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Побудована математична модель головних параметрів для підводного робота. Маса та 
повний підводний об’єм подані як функція параметрів конструктивної досконалості як окремих 
систем, так і апарата у цілому та міцнісних характеристик обраних матеріалів міцного, 
легкого корпусів і елементів плавучості з урахуванням нелінійних властивостей. 

 
Mathematical model of Maine parameters for underwater robot are build. Mass and full underwater 

volume as a function of design parameters constructive placement, form parameters and other with 
accounting the unlinear features of underwater devices  are represented. 

Загальні проблеми проектування 
Аналіз сучасних досліджень свідчить, що поширені методи техніко-економічного ана-

лізу дозволяють у окремих випадках, наприклад, за допомогою метода перерахунку за 
прототипом [1,2], або метода визначення граничних значень [8], обраховувати параметри 
підводних апаратів. Однак, вони не дозволяють враховувати особливості роботи апарату, 
що пов’язані із його технічним призначенням. Крім того, спроби застосувати методи лі-
нійного програмування та визначати оптимальні значення окремих параметрів [3] зустрі-
чаються із суттєвою нелінійністю як цільової функції так і обмежень, а нехтування нелі-
нійностю моделей призводить до хибних проектних рішень. Однією з важливих задач, що 
виникають при проектуванні підводних апаратів є досягнення мінімальної маси за умов 
виконання інших вимог до них [1-6]. Параметри та характеристики, що впливають на ма-
су підводного апарату з нульовою плавучістю умовно поділяються на три групи: 

• параметри та характеристики, що визначають технічні вимоги до апаратів; 
• параметри та характеристики, що визначають конструктивну досконалість як окре-
мих систем так і апарату у цілому; 

• параметри та характеристики, що залежать від міцнісних характеристик обраних 
матеріалів міцного та легкого корпусів та елементів плавучості. Найбільші складно-
щі виникають при обранні характеристик другої та третьої груп та оцінках впливу їх 
на масу і підводний об’єм апарату [5,8].  

Головні не розв’язанні проблеми, що виникають при проектуванні систем підводних 
апаратів пов’язані із суттєвими нелінійностями гідродинамічних процесів, тому більшість 
моделей, або спрощено враховує такі впливи, або взагалі їх не враховує [5-6].  
Поставимо за мету побудувати математичну модель, що визначає вплив параметрів 

конструктивної досконалості як окремих систем так і апарату у цілому та міцностностних 
характеристик обраних матеріалів міцного і легкого корпусів і елементів плавучості на 
його показники загальної ефективності з урахуванням нелінійності властивостей. У якості 
визначаючого показника цієї моделі оберемо масу або повний підводний об’єм. 
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Постановка задачі дослідження 
Розглянемо саморухомий необітаємий підводний апарат, що має циліндричну форму 

легкого корпусу із сферичними кінцевими перебірками із заданим або попередньо обра-
ним типом гідродинамічної схеми та енергетичної установки із відомими характеристика-
ми джерел енергії та конструкційних матеріалів. На відміну від існуючих підходів, у яких 
апріорно задається, що маси та об’єми різних систем пропорційні його повному підводно-
му об’єму у першому або у степеню дві третини, покладемо тільки одне фундаментальне 
положення, що повна маса та повний водовиміщуючий об’єм дорівнює відповідно сумі 
мас та об’ємів його складових систем  
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