling of route functioning of the passenger 
transport system taking into account the quality criterias of passenger services and quarantine restrictions  
Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – 
Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48).  

This article examines the analysis of the functioning of the urban passenger transport system in the 
context of the COVID-19 pandemic. Parameters of indicators of passengers’ quality of services on routes 
flights are defined by means of software of discrete-event simulation modeling. The proposed simulation model 
of the system «passenger – stop – passenger vehicle» is considered in terms of the theory of queuing systems. 

The object of study – aspects of the functioning of the urban passenger transport system in pandemic 
conditions. 

The purpose of the work is to investigate the requirements for the organization and functioning of the 
urban passenger transport system in pandemic conditions to increase the efficiency of the transport complex of 
the country. 

The research method – research and analysis of the urban passenger transport system functioning in 
different conditions. 

The operation of the urban passenger transport system in the context of the COVID-19 pandemic 
requires its revision and compliance with current safety standards, which will create a competitive transport 
system and efficient infrastructure, scientifically justify the construction of schedules and calculation of fares. It 
is proposed to determine the parameters of passenger service quality on flights of passenger routes using 
software discrete-event simulation, where the proposed simulation model of the system «passenger – stop – 
passenger vehicle» is considered in terms of the theory of queuing systems. 

To take into account the conditions of quarantine restrictions on the occupancy of the passenger 
vehicle, it is necessary to take into account the restrictions on the maximum number of passengers in the 
simulation models. Performing a series of runs of the simulation model determine the interval between flights 
on the route of urban passenger transport system, which meets the quality of passenger service, and, 
accordingly, does not violate the rights of citizens while receiving transport services. 
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РЕФЕРАТ 

Сокульский А.Е. Моделирование функционирования маршрута пассажирской транспортной 
системы с учетом критериев качества обслуживания пассажиров и карантина / Е.Е. Сокульский,  
К.Ю. Гилевский, Н.М. Васильцова // Вестник Национального транспортного университета. Серия 
«Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В данной статье рассматривается вопрос анализа функционирования городской пассажирской 
транспортной системы в условиях пандемии COVID-19. Параметры показателей качества 
обслуживания пассажиров на рейсах пассажирских маршрутов определяются с помощью 
программных средств дискретно-событийного имитационного моделирования. Предложенная 
имитационная модель системы «пассажир – остановка – пассажирский транспортное средство» 
рассматривается с точки зрения теории систем массового обслуживания. 

Объект исследования – аспекты функционирования городской пассажирской транспортной 
системы в условиях пандемии. 

Цель работы – исследовать требования к организации и функционированию городской 
пассажирской транспортной системы в условиях пандемии для повышения эффективности 
функционирования транспортного комплекса страны. 

Метод исследования – исследование и анализ функционирования городской пассажирской 
транспортной системы при различных условиях. 

Функционирования городской пассажирской транспортной системы в условиях пандемии 
COVID-19 требует ее пересмотра и подчинения действующим нормам безопасности, что позволит 
сформировать конкурентоспособную транспортную систему и эффективную инфраструктуру, научно 
обосновать построение расписаний и расчет тарифа за проезд. При этом предложено параметры 
показателей качества обслуживания пассажиров на рейсах пассажирских маршрутов определять с 
помощью программных средств дискретно-событийного имитационного моделирования, где 
предложена имитационная модель системы «пассажир – остановка – пассажирский транспортное 
средство» рассматривается с точки зрения теории систем массового обслуживания. 

Для учета условий карантина по наполняемости салона пассажирского ТС необходимо в 
имитационные модели учесть ограничения по максимальному количеству пассажиров. Выполняя 
серию прогонов имитационной модели определяют такой интервал движения между рейсами по 
маршруту МПТС, при котором выполняются показатели качества обслуживания пассажиров, и, 
соответственно, не имеет нарушений прав граждан при получении транспортной услуги. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПАССАЖИРОПОТОК, МАРШРУТ, РЕЙС, ПАССАЖИРСКОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ПАССАЖИРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ, КАРАНТИН, СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНОЕ ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
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1 Постановка проблеми. 
Автосервісні підприємства (АСП) забезпечують транспортним засобам працездатність 

протягом життєвого циклу. Від працездатності транспортних засобів залежить безпека на 
автошляхах. Це означає, що якість виконання послуг на автосервісних підприємствах повинна 
виконуватись на високому рівні. Для забезпечення високого рівня виконання технологічних процесів 
в системі автосервісу необхідно розробити методику контролю якості, яка враховує всі важливі 
параметри системи [1]. За результатами використання даної методики стане можливим оцінити 
існуючий рівень якості виконання технологічних процесів на АСП та визначити які з параметрів 
необхідно змінити, щоб підвищити якість. 

2 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями організації та контролю якості виконання послуг на автосервісних підприємствах 

займались В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець [2], С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук [3]. 
Визначаючи характеристики автосервісу, що впливають на якість послуг [4, 5] автори пропонують 
вважати споживчі характеристики як основні. Автори [6] вважають, що якість виконання 
технологічних процесів залежить тільки від кваліфікації персоналу. Ю.Ю. Бурєнніков [7] вважає, що 
забезпечити розвиток АСП можливо за рахунок скорочення часу виконання замовлень, 
диверсифікація виробництва (послуг), застосування гнучкої цінової політики, маркетингу послуг та 
підвищення загальної культури та репутації. Таким чином, проаналізувавши наукові публікації не 
було виявлено комплексу параметрів, які мають чіткий вплив безпосередньо на якість виконання 
технологічних процесів на АСП та не було розроблено методики визначення характеру впливу цих 
параметрів. 

3 Виклад основного матеріалу 
Розглянемо методику визначення оптимальних значень незалежних параметрів 

функціонального елемента АСП системи автосервісу (рис.1).  
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Рисунок 1 – Алгоритм визначення оптимальних значень параметрів 𝑋∗, 𝑋∗ 

Figure 1 – Algorithm for determining the optimal values of parameters 𝑋∗, 𝑋∗ 
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Початок 
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2. Виклик підпрограми визначення 
оптимальної форми організації 
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Незалежні параметри було визначено в [1]: 𝑋 , – потужність АСП (кількість постів), 𝑋   – 
рівень забезпеченості персоналом, 𝑋  – форма організації виробництва  

Етапи визначення оптимальних параметрів системи представлено у вигляді блок-схеми 
алгоритму. Розглянемо запропоновані етапи алгоритму. 

На етапі 1 здійснюється структуризація експертної інформації, тобто визначаються споживчі та 
виробничі критерії та їх важливість при оцінці привабливості послуг, що потребують якісного 
виконання технологічних процесів.  

На 2 етапі визначається оптимальна форма організації виробництва із використанням 
запропонованої автоматизованої системи, що описана в [8]. 

Під час виконання 3 етапу в модулі роботи з нечіткими множинами Fuzzy Logic Toolbox пакету 
Matlab будується поверхня, що відображає залежність коефіцієнту якості КЯ від рівня забезпеченості 
персоналом 𝑋  та потужності підприємства 𝑋 , при фіксованій формі організації виробництва, яку 
було визначено на етапі 2. 

На 4 етапі, за результатами аналізу поверхні визначаються проміжки значень 𝑋∗ ∈ 𝑋 , 𝑋   та 
𝑋∗ ∈ 𝑋 , 𝑋  , які відповідають максимальному значенню коефіцієнта якості Кя

∗ max КЯ . 
Зазначені проміжки визначаються наступними межами: 𝑋 , 𝑋  – мінімальне та максимальне 
значення параметру 𝑋  відповідно. 

На наступному етапі виконується порівняння коефіцієнту якості Кя
∗, що отримано в процесі 

аналізу поверхні з табличним значенням коефіцієнту якості, що є актуальним для поточного стану 
підприємства.  

Якщо оптимальне значення менше за табличне, то це свідчить про недосконалість експертних 
оцінок, неврахування необхідних показників та необхідність внесення коректив до експертної 
інформації на етапі 6. 

Якщо оптимальне значення коефіцієнту якості вище за поточне, то за 𝑋∗ та 𝑋∗ приймаються 
мінімальні значення відповідних проміжків 𝑋  та 𝑋  відповідно. 

Оскільки 𝑋  є інтегральним показником, що враховує 𝐾  – кількість персоналу, що потрібна 
для виконання запланованих технологічних процесів, 𝐾  – рівень кваліфікації персоналу, 𝐾  – рівень 
забезпеченості технологічної дисципліни персоналу, на 8 етапі необхідно розв’язати задачу 
оптимізації. Дана задача є задачею математичного програмування, яка визначається наступним 
чином: знайти оптимальні значення 𝐾∗, 𝐾∗, 𝐾∗, які забезпечують найбільше значення цільової функції 
∑ 𝐾 → 𝑋∗ (𝑋∗  оптимальне значення рівня забезпеченості персоналом, що визначено на етапі 7), 
за обмежень, що накладаються на конкретне автосервісне підприємство. Для розв’язання задачі 
потрібно врахувати наступні обмеження:  

 обмеження фінансових ресурсів на утримання персоналу, ресурсів, що витрачаються на 
підвищення кваліфікації (стажування, курси, виставки), атестацію персоналу, мотиваційні заходи 
щодо дотримування технологічної дисципліни; 

 обмеження за часом виконання технологічних процесів, резервів часу на заходи підвищення 
кваліфікації, та термінів, що регламентують технологічну дисципліну; 

 обмеження щодо персоналу, які забезпечують рівні автоматизації та механізації, не менші ніж 
заплановані. 

Проведемо комп’ютерний експеримент. Проаналізуємо динаміку змін коефіцієнта якості від 
незалежних параметрів функціонального елементу «АСП» станцій технічного обслуговування на 
прикладі ТОВ «Боярд і К», м. Черкаси.  

За існуючих параметрів коефіцієнт якості за нелінійною моделлю типу Сугено складає 0,459 
(рис. 2). Квадратичне відхилення від статистичного значення (0,42) складає 0,0015, а відносне 
квадратичне відхилення  0,0086. 

Результати аналізу поверхні 𝐾Я 𝐹 𝑋 , 𝑋    для ТОВ «Боярд і К» (рис. 3) показали, що рівень 
забезпеченості персоналом має більший вплив на якість технологічних процесів СТО, ніж кількість 
постів. Кількість, кваліфікація персоналу та технологічна дисципліна є більш вагомими. При 
низькому та середньому рівні забезпеченості персоналом коефіцієнт якості стрімко зростає, проте 
при високому рівні 𝑋 0,8 та 𝑋 3 (кількість постів >6) цей процес уповільнюється. Максимальне 
значення коефіцієнту якості спостерігається при 𝑋 7 (кількість постів >12). 
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Рисунок 2 – Модельне значення 𝐾Я для СТО ТОВ «Боярд і К» 

Figure 2 – Model value of 𝐾  for the service station TOV «Boiard I K» 
 

Тому, для підвищення коефіцієнту якості на 21,1% на СТО повинно бути 13 і більше постів та 
високий рівень забезпеченості персоналом. 

 
Рисунок 3 – Залежність коефіцієнту якості від потужності АСП (𝑋 ) та рівня забезпеченості 

персоналом (𝑋 ) для СТО 
Figure 3 – Dependence of the quality factor on the capacity of ASE (𝑋 ) and the level of staffing (𝑋 ) for 

service station 
 

Залежність рівня якості від форми організації виробництва СТО графічно представлена на рис. 
4 та рис. 5. 
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Рисунок 4 – Залежність коефіцієнта якості від потужності АСП (𝑋 ) та форми організації 

виробництва (𝑋 ) для СТО 
Figure 4 – Dependence of the quality factor on the capacity of ASE (𝑋 ) and the form of production 

organization (𝑋 ) for service station 
 
Для підвищення коефіцієнту якості на 22,1 % на СТО потрібно забезпечити постову форму зі 

спеціалізованим обладнанням та кількість постів збільшити до 13 та більше. 

 
Рисунок 5 – Залежність коефіцієнта якості від рівня забезпеченості персоналом (𝑋 ) та форми 

організації виробництва (𝑋 ) для СТО 
Figure 5 – Dependence of the quality factor on the level of staffing (𝑋 ) and the form of production 

organization (𝑋 ) for service station 
 
Для підвищення коефіцієнту якості на 7,1 % на СТО потрібно забезпечити дільнично-постову 

форму організації та високий рівень забезпеченості персоналом. 
Виходячи з рис. 4 та рис.5 можна зробити висновок, що комбінація 𝑋  𝑋  більше впливає на 

якість технологічних процесів, ніж комбінація 𝑋  𝑋 . Статистичне та модельне значення 
коефіцієнта якості (𝐾Я 0,42 та 𝐾Я 0,459 відповідно) пояснюється дуже низькою потужністю 
АСП 𝑋 1 (1-2 пости) та низьким рівнем забезпеченості персоналом 𝑋 0,4. Рівень якості 
незначуще залежить від кількості та кваліфікації персоналу і практично не залежить від форми 
організації виробництва. Проте, зважаючи на рис. 4 та рис. 5, рекомендованими формами 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



341 

виробництва для СТО треба вважати дільнично-постову та постову зі спеціалізованим обладнанням, 
як ті, що забезпечують рівень якості вищий за існуючий. 

Результати дослідження коефіцієнту якості від окремих комбінацій параметрів 
функціонального елементу «АСП» показали, що при низькому та середньому рівнях забезпеченості 
персоналом рівень якості технологічних процесів має більш нестійкий характер та збільшується при 
збільшенні індексу термів форми організації виробництва.  

Аналогічно було проаналізовано характер впливу незалежних параметрів функціонального 
елементу АСП на коефіцієнт якості пунктів ТО, авторемонтних майстерень, авторизованих СТО, 
спеціалізованих та комплексних АСП. 

4 Висновки.  
Показано взаємозалежний вплив характеристик функціонального елемента АСП на показник 

якості технологічних процесів окремих підприємств та визначено умови досягнення максимального 
його значення. Тобто, за результатами комп’ютерного експерименту було виявлено, що: 

- для забезпечення коефіцієнту якості Кя 0,745 на пунктах ТО необхідно мати індивідуальну 
форму організації підприємства 11 постів, при цьому мати високий рівень забезпеченості 
персоналом; 

- для забезпечення коефіцієнту якості Кя 0,73 в авторемонтних майстернях необхідно 
забезпечити дільнично-постову форму організації підприємства, більше 12 постів та високий рівень 
забезпеченості персоналом; 

- для забезпечення коефіцієнту якості Кя 0,68 на СТО повинна бути постово форма 
організації зі спеціалізованим обладнанням, більше 12 постів, та низький рівень забезпеченості 
персоналом; 

- для забезпечення коефіцієнту якості Кя 0,74 на авторизованому СТО повинна бути 
дільнично-постова форма організації, більше 12 постів та середній рівень забезпеченості персоналом; 

- для забезпечення коефіцієнту якості Кя 0,73 на спеціалізованому АСП потрібно 
організувати дільнично-постову форму організації, 7-8 постів та середній рівень забезпеченості 
персоналом; 

- для забезпечення коефіцієнту якості Кя 0,79  на комплексному АСП необхідно мати 
дільнично-постову форму організації, потужність 11 постів, надлишковий рівень забезпеченості 
персоналом. 
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РЕФЕРАТ 
Тарандушка Л.А. Вплив параметрів функціонального елементу «Автосервісне підприємство» 

системи автосервісу на якість виконання технологічних процесів / Л.А. Тарандушка, Н.Л. Костьян // 
Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний 
збірник. – К.: НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В статті запропоновано методику визначення оптимальних значень незалежних параметрів 
моделі системи автосервісу на макрорівні, які однозначно відповідають морфологічним ознакам її 
функціонального елементу «Автосервісне підприємство». Методика заснована на результатах аналізу 
статистичних та прогнозованих показників якості, що отримано за нелінійною моделлю типу Сугено. 
Реалізація моделі здійснено із застосуванням модуля Fuzzy Logic Toolbox пакету Matlab. Досліджено 
нелінійні залежності коефіцієнту якості технологічних процесів від можливих  комбінацій вхідних 
параметрів системи для типових вітчизняних підприємств автосервісу: пункт технічного 
обслуговування, авторемонтна майстерня, станція технічного обслуговування, авторизована станція 
технічного обслуговування, спеціалізоване автосервісне підприємство та комплексне автосервісне 
підприємство. Враховано потужність підприємства (кількість постів), рівень забезпеченості 
персоналом, форму організації виробництва. Рівень забезпеченості персоналом визначено як 
комплексний показник, що характеризує кількість персоналу, яка необхідна для виконання 
запланованих технологічних процесів, рівень кваліфікації персоналу та рівень забезпеченості 
технологічної дисципліни персоналу. Побудовано блок-схему алгоритму послідовності виконання 
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етапів запропонованої методики. Алгоритм складається з восьми етапів та містить виклик 
підпрограми визначення оптимальної форми виробництва. На основі комп’ютерного експерименту 
визначено максимальні значення рівня якості технологічних процесів та розраховано його очікуваний 
приріст за оптимальних значень характеристик автосервісного підприємства та сталих значень 
параметрів підсистем «Автомобілі» та «Середовище». Пропоновану методику доцільно 
застосовувати для визначення шляхів оптимізації підприємств автосервісу на мікро- та макрорівні 
системи. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС, ЯКІСТЬ. 
 

ABSTRACT 
Tarandushka L.A., Kostian N.L. The influence of functional element «Auto service enterprise» 

parameters of the auto service system on the quality of execution technological processes. Visnyk National 
Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National 
Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The methodology of determination optimal values of independent parameters for model of car-service 
system on macrolevels of center that simply answer morphological signs her functional element 
«Autoservice enterprise» is offered in the article. Methodology is based on the results of analysis statistical 
and forecast indexes of quality, that it is got after a nonlinear model as Sugeno. Realization of model is 
carried out with application of the module Fuzzy Logic Toolbox in the package of Matlab. Nonlinear 
dependences are investigational to the coefficient of quality of technological processes from possible 
combinations of entry parameters the system for the typical domestic enterprises of car-service center: point 
of technical service, car repair service workshop, technical service station, authorized technical service 
station, specialized autoservice enterprise and complex autoservice enterprise. Power of enterprise (amount 
of posts), level of personnel provision, form of production organization, is taken into account. Level of 
personnel provision certainly as a complex index, that characterizes the amount of personnel, that is needed 
for implementation of the pre-arranged technological processes, level of qualification of personnel and level 
of material well-being technological discipline of personnel. The flow-chart of algorithm sequence of 
implementation of the stages of methodology is offered is built. An algorithm consists of eight stages and 
contains a subroutine call of determination optimal form of production. On the basis of computer experiment 
the maximal values of level quality of technological processes are certain and it is calculated the expected 
increase at the optimal values of descriptions autoservice enterprise and permanent values of parameters of 
subsystems «Cars» and «Environment». The offered methodology it is expedient to apply for determination 
of ways optimization car-service enterprises on micro- and macrolevels. 

KEYWORDS: AUTOSERVICE ENTERPRISE, PRODUCTION PROCESS, QUALITY. 
 

РЕФЕРАТ 
Тарандушка Л.А. Влияние параметров функционального элемента «Автосервисное 

предприятие» системы автосервиса на качество выполнения технологических процессов  
/ Л.А. Тарандушка, Н.Л. Костьян // Вестник Национального транспортного университета. Серия 
«Технические науки». Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье предложена методика определения оптимальных значений независимых параметров 
модели системы автосервиса на макроуровне, которые однозначно отвечают морфологическим 
признакам ее функционального элемента «Автосервисное предприятие». Методика основана на 
результатах анализа статистических и прогнозируемых показателей качества, которые получены по 
нелинейной модели типа Сугено. Реализацию модели осуществлено с применением модуля Fuzzy 
Logic Toolbox пакету Matlab. Исследованы нелинейные зависимости коэффициента качества 
технологических процессов от возможных комбинаций входных параметров системы для типичных 
отечественных предприятий автосервиса: пункт технического обслуживания, авторемонтная 
мастерская, станция технического обслуживания, авторизованная станция технического 
обслуживания, специализированое автосервисное предприятие и комплексное автосервисное 
предприятие. Учтена мощность предприятия (количество постов), уровень обеспеченности 
персоналом, форма организации производства. Уровень обеспеченности персоналом определенно как 
комплексный показатель, который характеризует количество персонала, которое необходимо для 
выполнения запланированных технологических процессов, уровень квалификации персонала и 
уровень обеспеченности технологической дисциплины персонала. Построена блок-схема алгоритма 
последовательности выполнения этапов предложенной методики. Алгоритм состоит из восьми этапов 
и содержит вызов подпрограммы определения оптимальной формы производства. На основе 
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компьютерного эксперимента определены максимальные значения уровня качества технологических 
процессов и рассчитан ожидаемый прирост при оптимальных значениях характеристик 
автосервисного предприятия и постоянных значениях параметров подсистем «Автомобили» и 
«Среда». Предлагаемую методику целесообразно применять для определения путей оптимизации 
предприятий автосервиса на микро- и макроуровне системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОСЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
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Постановка проблеми управління розвитком. В умовах необхідності реалізації 
інноваційної економіки на автотранспорті (АТ) особливого значення набувають питання  
управління інтенсивно-розширеним розвитком його ресурсно-технологічного і продукто-
відтворювального базису (РТПВ-базису). У загальному випадку під управлінням розуміється процес 
організації таких цілеспрямованих впливів на еволюційно-змінюваний об'єкт, в результаті яких 
останній переходить в потрібний для управлінця стан [1]. В результаті процесно-функціонального 
використання РТПВ- базису АТ в інфраструктурних траєкторіях автотранспортної системи (АВТС) 
матеріально реалізуються процеси автомобільних перевезень (ПАП) і комплекс відтворювальних 
функцій  АТ (КВФАТ) [2]. Стратегічною метою управлінців АТ є забезпечення майбутніх станів 
РТПВ-базису, ПАП і КВФАТ, які відповідають  системної концепції високо-технологічного та 
інтенсивно-ресурсозберігаючого відтворення  автотранспортних послуг (ВТІРВАТП) на кожних 
етапах інноваційного розвитку. 

    При цьому необхідно враховувати іманентні особливості (експлуатаційні, системні, 
ринково-економічні, гносеологічні) теорії та практики ПАП, а також принципи науково-технічного 
і технологічного прогресу на АТ. Існуюча методологія аналізу організації автотранспортного 
процесу [3] і економіки [4,5], а також цифрові методи математичного програмування та 
дослідження найпростіших квазітранспортних операцій [1], які засновані на метафізично-
спрощеної парадигмі знань про АТ як сферу техно-емпіричного транспортного обслуговування, не 
забезпечують вирішення складних науково-технічних задач технологічно-інноваційного розвитку 
вищеназваних об’єктів (РТПВ-базису, ПАП і КВФАТ) АТ. Крім того, відсутня комплексна теорія 
автотранспортних технології (АТТ) та процесів (ПАП) з урахуванням: а) системного призначення 
АТ з його іманентними особливостями; б) інноваційної концепції (ВТІРВАТП); в) методу рішення 
задачі енергоресурсно-синергічної гармонізації проектів удосконалення підсистем АВТС з 
забезпеченням кумулятивного ефекту економії енергії та ресурсів АТ з використанням  механізмів 
матеріальної цілісності структурно-функціональної організації (СФО) АВТС [2,7].  У зв’язку з цим 
актуальні теоретичні основи концептуально-системного управління на автотранспорті, які базуються 
на комплексній теорії автотранспортних технології (АТТ) та процесів перевезень (ПАП), а також  
на проектах  розвитку компонент РТПВ-базису АТ в рамках СФО АВТС.  

Основна частина. Виявлено три аспекти системного призначення АТ: а) АТ є 
децентралізованою корпорацією перевізників і власників автомобілів, яка забезпечує технологічне-
парадоксальне і матеріальне виробництво автотранспортних послуг та їх технологічно-інноваційне 
відтворення на основі процесно-функціонального використання РТПВ-базису АТ в умовах його 
системно-концептуального розвитку згідно ринкових механізмів. 

б) АТ є активно-транспортуючою підсистемою АВТС, яка через механізми  взаємодії та 
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матеріальної цілісності АВТС реалізує ПАП і КВФАТ для забезпечення адресно-траєкторної та 
матеріально-транспортної інтеграції розривної термінальної інфраструктури системи;  

в) АТ є сферою масового техно-емпіричного транспортного обслуговування і 
самообслуговування суб’єктів економіко-соціумної макросистеми  та населення на основі адресно-
траєкторної та ресурсо-витратної реалізації матеріальних  ПАП, а також КВФАТ. 

Згідно системного призначення функціонування АТ направлено на: фізичне, технічне, 
організаційне, технологічне і фінансове забезпечення процесів матеріально-парадоксального 
створення і реноваційного відтворення якісних автотранспортних послуг. Для споживачів 
автотранспортних послуг результатом цих процесів е  перевезення вантажів і пасажирів згідно їх 
попиту. Процес матеріального створення транспортних послуг [7] базується на закономірностях 
енергетичного  перетворення технологічних ресурсів АТ RTL в його фізичний продукт Wф (створення 
маршрутної сукупності імпульсів кількості руху навантаженого автотранспортного засобу (АТЗ)).  
Для можливості аналізу реалізації всього комплексу відтворювальних функцій АТ–(КВФАТ)  
функціональну структуру АТ SАТ представлено у вигляді трьох взаємопов’язаних компонент: а) 
децентралізована і адміністративно-структурована управляюча надбудова АТ (ДАСУН АТ); б) 
ресурсно-технологічний і продукто-відтворювальний базис АТ (РТПВ-базис АТ); в) 
автотранспортно-технологічні процеси (АТТП).  Кожне підприємство і АТ в цілому, маючі таку 
структуру, забезпечують реалізацію комплексу функцій КВФАТ згідно транспортного попиту і 
кон’юнктури ринку послуг: 

 
SАТ Є ДАСУН, РТПВБ, АТТП  → (КВФАТ →real),                                     (1) 

 
КВФАТ Є ФА1, ФА2, ФАЗ, ФА4, ФА5, ФА6 , 

 
де: ФА1 – функція матеріально-парадоксального виробництва транспортних послуг шляхом 

енергетичного перетворення технологічних ресурсів АТ RTL в фізичний продукт Wф [7]; ФА2 –  
функція транспортного обслуговування з обліком віртуального продукту (доставка предметів і оцінка 
віртуально-облікового продукту АТ-ткм або пкм) як сервісний наслідок ФА1[3,5] ; ФА3 – функція 
транспортного капіталообігу (ФА1-ФА2 – витрати-дохід-прибуток) [2,5]; ФА4 – функція ринкового 
ресурсозабезпечення для якісної реалізації функції ФА1[1,7];  Фа5 – функція технологічно-
інноваційного відтворення транспортних послуг (забезпечення інноваційного розвитку АТ) [6,7];  
ФА6-технічного сервісу (підтримка технічного стану АТЗ, ця функція реалізується тільки в великих 
транспортних підприємствах або в СТО [5]). 

Автотранспортна послуга (АТП)- це матеріальне благо у вигляді матеріально-технологічного 
транспортування партіонних мас вантажів або пасажирів як результат двох матеріальних явищ, які є в 
основі ФА1 (фізико-технічна взаємодія АТЗ з дорогою і енергетичне перетворення технологічних 
ресурсів АТ в фізичний продукт). Однак в існуючих методологіях організаційного [3] і цифро-
програмного [1] аналізу процесів перевезень функції ФА1, ФА3, ФА4 і ФА5 зовсім не розглядаються, 
а споживання АТП (ФА2) аналізується метафізично-спрощено на основі фіксування в термінальній 
інфраструктурі АВТС двох опосередкованих подій між двома сусідніми терміналами – «моменти 
відправлення АТЗ (Тв)  – прибуття АТЗ (Тп)». При цьому, за замовчуванням, формалізуються акти 
віртуального транспортування предметів і обліку віртуального продукту АТ-ткм або пкм.   

        Експлуатаційними, системними та ринково-економічними особливостями ПАП є: а) 
висока питома енерго-і ресурсоємність автотранспортних послуг при відносно високому рівні їх 
аварійності; б) надто широкий діапазон змінних конструктивно-технічних характеристик АТЗ на 
світовому ринку автомобілів при високої динаміки змін їх параметрів та вартостей у часі;  в) 
різноманіття станів дорожньо-трафікових і термінальних факторів транспортно-технологічної 
експлуатації АТЗ, що обумовлює складність техніко-технологічного аналізу енерго і 
ресурсоємності перевезень, а також ускладнює методи управління високо-технологічним розвитком 
компонент РТПВ-базису АТ;  г) недосконалість існуючих структур РТПВ-базису АТ та низькі рівні 
технологічної ефективності перевезень;  д) екзістенційна залежність перевізників від імпорту 
технічних і енергетичних ресурсів АТ при відсутності методів наукового обґрунтування 
перевізниками властивостей АТЗ як науково-технічного товару і ресурсно-технічного засобу 
парадоксального транспортного виробництва;  е) відносно низка купівельна спроможність 
споживачів автотранспортних послуг країни, яка негативно впливає на перевізників при 
накопиченні ними  авансованого капіталу для забезпечення техніко-технологічного розвитку РТПВ 
–базису АТ;   ж) високі рівні фізичного і морального зносу (морально-технічного і морально-
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технологічного) АТЗ як на комерційному АТ, так і на індивідуальному АТ, що значно погіршує 
конкурентоспроможність вітчизняних перевізників;   з) недостатність методології економіки та 
організації автотранспортних процесів щодо рішення проблеми високо-технологічного відтворення 
автотранспортних послуг в умовах конкурентної та інноваційної економіки. Вказані особливості 
теорії та практики автотранспортних процесів в основному не враховуються в існуючій 
методології транспортного процесу, тому остання не дозволяє аналізувати, прогнозувати і 
реалізувати проекти стратегічного техніко-технологічного розвитку  АТ.  
 Гносеологічні особливості АТ обумовлені тім, що в дійсності АТ з його 
автотранспортними процесами є сферою масового комплексно-парадоксального матеріального 
виробництва. В теорії та практики автотранспортних процесів [6,7,8] неявно і негативно діють 
чотири технологічних парадоксів: а) форми продукту (матеріальна, але не речовинна); б) способу 
реалізації продукту (синхронність, різних за способами реалізації, процесів створення і 
споживання); в) способу матеріального створення продукту (субстанції технологічних ресурсів  не 
переносяться у структуру продукту, а їх ціни переносяться – із сумуванням додаткової вартості); г) 
обліку продукту (продукт є матеріальним, але використовуються  нефізичні і віртуальні 
вимірювачі- тонно-кілометр або пасажиро-кілометр). В результаті неявної та негативної дії цих 
парадоксів бази видів знань (фізичних, технічних, організаційних, технологічних і економічних) 
про автотранспортні процеси є суперечливими за змістом і фрагментарними за ознакою 
відсутності взаємозв’язків між видами знань, що не дозволяє реалізувати системний підхід до аналізу 
і синтезу техніко-технологічних інновацій на АТ. Комплексні теорії автотранспортних технології 
та процесів неможливо створити без реалізації принципу технологічно-сфокусованої інтеграції всіх 
видів знань про: автотранспортні процеси, етапи життєвого циклу АТЗ, механізми взаємодії і 
матеріальної цілісності СФО АВТС.  
 Крім того, в результаті глибинного аналізу аксіом і гносеологічних принципів існуючих 
теорій економіки [4,5] та організації автотранспортних процесів [3] виявлені аксіоми-нехтування 
принципово важливими знаннями про:  компоненти РТПВ-базису АТ, про матеріальні ПАП та про 
комплекс відтворювальних функцій  АТ, а також про енергоресурсні механізми матеріальної 
цілісності АВТС.  Аксіома – це відправне, вихідне  положення теорії, яке лежить в основі доказів і 
висновків цієї теорії. В теоріях організації перевезень та економіки АТ за замовчуванням прийнята 
наступний комплекс аксіом неявного нехтування матеріально-виробничим і системно-обумовленим 
процесом автомобільних  перевезень.   
 АН1 – нехтування матеріально-виробничою сутністю та властивостями таких основних 
матеріальних факторів АТ, як: технічні та технологічні ресурси; транспортні операції та процеси; 
процеси якісного створення і реноваційного відтворення матеріального продукту АТ; функціональна 
структура АТ.  АН2 – нехтування техніко-технологічною і енергоресурсною каузальністями 
(причиністями) автомобільних перевезень. АН3 – нехтування техніко-технологічними інноваціями на 
АТ.  АН4 – нехтування виробничими та відтворювальними функціями АТ, а також енергоресурсним 
механізмом  матеріальної цілісності АВТС.  АН5 – нехтування практичними значеннями і роллю 
автотранспортної технології (АТТ) для: транспортного виробництва і економіки на АТ, а також для 
реалізації механізмів взаємодії підсистем АВТС.  АН6 – нехтування парадоксальними 
фрагментарностями і протиріччями теорій організації та економіки АТ, які заважають системному 
підходу при техно-інноваційному управлінні на АТ. 

Негативний кумулятивний ефект множини цих аксіом-нехтувань приводить до неявного і 
замовчуваного порушення наступного закону наукової логіки в існуючих теоріях економіки і 
організації ПАП. Закон логіки пізнання матеріально-виробничих процесів формулюється таким 
чином: тільки ті ресурси, процедури і властивості процесів, що суттєво фіксуються, адекватно 
формалізуються, з урахуванням їх притаманних  властивостей, можуть бути предметами етапів 
наукового пізнання шляхом: об’єктивного співставлення, оцінки, аналізу і синтезу. Все те, що 
нехтується не може бути об’єктом наукового пізнання. Вказані гносеологічні, системні, 
експлуатаційні та ринково-економічні особливості теорії та практики автотранспортних процесів, а 
також аксіоми-нехтування, що ведуть до порушення логіки наукового пізнання парадоксальних 
матеріально-виробничих ПАП, в основному не враховуються в існуючій методології 
транспортного процесу [3,4,5]. В результаті, остання має принципові недоліки: а) вона базується 
на метафізично-спрощеної, несистемної, нетехнологічної та сервісно-комерційної парадигмі 
фрагментарних і суперечливих знань про АТ як сферу транспортного обслуговування за проектами 
віртуальних транспозиційних процесів (але не транспортних); б) не забезпечена технологічно-
інноваційна транспарентність знань про властивості вищезгаданих елементів РТПВ-базису для 
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ПАП і КВФАТ; в)   знання про автотранспортний процес базуються на  принципах метафізично-
спрощеної парадигмі знань про АТ і АТП, які представлені далі.   В існуючих теоріях економіки 
[4,5] та організації автотранспортних процесів [3] за замовчуванням використані наступні шість 
принципів техно-емпіричного і несистемного методу аналізу сервісної організації транспозиційного 
процесу автомобільної доставки (ПАД) вантажів або пасажирів: 

STNTO, FUCLT, DSVT, CСVMB, CMCFQC, FCKTP LCC  →  real,                                      (2) 
 

де: STNTO – принцип системної та технологічної не спостережливості транспортної операції 
(systemically and technologically non-observable transport operation);    FUCLT – принцип незмінності і 
неформалізованості параметрів АТЗ і низьких АТТ- (freezing, undescribed cars and low transport 
technologies);  DSVT – принцип  опису схеми віртуального транспортування за моделлю «чорного 
ящику» (describing the scheme of virtual transportation by black box model);  CСVMB – принцип 
розглядання АТЗ як віртуально-мобільного кузову (considering the car as a virtual-mobile body);  
CMCFQC – принцип розглядання  моделі умовно-фіксованих квазіексплуатаційних витрат 
(consideration of the model of conditionally fixed quasi-operating costs), тобто за схемою віртуального 
транспортування  і без врахування автотранспортної технології та транспортного виробництва; 
FCKTP LCC – принцип фрагментарних и суперечливих знань про транспортні процеси і життєвий 
цикл автомобіля (fragmentary and  contradictory knowledge about transport processes and the life cycle of 
a car).   В результаті проявів цих принципів на практиці автотранспортного процесу відсутня важлива 
можливість забезпечення техніко-технологічної якості проектних рішень при використанні основних 
методик організації перевезень: обґрунтування рухомого складу і схем маршрутизації перевезень, 
аналізу показників продуктивності АТЗ і собівартості перевезень [3].  

Результати аналізу аксіоматичних і теоретичних основ існуючої методології економіки та 
організації автотранспортних процесів  дозволяють зробити висновок про відсутність системно-
концептуального поняттєво-критеріального апарату інноваційного аналізу і симулятивного синтезу 
компонент РТПВ-базису АТ, ПАП і КВФАТ з урахуванням вищезгаданих іманентних і 
гносеологічних особливостей АТ як сфери парадоксального матеріального виробництва. Такий 
недолік    не дозволяє об’єктивно співставляти, аналізувати, прогнозувати і реалізувати проекти 
стратегічного управління техніко-технологічним розвитком РТПВ-базису АТ згідно концепції 
(ВТІРВАТП) [6,7,8]. Слід підкреслити, що ці методологічні недоліки є результатом використання 
спрощеної метафізичної парадигми знань  про АТ як сферу транспортного обслуговування [7]. 
 Згідно виробничої та технологічної парадигми АТ під процесом автомобільних 
перевезень  (ПАП) розуміється: технологічно-закономірна, транспортно-композиційна і ланцюгова 
сукупність енерго-дисипативних рухових і термінальних початково-кінцевих операцій, які 
реалізуються в інфраструктурних траєкторіях АВТС, на основі використання виробничих ресурсів 
АТ, а також матеріальних процесів автотранспортної та термінальної технологій [6,7] . 
 Згідно метафізичної парадигми знань  під процесом  автомобільної доставки (ПАД) 
розуміється: споживчо-необхідна, подійно-фіксована і хронометрична сукупність спрощених 
транспозиційних (не рухових) і граничних термінальних операцій, які є  результатом сервісного 
використання кузовно-спрощеного рухомого складу в умовних термінальних траєкторіях АВТС [3].  

Далі представлено наукове поняття про автотранспортну технологію (АТТ), як важливий 
матеріально-виробничий елемент РТПВ-базису АТ. Під АТТ розуміється операційно-доцільна та 
формалізована сукупність матеріально-креативних і процедурно-інтерактивних способів 
(ергатичний, енергоресурсний і робото-машинний) матеріально-парадоксального створення і 
техніко-реноваційного відтворення якісних автотранспортних послуг згідно вимог убезпеченої 
продуктивності та енергоефективності з  урахуванням механізмів взаємодії експлуатаційних 
носіїв технологічних ресурсів АТ RTLЕ з траєкторними елементами дорожньо-мережової  
інфраструктури АВТС та с локальним автомобільно-пішохідним трафіком.  

Згідно виробничо-технологічної парадигми АТ та його системного призначення виявлені 
фактори практичного значення АТТ для АТ і АВТС , які представлені далі.  

Виробниче значення АТТ  для АТ полягає в конкретному процедурно-процесному забезпеченні 
базисної функції АТ-транспортного виробництва ФА1 за схемами матеріального транспортування 
вантажів і пасажирів, а також інфраструктурно-адаптивного створення фізичного продукту АТ. 

Економічне значення АТТ для АТ полягає в ресурсному і процедурно-процесному забезпеченні 
практичного з’єднання капіталів і праці АТ з урахуванням взаємодії технологічних ресурсів АТ з 
елементами дорожньої інфраструктури.  Системне значення АТТ для АВТС полягає в процедурному 
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забезпеченні матеріальної реалізації функцій транспортної емерджентності та інтегративності АВТС, 
а також  механізмів міжпідсистемної  взаємодії технологічних ресурсів АТ з пасивними ресурсами 
термінальної та дорожньої інфраструктур АВТС.   Пізнавальне (гносеологічне) значення АТТ полягає 
в принципах, розрахункових схемах і математичних моделях аналізу процедур і процесів реалізації 
функцій ФА1 (транспортного виробництва) і ФА5 (високо-технологічного відтворення 
автотранспортних послуг) з урахуванням: ресурсно-технічних властивостей АТЗ як засобу 
виробництва, виробничої сутності АТТ, властивостей траєкторних елементів інфраструктури АВТС 
при їх взаємодії з технологічними ресурсами АТ. Інноваційне значення АТТ полягає в 
методологічному забезпеченні: а) іманентного співставлення нових елементів РТПВ-базису АТ та 
інфраструктури АВТС; б) аналізу, обґрунтування та синтезу проектів високо-технологічного і 
ресурсозберігаючого відтворення АТ-послуг з урахуванням усіх факторів практичного значення 
АТТ.   

Функціональна структура АТТ SАТТ представлена у вигляді наступної множини: 
 

  SATT  Є   КТТ1, КТТ2,   КТТ3.1, КТТ3.2, КТТ3.3 ,                           3  
 

де КТТ1 – організаційні форми з’єднання ланцюжків метафізично-спрощених транспортних і 
термінальних операцій за критеріями експлуатаційних витрат та часу доставки вантажів або 
пасажирів; КТТ2 – матеріально-виробнича компонента, розвиток якої визначається комплексом 
показників (енергетичної, енерготехнологічної та енергоресурсної) ефективності компонент РТПВ-
базису АТ; КТТ3.1 – математичні моделі для аналізу елементів КТТ1, які збудовані на основі 
принципів (2) і без врахування МВРТ-базису АТ;  КТТ3.2 – математичні моделі для аналізу елементів 
КТТ2 і елементів РТПТ-базису АТ; КТТ3.3 – інструкції і правила для виконання транспортних і 
термінальних операцій.  

Структура матеріально-виробничої компоненти КТТ2, яка оновлюється, має такий вигляд: 
 

КТТ2 Є Mп, RT, RE, RL, PRT, ПL, ПМ, ET, ETRP  → perfect,                           (4) 
 

де: Mп – партіонні маси вантажів і пасажирів;  RT,  RE, RL – носії технічних  (автомобілі), 
енергетичних (паливо) и трудових ресурсів (водії) АT, при їх з'єднанні в структурі автомобіля 
утворюються носії технологічних ресурсів АT – RТL, RТL  (RT ∩ RE ∩ RL); PRT – комплекс 
властивостей автомобіля як носія технічних ресурсів транспорту (як: складної транспортної машини-
PRT1; небезпечного об'єкта управління рухом – PRT2; перевізного засоби-PRT3; потенційного об'єкта 
технічного обслуговування – PRT4; знаряддя машинних впливів на дорогу і середовище руху – PRT5; 
конструктивно-технічної основи процесу перетворення ресурсів транспорту – PRT6; елемента 
типорозмірного ряду рухомого складу – PRT7; технологічного капіталу АТ і джерела перевізного 
прибутку – PRT9); ПL – множина трудових процедур ТТ; ПМ – множина машинних процедур ТТ); ЕТ – 
процес транспортного перетворення енергії автомобіля; ETRP – процес енергетичного перетворення 
технологічних ресурсів АТ в фізичний продукт – Wф (феноменологічна основа транспортного 
виробництва); perfect-стратегія технологічних інновацій.  
 Множина машинних процедур ПМ складається з наступних елементів: 
 

    ПМ  Є ПМ1, ПМ2, ПМ3, ПМ4, ПМ5, ПМ6, ПМ7 → perfect,                               5  
 

де ПМ1 .... ПМ7 – машинні процедури АТТ: енергоперетворюючі – ПМ1; трансмісійні – ПМ2; тягово-
зчіпні ПМ3; траєкторні-кінетичні – ПМ4; траєкторні-орієнтаційні – ПМ5; траєкторні-трансгрессівні – 
ПМ6 (у безпечення безпечного вільного простору на дорозі перед рухомим автомобілем); аераційно-
токсікаційні – ПМ7 (токсичні викиди). 
 Інноваційний розвиток АТТ забезпечується на основі проектної ідентифікації та 
обґрунтування комплексу техніко-технологічних новацій NVTT: 
 

     NVTT  Є NVKT, NVGT, NVTS, NVTL, NVET → 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 ,                           6  

де NVKT – конструктивно-технічні новації в структурно-параметричної організації KjrN нового 
автомобіля; NVGT – характеристики автомобіля як науково-технічного товару; NVTS – новації 
транспортного обслуговування і КТТ1; NVTL – технологічні новації в структурі КТТ2; NVET – 
новації економіко-технологічні (ресурсозберігаючі економіка і ТТ). 
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 Модель модульної структурно-параметричної організації конструкції Kjr
N нового 

автомобіля (СПОКА) [7] для аналізу NVKT і NVGT має наступний вигляд: 
 

 , ,N N N
jr imp iml jr

K x y                                                            (7) 

де : – підмножина p-их параметрів m-го конструктивно-функціонального модулю в i-му пристрої 

СПОКА; N – верхній індекс новизни;  – підмножина l-их характеристик структури m-го 

конструктивно-функціонального модулю та i-го пристрою СПОКА, (i = 1, 2 ... 4), (m = 1, 2 ... 4), (l = 1, 
2, 3 ...); j – індекс класу рухомого складу (j = 1, nk, де nk – число класів автомобіля за вантажністю або 
пасажиромісткостю); r – індекс різновидів автомобілів в j-му класі (r = 1, nв, де nв – число варіантів 
автомобілів з реалізованими технічними новаціями). 
 СПОКА складається з чотирьох пристроїв і 14 конструктивно-функціональних модулів. На 
процес транспортного виробництва найбільший вплив оказує енергоперетворюючий пристрій, у який 
входять чотири   модулів: двигун, модулі трансформації та розподілення енергії автомобіля, а  також 
колісно-тяговий модуль з функцією колісного рушія з еластичними колесами. 
 Далі сформовано поняття про АВТС і його структурно-функціональну організацію (СФОТС) 
як сукупність двох множин: підсистемно-інтерфейсної структури SТС і системних функцій – СФ. 

Під АВТС розуміється транспортно-сфокусована і цілісна (за ознаками: триєдиного 
призначення, ієрархічної структурованості, повноти комплексу функцій, єдиного предмету 
функціонування, ринкової взаємодії з економіко-соціумною   макросистемою (ЕСМС), єдиної мети 
інноваційно-технологічного розвитку) сукупність елементів РТПВ-базису АТ і траєкторно-
розташованих елементів інфраструктурних підсистем, яка забезпечує транспортні потреби 
суб’єктів ЕСМС.   

Для можливості аналізу СФОТС та її матеріальної цілісності [2,9] сформована в множинному 
вигляді функціональна структура АВТС SТС : 

 
  𝑆тс  Є   А𝑇, ТI, ДМІ, СТІ, МВІЗ , СПРТР, СПРАТП, ПС, МІТРС, ПФС, СФ, КТС, МПАФ, ММЦС ,   (8)   

де: АТ – активна підсистема «Автотранспорт»; ТИ, ДМІ, СТІ – термінальна, дорожньо-мережева (з 
автомобільним трафіком) і сервісно-технічна інфраструктури (інфраструктурні підсистеми); МВІЗ- 
механізм внутрішніх інтерфейсних зв'язків; СПРТР – сегменти попиту ринків транспортно-
технологічних ресурсів (автомобілів, палива, водіїв і робітників); СПРАТП – сегменти пропозицій 
ринків автотранспортних послуг; ПС – призначення системи; МІТРС – мета інноваційно-
технологічного розвитку системи; ПФС – предмет функціонування системи; СФ – множина 
системних функцій; КTC- комплекс технологій системи; МПАФ – множини подсистемних 
агрегативних функцій (в підсистемах АТ, ТІ, ДМІ, СТІ);  ММЦС – механізм матеріальної цілісності 
системи. 
 Триєдиним призначенням АВТС є:  а) інфраструктурне забезпечення процесно-
функціонального використання РТПВ-базису АТ для технологічно-якісного створення 
автотранспортних послуг та їх реноваційного відтворення;   б) індивідуальна (в підсистемах АТ і ТІ) і 
масова (в підсистемах ДСІ і ТІ) транспортна інтеграція розривного геометричного простору 
економіко-соціумной макросистеми (ЕСМС) відповідно до транспортного попиту і з урахуванням 
операційно-виробничих [6] (адаптивна продуктивність, траєкторна безпека, транспортна 
енергоефективність) і термінально-сервісних [3] (своєчасність доставки, збереження вантажів і 
пасажирів, низька собівартість) вимог до ПАП;   в) забезпечення транспортно-енергетичного 
перетворення потенційних ресурсів ЕСМС RМП (вантажів і пасажирів до перевезень) в реальні -RМР , 
тобто згідно схеми (RМП  → RМР)  згідно принципу енергоресурсної синергії в АВТС [2]. 
 Метою інноваційно-технологічного розвитку АВТС (МІТРС) є довгострокова реалізація 
концепції ресурсно-синергетичної транспортної інтеграції розривного простору ЕСМС в заданих 
межах. Єдиним предметом функціонування АВТС (ПФС) є транспортне-інфраструктурне 
забезпечення комплексного і причинно-наслідкового перетворення експлуатаційних технологічних 
ресурсів АТ RТLE в його фізичний продукт Wф (RТLE → Wф) для транспортно-енергетичного 
перетворення потенційних ресурсів ЕСМС RМП в реальні – (RМП  → RМР). 

З урахуванням [9] сформовано множину системних функцій (СФ) АВТС:  

N
impx

N
imly
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СФ  Є   СФ1, СФ2, СФ3, СФ4,   СФ5,   СФ6,   СФ7, СФ8 ,                           9  
 

СФ1-якісне диференційоване і функціонально-необхідне співставлення параметрів технічних 
ресурсів АТ з характеристиками траєкторно-розташованих елементів інфраструктури (ТІ, ДМІ);  
СФ2- транспортне та інфраструктурне ресурсне забезпечення в підсистемах; СФ3–транспортної 
емерджентності (масові процеси технологічного транспортування вантажів і пасажирів на АТ, в ТІ  та 
ДМІ;  СФ4–транспортної інтеграції термінальної інфраструктури шляхом масової матеріальної 
реалізації ПАП;   СФ5–нейтралізації дисфункцій в підсистемах і в механізмах їх взаємодії;   СФ6 –
концептуальної модернізації підсистем и системних функцій,  СФ7 – макросистемної 
інфраструктурності (АВТС є системо-утворюючою інфраструктурою економіко-соціумної 
макросистеми (ЕСМС)); СФ8 – синергічно-модернізацийної еквіфінальності (ідея розвитку всієї 
цілісності за принципом  забезпечення енергоресурсної синергії   у всіх підсистемах).  

Комплекс технологій АВТС складається з наступних видів: АТТ -автотранспортна, ТИТ -
транспортно-інформаційна; ТМТ- термінальна; ТМІТ- термінально-інформаційна; ДСТ- дорожньо-
будівельна; ДЕТ- дорожньо-експлуатаційна ТФІТ- трафіко-інформаційна; СТТ-сервісно-технічна. Ці 
технології входять в структури відповідних підсистем і в сукупності забезпечують реалізацію групи 
системних функцій СФ2, СФ3, СФ4, СФ6, СФ7. Разом з тим, саме теорія АТТ і властивості її 
матеріально-виробничої компоненти -КТТ2 при вирішенні задач стратегічного менеджменту мають 
першорядне і визначальне значення [7]. Крім того, реалізація високих АТТ (технічно прогресивних, 
енергоефективних і інтенсивно-ресурсозберігаючих) дозволить забезпечити ресурсне-синергічне 
вдосконалення всієї множини системних функцій АВТС і комплексу відтворювальних функцій 
підсистеми АТ- КВФАТ. 

За філософським законом «нехтування нехтуванням» відносно (2) сформовано комплекс 
принципів технологічно-інноваційного розвитку компонентів РТПВ-базису: 

STOTO, DDHTT, CVPS,   DADMС, DEEOE, CSTSIS  →  real,                                     (10) 

де: STOTO – принцип системної та технологічної спостережливості транспортної операції 
(systemically and technologically observable transport operation – замість STNTO-(2));    DDHTT – 
принцип розглядання розвинутих і описаних високих технологій (developed and described high 
transport technologies – замість FULT-(2)); CVPS – принцип розглядання АТЗ зі змінною структурою і 
параметрами (a car with variable parameters and structure- замість  CСVMB-(2));  DADМC – принцип 
опису адаптивно-дискретного руху АТЗ ( description of adaptive and discrete motion of a car – замість 
VTD (2));  DEEOE – принцип визначення енергоеквівалентних експлуатаційних витрат  (determination 
of energy-equivalent operating expenses – замість CFQE-(2));  CSTSIS – принцип концептуально-
системного і технологічно-селективного обґрунтування інноваціонних рішень щодо РТПВ-базису АТ  
(conceptual-systemic and technologically selective substantiation of innovative solutions – замість FCKTP 
LCC-(2)). 
  Виходячи з принципів технологічно-інноваційного розвитку компонентів РТПВ-базису (5) 
приймається таке визначення процесу управління на АТ: 

Під управлінням на АТ розуміється ринково-мотивований, системно-синергічний та 
концептуально-цільовий процес еволюційно-симулятивного і технологічно-селективного 
вироблення стратегічних і оперативних  рішень, з умовою їх експлуатаційної реалізації, для 
комплексного підвищення енергораціональної продуктивності, а також енергоресурсної та 
комерційної ефективності як компонент РТПВ-базису АТ (RT, АТТ), так і результатів його 
використання (ПАП і КВФАТ) з урахуванням: іманентних особливостей АТ, структурно-
функціональної організації АВТС і шести принципів (10)  технологічно-інноваційного розвитку 
компонентів РТПВ-базису.  

Для методологічного забезпечення процедур управління на АТ в роботі представлено основні 
положення до вирішення наступних науково-практичних задач: 

1) розробка наукових понять, принципів розвитку, розрахункових схем, математичних моделей  
   для інноваційного аналізу  та симулятивного синтезу компонентів РТПВ-базису АТ, його 

функціональної структури, комплексу функцій та комплексного призначення; 
2) встановлення енергоресурсного механізму матеріальної цілісності, структури, структурно-   

функціональної організації, предмету функціонування і макросистемного призначення АВТС; 
3) розробка системно-концептуальної методології (як концептуально-цілісних методів) тестового і  
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еталоно-порівнювального аналізу, а також  еволюційно-симулятивного синтезу процесів високо-
технологічного та інтенсивно ресурсозберігаючого  відтворення автотранспортних послуг 
(ТІРВАТП);   4)  розробка цільової функції системно-концептуального управління  інноваційним 
розвитком РТПВ-базису АТ з умовою проектного забезпечення високо-технологічного додаткового 
продукту АТ. 

5) формування нової матеріально-виробничої та технологічно-інноваційної парадигми (МВТІ- 
парадигми) інтегрованих знань про АТ як сферу матеріального-парадоксального створення і 
відтворення автотранспортних послуг з використанням принципів енергоефективності та 
діалектичної інтеграції видів знань про компоненти  РТПВ-базису АТ, а також законів діалектичної 
філософії (нехтування метафізичними нехтуваннями існуючих методів, боротьба і єдність 
протилежностей та протиріч, перехід якості поодиноких технологічних проектів в надану кількість 
якісних проектів автомобільних перевезень). 
 Наукова концепція –ідейно-цілісна сукупність об’єктивних поглядів на АТ (на: значення, 
структуру, властивості, функції, корисний результат функціонування), які обумовлюють розуміння 
його сутності та можливості передбачення і управління шляхами бажаного і закономірного розвитку 
на основі відповідних принципів, моделей і методів, виходячи з   єдиної концептуальної ідеї. 
Концептуальною ідеєю інноваційного розвитку компонент РТПВ-базису АТ і АВТС є: інноваційно-
технологічне та експлуатаційне енерго-і ресурсозбереження на АТ з урахуванням удосконалення 
комплексу функцій АТ і АВТС згідно принципу комплексно-підсистемного забезпечення 
енергоресурсної синергії в структурно-функціональної організації АВТС. Принцип реалізується 
шляхом обґрунтування проектів концептуально-орієнтованого удосконалення РТПВ-базису АТ та 
інфраструктурних підсистем (ТІ, ДМІ) з умовою спільного забезпечення кумулятивних ефектів 
енерго- і ресурсозбереження  на АТ на основі єдиної моделі цільової функції  еволюційно-
симулятивного аналізу і концептуально-системного управління процесами (ТІРВАТП). Виходячи з 
цього принципу запропонована нова методологія концептуально-системного та інноваційного 
управління на АТ з урахуванням механізмів матеріальної взаємодії компонентів його РТПВ-базису з 
траєкторними елементами інфраструктури АВТС. Методологія заснована на інтегрованої моделі 
єдиної цільової функції управління і спрямована на синергічну реалізацію трьох способів 
ресурсозбереження в АВТС: автотранспортно-технологічного, термінально-технологічного і 
дорожньо-інфраструктурного. Перший спосіб  заснований на реалізації методів еволюційно-
симулятивного аналізу і технічно-селективного синтезу процесів ТІРВАТП. Другий спосіб 
(термінально-технологічний) ресурсозбереження передбачає реалізацію двох стратегій: а) мінімізації 
транспортно-термінальних дисфункцій при взаємодії ресурсів АТ і потенційних ресурсів ЕСМС з 
транспортними терміналами;  б) раціоналізацію показників тривалості та вартісної витратності 
ланцюжків термінальних операцій в логістичних схемах автомобільної доставки [2,4]. Третій спосіб 
(дорожньо-інфраструктурний) ресурсозбереження передбачає реалізацію трьох стратегій (двох 
звичайних і одного нового): а) підвищення пропускної спроможності «вузьких» ділянок доріг; б) 
мінімізацію аварійності на дорогах; в) мінімізацію показників траєкторної конфліктності та 
транспортної проанергічності доріг (новий спосіб) шляхом інноваційного удосконалення трафіко-
інформаційних технологій на дорогах  [6,10].  
 Явище транспортної проанергічності дороги виникає при функціонуванні мікросистеми 
«Водій-Автомобіль» в умовах траєкторно-конфліктної вулично-дорожньої мережі. Воно 
характеризується значним зменшенням (в 1,5..4 рази) ступеня використання конструктивно-
технічного потенціалу продуктивності та енергоефективності автомобілів. Будь-які транспортні 
дисфункції ділянок доріг (низька якість дорожнього покриття, висока інтенсивність автомобільного 
трафіку, підвищена траєкторна конфліктність, нераціональні світлофорне регулювання і схема 
організації трафіку) призводять до зростання величини показника транспортно-операційної 
анергічності автомобілів Кота → max. Закономірним наслідком такого зростання є підвищення 
ресурсоємності транспортних операцій [6,7]. Для можливості кількісної оцінки негативного впливу 
дорожніх дисфункцій вводиться показник транспортної проанергічності КТПД дороги. Необхідною 
умовою системного і концептуального вдосконалення дорожньої інфраструктури є модернізаційна 
мінімізація цих показників  (КТПД → min) ділянок доріг по заданих траєкторіях автомобільного 
трафіку. 
  Далі представлені математичні моделі для еволюційно-симулятивного і еталоно-
порівняльного аналізу деяких показників енергоресурсной ефективності автомобілів і технологічних 
проектів перевезень, а також енергоресурсної якості автотранспортних послуг.  Безрозмірний 
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показник транспортної енергоефективності автомобіля ПЕ 𝐾   з заданим варіантом характеристик 
його структурно-параметричної організації (СПОКА)  Кjr визначається наступним чином: 
 

ПЕ 𝐾  
 ,   Рд ,Рд ,Рд

ЕР  ,   Рд ,Рд ,   Рд
∙ ст

ст
→ 𝑚𝑎𝑥,    𝐾  , Рд3 , Рд3 , Рд3 → 𝑉𝑎𝑟,         (11)   

де: KVP і KЕP – енергетичні коефіцієнти швидкості автомобіля та його пробігу для розрахункового 
тестового маршруту (визначаються методом математичного моделювання процесів енергетичного 
перетворення технологічних ресурсів транспорту RTL в фізичний продукт Wф); Рд1, Рд2 ,Рд3 – 
властивості дороги: як поверхні кочення, як комунікативного каналу і місця розташування засобів 
регулювання автомобільного трафіку; γст і ηq – коефіцієнти використання вантажопідйомності (або 
місткості автобуса) автомобіля і його спорядженої маси. 
 Показник транспортної віддачі ТВ машинних процедур Пм транспортних технологій в 
різних фазах тестових операцій визначається наступним чином: 
 

ТВ Мп ∗ 𝑉 / Рср ∗  𝑡 → 𝑚𝑎𝑥,                                                                   (12) 

де МР – партіонная маса вантажу або пасажирів; V і t-швидкість і час руху автомобіля в заданій фазі 
тестової операції; Рср – середня сила тяги автомобіля в заданій тестової операції; 
 Критерії підвищення енерготехнологічної ефективності автомобільних перевезень: 
 а) енергетичний коефіцієнт технологічної продуктивності автомобіля як носія технічних 
ресурсів транспорту – КW: 
 

𝐾 𝐾 , Фе, 𝑁𝑉𝑇𝑇, 𝑡 → 𝑚𝑎𝑥    𝐾  → 𝑉𝑎𝑟,  Фе →  𝑉𝑎𝑟,   𝑡 → 𝑉𝑎𝑟,                     (13) 

де NVTT- комплекс техніко-технологічних новацій (6) в життєвому циклі автотранспортних послуг 
(конструктивно-технічних, товарно-технічних, організаційних, технологічних та економіко-
технологічних); Фе – множина експлуатаційних факторів автомобільної їздки [3]; t -змінний час; 
 б) енергетичний коефіцієнт собівартості перевезень з урахуванням технологічно 
інноваційного виробництва автотранспортних послуг- Кs: 

𝐾 𝐾 , Фе, Kep, Kvp, 𝑁𝑉𝑇𝑇, пос

зм
, 𝑡 → 𝑚𝑖𝑛,     𝐾  → 𝑉𝑎𝑟,  Фе →  𝑉𝑎𝑟,   𝑡 → 𝑉𝑎𝑟,                  (14) 

де Cпос / Cзм – відношення питомих постійних і змінних витрат в розрахунковій автомобільної їздки; 
Кjr-множина характеристик структурно-параметричної організації нового автомобіля. 
 в) енергоеквівалентні показники енерготехнологічної ефективності автомобільних 
перевезень та якості послуг: 

𝐾 𝐾 , Фе, 𝑁𝑉𝑇𝑇, 𝑡 ∗ 𝑊г Фе → 𝑚𝑎𝑥
𝐾 𝐾 , Фе, 𝑁𝑉𝑇𝑇, 𝑡 ∗ 𝑆 Фе → 𝑚𝑖𝑛

      ,                                 (15) 

де Wг0 і Sw0 – показники транспозиційної ефективності перевезень (годинна продуктивність і 
собівартість перевезень за схемою віртуального транспортування) для поточного часу t0 [ ], які 
визначаються за розрахунковою схемою транспозіціонного процесу. 
 г) концептуально-сістемна і технологічно-інноваціонна цільова функція управлінського 
аналізу (ЦФУА) РТПВ-базису АТ, а також його автотранспортних процесів і відтворювальних 
функцій. Основним критерієм такого управлінського  аналізу на АТ є модель майбутнього і техно-
інноваційного прибутку від проектів перевезень, яка відповідає концепції технологічного та 
експлуатаційного енерго-і ресурсозбереження на АТ з урахуванням дисфункцій інфраструктурних 
підсистем. В основу моделі покладені принципи технологічно-інноваційного розвитку компонентів 
РТПВ-базису (10), сукупність моделей (11)…(15) і умова проектного забезпечення технологічно-
інтенсивного додаткового продукту в майбутніх автотранспортних процесах. Безрозмірний 
показник  ЦФУА-Ф(t) будується як відношення величини майбутнього техно-інноваційного 
прибутку PTh(Kjr

N, NVTT,t) від перевезень за годину у часі tі до величини годинного доходу у часі t0 , 
де і=1,2,3,4…. 
  

Ф 𝑡
 ,

го∗
1 𝛽 𝑁𝑉𝑇𝑇, mад, 𝑡 mт t 𝑚 𝑁𝑉𝑇𝑇, mад, 𝑡 ∗ Фод → 𝑚𝑎𝑥,  (16)      
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де PTh – майбутній годинний транспортний прибуток, βR – показник інноваційного приросту 
енергоресурсної віддачі технологічного проекту перевезень, при βR> 0 реалізується інноваційний 
проект ВТІРВАТП; mт(t) – коефіцієнт прогнозного приросту тарифу на 1 ткм -Tw0, mт> 1; maд – 
показник модернізаційного зменшення транспортної проанергічності дороги КТПД на заданому 
маршруті перевезень, maд = КТПД (t) / КТПД(t0), maд <1; ms – показник інноваційного зменшення 
величини енергетичного коефіцієнта (14) собівартості перевезень, ms≤1; Фод – економічний фактор 
поточної організації транспортного обслуговування (відношення величин собівартості перевезень і 
тарифу на перевезення -1 ткм). 
 Модель (16) при концептуально-системному управлінні на АТ, з урахуванням принципу 
енергоресурсної синергії в структурно-функціональних організаціях АТ і АВТС, забезпечує рішення 
4-х нових завдань розвитку РТПВ-базису АТ: а) підвищення енергоресурсної якості майбутніх 
автотранспортних послуг; б) формування проектів технологічно інноваційного та 
ресурсозберігаючого відтворення автотранспортних послуг;  в) аналіз відповідності модернізаційних 
проектів елементів дорожньої і термінальної інфраструктур АВТС ресурсно-синергетичної концепції 
розвитку; г) аналіз і синтез важливих функцій АТ- транспортного виробництва ФА1 и технологічно-
інноваційного розвитку ФА5 за критерієм проектної максимізації майбутнього техно-інноваційного 
додаткового продукту АТ – ∆Wд шляхом технологічно-інтенсивного ресурсозбереження в 
транспортних процесах: 

     ∆Wд t Wго t0 ∗ 𝛽 NVTT, mад, t → max.                                    (17) 

Чим більше величини критеріїв (11), (12), (13), (16) і (17) (за умови мінімізації показників Кs 
(14) в проектах ПАП і транспортної проанергічності mад ділянок дороги), тим вище рівень 
відповідності управлінських стратегій на АТ концепції ВТІРВАТП і принципу системної 
енергоресурсної синергії. 

 Висновки. 1.Виявлени принципові (з точки зору забезпечення інноваційного розвитку 
РТПВ-базису АТ) недоліки існуючої теорії транспортного аналізу і менеджменту; вони обумовлені: 
спрощеною парадигмою знань про АТ як сферу комерційного і техно-емпіричного транспортного 
обслуговування, негативним впливом технологічних парадоксів АТ, комплексом аксіом неявного 
нехтування матеріально-виробничим и системно-обумовленим сутностями ПАП, а також 
принципами (2) формування метафізично-спрощених знань про віртуальний транспортний процес.        

2. Сформована перспективна інноваційна концепція високо-технологічного та інтенсивно-
ресурсозберігаючого відтворення автотранспортних послуг, яка буде сприяти енергоефективному і 
екологічно-орієнтованому удосконаленню комплексу функцій АТ і АВТС. 

3. Встановлено структури і функції як автотранспортної системи, так і підсистеми 
«Автотранспорт»; виявлені способи інноваційного ресурсозбереження на автотранспорті і в 
інфраструктурних підсистемах за принципом енергоресурсної синергії (забезпечення структурно-
кумулятивного ефекту енерго- і ресурсозбереження в автотранспортних процесах) при взаємодії 
підсистем АВТС. 

4. Запропоновано комплекс методів для інноваційного управління енергоресурсною якістю 
автотранспортних послуг і для ресурсно-синергічного вдосконалення функцій АВТС з її 
підсистемами; в ньому використані принципи інтеграції видів знань про  ПАП за 
енергоеквівалентними  критеріями та ієрархічного узгодження двох парадигм знань по АТ: існуючої 
та перспективної. 

5. Виходячи з нової виробничої та техно-інноваційної парадигми знань про АТ запропоновано 
аналітичну модель цільової функції концептуально-системного управління на автотранспорті, яка, з 
одного боку, забезпечує методологію експлуатаційно-технологічного та інноваційного 
ресурсозбереження на автотранспорті, а з іншого боку, дозволяє враховувати негативний вплив 
дисфункцій дорожньої інфраструктури за показником транспортної проанергічності ділянок дороги; 
поряд із зазначеною цільовою функцією пропонується використовувати стратегію мінімізації 
логістичних витрат в термінальній інфраструктурі АВТС. 
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РЕФЕРАТ 

Хабутдінов Р.А. Науково-практична проблема автотранспортної технології та системна 
концепція техно-інноваційного управління на автотранспорті / Р.А. Хабутдінов // Вісник 
Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – 
К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

У статті розглядається проблема управління техно-інноваційним розвитком  автотранспортної 
технології як важливої компоненти ресурсно-технологічного і продукто-відтворювального базису 
автотранспорту. Показано, що на основі цього базису матеріально реалізуються  автотранспортні 
процеси і п’ять відтворювальних функцій автотранспорту в рамках структурно-функціональної 
організації автотранспортної системи. Представлені наукові визначення і поняття важливих категорій 
автотранспортної науки: функціональні структури автотранспорту і системи, автотранспортна 
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технологія, техно-інноваційне управління на автотранспорті, процеси автомобільних перевезень і 
доставки, аксіоми транспортного процесу, принципи техніко-інноваційного розвитку 
автотранспортної технології та ресурсно-технологічного та продукто-відтворювального (РТПВ) 
базису.  

 Сформульована перспективна і системна концепція  високо-технологічного і 
ресурсозберігаючого відтворення автотранспортних послуг, а також запропонована математична 
модель цільової функції стратегічного і технологічно-інноваційного управління на автотранспорті. 

Об'єкт дослідження – інноваційні автотранспортні технологія і процеси з урахуванням впливу 
енергоресурсного механізму матеріальної цілісності системи. 

Мета роботи – постановка і шляхи вирішення науково-практичної проблеми концептуального 
управління розвитком РТПВ базису АТ, а також його процесів і функцій.  

Метод дослідження – теоретичний аналіз і синтез концептуальної цільової функції 
технологічно-інноваційного управління на автотранспорті з урахуванням концепції ВТІРВАТП і 
принципу енергоресурсної синергії в системі. 

Результати статті можуть бути використані для реалізації системно-синергетичного та 
концептуально-інноваційного менеджменту на автотранспорті і в інших підсистемах АВТС. 

Прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження – реалізація технологічно-
інноваційного механізму енергоресурсної синергії на автотранспорті і в АВТС з урахуванням їх 
структур і функцій. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНЦЕПЦІЯ, АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНОЛОГІЯ, ІННОВАЦІЙНЕ 
УПРАВЛІННЯ, АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ФУНКЦІЇ АВТОТРАНСПОРТУ, 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕНЕРГОРЕСУРСНА СИНЕРГІЯ, СИСТЕМА. 

 
ABSTRACT 

Khabutdinov R.A. Scientific and practical problem of motor transport technology and the system 
concept of techno-innovative management on the motor transport. Visnyk National Transport University. 
Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 
2021. –  Issue 1 (48). 

The article deals with the problem of managing techno-innovative development of motor transport 
technology as an important component of the resource-technological and product-reproduction basis of 
motor transport. It is shown, that using of this basis, motor transport processes and five reproductive 
functions of motor transport are materially realized within the framework of the structural and functional 
organization of the motor transport system. Scientific definitions and concepts of important categories of 
motor transport science are presented: functional structures of motor transport and systems, motor transport 
technology, techno-innovative management of motor transport, processes of road transport and delivery, 
theoretical axioms of the transport process, principles of technical and innovative development of motor 
transport technology, as well as resource and technological and product-reproduction (RTPR) basis of the 
motor transport. A promising and systematic concept of high-tech and resource-saving reproduction of motor 
transport services is formulated, and a mathematical model of the target function of strategic and 
technologically innovative management of motor transport is proposed. 

The object of the research is innovative motor transport technologies and processes, taking into 
account the influence of the energy resource mechanism of the material integrity of the system.  
 The purpose of the work is the statement and ways of solving the scientific and practical problem 
of conceptual management of the development of the RTPR of the motor transport  basis, as well as its 
processes and functions. 
The results of the article can be used for the implementation of system-synergetic and conceptual-innovative 
management on the motor transport and in other subsystems of the motor transport system.  Predictive 
assumptions about the development of the research object – the implementation of a technologically 
innovative mechanism of energy-resource synergy in the motor transport and in other subsystems of the 
motor transport system, taking into account their structures and functions. 
 KEY WORDS: CONCEPT, MOTOR TRANSPORT TECHNOLOGY, INNOVATIVE 
MANAGEMENT, MOTOR TRANSPORT, TRANSPORT FUNCTIONS, ENERGY EFFICIENCY, 
ENERGY RESOURCE SYNERGY.  
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Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический 
сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В статье рассматривается проблема управления техно-инновационным развитием 
автотранспортной технологии как важной компоненты ресурсно-технологического и продукто-
воспроизводственного базиса автотранспорта.  

Показано, что на основе этого базиса материально реализуются автотранспортные процессы и 
пять воспроизводственных функций автотранспорта в рамках структурно-функциональной 
организации автотранспортной системы. Представлены научные определения и понятия важных 
категорий автотранспортной науки: функциональные структуры автотранспорта и системы, 
автотранспортная технология, техно-инновационное управление на автотранспорте, процессы 
автомобильных перевозок и доставки, теоретические аксиомы транспортного процесса, принципы 
технико-инновационного развития автотранспортной технологии, а также ресурсно-
технологического и продукто-воспроизводственного (РТПВ) базиса АТ. Сформулирована 
перспективная и системная концепция высоко-технологического и ресурсосберегающего 
воспроизводства автотранспортных услуг, а также предложена математическая модель целевой 
функции стратегического и технологически инновационного управления на автотранспорте.  

Объект исследования-инновационные автотранспортные технология и процессы с учетом 
влияния энергоресурсного механизма материальной целостности системы. 

 Цель работы – постановка и пути решения научно-практической проблемы 
концептуального управления развитием РТПВ базиса АТ, а также его процессов и 
функций.Результаты статьи могут быть использованы для реализации системно-синергетического и 
концептуально-инновационного менеджмента на автотранспорте и в других подсистемах АВТС. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – реализация технологически 
инновационного механизма энергоресурсной синергии на автотранспорте и в АВТС с учетом их 
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Постановка проблеми.  Транспортний сектор України сьогодення є важливим сегментом 

економіки країни, одним зі способів зв'язку між галузями, підприємствами, регіонами держави, 
зарубіжними країнами. Попит на транспортні послуги зростає щороку, отже ефективна та злагоджена 
робота всієї транспортної системи є рухомою силою для загального розвитку країни. Інтеграційні 
процеси та зростання конкуренції на ринку транспортних послуг, вимагає нових підходів до розвитку 
транспортних відносин, створенню нових технологій та підвищенню якості послуг та забезпеченню 
безпеки транспортної діяльності. Покращення безпеки на дорогах є міжнародною проблемою та стає 
головним пріоритетом для кожної країни.  

Для стабілізації ситуації та вирішення проблем розробляються та впроваджуються різні  
проєкти та програми безпеки для транспорту та транспортних підприємств зокрема. Успіх у реалізації 
таких проєктів чи програм залежить від тісної взаємодії усіх учасників, складових проекту та 
оточуючого його середовища, що разом створюють певний ментальний простір, який може або 
сприяти, або гальмувати реалізацію проектних дій.  

Тому вирішення науково-прикладного завдання розробки методів, моделей та інструментів 
формування ментального простору проектів безпеки транспортних підприємств є актуальним 
питанням і має вирішуватися у рамках нових концепцій і сучасних методологій управління 
проектами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки питання формування ментального 
простору при управлінні проектами безпеки транспортних підприємств розглядалося у низці робіт, 
зокрема, С. Бушуева, Д. Бушуева, [1-2], В. Веренич [3], Н. Горідько [4], К. Круль [5], О. Данченко, 
Д. Бедрія [5-6]. 

Метою роботи є створення системної моделі формування ментального простору при 
управлінні проектами безпеки транспортних підприємств для підвищення ефективності їх виконання. 

Серія «Технічні науки», Випуск 1 (48)’2021



359 

Виклад основного матеріалу. Стійкий або сталий розвиток (англ. sustainable development) є 
загальною концепцією, що передбачає необхідність встановлення балансу між задоволенням 
сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в 
безпечному і здоровому довкіллі. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального 
процесу забезпечення сталого розвитку [7]. Схематично цю концепцію можна представити 
рівностороннім трикутником, вершини якого представляють економічну складову ( Економ ), 
соціальну (Соц ) та екологічну ( Еколог ). Концепція сталого розвитку передбачає узгодження 

соціальних (Соц ), економічних ( Економ ) та екологічних ( Еколог ) принципів відповідно стратегії 
сталого розвитку.  

Під сталим розвитком транспорту розуміють, насамперед, його гармонійний розвиток, такий, 
що передбачає гармонізацію економічного, соціального й екологічного підходів; їх узгодження та 
впровадження конкретних заходів досягнення сталого розвитку транспортної системи. Отже, сталий 
розвиток транспорту є керованим розвитком, основою реалізації якого є системний підхід та сучасні 
інформаційні технології, які дають змогу з високою точністю прогнозувати їхні результати та 
вибрати найбільш оптимальні напрями розвитку [8-9]. 

Концептуальна модель сталого розвитку транспорту  представлена на рис. 1. Узгодження цілей 
сталого розвитку транспорту для економічної (ЕкономТ),   екологічної (ЕкологТ) та соціальної (СоцТ ) 
складових транспортної діяльності можна представити схематичною моделлю (рис. 2).  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Концептуальна модель сталого розвитку транспорту 
Figure 1 – Conceptual model of sustainable transport development 

 
Важливою умовою узгодження цілей сталого розвитку транспорту є забезпечення його 

безпеки, як для надання транспортних послуг, так і безпосередньо організації роботи транспортного 
підприємства.    Економічна складова транспортної діяльності забезпечується безпекою транспортної 
діяльності під час перевезень  (Безпека діяльностіТ),   екологічна складова екологічною безпекою 
(Еколог.безпекаТ) та соціальна складова соціальною безпекою (Соц.безпекаТ) складової транспортної 
діяльності 

 
Економ ⋂ Еколог ⋂ Соц   →   ЕкономТ ∩ ЕкологТ ∩ СоцТ  ⇔                            (1) 

Безпека діяльностіТ ∩ Еколог.безпекаТ ∩ Соц.безпекаТ 
 
Результати аналізу визначили особливості небезпек, що мають місце в діяльності 

транспортних підприємств. Небезпеки, як соціальні так і екологічні, викликані при здійсненні 
процесів перевезення та супутніх та пов’язані з безпекою дорожнього руху. На безпеку дорожнього 
руху впливають фактори, що мають відношення до особи самого водія, до транспортного засобу 
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(його технічних характеристик) та до дороги (стану дорожнього покриття). Їх можна класифікувати, 
як зовнішні небезпеки. Другим типом небезпек є особливості організації праці безпосередньо на 
транспортному підприємстві і пов’язані з питаннями охорони праці на підприємстві. Їх можна 
класифікувати, як внутрішні небезпеки.  

Діяльність підприємств транспортної галузі створює екологічні та соціальні небезпеки, що 
викликані господарською діяльністю або реалізацією бізнес-проектів і потребують управління 
керування станом безпеки. Вони реалізуються в турбулентному середовищі, що постійно змінюється. 
Продуктом проекту найчастіше є вимірювані зміни зниження рівня небезпеки. Економічні результати 
проекту визначаються не одержанням прибутку, а зменшенням збитків підприємства. Результати 
проекту визначаються соціально-екологічними показниками і також є змінюваними. В залежності від 
глибини проблеми, що має вирішуватися, змінюються джерела фінансування проектом від державних 
бюджетні коштів до міжнародних інвестицій та грантів. На рис. 2 представлена схематична модель 
реалізації проектів безпеки в транспортній галузі. Окремі транспортні підприємства (TrEn ) 
реалізовують локальні проекти безпеки відповідно програм Сталого розвитку транспорту та 
Державної програми безпеки на транспорті.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Схематична модель реалізації проектів безпеки в транспортній галузі 

Figure 2 – Schematic model of security projects in the transport sector 
 

 
Аналіз проектів і програм, пов’язаних з поліпшення стану соціальної та екологічної безпеки 

підприємства, дозволив визначити два типи проектів. До першого типу відносяться проекти, які 
безпосередньо спрямовані на зменшення конкретної небезпеки, як соціальної так і екологічної, яка 
виникає в процесах перевезення та пов’язані з безпекою дорожнього руху. До другого типу слід 
віднести ті проекти і програми, які спрямовані на попередження виникнення соціальної та/або 
екологічної небезпеки для підприємства, враховують зміни стану довкілля та покращення умов праці, 
отже передбачають реалізацію екологічно-відповідального управління проектом чи програмою. 

Особливістю реалізації проектів безпеки є їх тісний взаємозв'язок, взаємозалежність і взаємний 
вплив, яка передбачає чітку координацію дій при виконанні окремих проектів. Тимчасове відставання 
впровадження проектів оновлення парку транспортних засобів, побудови безпечних переходів або 
проведення інформаційно-просвітницької кампанії може привести до істотного зниження 
ефективності всієї безпеки програми. Координація всіх матеріальних, фінансових та інформаційних 
потоків проектів програми можлива на основі формування ментального простору загальної культури 
безпеки водіїв, пасажирів та пішоходів. 

На рис. 3 приведена системна модель управління безпекою на транспорті, яка забезпечує 
оптимальність управління проектами, спрямованими  на безпеку дорожнього руху і проектами, 
спрямованими  на безпечну роботу транспортного підприємства. Модель містить деталізовані плани 
системи управління, плани використання ресурсів і методи перевірки систем і продуктів програми. Ця 
модель орієнтована переважно на оптимізацію при використанні системного інжинірингового походу. 

Особливістю моделі є наявність проектів, які спрямовані  на формування загальної культури 
безпеки та проекти, які спрямовані  на формування культури безпеки працівників транспортних 
підприємств.  

Успішне впровадження проектів безпеки на транспорті забезпечується відповідним 
ментальним простором, яке може бути представлено у вигляді кіл, вкладених одне в одне [3] 
(за принципом «матрьошки») (рис. 4): 

- ментальний простір проекту безпеки (МSPrSec),  
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- ментальний простір керівника проекту/команди проекту, який визначатися загальною 
політикою управління безпекою підприємства і формується ментальним простором транспортного 
підприємства (МSTrEn),  

- ментальний простір зацікавлених сторін визначається, як ментальний простір, що формується 
загальним відношенням до забезпечення безпеки транспортної  галузі (МSTrIn), 

-  ментальний простір рухомого контенту/оточуючого середовища визначається загальною 
культурою безпеки транспортної діяльності, яка існує в певному регіоні (МSSafCulReg). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Системна модель управління безпекою на транспорті 
Figure 3 – System model of transport safety management 

 
Особливістю проектів безпеки на транспорті є високий рівень невизначеності  локальних 

ментальних просторів, їх взаємонезалежність та низький рівень узгодженості. Ці ментальні простори 
формуються на різних рівнях ієрархії.   

Множина елементів, що наповнюють ментальний простір проекту безпеки на транспорті, 

включає в себе мету проекту безпеки на транспорті )( 1pr  та завдання проекту )( 2pr , продукт 
)( 3pr

 та 

результат проекту )( 4pr , фази життєвого циклу 
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 управління проектом, рівень соціальної та 

екологічної небезпеки проекту (pr10):  
  

 МSPrSec = { pr1, pr2, pr3, pr4, pr5, pr6, pr7, pr8, pr9, pr10 }.                             (2) 
 

Особливістю ментального простору проектів безпеки на транспорті є забезпечення 
відповідного рівня соціальної та екологічної безпеки на всьому життєвому циклі проекту в кожному 
елементі множини елементів ментального простору. До груп процесів проекту включено соціально-
екологічний аналіз і моніторинг.  
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Рисунок 4 – Системна модель ментального простору реалізації проектів  безпеки на транспорті 
Figure 4 – System model of mental space for the implementation of transport safety projects 

 
Множина елементів, що наповнюють ментальний простір керівника проекту/команди 

проекту безпеки транспортного підприємства формується ментальним простором самого 
транспортного підприємства (МSTrEn), який формується по принципу "зверху-вниз". Впровадження 
проектів безпеки транспортного підприємства найчастіше ініціюється керівництвом підприємства, 
яке визначає керівника проекту. Потім вже формується команда. Отже важливими складовими  
ментального простору керівника проекту/команди проекту є наявність загальної політики управління 

безпекою підприємства 1( )рм
, рівень бажання керівництва підприємства реалізувати проекти та 

програми безпеки  2( )рм
, знання керівника проекту 3( )рм

 та членів команди проекту 4( )рм
, 

вміння керівника проекту 5( )рм
 та членів команди проекту 6( )рм

, навички керівника 7( )рм
 та 

членів команди проекту 8( )рм
, методи (pм9) та технології (pм10) управління командою проекту:  

 
МSTrEn  = { pм1, pм2, pм3, pм4, pм5, pм6, pм7, pм8, pм9, pм10 }.                           (3) 

 
Ментальний простір проектного менеджера/команди проекту є одним із просторів, який 

входить у множину ментальних просторів, які існують під час ініціації, планування, впровадження, 
здійснення контролю та закриття проекту чи програми. Він є тим базисом, який суттєво впливає як на 
якість самого ментального простору, так і на якість тих процесів, які реалізовуються із 
використанням даного простору, тобто реалізацію проектів та програм. Особливістю ментального 
простору керівника/команди проекту для сталого розвитку є високий рівень культури безпеки, 
соціальної відповідальності  та екологічної свідомості і компетенції, що забезпечуються відповідним 
рівнем освіти. Ментальний простір керівника/команди проекту формується на основі компетенцій в 
області управління проектами. Враховуючи той факт, що команди проекту чи програми формуються, 
зазвичай, тільки на реалізацію певного проекту чи програми і є тимчасовими колективами, необхідно 
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чітко розуміти, які знання та навички необхідні  проектному менеджеру/команді проекту, щоб проект 
чи програма досягли успіху. Основним завданням управління ментальним простором є формування 
системи освіти в галузі безпеки і освіти з УП, яка дозволить формувати необхідні компетенції, вміння 
та навички для одержання продукту і результату проекту. 

Множина елементів, що наповнюють ментальний простір зацікавлених сторін визначається 
включає елементи загальної культури безпеки та  відношенням до забезпечення безпеки транспортної  
галузі (МSTrIn), включає в себе суб’єкти, що зацікавлені у вирішенні проблем (ps1), їх завдання (ps2)   
та очікування (ps3), цінності стейкхолдерів (ps4), комунікації між зацікавленими сторонами (ps5), 
методи (ps7) та технології (ps8) управління комунікаціями:  

 
МSTrIn= { ps1, ps2, ps3, ps4, ps5, ps6, ps7, ps8 }.                                         (4) 

 
Особливістю ментального простору зацікавлених сторін (стейкхолдерів) є його невизначеність, 

змінність, турбулентність та залежність від наявної ситуації і стану вулично-дорожньої мережі тощо. 
Кількість суб’єктів, що зацікавлені у забезпеченні безпеки транспортної діяльності, їх завдання, 
очікування, цінності та можливості постійно змінюються. Суттєвий вплив має рівень свідомості 
населення, активність громадських організацій, екологічний громадський рух, у тому числі і 
міжнародний.   

Множина елементів, що наповнюють ментальний простір рухомого контенту/оточуючого 
середовища (МSSafCulReg), включає в себе наявні проблеми (saf1), методи (saf2) та технології (saf3)  їх 
рішення, нормативно-правові вимоги (saf4), соціально-політичні показники наявного стану (saf5), 
організаційні складові контенту (saf6), фінансово-економічні показники (saf7):  

 
МSSafCulReg  ={saf1, saf2, saf3, saf4, saf5, saf6, saf7}.                                      (5) 

 
Формування ментального простору рухомого контенту/оточуючого середовища ускладнено 

його турбулентним характером, постійними змінами та некерованими впливами на реалізацію 
проекту.  

Модель формування ментального простору проекту в термінах теорії множин може бути 
представлена як перехід системи підмножин елементів базового ментального простору в систему 
підмножин уявного ментального простору:  

  
МSPrSec⊂МSTrEn ⊂ МSTrIn ⊂МSSafCulReg → МSPrSec*⊂ МSTrEn*⊂МSTrIn*⊂   МSSafCulReg* .       (6) 

 
Реалізація проектів безпеки на транспорті супроводжується встановленням зв’язків між 

учасниками та стейкхолдерами, які забезпечують доступ до всіх елементів простору, надають 
можливість у будь-який момент здійснити необхідні зміни в кожному з них. Отже, ментальний 
простір для реалізації проекту має вигляд: 

     
МSPrSec* ∪ МSTrEn* ∪ МSTrIn* ∪   МSSafCulReg*                                                      (7) 

 
У результаті злиття ментальних просторів можуть виникати «гібридні» або інтегровані 

простори, які набувають власну структуру і нові властивості. 
Динаміка змін ментального простору при управлінні проектом чи програмою визначається 

постійною взаємодією та обміном інформацією між всіма учасниками, а саме: керівника проекту із 
самим проектом за рахунок використання наявних методів, технологій та методик управління 
проектом; зацікавленими особами; командою проекту або програми та рухомим контекстом і 
довкіллям. Результат проекту впливає на задоволення очікувань всіх зацікавлених сторін. 

Сформуємо основні визначення ментального простору для реалізації проектів безпеки 
транспортних підприємств.  

Визначення 1. Проект безпеки підприємства – це унікальна діяльність, яка спрямована на 
забезпечення стану безпеки підприємства або подолання наслідків виникнення аварій та/або 
нещасних випадків,  що викликані результатами діяльності підприємства, створення певного, 
унікального продукту або послуги, які будуть забезпечувати поліпшення умов праці при заданих 
обмеженнях по ресурсам, термінам, екологічним та санітарно-гігієнічним показникам, вимогам по 
якості і прийнятному рівню ризику в тому числі соціальному та/або екологічному. Стратегічна мета 
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такого проекту обов’язково передбачає забезпечення комфортного та безпечного виробничого 
середовища. 

Визначення 2. Ментальний простір для реалізації проектів безпеки транспортного 
підприємства – це простір знань та дій, сформований сучасним станом безпеки в транспортній галузі 
та є об’єднанням підсистем ментальних просторів самого проекту, керівника проекту і команди 
проекту, зацікавлених сторін та рухомого контенту/оточуючого середовища, що дозволяє розробити і 
впроваджувати проект. Може формуватися на різних рівнях впровадження проекту та в різних 
середовищах. 

Визначення 3. Ментальний простір проекту безпеки транспортного підприємства – система 
необхідної інформації, знань, практик, процесів, процедур, шаблонів, моделей, методів, методик, яка 
включає як професійну складову забезпечення безпеки в транспортній галузі так і складову 
управління проектами, що дозволяє приймати необхідні рішення при розробці /впровадженні проекту  

Таким чином, успішна розробка та впровадження проекту можлива тільки у сприятливому 
ментальному просторі, який формується системою ментальних просторів проекту, транспортного 
підприємства (керівника проекту/команди проекту), галузі та регіону. Основним фактором розвитку 
ментального простору для реалізації проекту, спрямованого на підвищення рівня безпеки 
транспортних підприємств, є підвищення рівня знань, умінь, навичок, розумінь учасників проектної 
діяльності та зацікавлених сторін, що передбачає формування необхідного ментального простору для 
реалізації проектів безпеки. 

Висновок. В дослідженні на основі існуючих підходів до оцінки ментального простору в 
середовищі управління проектами було сформовано модель ментального простору реалізації проектів  
безпеки на транспорті. Дана система модель включає ментальний простір проекту безпеки; 
ментальний простір керівника проекту/команди проекту, який визначатися загальною політикою 
управління безпекою підприємства і формується ментальним простором транспортного 
підприємства; ментальний простір зацікавлених сторін визначається, як ментальний простір, що 
формується загальним відношенням до забезпечення безпеки транспортної  галузі; ментальний 
простір рухомого контенту/оточуючого середовища визначається зональною культурою безпеки 
транспортної діяльності, яка існує в певному регіоні. Такий комплексний підхід дозволяє рухатися в 
напрямку врахування всіх важливих складових при управлінні безпекою на транспорті та особливо на 
транспортних підприємствах. 
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РЕФЕРАТ 
Хрутьба В.О. Розробка системної моделі формування ментального простору при управлінні 

проектами безпеки транспортних підприємств / В.О. Хрутьба, В.І. Зюзюн, Р.С. Лисак // Вісник 
Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – 
К.: НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

В дослідженні на основі існуючих підходів до оцінки ментального простору в середовищі 
управління проектами було сформовано модель ментального простору реалізації проектів безпеки на 
транспорті.  

Мета роботи – створення системної моделі формування ментального простору при управлінні 
проектами безпеки транспортних підприємств для підвищення ефективності їх виконання. 

Методи дослідження – методології управління проектами і програмами; механізми теорії 
множин, системного та процесного аналізів. 

Розроблена система модель включає ментальний простір проекту безпеки; ментальний простір 
керівника проекту/команди проекту, який визначатися загальною політикою управління безпекою 
підприємства і формується ментальним простором транспортного підприємства; ментальний простір 
зацікавлених сторін визначається, як ментальний простір, що формується загальним відношенням до 
забезпечення безпеки транспортної  галузі; ментальний простір рухомого контенту/оточуючого 
середовища визначається зональною культурою безпеки транспортної діяльності, яка існує в певному 
регіоні. Такий комплексний підхід дозволяє рухатися в напрямку врахування всіх важливих складових 
при управлінні безпекою на транспорті та особливо на транспортних підприємствах. 

Результати статті можуть бути впроваджені при здійсненні процедури формування 
ментального простору при управлінні проектами безпеки транспортних підприємств для підвищення 
ефективності їх виконання. 
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Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка методу формування 
ментального простору при управлінні проектами безпеки транспортних підприємств. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРОЕКТ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, МЕНТАЛЬНИЙ ПРОСТІР, 
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, БЕЗПЕКА, СИСТЕМНА МОДЕЛЬ. 

 
ABSTRACT 

Khrutba V.A., Ziuziun V.I., Lysak R.S. Formation of a System of Criteria for Assessing the 
Environmental Impact in Construction and Reconstruction Projects of Critical Infrastructure. Visnyk 
National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: 
National Transport University, 2021. – Issue 1 (48). 

In the study, based on the existing approaches to the assessment of mental space in the project 
management environment, a model of mental space for the implementation of transport safety projects was 
formed. 

The purpose of the work is to create a system model of the formation of mental space in the 
management of security projects of transport enterprises to increase the efficiency of their implementation. 

Research methods – project and program management methodologies; mechanisms of set theory, 
system and process analysis. 

The developed system model includes the mental space of the security project; the mental space of the 
project manager / project team, to be determined by the general policy of safety management of the 
enterprise and is formed by the mental space of the transport enterprise; the mental space of stakeholders is 
defined as the mental space that is formed by the general attitude to ensuring the safety of the transport 
industry; the mental space of mobile content / environment is determined by the zonal culture of transport 
safety that exists in a particular region. This comprehensive approach allows us to move towards taking into 
account all the important components in the management of transport safety and especially in transport 
companies. 

The results of the article in the implementation of the procedure of forming a mental space in the 
management of security projects of transport enterprises to improve their efficiency can be implemented. 

Predictive assumptions for the development of the object of study – the development of a method of 
forming a mental space in the management of security projects of transport enterprises. 

KEY WORDS: PROJECT, PROJECT MANAGEMENT, MENTAL SPACE, TRANSPORT 
ENTERPRISE, SECURITY, SYSTEM MODEL. 

 
РЕФЕРАТ 

Хрутьба В.А. Разработка системной модели формирования ментального пространства при 
управлении проектами безопасности транспортных предприятий/ В.А. Хрутьба, В.И. Зюзюн,  
Р.С. Лысак // Вестник Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». 
Научно-технический сборник. – К.: НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

В исследовании на основе существующих подходов к оценке ментального пространства в среде 
управления проектами было сформировано модель ментального пространства реализации проектов 
безопасности на транспорте. 

Цель работы – создание системной модели формирования ментального пространства при 
управлении проектами безопасности транспортных предприятий для повышения эффективности их 
выполнения. 

Методы исследования – методологии управления проектами и программами; механизмы 
теории множеств, системного и процессного анализов. 

Разработанная система модель включает ментальное пространство проекта безопасности; 
ментальное пространство руководителя проекта/команды проекта, определяться общей политикой 
управления безопасностью предприятия и формируется ментальным пространством транспортного 
предприятия; ментальное пространство заинтересованных сторон определяется, как ментальное 
пространство, что формируется общим отношением к обеспечению безопасности транспортной 
отрасли; ментальное пространство подвижного контента/окружающей среды определяется зональной 
культурой безопасности транспортной деятельности, которая существует в определенном регионе. 
Такой комплексный подход позволяет двигаться в направлении учета всех важных составляющих 
при управлении безопасностью на транспорте и особенно на транспортных предприятиях. 

Результаты статьи могут быть внедрены при осуществлении процедуры формирования 
ментального пространства при управлении проектами безопасности транспортных предприятий для 
повышения эффективности их выполнения. 
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Прогнозные предположения по развитию объекта исследования – разработка метода 
формирования ментального пространства при управлении проектами безопасности транспортных 
предприятий. 
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ПРОСТРАНСТВО, ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. Сьогодні вже ні в кого не виникають сумніви щодо необхідності 
переходу на хмарні платформи, питання полягає лише в тому наскільки швидко та якою мірою має 
відбуватися цей процес. За період з 2015 по 2020 рік дохід трьох найбільших хмарних провайдерів 
(AWS, Microsoft Azure та Google Cloud Platform) збільшився в чотири рази. Для задоволення 
зростаючого попиту провайдери більш ніж утричі збільшили свої витрати на капітальні інвестиції. 
Наразі і підприємства дедалі стають більш відкритими для хмарних платформ: у світі вже понад 90% 
підприємств якимось чином використовують хмарні технології [1]. 

Підприємства все частіше «споживають» інфраструктуру, а не володіють нею. Хмари 
дозволяють оптимізувати бізнес-процеси, швидко запускати і згортати проекти, надійно зберігати 
критичні дані і вивільняти ресурси для розвитку. Хмарне сховище надається користувачеві в 
необхідному обсязі, оплачується за фактом використання і звільняє від необхідності купувати власну 
IT-інфраструктуру та керувати нею. Це дає гнучкість, швидку масштабованість і надійність. У 
періоди пікових навантажень на інфраструктуру, наприклад, під час розпродажів в інтернет-магазині, 
власник сайту зможе просто замовити більше ресурсів у хмарного провайдера і не перейматись у 
випадку його нестачі. Хмарні платформи дають доступ до власної інформації з будь-якого гаджета в 
будь-якій точці світу. Якщо з телефоном або комп’ютером щось трапиться, дані не зникнуть. Крім 
того, сервіс-провайдер забезпечує постійну цілодобову підтримку. 

В умовах кризи COVID-19 надзвичайно важливими виявилися такі властивості хмарних 
ресурсів як швидкість та гнучкість споживання. З точки зору економіки інфраструктури, мабуть, 
найпривабливішою інновацією хмари є здатність адаптувати споживання інфраструктури до потреб 
організації. Це забезпечує більшу економічну гнучкість шляхом перетворення невикористаних 
капітальних витрат в оптимально розподілені операційні витрати. 

Хоча ця концепція є привабливою в теорії, багатьом підприємствам важко здобути вигоди від 
неї у реальності. За підрахунками підприємств, близько 30% хмарних витрат здійснюються марно. 
Крім того, близько 80% підприємств вважають управління хмарними витратами проблематичними. 
Таким чином, незважаючи на те, що понад 70% підприємств називають оптимізацію хмарних витрат 
основною метою, отримання реальної віддачі від них залишається проблемою [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної 
проблеми. Дослідженням проблем використання хмарних сервісів вітчизняними суб’єктами 
господарювання займаються О.В. Гладківська, Т.А. Вакалюк, О.К. Волох, Т.В. Смірнова, Л.І. 
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Поліщук, О.А. Смірнов, К.О. Буравченко, А.В. Літошенко, А.В. Журавльов, М.А. Сабліна. Однак 
питання цифрової трансформації бізнесу на основі хмарних сервісів висвітлені недостатньо. 

Цілі статті – дослідити процес цифрової трансформації підприємств на основі хмарних 
сервісів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Основним рушієм отримання переваг є трансформація підходу до пошуку та 
споживання хмарних послуг. Підприємства, які підходять до цього завдання із традиційним 
мисленням щодо розміщення та споживання інфраструктури, швидше за все, будуть здивовані 
рахунками за хмарні послуги. Гнучкість споживання хмари відповідно до потреби та рентабельність 
хмарних витрат покладають на підприємства відповідальність за формування уявлення про свої 
потреби в режимі реального часу та постійне прийняття обміркованих рішень щодо найкращого 
регулювання споживання хмарних сервісів. 

Реальна цінність хмарних технологій виходить далеко за межі ІТ: вона може допомогти 
промисловим компаніям переосмислити розробку, постачання, продаж та обслуговування своєї 
продукції. 

Всупереч очікуванням багато хмарних міграцій не окупилися. Майже кожна промислова 
компанія реалізує хмарну ініціативу, але більшість з них не відчула можливостей власних хмарних 
технологій або не масштабувала їх вплив на бізнес. Компанії в середньому на 23% перевищують 
бюджет витрат на хмарні сервіси і, за підрахунками, 30% цих витрат виявляються марними. З 
наступного року компанії планують збільшення хмарних витрат на 47%, отже, проблема буде лише 
зростати. Для уникнення накопичення проблем промислові компанії мають якнайшвидше 
збалансувати свої хмарні програми, зосереджені на інфраструктурі, для вирішення проблем 
програмної інженерії, даних та аналітики, а також змін у бізнес-процесах. Наразі багато підприємств 
вже намагаються перезавантажити свої хмарні програми. 

COVID-19 посилив потребу в хмарних сервісах, які є критично важливими для електронної 
комерції, віддалених продажів та забезпечення гнучкої структури витрат. Під час локдауну 
десятирічне зростання електронної комерції відбулося за три місяці. Віддалений продаж у сегменті 
B2B також залишається популярним, оскільки 89% покупців ним задоволені, а 42% – надають йому 
перевагу. Крім того, глобальна криза охорони здоров’я збільшує економічну невизначеність, що 
спонукає бізнес шукати більш гнучкі операції та канали продажів, а також оптимізувати технологічні 
витрати. Хмарні технології мають потенціал у всіх цих сферах. 

Багато промислових компаній стикаються з проблемами надмірно складних і розгалужених 
систем. Використання хмари для вирішення таких бізнес-завдань є непростою проблемою. Багато 
міграцій у хмари зазнали невдачі, оскільки заздалегідь не були спрощені ІТ-сфера та не налагоджено 
управління даними. Крім того, фінансовому успіху компаній часто загрожують такі додаткові витрати: 

 витрати, які виникають внаслідок впровадження складних додатків при неструктурованості 
бізнесу, що займає більше часу, оскільки одночасно функціонують і хмара, і центри обробки даних; 

 приховані витрати, які можуть виникнути, коли платформи, інструменти та послуги 
недостатньо зрозумілі, а попит/пропозиція активно не узгоджуються; 

 витрати на системну інтеграцію, які можуть тривати впродовж третього-четвертого років 
після переходу на хмару, зумовлені обраною моделлю часу та матеріалів; 

 витрати на додаткові сервіси, потреба в яких може виявитись в три-чотири рази вищою, ніж 
це необхідно, якщо програми не налаштовані належним чином; 

 витрати при обліку неамортизованих ІТ-активів, які можуть виникнути через погане 
управління та існуючі правила фінансово-бухгалтерського обліку. 

Зазначені додаткові витрати та зростаюча складність хмарних обчислень призвели до того, що 
перехід у хмару дедалі стає більш витратним та складним для бізнесу. Багато компаній зупинили свої 
хмарні програми, переваги яких не можуть компенсувати зобов'язання перед хмарними 
провайдерами. Нестача талантів для роботи з хмарними технологіями, питання безпеки та 
узгодженості є додатковими викликами при переході у хмару. 

Матеріали хмарного маркетингу незмінно містять модні слова та привабливу графіку, але 
глянцеві брошури ускладнюють пошук справжніх вигод та відчутних конкурентних переваг. 
Більшість компаній не бачать, що реальна цінність хмари лежить за межами ІТ. Хмара, цифрові 
канали, а також дані та аналітика можуть покращити все, що роблять компанії, починаючи від 
розгортання бізнесу і закінчуючи розробкою, поставкою, продажем та обслуговуванням продукції. За 
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оцінками McKinsey, операції з підтримкою хмарних технологій можуть відкрити для акціонерів 
промислових компаній понад 1 трлн доларів США – половину від зростання доходів і половину від 
збільшення націнки. Інакше кажучи, отримання вигод від хмар вимагає виходу за межі простої заміни 
інфраструктури для отримання ІТ-переваг. Це вимагає розробки програмного забезпечення, 
вдосконалення бізнес-процесів та запровадження інновацій. Саме це є суттю трансформації, що 
здатна принести вигоди у короткостроковій перспективі. 

Розглянемо, як Volkswagen, найбільший у світі виробник автомобілів, генерує цінність за 
межами ІТ за допомогою загальної хмарної платформи, яка включає 124 заводи, 500 складських 
приміщень та 1500 постачальників. Ця платформа консолідує дані в режимі реального часу з усіх 
машин та систем Volkswagen, в той час як інструменти передової аналітики відстежують логістику та 
надають уявлення про процеси в магазинах. Компанія підготувала більше 200 спеціалістів для свого 
хмарного інноваційного центру. Її промислова хмара відіграватиме важливу роль, допомагаючи 
досягти своєї мети – зниження заводських витрат на 30% до 2025 року, а також стимулюватиме 
інновації серед партнерів Volkswagen. 

Хмара може принципово поліпшити процеси НДДКР (науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи), закупівель, ланцюга постачання, виробництва, маркетингу та продажів, 
післяпродажного обслуговування та підтримки прийняття управлінських рішень. Підвищена 
ефективність, яку вона забезпечує, може значно покращити продуктивність праці та рівень 
прибутковості. Наприклад, під час закупівель хмара може допомогти компаніям очистити та 
інтегрувати свої дані, що сприятиме безперебійному та автоматизованому виявленню можливостей 
(наприклад, до яких постачальників слід звертатися за поступками у зв’язку із коливаннями 
кон’юнктури на ринках товарів). Хмара також дозволяє швидше та масштабніше фіксувати вплив 
нових інструментів закупівель, зокрема пов’язаних з отриманням розвідувальних даних або 
електронними запитами про інформацію та ціни. Ці вдосконалення можуть забезпечити 60-ти 
відсоткове зростання економії в закупівельній діяльності. 

Хмара не тільки покращує рентабельність, а й сприяє її зростанню. Вона забезпечує доступ до 
інновацій хмарних партнерів, зокрема механізмів штучного інтелекту та машинного навчання. Хмара 
полегшує експерименти з новими продуктами та функціями, оскільки витрати на створення 
середовища-«пісочниці» дорівнюють майже нулю. Вона також пов’язує бізнес з новими продуктами 
та послугами, такими як інструменти продажів екосистеми партнера, що різко знижує бар’єри для 
співпраці. 

Нарешті, хмара пропонує потенціал для підвищення трудової і нетрудової ІТ-ефективності. 
Трудова ефективність зумовлена тим, що хмарні стандартні інструменти підвищують продуктивність 
праці за рахунок вдосконалення програмно-інженерних практик та автоматизації при розробці та 
обслуговуванні додатків, систем операційної безпеки, інфраструктури та підтримки. Нетрудова 
ефективність пов’язана зі зменшенням кількості локальних центрів обробки даних, меншими 
витратами на обладнання та раціоналізацію програм, коли підтримка застарілих припиняється. 

Компанії, які отримують користь від хмарних платформ, трактують перехід на них як 
перетворення бізнес-технологій, а саме: 

 фокусування інвестицій на бізнес-сферах, де хмара може сприяти збільшенню доходів та 
зростанню прибутковості; 

 вибір технології та моделі пошуку, яка відповідає бізнес-стратегії та обмеженням, 
спричиненим ризиками; 

 розробка та впровадження операційної моделі, орієнтованої на хмару. 
За останні 20 років відбулися суттєві зміни в тому, як великі підприємства розміщують додатки 

– від дорогих патентованих процесорів до товарних архітектур x86, від патентованих операційних 
систем до Linux з відкритим кодом, а також від серверів, виділених для одного додатку до багатьох 
віртуальних машин, що працюють на одному сервері. Разом ці зміни трансформували структуру 
витрат на розміщення додатків. Двадцять років тому одна невеличка програма могла працювати на 
сервері вартістю 25000 доларів. Сьогодні програма подібного розміру може працювати на сервері за 
5000 доларів, яким користуються також десять інших програм [3]. 

На відміну від успішних у минулому програм із впровадження Linux, процесорів x86 або 
серверів віртуалізації, впровадження хмари є більш складним завданням.  

По-перше, тисячі програм, створених великим підприємством за останні три десятиліття, 
потребують виправлення або реорганізації, щоб ефективно, безпечно та стійко працювати в хмарі. У 
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деяких випадках компанії виявили, що існуючі програми коштують дорожче при роботі в хмарі. 
Необхідні додаткові інвестиції часто призводять до незадовільної рентабельності інвестицій у хмарну 
міграцію, принаймні для компаній, які вже оптимізували своє локальне інфраструктурне середовище. 
Економіка витрат при переході до хмарних технологій може бути набагато привабливішою для 
компаній, які можуть використовувати її як примусовий механізм для оптимізації свого 
інфраструктурного середовища або для уникнення великих капіталовкладень в центр обробки даних. 

По-друге, необхідні економічні умови, навички, процеси та організаційні зміни занадто складні 
і охоплюють занадто багато різних аспектів бізнесу. Ці реалії призвели до того, що переважна 
більшість великих підприємств постають перед наступними викликами: 

 застій пілотних проектів – компаніям вдалося впровадити кілька додаткових програм на 
публічних хмарних платформах, однак цінність цих програм була обмеженою. Це робить подальший 
прогрес неможливим, оскільки IT-керівники не можуть навести переконливих аргументів вищому 
керівництву для розширення використання хмарної платформи як основи технологічного середовища 
ІТ; 

 хмарний затор – хмарні ініціативи збираються в довгі черги, оскільки ІТ-керівники не 
можуть побудувати автоматизацію або еталонні архітектури, необхідні для використання сервісів 
публічних хмарних платформ у безпечному, гнучкому та прозорому режимі; 

 відсутність користі від «підйому та зрушення» – міграція значних частин технологічного 
середовища, здебільшого шляхом заміни локальних віртуальних машин на віддалені без використання 
переваг важелів оптимізації хмари, не може суттєво зменшити витрати або збільшити гнучкість. У 
цьому випадку підтримка хмарних ініціатив згодом згортається; 

 хмарний хаос – IT-керівництво не має узгодженого бачення і не забезпечує необхідних 
вказівок чи нагляду за управлінням процесом переходу у хмару, залишаючи розробників переважно 
сам на сам з власними пристроями при налаштуванні хмарних сервісів. Це призводить до 
використання різних підходів та інструментів із значними ризиками в плані безпеки, стійкості та 
дотримання вимог. 

Як результат, хоча пропозиції провайдерів хмарних послуг (CSP) швидко зростають, 
впровадження хмарних технологій на підприємствах постійно відстає від прогнозів. Багаторазові 
опитування, проведені McKinsey & Company, показують, що великі компанії розміщують від 10 до 
15% своїх додатків у хмарі, але продовжують розміщувати ядро свого технологічного середовища в 
традиційних центрах обробки даних [4]. 

Лише 14% компаній, які розпочинають цифрові перетворення, досягають стійкого та суттєвого 
покращення продуктивності [5]. 

Можливості використання технологій часто не відповідають поставленим завданням. Застарілі 
технологічні середовища роблять зміни вартісними. Щоквартальні цикли випуску оновлень 
ускладнюють підлаштування цифрових можливостей під мінливі вимоги ринку. Жорстка і вразлива 
інфраструктура обтяжена даними, необхідними для складної аналітики. 

Робота в хмарі може зменшити або усунути багато з цих проблем. Однак, використання 
хмарних сервісів та інструментів вимагає не просто змін у всій сфері ІТ та багатьох бізнес-процесах, 
а фактично іншої моделі бізнес-технологій. 

Для досягнення успіху, підприємствам слід зосередитись на таких заходах: 
1. Направити хмарні інвестиції у ті бізнес-сфери, де хмарні платформи можуть забезпечити 

збільшення доходів та підвищення рентабельності. 
Переважна більшість вартості, яку генерує хмара, походить від підвищеної гнучкості, інновацій 

та стійкості, що надаються бізнесу зі стабільною швидкістю. Для цього у більшості випадків при 
переході у хмару потрібно зосередити увагу на забезпеченні можливості багаторазового використання 
та компонування, щоб інвестиції в модернізацію можна було швидко масштабувати при 
трансформації організації. Цей підхід може також допомогти зосередитись на тих програмах, які 
можуть забезпечити більше вигод, а не вивчати окремі програми для потенційної економії коштів, 
наприклад: 

 швидше виходити на ринок – компанії, що працюють у хмарі, можуть контролювати хід 
виробництва сотні або тисячі разів на день, використовуючи наскрізну автоматизацію. Навіть 
традиційні підприємства виявили, що автоматизовані хмарні платформи дозволяють їм щодня 
виявляти нові можливості, дозволяючи реагувати на вимоги ринку та швидко перевіряти, що працює, 
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а що не працює. Як результат, компанії, які перейшли на хмарні платформи, повідомляють, що вони 
можуть вивести нові можливості на ринок приблизно на 20-40% швидше [6]; 

 можливість створювати інноваційні бізнес-пропозиції – кожен з основних провайдерів 
хмарних послуг пропонує сотні власних послуг та ринків, які забезпечують доступ до сторонніх 
екосистем, що включають тисячі інших. Ці послуги швидко з’являються та розвиваються, 
забезпечуючи не лише базові можливості інфраструктури, але й розширені функціональні 
можливості, такі як розпізнавання обличчя, обробка природної мови, квантові обчислення та 
агрегування даних; 

 зниження ризику – хмара явно порушує існуючі практики та архітектури безпеки, але також 
надає рідкісну можливість усунути значні операційні витрати тим, хто може спроектувати свої 
платформи для безпечного використання у хмарі. Для того, щоб скористатися перевагами 
багатомільярдних інвестицій, які CSP вклали в операції з безпеки, потрібна така кібер-конструкція, 
яка автоматично включає надійну стандартизовану автентифікацію, посилену інфраструктуру та 
стійкий зв’язок з центром обробки даних; 

 ефективна масштабованість – хмара дозволяє компаніям автоматично додавати потужності 
для задоволення попиту, що зростає (наприклад, у відповідь на зростаюче споживання клієнтів), і 
масштабувати нові послуги за лічені секунди, а не за тижні, необхідні для закупівлі додаткових 
локальних серверів. Ця можливість була особливо важливою під час пандемії COVID-19, коли 
масовий перехід на цифрові канали продажів створив раптові та безпрецедентні піки попиту. 
Переміщення клієнтських додатків у хмару дає можливість набагато швидше та дешевше реагувати 
на ринкові можливості. Наприклад, розміщення цих додатків у хмарі означає, що вартість розгортання 
діяльності у новій країні буде незначною, якщо вона традиційно коштувала щонайменше мільйон 
доларів. 

2. Обрати технологію та модель переходу, яка відповідає економічним та ризиковим 
обмеженням. 

Рішення про хмарну архітектуру несуть значні наслідки щодо ризиків та витрат підприємства. 
Неправильний вибір технології спричинить ризики щодо дотримання встановлених вимог, 
успішності, кібербезпеки для самого підприємства, а також ризики для його контрагентів. Правильні 
технологічні рішення не лише пов’язані зі схильністю компанії до ризику, але й можуть знизити 
витрати на впровадження хмарних технологій, отримавши підтримку з боку всієї керівної команди. 
Якщо ІТ-керівники приймають ці рішення, спираючись лише на вузькі ІТ-критерії, вони можуть 
створити значні проблеми для бізнесу. Натомість вони повинні мати чітке уявлення про бізнес-
стратегію підприємства, яка стосується витрат на технологію, інвестиції та ризики.  

До питань, на які має дати відповідь компанія перед переходом у хмару, належать: 
Де використовувати різні варіанти "as-a-service". Подібно до того, як ІТ-директорам та 

технічним директорам слід визначити, чи варто залучати пропозиції «програмного забезпечення як 
сервісу» (software- as-a-service – SaaS) або створювати власні програми для роботи на «інфраструктурі 
як сервісі» (infrastructure-as-a-service – IaaS), або користуватись послугами «платформи як сервісу» 
(platform-as-a-service – PaaS), розміщеної в хмарі. ІТ-керівники повинні співпрацювати з вищими 
керівниками бізнесу для визначення, в яких бізнес-доменах існують диференційовані процеси, що 
вимагають спеціального програмного забезпечення та доменів, які можуть підтримуватися 
пропозиціями SaaS. SaaS отримав найбільшу популярність у таких функціональних областях, як 
управління персоналом та управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), але в багатьох секторах 
дедалі більше спроможних вертикальних пакетів SaaS. 

Які служби слід індексувати в хмарі. Існує безліч архітектурних моделей для задоволення 
потреб у хмарі на замовлення, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Чітке розуміння їх сутності 
є надзвичайно важливим для ІТ-керівників, які хочуть створити індивідуальний підхід до хмари, який 
включатиме операційну ефективність з метою максимізації вигод. В даному випадку можливі чотири 
підходи: 

 споживання традиційних віртуальних машин потребує найнижчих витрат на перехід і 
передбачає найнижчий рівень прив’язки до провайдерів, але, залежно від програми, може не дати 
великої вигоди з точки зору гнучкості чи часу виходу на ринок; 

 використання власних обчислень провайдера (IaaS) із сторонніми хмарними додатками 
забезпечує найнижчий рівень залежності від провайдерів та обмежує зміни в інфраструктурі, 
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забезпечуючи низький рівень переваг в плані доступності та обслуговування, якщо їх розгортають з 
автоматизацією; 

 рефакторинг додатків для використання контейнеризації забезпечує набагато більшу 
маневреність, гнучкість, масштабованість та стійкість при збільшенні продуктивності. У цьому 
випадку більшість заходів мають 12-18-ти місячний термін окупності. Коли контейнеризація 
розроблена та виконується з чітко визначеними стандартами, вона може забезпечити передбачуваний 
шлях для підтримки репатріації контейнерних програм від одного провайдера хмари до іншого. 
Контейнеризація є найбільш підходящою для програм, але вимагає рефакторингу коду під час 
переходу із традиційних середовищ. Контейнеризація забезпечує оптимізовану ефективність, 
масштабованість та асоціюється з економічною ефективністю; 

 переписання програми для хмари вимагає найбільших інвестицій, але приносить найбільші 
покращення як у гнучкості, так і у витратності володіння нею. Часто для цього потрібно 
використовувати послуги від провайдера, що може створити неприйнятну залежність від 
постачальника хмарних сервісів для деяких компаній. 

Як запобігти втраті традиційного периметра фізичної безпеки. Перехід до хмари виводить 
додатки за межі периметра мережі компанії та створює нову парадигму безпеки. ІТ-керівникам 
потрібно буде визначити, скільки залежностей вони будуть вбудовувати в існуючий застарілий дизайн 
мережі та традиційні системи безпеки. Як правило, існує три варіанти: 

 маршрутизація трафіку через власні центри обробки даних. Близько 75% великих компаній 
спрямовують весь хмарний трафік через свій центр обробки даних, який намагається використати 
існуючі традиційні периметричні засоби захисту. Цей підхід може додати від 10 до 20% до витрат на 
розміщення та спричинити значну затримку, знижуючи якість користувацького досвіду. Крім того, 
захист хмари вимагає розгортання власних мереж та засобів захисту для паралельного захисту дій у 
хмарі. З цієї причини менше 20% компаній розраховують використовувати цей варіант у 
майбутньому; 

 відновити периметр безпеки в хмарі. Більше двох третин компаній знайдуть час і вкладуть 
достатньо коштів, щоб запровадити власні мережеві потоки з використанням власних інструментів та 
конфігурацій. Для захисту динамічного периметра буде використана інтеграція провайдерів служб 
безпеки SaaS та цільових інструментів відповідності; 

 створення «додатків з нульовою довірою». Приблизно кожна п’ята компанія буде створювати 
додатки з нульовою довірою, які не потребують периметра мережі. Більшість ІТ-керівників вважають, 
що ця модель забезпечує найкраще поєднання вартості та захисту. Однак вона залежить від складних 
навичок розробки додатків, що багатьом компаніям буде важко реалізувати. 

Скільки CSP залучити. Існує ряд основних провайдерів хмарних послуг та кілька менших. 
Використання декількох CSP збільшує витрати на проектування та інтеграцію. І навпаки, 
зосередження уваги на одній CSP може обмежити доступ до деяких видів інновацій і замкнути 
компанію на єдиному провайдері, що часто буває неприйнятно в традиційному локальному світі. 

Менші і менш технологічно розвинені компанії тяжіють до використання єдиної CSP. Однак 
великі компанії, які витрачають сотні мільйонів доларів на технологічну інфраструктуру, більш 
схильні використовувати декількох провайдерів, хоча вони часто починають з однієї CSP. Наприклад, 
найбільші банки часто докладають значних зусиль для використання декількох провайдерів, кожен з 
яких найкраще підходить для різних типів навантажень. 

Як перенести існуючі програми. На найвищому рівні компанії можуть зосередитись на 
виправленнях в сфері безпеки та забезпечення відповідності, а потім оптимізувати системи після їх 
запуску, або вони можуть вибрати оптимізацію на ходу. Тут немає єдиної правильної відповіді; 
компанії повинні вибрати тип ризику, який вони хочуть зменшити. Міграція, а потім оптимізація 
можуть допомогти подолати труднощі багатьом компаніям, які мали проблеми зі своїми хмарними 
програмами. Але цей підхід вимагає прийняття того, що деякі програми можуть коштувати дорожче в 
короткостроковій перспективі, що може заважати командам програм рухатися далі після переходу та 
змушувати нехтувати оптимізацією своїх систем у хмарі. 

3. Змінити операційні моделі, щоб здобути вигоди від хмари. 
Щоб зрозуміти цінність переходу до хмари, потрібно змінити як роботу ІТ, так і співпрацю ІТ з 

бізнесом. Найкращі ІТ-директори та технічні директори дотримуються ряду принципів у створенні 
хмарної операційної моделі: 
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 зробити все продуктом. Для оптимізації функціональних можливостей додатків та 
зменшення технічного боргу (технічний борг – це передбачувана вартість переробки, спричинена 
впровадженням швидкого, але вразливого або архітектурно неоптимального рішення). ІТ-керівникам 
потрібно перейти від «ІТ-проектів» до «продуктів» – пропозицій із підтримкою технологій, які 
використовують клієнти та співробітники. Більшість продуктів забезпечують такі бізнес-можливості, 
як збір замовлень чи виставлення рахунків. Автоматизовані платформи надання послуг надаватимуть 
базові технологічні послуги, такі як управління даними або веб-хостинг. Цей підхід фокусується на 
командах з доставки готового робочого продукту, а не на ізольованих елементах продукту. Цей більш 
інтегрований підхід вимагає стабільного фінансування та відповідальної особи для управління ним; 

 зосередитись на досвіді розробника. ІТ-керівники повинні перепроектувати процеси 
доставки технологій «з початку в кінець», використовуючи власні хмарні практики, щоб створити 
"чудовий" досвід для розробників. Залучення розробників до робочих процесів за допомогою 
сучасних інструментів сприяє органічному переходу у хмару; 

 інтеграція з бізнесом. Досягнення швидкості та гнучкості, які обіцяє хмара, вимагає частої 
взаємодії з керівниками підприємств для прийняття ряду швидких рішень. Практично керівники 
підприємств повинні призначити досвідчених осіб, які приймають рішення. Це люди, які мають 
знання та повноваження приймати рішення щодо послідовності функціонування бізнесу, а також 
розуміння потреб своїх «клієнтів»; 

 переконатися, що хмара повністю програмно визначена, автоматизована та абстрагована. 
Локальне середовище часто є повільним і жорстким через складні залежності між рівнями 
програмного забезпечення, фізичним обладнанням та компонентами безпеки. У хмарі найефективніші 
ІТ-організації переходять до визначення всього як програмного забезпечення або «як коду», щоб 
забезпечити стійкість, використовуючи абстракцію та автоматизацію за трьома напрямками: 

 хмарне масштабування абстрагує свою інфраструктуру як код (IaC) до інструментів, що 
пропонують мульти-CSP та SaaS підтримку постачальників (таких як Terraform або Ansible), щоб 
команди могли об’єднатись на загальному підході, що включає спільне створення. Постійна 
інтеграція/безперервна доставка (CI/CD) автоматизує надання інфраструктури та доставку додатків із 
вбудованою оцінкою ризику та управлінням безпекою «в процесі» за допомогою DevSecOps; 

 повторювані шаблони (наприклад, реєстрація або побудова віртуальних приватних хмар із 
визначеними мережами) та захисні огородження (такі як шифрування в спокої або інструменти 
перевірки) кодуються у компоненти, що повторно використовуються, які публікуються в інструменті 
IaC, і які команди можуть використовувати у режимі самообслуговування на їх платформі, що сприяє 
послідовності; 

 паперові довідкові архітектури перетворюються на кодифіковані креслення з використанням 
сучасних архітектур (наприклад, контейнеризації), що складаються для того, щоб команди мали 
гнучкість для включення та вимкнення нових можливостей та спеціальних інтеграцій під час 
функціонування; 

 захищена хмара за дизайном. ІТ-керівники повинні переробляти кіберпрограми, оновлювати 
політику та модернізувати засоби управління, щоб забезпечити безпеку в хмарі. Сюди входить 
зміщення ризику якомога раніше (на етапі надання резервів), шляхом вбудовування захисних 
огороджень, управління, тестування та оцінки безпеки на відповідність для забезпечення 
рівномірного дотримання вимог. Команди інфраструктури та безпеки повинні прагнути усунути 
людське «проміжне програмне забезпечення» та запобігти ризику перед розгортанням, щоб 
забезпечити стабільно захищене, масштабоване середовище, яке працює з високою швидкістю; 

 гнучкість в усіх аспектах. Традиційні команди інфраструктури, мереж та безпеки повинні 
застосовувати ітеративні способи роботи та кодифікації, використовуючи сучасні практики постійної 
інтеграції та доставки, забезпечуючи використання хмарних збірок багатошаровим підходом, щоб 
зміни могли застосовуватися детально з обмеженою залежністю чи впливом на програми та 
навантаження; 

 просування хмарних навичок в командах розробників. Традиційні центри якості, на яких 
покладено обов’язки щодо визначення конфігурацій хмари на всьому підприємстві, швидко 
перевантажуються. Натомість провідні ІТ-директори інвестують у проекти, що включають 
обов’язкові підходи до самообслуговування та співтворчості, використовуючи абстрактні, уніфіковані 
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способи роботи, які соціалізовані за допомогою передових навчальних програм (таких як «підготовка 
для тренера») для впровадження хмарних знань у кожне підприємство [7]; 

 формування інженерних навичок та культури. Деякі компанії сприймають технічне 
виконання як товар і залучають сторонніх та офшорних розробників, але зберігають бізнес-аналітиків 
та менеджерів проектів. Інші нагороджують ІТ-персонал за глибокі навички роботи з конкретними 
технологіями провайдерів. На відміну від цього, оскільки хмара базується на всьому як на 
програмному забезпеченні, її операційна модель вимагає, щоб усі були інженерами програмного 
забезпечення, тобто, щоб кожен міг кодувати та розуміти сучасну практику розробки;  

 прийняти підхід, заснований на оцінці ризику. Щоб запобігти проблемам безпеки, стійкості 
та дотримання вимог, спричинених переходом до хмарних технологій, провідні ІТ-керівники мають 
сформувати чіткий погляд на ризик та провести суворі дискусії щодо найкращих механізмів 
узгодження рішень щодо їх технологічного середовища з їхньою схильністю до ризику. 

З огляду на економічну та організаційну складність, необхідну для отримання найбільших 
вигод від хмари, ІТ-керівники повинні взаємодіяти з рештою керівної команди. Співпраця особливо 
важлива в наступних сферах: 

 фінансування технологій. Механізми фінансування технологій перешкоджають переходу на 
хмарні платформи – вони надають перевагу тим функціям, які зараз потребує/хоче бізнес, а не 
критичним інвестиціям у інфраструктуру, що дозволять компаніям швидше та легше додавати 
функціональність у майбутньому. Кожна нова тактична функціональність бізнесу, побудована без 
досконалих хмарних архітектур, збільшує технічний борг – а отже, складності побудови та реалізації 
будь-чого в майбутньому. ІТ-керівникам потрібна підтримка з боку решти управлінської команди для 
створення стабільних моделей фінансування, які забезпечать ресурси, необхідні для створення 
базових потужностей та модифікації додатків для ефективної та безпечної роботи в хмарі; 

 співпраця між бізнесом та технологіями. Отримання вигод від хмарних платформ вимагає 
обізнаних власників продуктів, здатних приймати рішення щодо функціональності та послідовності 
впровадження. Цього не станеться, якщо генеральний директор та керівники відповідних бізнес-
підрозділів не призначать людей в їх організаціях або підрозділах відповідальними за окремі 
продукти та не нададуть їм повноваження щодо прийняття рішень. Деякі компанії навіть поєднують 
технічні та бізнес-команди; 

 інжиніринг талантів. Для переходу у хмари потрібні специфічні та рідкісні фахівці – 
розробники повних стеків, інженери даних, інженери хмарної безпеки, спеціалісти з управління 
ідентифікацією та доступом, хмарні інженери та інженери з надійності сайтів. На жаль, політики 
деяких компаній, запроваджені для обмеження ІТ-витрат, можуть завадити залученню талантів у 
хмарних технологіях. Компанії, наприклад, обмежують витрати на одного IT-фахівця або кількість 
найманих працівників, або обсяг ресурсів на створення робочого місця. У сукупності ці політики 
суперечать тому, що вимагає хмара, тобто відносно невелику кількість високоталановитих і дорогих 
людей, які, можливо, не хочуть працювати на традиційно недорогих ІТ-місцях. ІТ-керівники 
потребують змін у політиці найму та утримання фахівців, щоб залучити та зберегти таланти, 
необхідні для успіху в хмарі; 

 раціональна оцінка ризику. Нерідкі випадки, коли проблеми безпеки, стійкості та 
дотримання вимог зупиняють хмарну програму. ІТ-директори та технічні директори можуть 
допомогти керівникам підприємства усвідомити проблеми ризику та способи їх пом’якшення, а також 
оцінити співвідношення хмарних ризиків та існуючих локальних ризиків. 

Пандемія COVID-19 лише посилила необхідність цифрової трансформації бізнес-моделей 
компаній. Тільки хмарні платформи можуть забезпечити необхідну гнучкість, масштабованість та 
інноваційні можливості, необхідні для цього переходу. Незважаючи на розчарування та фальстарти в 
корпоративній хмарній міграції, компанії можуть різко прискорити свій прогрес, зосередивши хмарні 
інвестиції там, де вони забезпечать найбільшу цінність для бізнесу, та адаптувавши свої операційні 
моделі до функціонування у хмарі. 

Незважаючи на бурхливий розвиток хмарних сервісів у світі, українські підприємства значно 
відстають в плані впровадження хмарних технологій. Так, лише близько 10% підприємств 
користуються послугами хмарних обчислень, хоча ця частка поступово зростає. За даними Державної 
служби статистики України, найвищі показники впровадження хмарних технологій у 2019 році були 
на підприємствах, безпосередньо пов’язаних з наданням та використанням хмарних сервісів, зокрема 
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сфери інформації та телекомунікацій – 17,5%, професійної, наукової та технічної діяльності – 13,6%, а 
також ремонту комп’ютерів і обладнання зв’язку – 11,9% [8].  

Найнижчий рівень впровадження хмарних технологій у 2019 році був на підприємствах у сфері 
операцій з нерухомим майном – 6,7%, на транспорті, в складському господарстві, поштовій та 
кур`єрській діяльності – 8,1% та у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8,3% 
(табл. 1). Отже, потенціал хмарних технологій неповною мірою використовується саме в тих сферах, 
де він спроможний забезпечити найбільші вигоди і конкурентні переваги. 

 
Таблиця 1 – Використання на підприємствах послуг хмарних обчислень за видами економічної 

діяльності у 2018–2019 роках 
Table 1 – The use of cloud computing services in enterprises by types of economic activity in 2018–

2019 

Вид економічної діяльності 

Кількість підприємств, які 
купували послуги хмарних 

обчислень 

одиниць 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

2018 2019 2018 2019 

Усього 4831 5207 9,8 10,3 

Переробна промисловість 1124 1236 9,3 10,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 73 89 9,7 11,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 85 108 7,1 8,8 

Будівництво 484 515 8,9 8,9 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  1376 1439 11,3 11,5 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 296 327 7,5 8,1 

Тимчасове розміщення й організація харчування 131 155 8,3 9,5 

Інформація та телекомунікації  334 381 15,4 17,5 

Операції з нерухомим майном 209 208 6,8 6,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність 390 420 13,1 13,6 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 316 321 8,6 8,3 

Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку 13 8 19,1 11,9 

 
Рисунок 1 – Хмарні сервіси, що використовувались на підприємствах у 2018-2019 роках 

Figure 1 – Cloud services used in enterprises in 2018-2019 
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Ступінь використання послуг хмарних обчислень залежить від розміру підприємства (рис. 2). 
Так, хмарними сервісами найчастіше користуються великі підприємства – 21,5%, а частки середніх та 
малих підприємств, що купують послуги хмарних обчислень, становлять 13,4% та 8,9% відповідно. 
Це зумовлено як потребами, так і можливостями придбання хмарних сервісів підприємствами з 
різними обсягами діяльності та кількістю працівників. І хоча зростання частки підприємств, що 
використовують хмарні технології, спостерігається серед підприємств всіх розмірів, але на великих 
підприємствах перехід у хмари відбувається швидше. 

 
Рисунок 2 – Використання послуг хмарних обчислень на підприємствах  

з розподілом за середньою кількістю працівників у 2018-2019 роках 
Figure 2 – The use of cloud computing services in enterprises with distribution  

by the average number of employees in 2018-2019 
 

Стримують поширення хмарних технологій в Україні сумніви клієнтів в безпеці даних, 
переданих в хмару, небажання передавати дані або програми третій стороні (нехай навіть на умовах 
конфіденційності), відсутність кваліфікованого персоналу, а також вимоги власних служб безпеки, які 
не дозволяють розміщувати в хмарі певні типи даних і додатків. 

При цьому, обсяг ринку хмарних сервісів класу IaaS в Україні в 2019 році склав близько 29 млн 
дол. США, тоді як у розвинених країнах рахунок йде на мільярди доларів. При цьому вітчизняна 
індустрія виросла майже на +45%, що стало одним з найвищих показників у світі. Слід зазначити, що 
перерахунок всіх показників в доларовий еквівалент має важливе значення для формування 
правильної точки зору в такій волатильній економіці як українська. Так, в 2019 році різке зміцнення 
гривні у другому півріччі додало 7-8 процентних пунктів до загальної річної динаміки [9].  

Важливою подією стала більш висока динаміка зростання українських операторів хмарних 
сервісів (UA) в порівнянні з міжнародними (MNC). Вітчизняні оператори хмарних сервісів зламали 
діючий до недавнього часу тренд на зменшення своєї частки і посунули міжнародних операторів на 5-
6 процентних пунктів, встановивши нове співвідношення 35(UA)/65(MNC). Очікування від 
наступаючого 2020 року були найоптимістичнішими. 

Однак для українського ІТ-ринку 2020 рік виявився обвальним. Під терміном «український ІТ 
ринок» мається на увазі обсяг товарів і послуг, що відносяться до ІТ сфери, придбаних і споживаних 
підприємствами, держсектором і приватними особами на території України. Це означає, що в даному 
випадку розробка ПЗ на експорт (споживачі за межами України) винесена за рамки розрахунків. 
Повною картиною зараз не володіє ніхто, але експерти припускають, що обсяг продажів ІТ товарів і 
послуг в Україні знизився в 2020 році з –20% до –35%. Більш ніж імовірно, що за обсягом виручки 
хмарні сервіси майже наздоженуть продажі серверів і систем зберігання даних промислового класу, 
що неможливо було уявити ще 2-3 роки тому. 

Експерти прогнозують, що за підсумками 2020 року ринок IaaS виросте на 15-16% і подолає 
планку 33 млн USD. При цьому втрати ринку в доларовому еквіваленті досягнуть 9-10%, тобто якби 
гривня не просіла так сильно, то річний приріст хмарного ринку склав би приблизно 25%. 
Прогнозований результат виглядає не просто добре, а блискуче в порівнянні із загальним 
економічним спадом на 4,4% [10]. 

При цьому українські оператори хмарних послуг продовжили відвоювання ринкової частки у 
«міжнародників». Сумарна виручка українських операторів майже напевно перевищить рівень 12 млн 
дол. США, а співвідношення ринкових часток UA/MNC становитиме 37% /63%. 
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Сотні українських підприємств підтвердили своєю поведінкою, що хмарна модель споживання 
ІТ сервісів вигідніше, ефективніше і краще не тільки в період стрімкого зростання бізнесу, але навіть 
в умовах максимальної економічної турбулентності. 

В цілому, рейтинг операторів ринку, який визначається за обсягами виручки, ніяк не змінився 
за останні два роки. 

Місце №1, як і раніше, займає хмара Microsoft Azure. Розвинена система продажів, мережа 
місцевих партнерів і великі історичні зв'язки в корпоративному секторі України – дуже вагомі основи 
для лідерства. При цьому, MS Azure імовірно покаже невисоку динаміку річного зростання – навряд 
чи більше 12%. 

Місце №2 залишається за компанією De Novo. Сильні позиції як в державному секторі, так і на 
ринку приватних великих компаній в комбінації з високим рівнем компетенцій в технологіях VMWare 
дозволяють De Novo претендувати на місце лідера вже в 2021 році. 

Місце №3 посідає компанія AWS, хоча левова частка продажів цього гіганта в Україні 
непомітна, а тому її важко оцінити. Видима ж частина продажів виглядає набагато гірше, ніж у 
більшості лідируючих провайдерів. Слабким місцем AWS є близька до нуля система офлайнових 
продажів і комунікацій зі споживачами на місці. 

Місце №4 належить Gigacloud. Це другий за розміром український оператор з 
диверсифікованою клієнтською базою, що оперує хмарами на двох гіпервізорах. Gigacloud в парі з De 
Novo контролюють 3/4 державного сектора і під 30% всього ринку IaaS. 

На місце №5 претендують відразу два зарубіжних провайдера – Google Cloud Platform і 
латвійський TET. Зростання GCP в 2020 р виглядає просто феноменально, натомість латвійська 
компанія останнім часом до активних дій не вдавалася. 

На решту українських і зарубіжних хмар – Ucloud, Hetzner, Воля, Парковий, Tucha, польських 
та німецьких гравців припадає близько 20% ринку хмарних сервісів. Багато хто з цих операторів, що 
обслуговували невеликих клієнтів в Україні, не змогли значно наростити обсяги діяльності, а то і 
просіли у виручці в порівнянні з 2019 роком. Окремо стоїть, мабуть, тільки Ucloud, яка показала 
хорошу динаміку і зростання маркетингової активності в році, що минає. 

Цікаво, що за всі роки хмарного бізнесу в ньому не досяг успіху жоден з великих телеком-
провайдерів України, зокрема гіганти мобільного зв’язку, які заявили у 2018 році про бажання вийти 
на ринок хмарних сервісів України. 

Висновки. Підводячи підсумок, слід зазначити, що економічні потрясіння, нестабільність курсу 
гривні підсилюють позиції хмарних сервісів у порівнянні з традиційними CapEX-орієнтованими 
сегментами ІТ ринку. Іншими словами, одним з найсильніших стимулів до розвитку і модернізації в 
Україні є криза. В умовах економічної турбулентності українські хмарні оператори нарощують свої частки 
ринку значно швидше зарубіжних колег. Репутаційно українські провайдери явно зросли за останні роки. 

Головною технологічною опорою провідних українських операторів є платформа від VMware – 
американського виробника хмарного ПЗ світового класу. До речі, багато в чому технології VMware 
дозволяють величезній кількості незалежних операторів по всьому світу успішно протистояти 
експансії практично повністю закритих (пропрієтарних) програмних платформ від таких гігантів як 
AWS або Microsoft Azure. Безліч споживачів голосують своїми грошима за надійність і багату 
функціональність сервісів на базі софта VMware. В цьому відношенні хмарні сервіси, які 
виробляються в Україні, нічим не поступаються за властивостями і якістю сотням аналогічних хмар в 
десятках країн світу.  

Хмари, схоже, вже стратегічно виграли в боротьбі за увагу і прихильність споживачів. І 2020 
рік став в цьому відношенні переломним для України. Власні інфраструктури нікуди не дінуться, але 
всі міркування про сучасні ІТ платформи без урахування хмарної компоненти вже неспроможні. 

Наступаючий 2021 рік буде важким для всієї країни і як складуться обставини на нашому ІТ 
ринку, не може вгадати ніхто. Прогноз для хмарних сервісів виглядає на цьому тлі дуже позитивно. 
Очевидно, обсяг хмарного ринку буде збільшуватися при будь-яких економічних сценаріях в Україні, 
а приріст на 23-25% виглядає цілком реалістично. 
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Стаття присвячена дослідженню цифрової трансформації підприємств на основі хмарних 
сервісів. 

Об’єкт дослідження – процес цифрової трансформації підприємств на основі хмарних сервісів. 
Мета роботи – дослідити процес цифрової трансформації підприємств на основі хмарних 

сервісів. 
Методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, графічні. 
В статті розглянуто проблеми, з якими стикаються підприємства при переході на хмарні 

технології. Визначено потенційні сфери та можливості хмарних сервісів щодо створення доданої 
вартості на підприємствах. Встановлено, що використання хмарних сервісів та інструментів вимагає 
не просто змін у сфері ІТ та багатьох бізнес-процесах підприємства, а фактично іншої бізнес-моделі. 
Для отримання вигод від хмарних сервісів підприємствам слід направляти інвестиції у ті бізнес-
сфери, де хмарні платформи можуть забезпечити збільшення доходів та підвищення рентабельності, 
правильно обрати технологію та модель переходу у хмару, яка відповідатиме встановленим 
економічним та ризиковим обмеженням конкретного підприємства, та змінити операційну модель. 
Досліджено використання послуг хмарних обчислень українськими підприємствами за видами 
економічної діяльності та за середньою кількістю працівників у 2018-2019 роках. Встановлено, що 
поширення хмарних технологій в Україні стримують сумніви керівників підприємств в безпеці даних, 
переданих в хмару, небажання передавати дані або програми третій стороні, відсутність 
кваліфікованого персоналу, а також вимоги власних служб безпеки, які не дозволяють розміщувати в 
хмарі певні типи даних і додатків. Проаналізовано поточний стан і перспективи ринку хмарних 
сервісів в Україні. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ХМАРНІ СЕРВІСИ, ЦИФРОВА 
ТРАНСФОРМАЦІЯ, БІЗНЕС-МОДЕЛЬ. 

 

ABSTRACT 
Cherviakova T.I., Cherviakova V.V. Digital transformation of enterprises on the basis of cloud 

services. Visnyk National Transport University. Series «Technical Sciences». Scientific and Technical 
Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. –  Issue 1 (48). 

The article is devoted to the study of the digital transformation of enterprises on the basis of cloud 
services. 

Object of study – the process of the digital transformation of enterprises based on cloud services. 
Purpose – to study the process of the digital transformation of enterprises on the basis of cloud 

services. 
Methods of research – analysis, synthesis, generalization, systematization, graphic. 
The article considers the problems faced by enterprises in the transition to cloud technologies. 

Potential areas and opportunities for cloud services to create added value in enterprises were identified. It has 
been established that the use of cloud services and tools requires not just changes in the field of IT and many 
business processes of the enterprise but in fact a different business model. To benefit from cloud services, 
companies should invest in businesses areas where cloud platforms can increase revenue and improve 
profitability, choose the right technology and model for the transition to the cloud, which will meet the 
economic and risk constraints of a particular enterprise, and change the operating model. The use of cloud 
computing services by Ukrainian enterprises by types of economic activity and by the average number of 
employees in 2018-2019 was studied. It has been established that the spread of cloud technologies in Ukraine 
is constrained by business leaders' doubts about the security of data transmitted to the cloud, unwillingness to 
transfer data or applications to third parties, lack of qualified personnel, and the requirements of their own 
security services which do not allow to place certain types of data and applications in a cloud. The current 
state and prospects of the cloud services market in Ukraine were analyzed. 

KEY WORDS: CLOUD TECHNOLOGIES, CLOUD SERVICES, DIGITAL TRANSFORMATION, 
BUSINESS MODEL. 
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Статья посвящена исследованию цифровой трансформации предприятий на основе облачных 
сервисов. 

Объект исследования – процесс цифровой трансформации предприятий на основе облачных 
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Цель работы – исследовать процесс цифровой трансформации предприятий на основе 
облачных сервисов. 

Методы исследования – анализ, синтез, обобщение, систематизация, графические. 
В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при переходе на 

облачные технологии. Определены потенциальные сферы и возможности облачных сервисов по 
созданию добавленной стоимости на предприятиях. Установлено, что использование облачных 
сервисов и инструментов требует не просто изменений в сфере ИТ и многих бизнес-процессах 
предприятия, а фактически другой бизнес-модели. Для получения выгод от облачных сервисов 
предприятиям следует направлять инвестиции в те бизнес-сферы, где облачные платформы могут 
обеспечить увеличение доходов и повышение рентабельности, правильно выбрать технологию и 
модель перехода в облако, соответствующую установленным экономическим и рисковым 
ограничением конкретного предприятия, и изменить операционную модель. Исследовано 
использование услуг облачных вычислений украинскими предприятиями по видам экономической 
деятельности и по средней численности работников в 2018-2019 годах. Установлено, что 
распространение облачных технологий в Украине сдерживают сомнения руководителей предприятий 
в безопасности данных, передаваемых в облако, нежелание передавать данные или программы 
третьей стороне, отсутствие квалифицированного персонала, а также требования собственных служб 
безопасности, которые не позволяют размещать в облаке определенные типы данных и приложений. 
Проанализировано текущее состояние и перспективы рынка облачных сервисов в Украине. 
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Постановка проблеми. 
В загальному масиві багатошарової дорожньої конструкції матеріал кожного шару 

характеризується своїми термомеханічними властивостями. Тому в загальному масиві навіть в 
спрощеній моделі функції модуля пружності, коефіцієнта Пуассона, коефіцієнта теплопровідності  і 
коефіцієнта теплового лінійного розширення виявляються розривними, викликаючи тим самим 
розривність функції деформацій і напружень, які є суттєво неоднорідними з концентраціями 
напружень в най неочікуваних місцях [3,8-11]. Такі функції важко моделювати та прогнозувати 
простими аналітичними та числовими методами. Дана обставина ускладнює задачу раціонального 
проектування таких конструкцій. 

Додаткову складність в розрахункову модель конструкції можуть вносити приховані (а іноді й 
явні) вертикальні тріщини та горизонтальні розшарування конструкції, іноді допустимі за умовами 
експлуатації. Такі порушення суцільності приводять також і до розривності переміщень, ще більше 
погіршуючи працездатність системи й ускладнюючи задачу її моделювання. 

Виклад основного матеріалу. 
Однією із основних причин появи поперечних тріщин у верхньому шарі дорожнього покриття 

в зимовий час являються температурні розтягуючі напруження в поздовжньому напрямі дороги [1-3]. 
Вони викликані тим, що при низьких температурах верхні шари дороги намагаються зменшити свою 
довжину, проте через практично нескінченну довжину не можуть це здійснити і в верхньому шарі 
виникають поперечні неупорядковані тріщини, які внаслідок дії транспортних навантажень і сил від 
води, що замерзла, призводять до подальшого розшарування і руйнування [1-3, 8-11] дорожньої 
конструкції (рис. 1). 

Для виключення цього ефекту в верхній шар покриття з визначеним кроком вводяться 
поперечні штучні розрізи (рис. 1), які дозволяють вільно укорочуватися і подовжуватися верхньому 
шару і знімати виникаючі в ньому поздовжні термонапруження. Вони заповнюються спеціальною 
мастикою, яка перешкоджає проникненню вологи. В той же час такі розрізи знижують загальну 
згинальну жорсткість конструкції, сприяючи концентрації нормальних і дотичних напружень в 
розглянутій зоні під дією транспортних навантажень. Для зняття цих додаткових напружень, також 
сприяючих подальшому руйнуванню конструкції, запропоновано безпосередньо під розрізом вводити 
в другий шар підкріплюючу плиту, виконану із більш жорсткого і міцного матеріалу, який здатний 
сприймати підвищені напруження (рис. 1). В зв’язку з тим, що ця плита розміщена в зоні 
концентрації напружень, ці напруження стають менше небезпечними. 

Виконано скінченно-елементне дослідження перебудови напружень для випадку, коли 
транспортне навантаження інтенсивністю p  розташоване асиметрично з однієї сторони розрізу 
(рис. 1). Вибрані плити різної геометрії і ширини. Розглядались принципові сторони питання про 
підкріплення конструкції, тому задача розв’язувалася в постановці плоского напруженого стану. Для 
розрахунку виділена трьохшарова конструкція (рис. 2 а) довжиною 5 м і з товщинами верхніх шарів 
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23,01 h  м, 22,02 h  м, 13 h  м. Ширина зазору складає 0,03 м. Властивості матеріалів шарів 
наведені у таблиці 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 1 – Властивості матеріалів шарів 
Table 1 – Properties of layer material 

 

Номер 
шару 

Матеріал Товщина, (м) E , (Па)   

1 Асфальтобетон дрібнозернистий 0,23 10103   0,25 

2 Асфальтобетон крупнозернистий 0,22 9104,2   0,3 

3 Грунт 1,0 810  0,35 
 

Транспортне навантаження інтенсивністю 5108 P  Па розподілене на ділянці шириною 
0,6 м. 

Для розв’язання цієї задачі в межах кожного шару використовувалися рівняння теорії 
пружності [1, 4, 5] 
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                     (1) 

 
при значеннях 0321  FFF  з величинами   і  , перерахованими через E  і   із табл. 1. При 
цьому на верхній площині першого шару використовувалися умови вільного краю (крім ділянки 
прикладання нормального розподіленого навантаження P ). 

 
,022  yy  ,021  yx  .023  yz     (2) 

 
 
 

Рисунок 1 – Поперечні і поздовжні тріщини дорожнього покриття 
Figure 1 – Transverse and longitudinal cracks of the road surface 
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Рисунок 2 – Геометричні схеми дорожнього покриття з тріщиною, яка підкріплена 
плитою: а  вихідна геометрія; б  випадок 1; в випадок 2; г випадок 3 

Figure 2 – Geometric schemes of road surface with a crack supported by a slab: а  source 
geometry; б  case 1; в case 2; г case 3 
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Рисунок 3 – Поля напружень xx  (а), yy  (б), zz  (в), yz  (г) в перерізі непідкріпленої 

дороги (випадок 1) 
Figure 3 – Stress field xx  (а), yy  (б), zz  (в), yz  (г) in the section of an unsecured road 
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На площині контакту першого і другого, а також другого і третього шарів були прийняті умови 
нерозривності переміщень 
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                    (3) 

 
Тут індекси в дужках (1), (2) і (3) позначають номер шару. 
Крайові умови на вертикальних краях виділеного масиву задавались із умови симетрії 
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Моделювання виділеного зазору здійснювалося шляхом прикладання умов вільного краю на 

його берегах. На площинах контакту шарів покриття і підкріплюючих плит записувалися умови 
неперервності переміщень. 

Спочатку було виконано розрахунок конструкції без розрізу. Він показав, що під вибраним 
навантаженням найбільші розтягуючі напруження реалізуються на вільній поверхні покриття і 
складають 1372618zz  Па, найбільші за модулем стискаючі напруження yy  мають місце в нижній 

точці розриву й дорівнюють 804151yy  Па. 

Дослідження проведене методом скінченних прямокутних елементів. В поздовжньому напрямі 
(вздовж координати z ) конструкція розбилась на 186 скінченних  елементів,  при  цьому  перший  
шар  за  товщиною розбивався на 5 скінченних елементів, другий – на 8 скінченних елементів і третій 
– на 13 скінченних елементів. Для такої дискретизації загальне число скінченних елементів склало 
10940, вузлів – 17091, шуканих змінних – 924. 

Потім на тій же скінченно-елементній сітці проаналізовано напружено-деформований стан 
конструкції з зазором (рис. 2 а). На рис. 3, а-г в кольоровому зображенні показані, відповідно, поля 

напружень xx  (а), yy  (б), zz  (в) і yz  (г). В табл. 2 подані максимальні (за модулем)  значення 

напружень для випадку 1. Можна помітити, що тут напруження суттєво збільшилися.  
 

Таблиця 2 – Екстремальні значення розрахункових напружень ( 9104,2 E  Па). 

Table 2 – Extreme values of the calculated stresses ( 9104,2 E  Па). 

П/п 
Розрахункова 

величина 
екстр (розт.) 

Па 
екстр (стис.) 

Па 

1 xx  1248431 1926230 

2 yy  1648667 6345248 

3 zz  4995006 4453809 

4 yz  2886456 75116 

 
Місця локалізації цих напружень позначені на рис. 3 кружечками. Незалиті кружечки 

відносяться до напружень розтягу, залиті – до напружень стиску. 
Представляє інтерес прослідкувати за характером цих функцій в найбільш характерних 

перерізах. На рис. 4 показані графіки зміни функцій )(zzz  і )(zyz  в верхньому скінченно-

елементному ряду другого шару непідкріпленої конструкції з розрізом. Їх аналіз підтверджує, що 
введення розрізу приводить до суттєвої концентрації напружень у його околі і доцільності введення 
підкріплення в цій зоні. 

На рис. 5 показані графіки функцій )(zxx  (а), )(zyy  (б), )(zzz  (в) і )(zyz  (г) в скінченно-

елементному ряду, що віддалений своєю нижньою стороною на 0,1 м від границі між першим і 
другим рядом. Відзначимо, що цей переріз проходить через нижню площину підкріплюючої плити, 
яка представлена на рис. 2 (г). На рис. 6 а-г представлені графіки цих же функцій в скінченно-
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елементному ряду, прилягаючий до ряду, який описаний на рис. 5. Як видно, функції напружень тут 
мають пікові значення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Графіки розподілу функцій  )(zzz  (а) і  )(zyz  (б) в верхньому скінченно-

елементному ряду другого шару непідкріпленої конструкції з розрізом 
Figure 4 – Charts of distribution of functions )(zzz  (а) і  )(zyz  (б) in the upper finite-element 

series of the second layer of an unsecured construction with a cut 
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Рисунок 5 – Графіки функцій )(zxx  (а), )(zyy  (б), )(zzz  (в) і )(zyz  (г) в скінченно-

елементному ряду другого шару, що віддалений своєю нижньою стороною на 0,1 м від границі 
розділу між першим і другим шарами непідкріпленої конструкції з розрізом 

Figure 5 – Charts of functions )(zxx  (а), )(zyy  (б), )(zzz  (в) і )(zyz  (г) in the finite-element series 

of the second layer, which is distanced by its lower side by 0.1 m from the boundary between the first 
and second layers of an unsecured construction with a cut 
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Таблиця 3 – Екстремальні значення розрахункових напружень ( 1010E  Па). 

Table 3 – Extreme values of the calculated stresses ( 1010E  Па). 

П/п Розрахункова величина екстр (розт.), Па екстр (стис.), Па 

1 xx  1468380 2935145 

2 yy  1417332 8668858 

3 zz  6446429 6361808 

4 yz  3432234 2098660 

 
Для зменшення рівня напружень в зоні найбільших напружень (безпосередньо під розрізом) 

вводяться підкріплюючі плити шириною 0,4 м, 0,8 м і 1 м (рис. 2 б, в, г) з підвищеними значеннями 

модуля пружності 1010E  Па і 10103   Па. 

Рисунок 6 – Графіки функцій )(zxx  (а), )(zyy  (б), )(zzz  (в) і )(zyz  (г) в скінченно-

елементному ряду другого шару, що віддалений своєю верхньою стороною на 0,1 м від границі 
розділу між першим і другим шарами непідкріпленої конструкції з розрізом 

Figure 6 – Charts of functions )(zxx  (а), )(zyy  (б), )(zzz  (в) і )(zyz  (г) in the finite-element series 

of the second layer, which is distanced by its lower side by 0.1 m from the boundary between the first 
and second layers of an unsecured construction with a cut 
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В табл. 3 і 4 подані максимальні (за модулем) значення напружень для випадків 1 і 2, 

відповідно, представлених табл. 2, при 1010E  Па. Із них випливає, що максимальні значення 
напружень збільшилися, проте вони сформулювалися в тілі підкріплюючої плити. В масиві 
шаруватого асфальтобетонного покриття вони зменшилися.  

 

Таблиця 4 – Екстремальні значення розрахункових напружень ( 10103 E  Па). 

Table 4 – Extreme values of the calculated stresses ( 10103 E  Па). 

П/п Розрахункова величина екстр (розт.), Па екстр (стис.), Па 

1 xx  2461164 5635113 

2 yy  1884344 12135260 

3 zz  10130830 14521351 

4 yz  5985094 2665839 

 
Максимальні напруження, які перемістилися у внутрішню зону тіла плити, є небезпечними, 

так як матеріал плити є більш міцним порівняно з матеріалами шарів. Тут також підтверджується 
встановлена М.А. Рабіновичем [7] і А.В. Перельмутером [6] властивість статично невизначених 
систем збільшення рівня напружень в зонах конструкції, в яких матеріал замінений на більш 
жорсткий (з збільшеним модулем пружності E ). 
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РЕФЕРАТ 

Шевчук Л.В. Аналіз механізма підкріплення плитою конструкції дороги з розвантажуючим 
розрізом /  Л.В. Шевчук // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні 
науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2021. – Вип. 1 (48). 

Поставлена задача про механізм підкріплення конструкції дороги плитою з розвантажуючим 
розрізом. Досліджено причин появи поперечних тріщин у верхньому шарі дорожнього покриття в 
зимовий час. Сформульовані розв’язні рівняння, побудовані їх скінченно-елементні аналоги. 
Розглянуто випадки навантажень при різних значеннях модулів пружності та розмірів плити. 

При низьких температурах верхні шари дороги намагаються зменшити свою довжину, проте 
через практично нескінченну довжину не можуть це здійснити і в верхньому шарі виникають 
поперечні неупорядковані тріщини, які внаслідок дії транспортних навантажень і сил від води, що 
замерзла, призводять до подальшого розшарування і руйнування дорожньої конструкції. Тому 
введення у другий шар підкріплюючої плити з більш жорсткого і міцного матеріалу, який здатний 
сприймати підвищені напруження дозволяє вільно укорочуватися і подовжуватися верхньому шару і 
знімає виникаючі поздовжні термонапруження. В зв’язку з тим, що ця плита розміщена в зоні 
концентрації напружень, ці напруження стають менше небезпечними. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА, АСФАЛЬТОБЕТОННЕ ПОКРИТТЯ, 
РОЗВАНТАЖУЮЧИЙ РОЗРІЗ, ПОПЕРЕЧНІ ТРІЩИНИ, ТРАНСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ, 
ПОЛЕ НАПРУЖЕНЬ, ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН. 

ABSTRACT 
Shevchuk L.V. Аnalysis of the mechanism of reinforcement of the road structure with a unloading 

section. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical 
Collection. – Kyiv: National Transport University, 2021. – Issue 1 (48). 

The problem posed is about the mechanism for reinforcing the road structure with a slab with an 
unloading cut. The reasons for the appearance of transverse cracks in the upper layer of the road surface in 
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winter have been investigated. Solvable equations are formulated, their finite element analogs are 
constructed. Cases of loads at different values of elastic module and plate sizes are considered. 

At low temperatures, the upper layers of the road try to reduce their length, however, due to their 
almost infinite length, they cannot do this and transverse disordered cracks appear in the upper layer, which, 
due to the action of transport loads and the forces of frozen water, lead to further delamination and 
destruction of the road structure. Therefore, the introduction into another layer of a reinforced slab made of a 
stiffer and more durable material that is capable of absorbing increased stresses allows the upper layer to 
shorten and lengthen freely and removes the arising longitudinal thermal stress. Due to the fact that this plate 
is located in the zone of stress concentration, these stresses become less dangerous. 

KEYWORDS: AUTOMOBILE ROAD, ASPHALT-CONCRETE COATING, LOADING RISK, 
TRACKED TRACKS, TRANSPORT LOADS, STRESS FIELD, THERMO ELASTIC STATE. 
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Научно-технический сборник. – К. : НТУ, 2021. – Вып. 1 (48). 

Поставленная задача о механизме подкрепления конструкции дороги плитой с разгружающим 
разрезом. Исследовано причины появления поперечных трещин в верхнем слое дорожного покрытия 
в зимнее время. Сформулированы разрешающиеся уравнения, построенные их конечно-элементные 
аналоги. Рассмотрены случаи нагрузок при различных значениях модулей упругости и размеров 
плиты. 

При низких температурах верхние слои дороги пытаются уменьшить свою длину, однако из-за 
практически бесконечной длины не могут это осуществить и в верхнем слое возникают поперечные 
неупорядоченные трещины, вследствие действия транспортных нагрузок и сил замерзлой воды 
приводят к дальнейшему расслоению и разрушению дорожной конструкции . Поэтому введение в 
другой слой подкрепленной плиты из более жесткого и прочного материала, который способен 
воспринимать повышенные напряжения позволяет свободно укорачиваться и удлиняться верхнему 
слою и снимает возникающие продольные термонапруження. В связи с тем, что эта плита размещена 
в зоне концентрации напряжений, эти напряжения становятся меньше опасными. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, 
РАЗГРУЖАЮЩИЙ РАЗРЕЗ, ПОПЕРЕЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ НАГРУЗКИ, ПОЛЕ 
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