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Метою роботи є обґрунтування та вдосконалення на основі сучасних 
комп’ютерно-інтегрованих технологій системи попередження руйнування та засобів 
захисту резервуарів з екологічно-небезпечними речовинами, які експлуатуються у 
важкодоступних місцях під впливом природних та техногенних збурень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 
1. На основі імітаційного моделювання вперше встановлено функціональну 

залежність впливу вітрового навантаження на розглянутий резервуар, що дозволяє 
визначити області безпечної експлуатації, появи пластичних деформацій та потен-
ційного руйнування конструкції резервуара. 

2. Вперше обґрунтовано та розроблено засоби захисту резервуару від вітрово-
го навантаження, визначено їх характеристики для забезпечення зниження на 40% 
максимального тиску на стінки резервуара. 

3. Для вдосконалення системи попередження руйнування обґрунтовано та 
розроблено підсистему візуалізації на основі моніторингових моделей об’єкта для 
відображення та прогнозування характеристик напружено-деформованого стану, 
просторового положення та вібраційного стану в реальних умовах навантажень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що створено 
наукові основи практичної реалізації засобу захисту резервуарів та підсистеми візу-
алізації нової багатоканальної системи попередження руйнування. Зокрема, розроб-
лено функціональну схему системи діагностики, алгоритмічне та програмне забез-
печення для підсистеми візуалізації даних комплексних вимірювань напружень та 
кутового положення об’єкта, розроблено методику вібраційних вимірювань, алгори-
тмічне та програмне забезпечення обробки вібраційних сигналів, алгоритмічне та 
програмне забезпечення прогнозування зміни рівня деформацій, розроблено моделі 
для використання в функціональних блоках систем моніторингу та діагностики ре-
зервуарів для зберігання екологічно-небезпечних речовин, розроблено рекомендації 
по вибору типу та характеристик захисних засобів від вітрового навантаження для 
резервуарів з підземним та наземним фундаментом. Результати досліджень впрова-
джено в Національному антарктичному науковому центрі МОН України при розро-
бці автоматизованої системи попередження витоку палива на українській антаркти-
чній станції Академік Вернадський згідно з переліком проектів Державної цільової 
науково-технічної програми досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки та в навча-
льний процес кафедри приладів і систем орієнтації і навігації Національного техніч-
ного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсь-
кого». Економічний ефект від впровадження полягає в укладенні двох ліцензійних 
договорів на складові елементи розробленого програмного забезпечення. 

У вступі обґрунтовано актуальність наукової теми. 
У першому розділі проведено аналіз сучасного стану та існуючих проблем 

оцінки поточного технічного стану (ТС) резервуарів вертикальних сталевих (РВС) 
для зберігання екологічно небезпечних речовин (ЕНР), показано тенденції розвитку 
систем функціональної діагностики (наприклад, систем попередження руйнування) 
таких резервуарів. 

Для РВС, що експлуатуються у важкодоступних місцях та критичних умовах, 
як, наприклад, резервуар для зберігання дизельного пального на українській антарк-
тичній станції Академік Вернадський, вкрай важливим є попередження появи таких 



 

дефектів, які можуть призвести до витоку ЕНР. Для таких РВС знання природи, 
джерел та характеру впливу зовнішніх і внутрішніх збурень, а також їх наслідків до-
зволить визначити необхідні діагностичні параметри та встановити такі їх значення, 
перевищення яких у процесі експлуатації резервуарів свідчитиме про зміну ТС 
об’єкта. Тому задачу забезпечення безпечної експлуатації таких РВС можна виріши-
ти шляхом оцінки експлуатаційних навантажень на РВС, захисту резервуара від не-
гативного впливу навантажень, прогнозування зміни ТС. Все це потребує вдоскона-
лення засобів функціональної діагностики та захисту резервуарів, які експлуатують-
ся в критичних умовах, що наразі є актуальною науково-практичною задачею. 

Аналіз світового досвіду показав, що дослідження зосереджені на окремих на-
прямках, таких як: розробка математичних моделей резервуарів та їх чисельний ана-
ліз; аналітичні розрахунки навантажень; аналіз експлуатаційних факторів пошко-
дження елементів конструкцій, які не можуть бути враховані розрахунками міцності 
і стійкості; вдосконалення систем діагностики на основі підвищення точності, чут-
ливості первинних перетворювачів, використання мережевих технологій. Але у на-
явних дослідженнях для спрощення аналітичних розрахунків часто не враховується 
ряд зовнішніх чи внутрішніх факторів, які можуть вносити значні уточнення в ре-
зультат, недостатньо дослідженими є: оцінка впливу вітрового навантаження на ре-
зервуари, обґрунтування та розробка засобів захисту РВС та оцінка їх ефективності, 
досить обмежені дослідження по вдосконаленню систем функціональної діагности-
ки для прогнозування ТС та попередження пошкоджень і витоку ЕНР. У результаті 
зроблено висновок, що існуючі дослідження є обмеженими і не дозволяють 
розв’язати актуальне завдання вдосконалення систем захисту та попередження руй-
нування резервуарів, які експлуатуються в критичних умовах, для забезпечення їх 
безпечної експлуатації, попередження пошкоджень і витоку ЕНР. У даній роботі та-
ке завдання запропоновано розв’язати завдяки використанню сучасних 
комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Другий розділ присвячено геометричному та імітаційному моделюванню ре-
зервуара в умовах вітрового навантаження, встановленню характеру і функціональ-
ної залежності впливу вітрового навантаження на резервуар. 

Як об’єкт контролю розглядається РВС, установлений на українській антарк-
тичній станції Академік Вернадський, який уособлює як найбільш жорсткі вимоги 
до забезпечення безпечної експлуатації РВС, так і найбільш несприятливі (критичні) 
умови експлуатації та можливості моніторингу його ТС. 

Для дослідження було розроблено геометричні моделі РВС – тривимірні 
комп’ютерні моделі, які описують зовнішню форму й розміри резервуара. Усього в 
CAD-системі CATIA для подальших досліджень побудовано шість основних геоме-
тричних моделей РВС (рис. 1), які відрізняються формою даху, наявністю фундаме-
нту і повітряних дихальних клапанів та їх кутом повороту до вектора швидкості по-
вітряного потоку. 

Імітаційне моделювання впливу вітрового навантаження при критичних умо-
вах експлуатації РВС (швидкість повітряного потоку 75м/с) виконано в програмно-
му комплексі FlowVision. Для кожної геометричної моделі резервуара результати 
моделювання мають графічне (рис. 2) та чисельне подання. Приклад розподілу тис-
ку повітряного потоку для спрощеної моделі з фундаментом наведено на рис. 2. 



 

 

 

 
а) б) 

  
в) г) 

Рис.1. Геометричні моделі: а) РВС повністю відповідає реальному об’єкту; б) спро-
щена модель з плоским дахом без додаткових конструктивних елементів; в) фунда-

менту; г) повітряних клапанів 

  
в) г) 

Рис. 2. Поля тиску в горизонтальній (в) та вертикальній (г) площинах для моделі з 
фундаментом 

Порівняльний аналіз результатів імітаційного моделювання без врахування та 
з урахуванням в моделі вектора гравітації з результатами аналітичного розрахунку 
показав, що введення в імітаційну модель вектора гравітації уточнює результат ана-
літичного розрахунку на 10,6%. Наприклад, максимальний тиск на стінку резервуара 
при швидкості повітряного потоку V=45м/с становить 1339Па, а без урахування век-
тора гравітації – 1231Па. Таким чином, для подальших досліджень використано роз-
рахункову модель з урахуванням вектора гравітації. 

На основі результатів імітаційного моделювання впливу вітрового наванта-
ження при різних значеннях швидкості повітряного потоку встановлено функціона-
льну залежність впливу вітрового навантаження на резервуар, як залежність макси-



 

мального тиску повітряного потоку на модель РВС від значення швидкості повітря-
ного потоку у вигляді: 2,5421  0,0016V  0,6598V  P 2  , де P – максимальний тиск 
на стінку резервуара, Па; V – швидкість повітряного потоку, м/с (коефіцієнт детер-
мінації 98,02 R ). Отримана залежність дозволяє визначити значення швидкості 
повітряного потоку, при яких будуть порушуватися вимоги першого та другого гра-
ничних станів (рис. 4), та визначити такі експлуатаційні області для РВС: 

1) Область нормальної (безпечної) експлуатації, що відповідає швидкості повіт-
ряного потоку до 27,5 м/с та максимальному тиску на стінку резервуара, значення 
якого не перевищує розраховане аналітично експлуатаційне значення Wе=508 Па. 

2) Область появи небажаних напружень та пластичних деформацій, що відпові-
дає швидкості повітряного потоку від 27,5м/с до 54м/с та максимальному тиску від 
508Па до розрахованого аналітично граничного значення Wm=1924Па. 

3) Аварійна область, що характеризується високою ймовірністю втрати несучої 
здатності при швидкості повітряного потоку, що перевищує значення 54 м/с, макси-
мальний тиск на стінку резервуара перевищує розраховане граничне значення 
1924Па. 

Для забезпечення безпечної експлуатації резервуара у двох останніх випадках 
значень швидкості повітряного потоку необхідно розробити спеціальні засоби захи-
сту резервуарів від негативного впливу вітрового навантаження. 

У третьому розділі на основі імітаційного моделювання (потужного та сучас-
ного методу наукових досліджень) проведено розробку засобів захисту резервуарів з 
ЕНР від вітрового навантаження. Обґрунтовано конструкцію, визначено характерис-
тики та досліджено ефективність засобу пасивного захисту РВС від вітрового наван-
таження для двох випадків: резервуарів з підземним та наземним фундаментами. 

Одним з засобів пасивного захисту, які широко використовуються в різних га-
лузях науки та техніки, є обтічник – конструкція спеціальної форми, яка полегшує 
обтікання об’єкта потоком рідини або газу. У роботі проаналізовано існуючі підходи 
до розробки обтічників, а також обмеження, що накладаються на їх тип, конструк-
цію та характеристики вимогами фізичної реалізації у важкодоступних місцях уста-
новки резервуарів. Обґрунтування, розробку та аналіз ефективності захисних засобів 
для РВС з ЕНР виконано на основі імітаційного моделювання. 

Першим завданням є побудова моделей обтічника різних форм і розмірів, а та-
кож моделей системи об’єкт-обтічник для подальшого дослідження. У даній роботі 
ефективність засобу захисту визначається вимогою зниження на 40% максимально-
го повітряного тиску на стінку РВС (зниження тиску з 1339Па до 800Па), що забез-
печить розширення зони безпечної експлуатації об’єкта захисту, який знаходиться у 
критичних умовах експлуатації. Для досліджень обрано обтічники з наступними 
геометричними фігурами в їх поперечному перерізі: коло, квадрат, зірка. 

За допомогою CAD-системи CATIA побудовано сімдесят п’ять геометричних 
моделей для кожної форми обтічника з різними комбінаціями висоти обтічника, йо-
го радіусу/ширини, міжосьової відстані. Приклад результатів дослідження моделі 
системи об’єкт-обтічник для РВС з наземним фундаментом наведено на рис. 3. 

Імітаційне моделювання впливу вітрового навантаження (швидкість вітрового 
потоку 45м/с) на РВС з наземним фундаментом при наявності обтічника різних 



 

форм і характеристик проведено за допомогою програмного комплексу ANSYS. 
Аналіз результатів моделювання показав, що найбільше зменшення максимального 
тиску (на 64%) досягається при використанні обтічника зіркоподібної форми з раді-
усом 1000мм, висотою, що дорівнює висоті резервуара і міжосьовою відстанню 9м. 

Обтічник квадратної форми з такими ж 
характеристиками показав себе менш 
ефективним (зменшення максимально-
го тиску на 36%). Обтічники круглого 
перетину в даному дослідженні показа-
ли порівняно низьку ефективність (до 
25% зниження тиску повітряного пото-
ку на стінку резервуара), тому не роз-
глядалися в подальшому. 

Другим завданням є дослідження 
зазначених вище обтічників для швид-
костей повітряного потоку від 2,5м/с до 
70м/с з кроком в 2,5м/с. За результата-

ми моделювання визначено функціональні залежності максимального тиску на стін-
ку захищеного РВС з наземним фундаментом від швидкості вітру (рис. 4). 

 
Рис. 4. Графік залежності максимального тиску на стінку резервуара з на-

земним фундаментом від швидкості повітряного потоку 
Як видно з рис. 4, при використанні обтічника з квадратним перетином об-

ласть безпечної експлуатації РВС збільшується до значення швидкості вітру в 35м/с, 
а при використання обтічника зіркоподібної форми область безпечної експлуатації 
розширюється до значення швидкості вітру в 44м/с. 

Аналогічні дослідження для РВС з підземним фундаментом показали, що об-
ласть їх безпечної експлуатації розширюється до значення швидкості вітру в 40м/с 
при застосуванні обтічника зіркоподібної форми. 

Таким чином, результати імітаційного моделювання показали, що вимогам 
зменшення на 40% максимального тиску повітряного потоку для резервуарів з назе-
мним та підземним фундаментом задовольняє обтічник зіркоподібної форми. За ре-

 
Рис. 3. Приклад моделі системи об’єкт-

обтічник (вигляд зверху) 



 

зультатами імітаційного моделювання при швидкості повітряного потоку 45м/с 
отримано систему апроксимаційних залежностей для визначення параметрів обтіч-
ника за відомим значенням максимального тиску на стінку резервуара 















1902,7  1085,9d - 235,95d  17,521d-  P
5105,1  1379,3L - 140,88L  4,7801L-  P

2037,5 2041,5h  - 739,27h  P
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23

2

, 

де h – висота об’єкта захисту, м; L – міжосьова відстань, м; d – діаметр обтічника; P 
– максимальний тиск на стінку об’єкта захисту. 

Коефіцієнт детермінації для кожного рівняння системи становить 95,02 R . 
Четвертий розділ присвячено вдосконаленню системи попередження руйну-

вання РВС на основі імітаційного моделювання. 
У роботі обґрунтовано, розроблено та запатентовано автоматизовану систему 

функціональної діагностики (рис. 5). На відміну від світових аналогів, удосконалена 
система функціональної діагностики є комплексною, багатоканальною, містить роз-
роблену на основі імітаційного моделювання підсистему візуалізації даних для відо-
браження та прогнозування характеристик напружено-деформованого стану, прос-
торового положення та вібраційного стану резервуару в реальних умовах наванта-
жень і призначена для попередження руйнування РВС та витоку ЕНР. 

 

 
Рис. 5. Функціональна схема автоматизованої системи функціональної діагностики: 

БА, БТ, БІ – блоки акселерометрів, тензорезисторів та інклінометрів відповідно; 
АЦП – аналогово-цифровий перетворювач; БФ – блок фільтрів; БРАДП – блок 

розрахунку та аналізу діагностичних параметрів; ЗД – зовнішні дані; БЗД – блок 
збереження даних; ППДВК – пристрій передачі даних віддаленому користувачу; 
БПЗ – блок порогових значень; ПАС – пристрій аварійної сигналізації; БП – блок 
прогнозу; БВД – блок вибору даних; БОВД, БОТД, БОІД – блоки обробки вібра-
ційних, тензометричних та інклінометричних даних відповідно; БЗДВ – блок збе-

реження даних візуалізації; ПГВД – блок графічного відображення даних 
Для модулів підсистеми візуалізації розроблено алгоритмічне та програмне 

забезпечення (АПЗ), яке забезпечує обробку та перетворення вихідних даних з дат-
чиків, їх введення в імітаційну модель, керування геометричною моделлю (додаван-



 

ня необхідних або виключення зайвих елементів), проведення імітаційного моделю-
вання, відображення результатів. 

Розроблено АПЗ для візуалізації вібраційних даних, яке забезпечує обробку 
(перетворення) записаних у файл вихідних даних та побудову графіків за результа-
тами спектрального та частотно-часового аналізу з урахуванням особливостей запи-
су даних у файл, параметрів АЦП (розрядність, вхідний діапазон), кількості вимірю-
вальних каналів. 

Розроблено АПЗ для візуалізації комплексних вимірювань напружень та прос-
торового положення (рис. 6), яке забезпечує обробку (перетворення) записаних у 
файл вихідних даних для коректного їх відображення на імітаційній моделі резерву-
ара з урахуванням особливостей запису даних у файл, параметрів АЦП (розрядність, 
вхідний діапазон), кількості датчиків інформації, яка впливає на кількість елементів 
тривимірної моделі для відображення даних. Розроблене АПЗ є універсальним, тому 
у залежності від реальних даних (кількості вимірювальних перетворювачів, місць їх 
розташування, тощо) програмний код можна змінити або розширити для більш точ-
ної відповідності поставленим задачам. 

Розроблено АПЗ для прогнозування  
росту рівня деформації й виведення відповід-
них графіків у вигляді екстрапольованих лі-
ній тренду. Розроблено методику, за якою 
тренд визначається за середніми значеннями 
моделі сигналів деформації за допомогою 
методу найменших квадратів з використан-
ням параболічних моделей до третього по-
рядку включно. Показано, що точність про-
гнозу можна підвищити за рахунок збіль-
шення кількості вихідних даних, а достовір-
ність апроксимації – за рахунок наявності пе-
вної функціональної залежності між зміною 
середнього рівня деформацій. 

Для перевірки адекватності розробле-
ної для підсистеми візуалізації імітаційної моделі РВС проведено порівняльний ана-
ліз модальних характеристик, отриманих шляхом імітаційного та фізичного моде-
лювання. 

Для фізичного моделювання використано вертикальний сталевий резервуар 
циліндричної форми об’ємом 0,04м3, для якого була створена спрощена тривимірна 
модель в графічному пакеті CATIA (рис. 7). Спрощення моделі полягає у виключен-
ні з розгляду деяких елементів конструкції (ручок і затискачів кришки) для оптимі-
зації співвідношення час розрахунку/точність результатів при імітаційному моделю-
ванні. 

Модальний аналіз імітаційної моделі резервуара проведено у програмному 
комплексі ANSYS, в результаті визначено перші 20 форм і частот коливань (табл. 1). 

Фізичне моделювання проведено за діагностичним методом вільних коливань 
з використанням макету каналу вимірювання вібрації системи функціональної діаг-
ностики. Для вимірювання імпульсного відклику конструкції резервуару використа-

 
Рис. 6. Головне вікно програми 



 

но блок акселерометрів, що містить два закріплених на платі мікромеханічні датчи-
ки MS8002.D фірми Colibrys (вимірювальні осі акселерометрів є ортогональними). 
Для обробки сигналів вібрації та візуалізації даних вимірювань використано методи 
спектрального та частотно-часового аналізу. 

 

  
а) б) 

Рис. 7. Модель об’єкта контролю: а) фізична модель; б) геометрична модель 
 
 

Таблиця 1. Результати модального аналізу в програмному комплексі ANSYS 
Мода Частота, 

Гц 
Мода Частота, 

Гц 
Мода Частота, 

Гц 
Мода Частота, 

Гц 
1 303,81 6 414,43 11 745,63 16 909,03 
2 303,81 7 559,43 12 745,64 17 931,02 
3 407,62 8 559,44 13 780,91 18 931,04 
4 407,62 9 742,77 14 780,93 19 965,38 
5 414,4 10 742,83 15 908,99 20 965,42 

Порівняльний аналіз отриманих результатів імітаційного та фізичного моде-
лювання показав, що значення відносної похибки визначення частоти коливань за 
першою формою експериментальним шляхом і чисельними методами становить 
6,3%, що є прийнятним і свідчить про адекватність імітаційної моделі для її практи-
чного використання в системі функціональної діагностики. 

ВИСНОВКИ 
1. Проведено аналіз сучасного стану систем захисту та попередження руйну-

вання резервуарів з ЕНР, які знаходяться у важкодоступних місцях під впливом ди-
намічних та кліматичних навантажень. Обґрунтовано необхідність оцінити відпові-
дність реальних умов експлуатації розрахунковим значенням навантажень, розроби-
ти відповідні засоби захисту резервуарів від дії навантажень, що перевищують роз-
рахункові значення, вдосконалити засоби функціональної діагностики з метою оцін-
ки та прогнозування ТС елементів конструкції резервуарів. 

2. Проведено геометричне та імітаційне моделювання резервуара в умовах ві-
трового навантаження для встановлення характеру і функціональної залежності 
впливу вітрового навантаження на резервуар, в результаті яких: створено шість ос-
новних геометричних моделей різної складності; встановлено характер і функціона-
льну залежність впливу вітрового навантаження на резервуар, за якою визначено 



 

три експлуатаційні області: область безпечної експлуатації, область появи напру-
жень та пластичних деформацій, область потенційної втрати несучої здатності. 

3. Для зниження величини тиску повітряного потоку розроблено, теоретично 
обґрунтовано та досліджено геометричні моделі засобів захисту резервуарів від віт-
рового навантаження різних форм у поперечному перерізі: коло, квадрат, зірка. 

Установлено, що використання розроблених засобів захисту від вітрового на-
вантаження дозволить розширити зону безпечної експлуатації резервуарів з підзем-
ним фундаментом на 45%, а з наземним спеціальної конструкції – на 64%. 

4. Розроблено та обґрунтовано загальну структуру та принцип функціонування 
вдосконаленої багатоканальної системи попередження руйнування резервуарів на 
основі використання сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій, яка містить 
три вимірювальні канали (вібраційний, тензометричний та інклінометричний), зов-
нішній модуль визначення величини природних чи техногенних збурень, підсистеми 
візуалізації результатів і прогнозування ТС елементів конструкції резервуару. 

5. На основі імітаційного моделювання розроблено підсистему візуалізації да-
них тензометричних та інклінометричних вимірювань, а також відповідне алгорит-
мічне та програмне забезпечення. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпе-
чення для обробки та візуалізації вібраційних вимірювань і прогнозування зміни рі-
вня деформацій елементів конструкції резервуару в критичних умовах експлуатації. 

6. На основі порівняльного аналізу результатів експериментальних досліджень 
фізичної моделі резервуара і макета каналу вимірювання вібрації системи діагнос-
тики та результатів скінчено-елементного моделювання фізичної моделі резервуару 
встановлено, що адекватність імітаційної моделі становить понад 90%, що є прийня-
тним для використання імітаційних моделей резервуара у підсистемі візуалізації си-
стеми попередження руйнування резервуарів. 

7. Результати досліджень впроваджено в Національному антарктичному нау-
ковому центрі МОН України при розробці автоматизованої системи раннього попе-
редження витоку палива на українській антарктичній станції Академік Вернадський 
згідно з переліком проектів Державної цільової науково-технічної програми дослі-
джень в Антарктиці на 2011-2020 роки та в навчальний процес кафедри приладів і 
систем орієнтації і навігації КПІ ім. Ігоря Сікорського. Економічний ефект від впро-
вадження полягає в укладенні двох ліцензійних договорів на складові елементи роз-
робленого програмного забезпечення. 

 
Результати досліджень за темою роботи викладено в 77 наукових працях, з 

яких 16 статей у наукових фахових виданнях (чотири статті без співавторів), 36 тез 
доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 пате-
нтами на корисну модель та 21 свідоцтвом авторського права на твір (комп’ютерні 
програми). Згідно бази даних Scopus загальна кількість посилань на публікації авто-
ра, представлених у роботі, складає 5, h-індекс (за роботою) = 2;  згідно бази даних 
Google Scholar загальна кількість посилань - складає 8, h-індекс (за роботою) = 2. 


