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Получены оценки для временных характеристик реальных 
систем ослабления последствий чрезвычайных ситуаций 
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Постановка проблемы. Среди чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера большое место занимают пожары и, в 
частности, связанные с горением жидкостей. Минимизация 
ущерба при возникновении такой чрезвычайной ситуации во-
зможна при использовании быстродействующих систем ослаб-
ления последствий чрезвычайных ситуаций [1]. В этой связи 
важной проблемой является создание алгоритмов синтеза та-
ких систем, ориентированных на функционирование в авто-
матическом режиме. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Описание процессов, протекающих в объекте управления сис-
темы ослабления последствий чрезвычайных ситуаций при-
менительно к пожарам класса В в условиях их тушения рас-
пыленной водой, приведено в [2, 3] и др. 

В [4] указывается на необходимость учета инерционных 
свойств устройства управления такой системы и приводятся 
результаты априорной оценки временных характеристик этой 
системы, ориентированные на использование графического 
алгоритма решения трансцендентного уравнения. В [5] пред-
ложен алгоритм определения временных характеристик сис-
темы ослабления последствий чрезвычайных ситуаций с ис-
пользованием имитационной модели. Однако в работе не при-
водятся оценки таких характеристик. 
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Постановка задачи и ее решение. Целью работы яв-
ляется получение оценок временных характеристик системы 
ослабления последствий чрезвычайных ситуаций с учетом ее 
инерционности. 

В общем случае система ослабления последствий чрез-
вычайных ситуаций представляет собой совокупность объекта 
управления (ОУ) и управляющего устройства (УУ). Процессы, 
протекающие в ОУ, описываются уравнением [3] 
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с начальным и граничным условиями 
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=( , ) 0T z t  � температура горючей жидкости; кT  � температура 

кипения горючей жидкости; 0T  � температура окружающей 
среды; a, υ, λ � коэффициент температуропроводности, линей-
ная скорость выгорания и теплопроводность горючей жидко-
сти соответственно; r, K, I � теплота испарения, коэффициент 
использования и интенсивность подачи распыленной воды со-
ответственно. 

Использование интегрального преобразования Лапласа 
позволяет поставить уравнению (1) с условиями (2) в соответ-
ствие передаточную функцию (для поверхности горящей жид-
кости) 
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Время ликвидации чрезвычайной ситуации, которое бу-

дем полагать равным времени тушения τT  горючей жидкости, 
определяется решением уравнения 
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где ТT  � температура тушения горючей жидкости; −1L  � опера-
тор обратного интегрального преобразования Лапласа. 

Потенциально достижимые характеристики системы ос-
лабления последствий чрезвычайных ситуаций определяются 
решением уравнения (5) при =constI , т.е. для случая, когда 
УУ является безынерционным звеном. В этом случае выраже-
ние в квадратных скобках имеет вид [6] 
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В реальных условиях УУ обладает инерционными свой-

ствами, которые можно учесть эквивалентной постоянной вре-
мени τ0 . Тогда на объект управления будет подаваться рас-
пыленная вода, интенсивность подачи которой описывается 
выражением 
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Для этого случая будет иметь место [6] 
 

 

1
2

0

0 0

0

0
0 0 0

( ) ( ) ( ) 1 0,56 exp( 0,25 )
( )

42exp erf 0,5 1

41

1 4 40,5 4 1 1 erf 1
4

K

IarKL W p I p q t
T T

t t

τ τ
λυ

τ τ

τ

τ τ
τ τ τ

− ⎡= = + − −⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣−

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠− +

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟+ × − − − − ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 



Збірка наукових праць. Випуск 18, 2013 
 

Абрамов Ю.А., Гвоздь В.М., Тищенко Е.А. 
6 

 ( )( )0
0

exp 0,5erfc 0,5 2ττ τ τ τ
τ

⎤⎛ ⎞
× − − − + ⎥⎜ ⎟

⎥⎝ ⎠ ⎦
 (8) 

 
Следует заметить, что 
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=
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Для решения уравнения (5), т.е. для получения оценок 
временных характеристик системы ослабления последствий 
чрезвычайных ситуаций, разработана имитационная модель, 
которая позволяет моделировать процессы, протекающие в УУ 
и ОУ [5]. 

Структурно-динамическая схема такой модели приведе-
на на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1 � Структурно-динамическая схема имитационной 

модели 
 

 
 
Рис. 2 � Зависимость времени тушения дизельного топлива 

�Л� от интенсивности подачи распыленной воды: 1 � ln Tτ ; 2 �
 2ln Tτ ; 3 � 1ln Tτ  
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Для этой имитационной модели γ1 = 0,0087; γ2 = 0,639; 
γ3 = 6,468; ω1 = 0,38; ω2 = 1,36; ω3 = 21,56. 

На рис. 2 приведены зависимости для оценок времени 
τ ,T  τ 1T и τ 2,T  соответствующие случаям, когда τ =0 0 ; τ =0 5с  и 
τ =0 10с  соответственно. В качестве объекта управления ис-
пользуется процесс тушения дизельного топлива �Л� (пло-
щадь горения не превышает единиц м2). Величина параметра 
K принята равной 0,2. 

Анализ этих зависимостей свидетельствует о том, что в 
реальных условиях необходимо учитывать инерционные свой-
ства УУ при определении временных характеристик системы 
ослабления последствий чрезвычайных ситуаций. Особенно 
это необходимо осуществлять при величинах интенсивности 
подачи распыленной воды, превышающих 0,03 2

кг
м ×с

. Так, на-

пример, при τ0=5 с и при условиях тушения дизельного топли-
ва, рекомендуемых НПБ 88-2001, время тушения увеличива-
ется примерно в три раза по сравнению с безынерционным 
вариантом УУ. 

Выводы. Показано, что оценка временных характери-
стик системы ослабления последствий чрезвычайных ситуа-
ций должна проводится с учетом инерционных свойств уст-
ройства управления. 
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МОДЕЛЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ БОНОВЫМИ ЗАГРАЖДЕНИЯМИ 

РАЗЛИВА НЕФТИ НА АКВАТОРИИ МОРЯ 
 
Предложена модель прокладки курса аварийно-
спасательным судном, осуществляющим локализацию боно-
выми заграждениями дрейфующего и растекающегося на 
акватории моря нефтяного разлива в условиях пространст-
венно-неоднородного поля приповерхностных течений 
 
Ключевые слова: разлив нефтепродуктов, локализация, 
боны, минимальная выпуклая оболочка, курс судна 
 
Постановка проблемы. Планы ликвидации аварий-

ных разливов нефти (АРН) предусматривают локализацию и 
перемещение нефтяного пятна (особенно на начальной стадии 
растекания, когда размер загрязненной области относительно 
невелик) с помощью боновых заграждений. Поскольку конфи-
гурация нефтяного загрязнения индивидуальна и динамична, 
а суммарная длина бонов ограничена и, как правило, соизме-
рима с характерным размером загрязнения,  актуальным яв-
ляется решение задачи отыскания оптимального способа ло-
кализации разлива. В связи с этим требует решения задача 
построения математической модели локализации нефтяного 
разлива на акватории моря боновыми заграждениями, поста-
новка которых осуществляется с аварийных судов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В 
работах [1-7] рассматриваются общие вопросы тактики борьбы 
с АРН. В качестве базового параметра при этом выступает 
площадь разлива, а форма полагается эллиптической, что яв-
ляется модельным допущением. 

При этом отсутствуют работы, посвященные вопросам 
борьбы с конкретным разливом, которые учитывают динамику 
конфигурации разлива и в которых анализируется целесооб-
разность использования тех или иных тактических приемов 
борьбы с АРН. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы яв-
ляется получение математической модели курса аварийно-
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спасательного судна при постановке им боновых заграждений, 
локализирующих дрейфующий и растекающийся в неодно-
родном векторном поле приповерхностных течений разлив 
нефтепродукта для получения в дальнейшем оптимальных 
параметров тактики его локализации. 

Пусть в глобальной системе координат параметрически 
задан континуальный прогноз динамики выпуклой оболочки 

(ВО) [8] группы пятен в виде ( , );( , )
( , )

X m tL m t
Y m t

⎧
= ⎨
⎩

 [9]. Движение 

аварийного судна, осуществляющего постановку боновых за-
граждений при проведении им локализации разлива, осуще-
ствляется в направлении касательной к динамическому кон-
туру ВО ( ; )L m t  [10].  

За время tΔ  точка А( ; )m t  контура ВО ( , )L m t  перемес-
тится на расстояние АВ (рис. 1) 

 
 2 2( ( ; ) ( ; )) ( ( ; ) ( ; )) .S X m t t X m t Y m t t Y m tΔ = + Δ − + + Δ −  (1) 

 

 
 
Рис. 1 � Нахождение курса движения аварийного судна при 

локализации разлива 
 
При этом судно, двигаясь со скоростью ( , )lV x y  
 

 ( , ) ( , )l s fV x y V V x y= + , (2) 
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где sV  - собственная скорость судна; ( ( , ); ( , ))f fx fyV V x y V x y
!

 - век-
торное поле скорости приповерхностных течений, за время tΔ  
переместится на расстояние АС 

 

 
2 2( ( ; ) ( ; )) ( ( ; ) ( ; )) .

TS

X m m t t X m t Y m m t t Y m t

Δ =

+ Δ + Δ − + + Δ + Δ −
 (3) 

 
В силу того, что  
 

 ( ; )( ; ) ( ; ) f m tf m m t f m t m
m

∂
+ Δ ≈ + Δ

∂
; (4) 

 
 ( ; ) ( ; )( ; ) ( ; ) f m t f m tf m m t t f m t t m

t m
∂ ∂

+ Δ + Δ ≈ + Δ + Δ
∂ ∂

, (5) 

 
то из (1) и (3) получим 

 

 
2 2( ; ) ( ; ) ,X m t Y m tS t t

t t
∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞Δ = Δ + Δ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (6) 
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( ; ) ( ; ) ( ; )

( ; ) ( ; ) ( ; ) .

T
X m t X m t X m tS t m t m

t m t m

Y m t Y m t Y m tt m t m
t m t m

⎛⎛ ⎞∂ ∂ ∂
Δ = Δ + Δ + Δ Δ +⎜⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝

⎞⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ⎟+ Δ + Δ + Δ Δ⎜ ⎟ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎠

 (7) 

 
Перемещение точки ВО ( ; ) ( ; )A m t B m t t→ + Δ  осуществ-

ляется со скоростью  
 

 
2 2( ; ) ( ; )( ; ) X m t Y m tV m t

t t
∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (8) 

 
а перемещение судна ( ; ) ( ; )A m t C m m t t→ + Δ + Δ  осуществляет-
ся вдоль направления χ  со скоростью, определяемой (2). На-
правление χ  при этом задается выражением 
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 ( )arctg ( ; ) ( ; ), ( ; ) ( ; )Y m m t t Y m t X m m t t X m t
χ =

+ Δ + Δ − + Δ + Δ − . (9) 

 
Поделив (6) и (7) на tΔ  и осуществив предельный пере-

ход 0tΔ → , влекущий за собой 0mΔ →  (ввиду неразрывности 
( ; )X m t  и ( ; )Y m t ), получим 

 

 
2 2

2( ; ) ( ; )X m t Y m t V
t t

∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, (10) 

 

 
2 2

2( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; )
l

X m t X m t m Y m t Y m t m V
t m t t m t

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. (11) 

 
Объединяя (10) и (11) в одно уравнение, получим урав-

нение 
 

 

( )

2 2 2

2 2

( ; ) ( ; )

( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; )2 2

0,l

m X m t Y m t
t m m

m X m t X m t Y m t Y m t
t t m t m

V V

⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

+ − =

 (12) 

 
решая которое относительно m

t
∂
∂

, получим 

 

 

( )

2

2 2

1/22 2

( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; )

( ; ) ( ; )

( ( ; ), ( , ), , ) ( ( ; ), ( , ))

( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; )
l

m X m t X m t Y m t Y m t
t t m t m

X m t Y m t
m m

V X m t Y m t t V X m t Y m t

X m t X m t Y m t Y m t
t m t m

χ

⎛ ⎡∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞⎜= ± + +⎢⎜ ⎟⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎢⎣⎝
⎡ ⎤∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + ×⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

⎤× − −⎦
⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞− + ×⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎠
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12 2( ; ) ( ; ) ,X m t Y m t

m m

−
⎛ ⎞∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞× +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (13) 

 
где знак перед корнем определяет положительное либо отри-
цательное направления обхода ВО. 

При этом направление движения, в виду (4), (5) и (9), за-
дается в виде  

 

 ( , ) ( , ) ( , ) ( , ),Y m t Y m t m X m t X m t marctg
t m t t m t

χ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
. (14) 

 
Подстановка данного выражения в предыдущее позволя-

ет свести (13) к алгебраическому относительно m
t

∂
∂

 уравнению 

четвертого порядка. 
Поскольку сложность описаний динамики ВО и скорости 

локализации исключают в общем случае аналитическое по-
строение маршрута движения судна, то данный маршрут це-
лесообразно строить, используя разностную схему.  

Рассмотрим решение данной задачи на одном (первом) 
шаге, для этого зададим начальные условия � время начала 
локализации, начальное местоположение судна вблизи ВО и 
направление D обхода ВО при движении судна (отрицатель-
ное 1D = − , положительное - 1D = ). Начальные условия выде-
ляют конкретную траекторию движения из возможного семей-
ства. 

Начальное местоположение зададим точкой 0 0 0( ; )O x y  
начала локализации. Данной точке соответствует точка 

0 0( ; )m t  семейства контуров ( ; )L m t , которую можно найти из 
решения системы уравнений 

 

 0 0 0

0 0 0

( ; ) ;
( ; ) .

X m t x
Y m t y

=⎧
⎨ =⎩

 (15) 

 
Зададим конечный шаг по времени tΔ . За это время 

контур 0( ; )L m t  перейдет в контур 0( ; )L m t t+ Δ , а судно в про-
извольном направлении могло бы переместиться на расстоя-
ние 0 0 0 0 0( ( ; ); ( ; ); ; )

il
V X m t Y m t t tφ ⋅ Δ , но поскольку при этом оно 
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движется вместе с ВО, то направление его движения 1φ  не яв-
ляется  произвольным. Поэтому точка 0 0( ; )O m t  может перейти 
в одну из двух возможных точек - 1 1 0( ; )O m t t+ + + Δ  или 

1 1 0( ; )O m t t− − + Δ , соответствующих  1D =  или 1D = − . 
Отрезки, заданные координатами начала и конца 
 

 ( ) ( )1 0 0 0 0 1 0 1 0( ; ); ( ; ) ; ( ; ); ( ; )TL X m t Y m t X m t t Y m t t+ + +⎡ ⎤= + Δ + Δ⎣ ⎦ , (16) 
 

 ( ) ( )1 0 0 0 0 1 0 1 0( ; ); ( ; ) ; ( ; ); ( ; )TL X m t Y m t X m t t Y m t t− − −⎡ ⎤= + Δ + Δ⎣ ⎦  (17) 
 

представляют собой маршрут перемещения судна при локали-
зации разлива за время tΔ  при обходе контура в положитель-
ном и отрицательном направлениях, соответственно. 

Данные отрезки за время tΔ  проходятся со скоростью, 
определяемой скоростью локализации ( , )lV x y . 

Параметрически заданные координаты концов 
1 0( ; )m t t+ + Δ  и 1 0( ; )m t t− + Δ  отрезков могут быть найдены реше-

нием системы уравнений 
 

 

( ) ( )
( )

( )

2 2

1 0 0 0 1 0 0 0

2
0 0 0 0

1 1 0 0 0 1 0 0 0

( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; )

( ( ; ); ( ; )) ;
( ; ) ( ; ); ( ; ) ( ; ) .

l

X m t t X m t Y m t t Y m t

V x m t y m t t
arctg Y m t t Y m t X m t t X m tφ

± ±

± ± ±

⎧ + Δ − + + Δ − =⎪
⎪ = ⋅ Δ⎨
⎪ = + Δ − + Δ −⎪
⎩

(18) 

 
Итерационное повторение данной процедуры позволяет 

найти координаты точек � вершин ломаной � маршрута дви-
жения судна в следующие дискретные моменты времени 

0it t i t= + ⋅ Δ . 
При этом для получения вершин данной линии при об-

ходе ВО в положительном или отрицательном направлениях, 
необходимо для каждого i -ого цикла из двух возможных ре-
шений системы (18) все время выбирать либо im+ , либо im− , со-
ответственно. 

Таким образом, задание прогноза динамики ВО, вектор-
ного поля скорости течений, собственной скорости судна при 
постановке им бонов, начальных условий и временного шага в 
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качестве входных параметров данной модели позволяет про-
ложить курс судна при локализации разлива в виде ломаных 
линий с координатами вершин, задаваемых множеством 

1..{( ; )}i i i Mx y = . При этом, задавая время локализации TT t≥ Δ , 
можно, циклически повторяя описанную процедуру, получить 
уравнение ( ; )lL m t±  маршрута судна за TM T t= Δ⎡ ⎤⎣ ⎦ шагов в ви-
де параметрической линейной сплайн-интерполяции множе-
ства полученных вершин. 

Выводы. Предложена математическая модель поста-
новки с аварийно-спасательного судна боновых заграждений, 
локализирующих распространяющийся в неоднородном век-
торном поле приповерхностных течений разлив нефтепродук-
та. Модель может быть в дальнейшем использована для полу-
чения оптимальных параметров тактики локализации разли-
ва. 
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Алишанов Г.Н., Тарасенко О.А. 
Модель локалізації боновими загородженнями розливів 

нафти на акваторії моря 
Запропоновано модель прокладки курсу аварійно-рятувальним 

судном, що проводить локалізацію боновими загородженнями нафтового 
розливу, який дрейфує і поширюється на акваторії моря в умовах прос-
торово-неоднорідного поля при поверхневих течій 

Ключові слова: розлив нафтопродуктів, локалізація, бони, опук-
ла оболонка, курс судна 

 
Alyshanov G.N., Tarasenko A.A. 
Model of localization oil spill on the sea area by containment 

booms 
A model of laying path for rescue ship carrying localization extending 

out and drifting oil spill on the sea area by containment booms in terms of 
the spatially inhomogeneous field of surface flows is present 

Key words: oil spill, localization, containment booms, minimum con-
vex cover, vessel course 
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УДК 614.8 
 
Вальченко О.І., канд. військ. наук, доц., НУЦЗУ, 

Стецюк Є.І., викл., НУЦЗУ 
 

РОЗПОДІЛ ПІДРОЗДІЛІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЯТУВАЛЬНИХ 
РОБІТ У ЗОНІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

(представлено д-ром техн. наук Комяк В.М.) 
 
Пропонується методичний підхід, який дозволяє визначити 
варіант розподілу підрозділів цивільного захисту по завдан-
нях, в якому їх можливості реалізуються максимально 
 
Ключові слова: надзвичайна ситуація, рятувальні роботи, 
оптимальний розподіл 
 
Постановка проблеми. Згідно [1] основними завдан-

нями підрозділів цивільного захисту під час ліквідації наслід-
ків надзвичайної ситуації є пошук і рятування людей на ура-
жених об�єктах і території, надання невідкладної допомоги, 
для чого необхідно завчасно визначити необхідну кількість 
сил та засобів і визначити оптимальний варіант розподілу з 
метою максимальної реалізації їх можливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У попере-
дніх дослідженнях розглядаються питання прогнозування на-
слідків надзвичайних ситуацій  взагалі. В роботі [2] визначено 
завдання підрозділів при ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, в [3] � зроблена спроба визначення необхідної кіль-
кості рятувальників, але недостатньо розглянуто питання що-
до  розподілу підрозділів цивільного захисту по виконанню 
цих завдань.  

Постановка завдання та його вирішення. Для кож-
ної типової ситуації існують різні способи розподілу, про те не 
кожний із цих способів є ефективним. Найкращий спосіб той, 
що призводить до виконання поставленого завдання. У літе-
ратурі перелік таких способів поки відсутній, що не дозволяє 
швидко приймати раціональне рішення на застосування під-
розділів цивільного захисту під час ліквідації наслідків над-
звичайної ситуації. Це робить актуальним розробку варіанту 
їх розподілу по завданнях в якому їх можливості реалізуються 
максимально. 
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Для вирішення задачі  розподілу підрозділів цивільного 
захисту найбільш прийнятним із існуючих методів оптиміза-
ції функціонування складних систем є метод, який дозволяє 
здійснювати оптимізацію багатокрокових процесів, до яких 
відноситься і процес застосування підрозділів цивільного за-
хисту. 

Нехай процес застосування підрозділів цивільного захи-
сту являє собою операцію, що складається з m кроків (етапів). 
Такими кроками (етапами) можуть бути: вживання екстрених 
заходів, оперативне планування, рятувальні та інші невід-
кладні роботи, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації [1, 
2, 3]. Кількісно можливості підрозділу при виконанні завдан-
ня на одному кроці оцінюються показником ефективності К. 
Допустимо, що значення показника К за час виконання за-
вдання складається з суми його значень на окремих кроках 
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K k
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= ∑  

 
де ik  � показник можливостей на i-му кроці. 

На кожному кроці вибирається таке рішення, від якого 
залежить величина K на даному кроці та за час виконання 
завдання в цілому. Таке рішення назвемо �кроковим управ-
лінням�. Сукупність всіх крокових управлінь являє собою 
управління діями загалом, позначимо його буквою X, а кроко-
ві управління 1 2, ,..., mx x x , тоді 

 
 ( )1 2, ,..., .mX x x x=  

 
Необхідно знайти таке управління X, при якому показ-

ник K перетворюється в максимум, тобто 
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Управління ( *X ), при якому цей максимум досягається, 

будемо називати оптимальним управлінням. Воно складаєть-
ся з сукупності оптимальних крокових управлінь 
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1 2, ,..., mX x x x= . 

 
Максимальне значення K, яке досягається при цьому 

управлінні, позначимо *K . Задача полягає в знаходженні су-
купності оптимальних крокових управлінь, які показник мо-
жливостей K перетворює в максимум, тобто знайти 
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Виходячи з основних принципів динамічного програму-

вання, послідовність знаходження оптимального варіанту за-
стосування підрозділів цивільного захисту прийме наступний 
вигляд: 

розраховується показник можливостей підрозділу на 
першому кроці ( 1k ) по всіх можливих завданнях; 

обчислюється показник ik  на всіх подальших кроках (i), 
по всіх можливих варіантах; 

на кожному подальшому кроці (i) визначається сума 

1

m

i
i

k
=
∑  по всіх можливих варіантах на цьому та попередніх кро-

ках і знаходиться її максимум, тобто *

1

m

i
i

k
=
∑ ; 

на подальшому кроці m визначається показник 
1

m

i
i

K k
=

= ∑  

по всіх можливих варіантах дій при виконанні завдань і пока-

зник * *

1

m

i
i

K k
=

= ∑ , якому відповідає управління *X , тобто опти-

мальне управління. 
Складовою частиною постановки задачі моделювання є 

визначення основних обмежень і допущень. При цьому необ-
хідно виходити з того, що завдання може виконати тільки 
підрозділ, який не втратив здатність до виконання завдань. 
Виходячи з цього, приймемо, що підрозділу цивільного захис-
ту ставиться нове завдання (тобто він переходить до нового 
кроку дій), якщо внаслідок попереднього він не втратив здат-
ність до виконання завдань, тобто 
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де , ,ос т мзП П R   � сумарні втрати особового складу, техніки і 
витрата матеріальних засобів до кінця i-го кроку дії підрозді-
лу, відповідно; . . ., ,ос доп т доп мз допП П R   � допустимі втрати особово-
го складу, техніки і витрата матеріальних засобів до кінця i-го 
кроку дії підрозділу. 

Згідно [4] існує один спосіб, який часто застосовується, 
звести багатокритеріальну задачу до однокритеріальної � ви-
ділити один головний показник і прагнути звернути його в 
максимум (мінімум), а на всі інші накласти обмеження, зажа-
давши, щоб вони не вийшли за межі заданих (допустимих) 
значень. Як головний, домінуючий показник (критерій опти-
мальності) вибирають такий показник, який дозволить в най-
більшому ступені визначити можливості системи виконувати 
своє основне призначення, а на інші показники накладаються 
обмеження 

З урахуванням викладених положень, умови оптималь-
ності варіантів застосування підрозділів цивільного захисту 
можна виразити 
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де іS  � головний (домінуючий) показник; ,i iП R  � значення 
інших показників; ,доп допП R  � допустимі (задані) значення ін-
ших показників. 

Висновки. Для розподілу підрозділів цивільного захис-
ту при вирішенні завдань ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, можна використати метод динамічного програму-
вання, який дозволяє визначити оптимальний варіант їх роз-
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поділу по завданнях в якому їх можливості реалізуються мак-
симально. 
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АНАЛИЗ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «СПАСАТЕЛЬ � 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ � 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ С ВЫБРОСОМ ОПАСНОГО 
ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА» 

(представлено д-ром техн. наук Соболем А.Н.) 
 
Предложена последовательность получения и эргономиче-
ского анализа полиномиальных регрессионных зависимо-
стей, которые характеризуют проведение аварийно-
спасательных работ при ликвидации аварий с выбросами 
опасных химических веществ. Показана возможность коли-
чественной оценки взаимозависимых и нелинейных факто-
ров, влияющих на функционирование системы «спасатель � 
средства защиты и ликвидации аварии � чрезвычайная си-
туация с выбросом опасного химического вещества». 
 
Ключевые слова: имитационная оценка, локализация чре-
звычайной ситуации, средства защиты, многофакторная мо-
дель, спасатели 
 
Постановка проблемы. Повышение эффективности 

аварийно-спасательных работ (АСР) при ликвидации аварий с 
выбросом опасного химического вещества (ОХВ) требует сис-
темного изучения процесса ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, который представляет собой функционирование системы 
«спасатель � средства защиты и ликвидации аварии � чрез-
вычайная ситуация», совершенствование которой в условиях 
комплексного воздействия опасных факторов требует знания 
результатов эргономического анализа закономерностей дея-
тельности спасателей. Оценить же влияние на время выпол-
нения рассматриваемого процесса выбранных факторов, с уче-
том того, что такие процессы бывают крайне редко, позволяет 
использование результатов имитационного моделирования на 
ЭВМ. 
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Анализ последних исследований и публикаций. В 
[1] отмечена работоспособность имитационной оценки локали-
зации выброса ОХВ и показано, что время локализации типо-
вой чрезвычайной ситуации спасателями в зависимости от 
уровня подготовленности меняется по экспоненциальному за-
кону. Однако результаты использования модели на тот мо-
мент не позволяли комплексно оценить влияние на конечный 
результат факторов, характеризующих компоненты рассмат-
риваемой системы «спасатель � средства защиты и ликвида-
ции аварии � чрезвычайная ситуация». В [2] показана воз-
можность использования результатов имитационного модели-
рования в виде регрессионных моделей для эргономической 
оценки эффективности работы звена ГДЗС при тушении по-
жара в подвальных помещениях. Но проведенный анализ не 
объяснял выбор вида многофакторной модели.  

В [3,4] сравниваются многофакторные модели проведе-
ния аварийно-спасательных работ на станциях метрополите-
на, которые описывают рассматриваемый процесс до и после 
реализации предложенных экспертами рекомендаций. Одна-
ко и в этом случае не обосновывается выбор вида многофак-
торной модели. В [4] отмечено, что в процессе выбора плана 
имитационного эксперимента и отбора основных факторов це-
лесообразно рассматривать одновременно более трех факто-
ров, а также � оценки влияния выбранных факторов в том 
случае, когда они меняются, на двух равных интервалах. 

Постановка задачи и ее решение. Исходя из этого, 
были сформулированы следующие цели: 

− обосновать план имитационного эксперимента, кото-
рый необходимо провести для обеспечения эргономического 
анализа закономерностей, характеризующих продолжитель-
ность процесса локализации аварии с выбросом ОХВ; 

− систематизировать порядок получения полиномиаль-
ных моделей, которые станут основой для комплексного мно-
гофакторного анализа выбранного способа ликвидации (лока-
лизации) аварии; 

− определить порядок эргономического анализа полу-
ченной многофакторной зависимости. 

В процессе выбора плана имитационного эксперимента, 
учитывая результаты анализа особенностей проведения работ 
по ликвидации аварии с выбросом ОХВ [5] и данные экспери-
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ментальных исследований [6,7], были выделены следующие 
значимые факторы, которые характеризуют отдельные ком-
поненты системы «человек � техника � среда»: 

х1 �приведенная интенсивность ψ  выброса ОХВ [5] (как 
характеристика компоненты «среда»); 

х2 � подготовленность личного состава (как характери-
стика компоненты «человек»); 

х3 � используемая комбинация средств индивидуальной 
защиты спасателей (как характеристика компоненты «техни-
ка»). 

Учитывая опыт разработки многофакторных полиноми-
альных моделей для других видов экстремальной деятельно-
сти спасателей [3,4], оценка влияния выбранных факторов 
рассматривается для ситуации, когда они меняются, на двух 
равных интервалах. 

Анализ отобранных факторов показывает, что они влия-
ют на ход АСР нелинейно. Так, в [7] отмечено, что время вы-
полнения отдельных операций в зависимости от уровня подго-
товленности спасателей меняется по экспоненциальному за-
кону, т.е. уровень практической выучки будет сильнее сказы-
ваться на времени рассматриваемого процесса при переходе 
от начального уровня подготовленности (х2=-1) к среднему 
(х2=0), чем от среднего к высокому(х2=+1). Аналогичная ситуа-
ция имеет место и при сравнении того [6,7], как быстро вы-
полняются отдельные операции в комплексе средств индиви-
дуальной защиты 1 типа, когда изолирующий аппарат нахо-
дится внутри костюма (х3=-1), по сравнению с теми, когда ис-
пользуется комбинация, при которой изолирующий аппарат 
находится снаружи костюма (х3=0), или же личный состав ра-
ботает в комбинации изолирующего костюма и фильтрующего 
противогаза (х3=+1).  

Относительно приведенной интенсивности ψ  выброса 
опасного химического вещества х1 в [5] отмечено, что при 

3
кг/с1 
мг/м

ψ =  (х1=-1) все операции должны выполняться лич-

ным составом в комплексе средств индивидуальной защиты, 
который предполагает обязательное наличие изолирующего 
аппарата внутри изолирующего костюма; при 3

кг/с0,1 
мг/м

ψ =  

(х1=0) � обязательно наличие изолирующего аппарата, кото-
рый может быть и поверх изолирующего костюма; при 
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3
кг/с0,01 
мг/м

ψ =  (х1=+1) � спасатели могут быть в фильтрующих 

противогазах. Можно предположить, что фактор х1 на время 
АСР также будет влиять нелинейно.  

При этом очевидна взаимосвязь между интенсивностью 
выброса ОХВ и комбинацией средств индивидуальной защиты 
спасателей. Кроме этого, можно предположить и о других вза-
имосвязях между факторами. Например, что подготовлен-
ность спасателей более сильно будет проявляться при работе в 
более сложных условиях.  

В полиномиальной модели эффекты взаимодействия мо-
гут быть учтены соответствующими коэффициентами при 
произведении рассматриваемых факторов, а нелинейные эф-
фекты � при их квадратах [8].  

Таким образом, полиномиальная модель времени вы-
полнения (в кодированных переменных) рассматриваемого 
процесса проведения АСР при ликвидации аварий с выбросом 
ОХВ в общем виде может иметь вид 
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Исходя из вышесказанного, рекомендуется план имита-

ционного эксперимента 3х3х3 � традиционный план технико-
экономических экспериментов, используемый при исследова-
нии воздействия отдельно каждого из трех факторов на трех 
уровнях (при прочих равных условиях). При этом план обла-
дает хорошими статистическими характеристиками и лучши-
ми по точности оценками всех коэффициентов регрессии {ks} 
[8]. 

При проведении многофакторного имитационного моде-
лирования в соответствии с выбранным планом наихудшие 
показатели соответствуют уровню "�1-1-1", средние  � уровню 
"0 0 0", а лучшие � "1 1 1". Используя разработанную имита-
ционную модель [1] локализации выброса ОХВ методом ре-
конденсации, было проведено 27 экспериментов по 100 итера-
ций каждый. В итоге (см. Табл.1) получено 27 средних значе-
ний выполнения комплекса операций при различных сочета-
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ниях уровней, а также 27 значений среднеквадратического 
отклонения.  

 
Таблица 1 � Результаты имитационного моделирования ло-

кализации выброса ОХВ методом реконденсации 
 

№ п/п х1 х2 х3 t , c tG , c y′  yG′  
1 -1 -1 -1 1263,14 182,54 0,628 0,124 
2 -1 -1 0 1120,25 169,68 0,531 0,115 
3 -1 -1 1 1111,04 169,12 0,525 0,115 
4 -1 0 -1 583,46 68,35 0,166 0,046 
5 -1 0 0 578,11 64,65 0,163 0,044 
6 -1 0 1 592,97 60,77 0,173 0,041 
7 -1 1 -1 525,21 51,00 0,127 0,035 
8 -1 1 0 516,99 48,69 0,121 0,033 
9 -1 1 1 503,25 51,22 0,112 0,035 

10 0 -1 -1 1123,10 170,15 0,533 0,116 
11 0 -1 0 1100,74 169,06 0,518 0,115 
12 0 -1 1 1093,12 177,02 0,512 0,120 
13 0 0 -1 581,07 59,56 0,165 0,040 
14 0 0 0 566,66 56,96 0,155 0,039 
15 0 0 1 577,43 61,11 0,162 0,042 
16 0 1 -1 522,97 52,38 0,125 0,036 
17 0 1 0 503,07 44,92 0,112 0,031 
18 0 1 1 498,61 47,20 0,109 0,032 
19 1 -1 -1 966,69 131,47 0,427 0,089 
20 1 -1 0 953,76 118,47 0,418 0,080 
21 1 -1 1 921,24 124,13 0,396 0,084 
22 1 0 -1 582,33 63,87 0,165 0,043 
23 1 0 0 559,86 63,81 0,150 0,043 
24 1 0 1 561,45 62,20 0,151 0,042 
25 1 1 -1 487,65 41,05 0,101 0,028 
26 1 1 0 475,97 39,87 0,093 0,027 
27 1 1 1 455,66 38,93 0,079 0,026 

 
Кроме этого, в табл.1 в столбцах 7 и 8 приведены кодиро-

ванные значения полученных средних и среднеквадратичных 
отклонений  
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 min

max min

( )( ) t
y

t G ty G
t t

−′ ′ =
−

. (2) 

 
Изменение отобранных факторов на трех уровнях через 

равные интервалы позволяет существенно упростить построе-
ние искомых полиномиальных моделей, поскольку в резуль-
тате этого при расчете оценок коэффициентов 0, , ,i ii ijb b b b  можно 
использовать готовые формулы, приведенные в [8] 

 
 ( ) ( )0 0 00 ib A Y A iiY= −∑ , (3) 

 
 ( )i ib A iY= , (4) 

 
 ( )ij ijb A ijY= , (5) 

 
 ( ) ( )0ii ii ib A iiY A OY= − , (6) 

 
где 0 0, , , ,i i ij iiA A A A A � постоянные для расчета коэффициентов 
регрессии при симметричных планах [8]; 0 , , ,Y iiY iY ijY � сум-
мы результатов экспериментов (см. Табл.1). 

Полученные результаты рассчитанных коэффициентов 
позволили построить трехфакторную квадратичную модель, 
которая устанавливает количественную связь между време-
нем локализации (в кодированных переменных) очага выбро-
са ОХВ и выбранными факторами 

 

 

2
1 1 1 2 1 3

2
2 2 2 3

2
3 3

0.165 0.031 0.014 0.040 0.037
0.195 0.143 0.074
0.012 0.08

y x x x x x x
x x x x
x x

= − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

− ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ −

− ⋅ + ⋅

(7) 

 
Полученная модель отражает полученные в ходе имита-

ционного эксперимента данные, однако непосредственный эр-
гономический анализ закономерности (7) включает в себя ее 
интерпретацию при нарастающей степени риска отвергнуть 
правильную гипотезу [8].  
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В то же время, для вычисления соответствующих крити-
ческих значений крb  

 
 { }крb t G b= ⋅ , (8) 

 
где t  берется по таблицам [9] при выбранном уровне значимо-
сти α и числе степеней свободы f = n = 27, используется сред-
няя дисперсия проведенных  имитационных  экспериментов, в 
качестве которой в соответствии с [8] можно назначать 1-10% 
относительную ошибку к среднему выходу в системе (для пла-
на «000»). Учитывая то, что вопросы эргономического анализа 
относятся к поисковым [8], при вычислении критических зна-
чений крb в качестве ошибки опыта принято решение исполь-
зовать 10% относительную ошибку для плана «000» 

 
 0,1 0,137 0,0137эG = ⋅ = . (9) 

 
Это позволяет для расчета ошибок коэффициентов рег-

рессии использовать следующие выражения [8] 
 

 { }0 0.5022 0.0069эG b G= ⋅ = ; (10) 
 

 { } 0.3333 0.0046i эG b G= ⋅ = ; (11) 
 

 { } 0.2887 0.0039ij эG b G= ⋅ = ; (12) 
 

 { } 0.4082 0.0056ii эG b G= ⋅ = . (13) 
 
В табл. 2 показаны рассчитанные по (8) критические 

значения коэффициентов при уровнях значимости α=0.01 и 
α=0.05 для модели (7). 

Полученные значения позволяют при каждом уровне ри-
ска α построить и проанализировать графы связи между фак-
торами. На рис. 1. показаны такие графы при возрастающем 
риске для модели (7). 

Видно, что уже при уровне значимости α=0.05 можно го-
ворить о том, что все выбранные для анализа факторы явля-
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ются значимыми, влияют на результат нелинейно и взаимо-
связаны между собой. 

 
Таблица 2 � Критические значения коэффициентов модели 

(7)  
 

α  t  0крb  iкрb  iiкрb  ijкрb  
0.01 2.771 0.0191 0.0127 0.0110 0.0155 
0.05 2.052 0.0141 0.0094 0.0081 0.0115 
 

 
 
Рис. 1 � Изменение графов связи между тремя факторами xi 

при различном уровне отвергнуть правильную гипотезу (зачер-
нены значимые линейные эффекты, петля � значимый квадра-
тичный эффект, ребра графа � значимыми являются эффекты 
взаимодействия) 

 
В задачу интерпретации полиномиальной модели входит 

и ранжирование факторов ix  по степени их влияния на выход, 
что необходимо для выбора управляющих воздействий. Для 
дальнейшего анализа был принят двусторонний риск α = 0.05. 
Поскольку незначимые эффекты отсутствуют (правый граф на 
рис.1), рассматривается модель (7). 

В соответствии с [8] ранжирование проводится по макси-
мальному перепаду yΔ  в однофакторных моделях ( )i iy f x=  
(табл. 3), получаемых при стабилизации остальных ix  на уро-
внях, соответствующих координатам экстремумов miny и maxy , а 
также в центре факторного пространства. 

Ранжирование в зоне максимума и в центре факторного 
пространства дает ряд  

 
 { } { } { }2 1 3y x y x y xΔ Δ Δ! ! , (14) 
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т.е. наиболее ощутимо из рассматриваемых факторов на лик-
видацию аварии с выбросом ОХВ влияет подготовленность 
личного состава, а затем уровень опасности (интенсивность 
выброса). Меньше остальных факторов влияет компонент 
«техника» (используемые комплексы средств индивидуальной 
защиты). 

 
Таблица 3 � Однофакторные модели ( )i iy f x=  при различ-

ных условиях стабилизации 
 

 В зоне максимума В центре фактор-
ного пространства 

В зоне мини-
мума 

x1 0,5970-0,1080 x1- 
-0,0141 x12 

0,1655-0,0313 x1- 
-0,0141 x12 

0,1829+0,0453 x1- 
-0,0141 x12 

x2 0,2391-0,3092 x2+ 
+0,1425 x22 

0,1655-0,1949 x2+ 
+0,1425 x22 

0,1522-0,0806x2+ 
+0,1425 x22 

x3 0,5600-0,1232 x3-
+0,0076x32 

0,1655-0,0121x3+ 
+0,0076x32 

0,1076+0,0990x3+ 
+0,0076x32 

 
В то же время, ранжирование в зоне минимума дает ряд 
 

 { } { } { }3 2 1y x y x y xΔ Δ Δ! ! , (15) 
 

который говорит о том, что при низких значениях приведен-
ной интенсивности выброса ψ  и высоком уровне подготовлен-
ности наиболее существенно на время проведения ликвида-
ции влияют особенности, связанные с работой в выбранном 
комплексе средств индивидуальной защиты (фактор х3). Затем 
следует факторы х2, связанный с уровнем подготовленности 
персонала, и х1 � с опасностью среды, в которой работают спа-
сатели.  

Следовательно, учитывая то, что в большинстве случаев 
конкретный вариант проведения работ носит уникальный ха-
рактер [10], то есть спасатели не готовятся конкретно к такому 
случаю, а также к выполнению работ они приступят, если по-
зволят средства защиты, при любом, в том числе высоком, 
уровне опасности, основное внимание необходимо уделить 
подготовке аварийно-спасательных подразделений, которая 
должна включать как отработку отдельных типовых операций 
и процессов в средствах защиты, так и обучение работе со 
средствами контроля опасности. 
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Выводы: 
• отмечена целесообразность использования для прове-

дения имитационного исследования традиционного плана 
технико-экономических экспериментов, используемого при ис-
следовании воздействия отдельно каждого из трех факторов 
на трех уровнях (при прочих равных условиях); 

• предложена последовательность анализа полученных 
регрессионных зависимостей, позволяющая получить количе-
ственные нелинейные оценки как весов отдельных факторов, 
влияющих на эффективность функционирования системы 
«спасатель � чрезвычайная ситуация с выбросом опасных хи-
мических веществ � средства защиты личного состава», так и 
весов их взаимного влияния; 

• показано, что при подготовке аварийно-спасательных 
подразделений необходимо обращать внимание как отработке 
отдельных типовых операций и процессов в средствах защиты, 
так и обучению работе со средствами контроля опасности. 
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Васильєв М.В., Стрілець В.М., Тригуб В.В. 
Аналіз багатофакторної моделі функціонування системи 

«рятувальник � засоби захисту та ліквідації аварії � надзвичайна 
ситуація з викидом небезпечних хімічних речовин» 

Запропоновано послідовність отримання та ергономічного аналізу 
поліноміальних регресійних залежностей, які характеризують прове-
дення аварійно-рятувальних робіт при ліквідації аварій з викидами не-
безпечних хімічних речовин. Показана можливість кількісної оцінки 
взаємозалежних і нелінійних факторів, що впливають на функціону-
вання системи «рятувальник - засоби захисту та ліквідації аварії - над-
звичайна ситуація з викидом небезпечної хімічної речовини». 

Ключові слова: імітаційна оцінка, локалізація надзвичайної си-
туації, засоби захисту, багатофакторна модель, рятувальники  
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A sequence of receipt and ergonomic analysis of polynomial regression 
relationships that characterize the conduct rescue operations in emergency 
response to the release of hazardous chemicals. The possibility of quantify-
ing nonlinear and interdependent factors affecting the operation of the "res-
cuer - protection and emergency response - emergency release of hazardous 
chemicals". 

Key words: simulation evaluation, the localization of emergency, 
PPE, multi-factor model, the rescuers 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА МАССЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО 
ВЕЩЕСТВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ВСЛЕДСТВИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(представлено д-ром техн. наук Басмановым А.Е.) 
 
Рассмотрены варианты расчета массы загрязняющих ве-
ществ в зависимости от вида водопользования на примере 
последствий взрыва боеприпасов на артиллерийском складе 
(с. Новобогдановка Запорожской обл., 2006 г.). Введено по-
нятие Муд.  � удельная масса загрязняющего вещества в 
сточной воде»: масса загрязняющего вещества в 1 м3 сточной 
воды, поступающая в водный объект в течение 1 часа. Пока-
зано, что Муд. зависит от вида водопользования в случае, ко-
гда фактическая концентрация загрязняющего вещества 
сравнима с ПДК для воды хозяйственно-питьевого водо-
пользования. В случае Сфакт. > 10 ПДКхоз.-пит., вид водополь-
зования практические не влияет на Муд. 
 
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, загрязняющие 
вещества, экологический ущерб, загрязнение водных ресур-
сов, экологическая безопасность, сбросы сточных вод 
 
Постановка проблемы. На сегодняшний день акту-

альной проблемой является увеличение числа чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера вследствие 
нарушения природоохранного законодательства в части пре-
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вышения нормативов сбросов загрязняющих веществ в вод-
ный объект со сточными водами. Решение данной проблемы 
требует постоянного совершенствования нормативных доку-
ментов в области экологического нормирования, в том числе с 
помощью экономических санкций, что количественно оцени-
ваются в виде убытков (ущерба), нанесенных государству. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Под ущербом, который наносится сферам окружающей среды, 
в общем случае понимают затраты общества, связанные с из-
менениями в окружающей среде вследствие ее загрязнения. 
Существуют несколько подходов к оценке экологического 
ущерба [1]. Среди них выделим поход, который базируется на 
определении удельных убытков от воздействия на окружаю-
щую среду с учетом официально зафиксированных масштабов 
экодеструктивной деятельности (сбросов, выбросов, размеров 
разрушения природных экосистем и т.д.). 

Ущерб от сброса сточных вод (Зчс, грн), загрязненных в 
результате чрезвычайной ситуации одним нормируемым ве-
ществом, рекомендуется рассчитывать по формуле [2] 

 
 Зчс = V × T × (Cc.факт. - Сдоп.) × 0,003× Аі × n × h × 10-3 =  
 = Mi×0,003× Аі × n × h × 10-3; (1) 

 
где:  
• V � расход сточной воды, м3/час;  
• Т � длительность сверхнормативного сброса, час; 
• Сс.факт. � средняя фактическая концентрация загрязняю-
щего вещества в сточных водах, г/м3; 
• Сдоп. � разрешенная для сброса концентрация загрязняю-
щего вещества, определенная при утверждении предельно до-
пустимых сбросов, г/м3; 
• 0,003 � базовая ставка возмещения убытков в частях необ-
лагаемого минимума доходов (НМД) граждан, НМД/кг (рас-
считанная как средняя стоимость обезвреживания разных за-
грязняющих веществ в частях необлагаемого минимума дохо-
дов за единицу массы вещества); 
• Аi � показатель относительной опасности веществ. Опреде-
ляется как соотношение 1/Спдк, где Спдк - предельно допусти-
мая концентрация этого вещества согласно СанПиН № 4630-
88 [3] или обобщенного перечня ПДК вредных веществ для 
воды рыбохозяйственных водоемов [4]; 
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• n � величина необлагаемого минимума доходов граждан в 
национальной валюте, грн; 
• h � коэффициент, который учитывает категорию водного 
объекта; 
• Мi � масса сверхнормативного сброса i-го загрязняющего 
вещества в водный объект с сточными водами, т. 

В формулу для расчета ущерба входит масса сверхнор-
мативного сброса i-го загрязняющего вещества в водный объ-
ект со сточными водами, для определения которой необходимо 
знать допустимую концентрацию загрязняющего вещества и 
фактическую концентрацию загрязняющего вещества в за-
грязненной (сточной) воде [2, 5].  

Постановка задачи и ее решение. Целью данной ста-
тьи является попытка перенести существующий опыт Мин-
природы Украины по расчету массы сверхнормативного сброса 
i-го загрязняющего вещества в водный объект со сточными во-
дами при нарушениях законодательства по охране и рацио-
нальному использованию водных ресурсов в нормативные до-
кументы ГСЧС по соответствующим расчетам при оценке 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Вначале рассмотрим существующие условия сброса сточ-
ных вод в водный объект, при которых не нарушаются эколо-
гические нормативы качества воды, т.е. не превышается Сд � 
разрешенная для сброса концентрация загрязняющего веще-
ства (см. формула (1)). Эти условия зависят от видов водополь-
зования, среди которых выделяют два: хозяйственно-питьевое 
и культурно-бытовое водопользование; рыбохозяйственное во-
допользование. 

Для первого вида водопользования определены 2 кате-
гории [3]:  

• I категория водопользования � водные объекты, ис-
пользуемые в качестве источников централизованного или 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
а также для водоснабжения пищевых предприятий; 

• II категория водопользования � водные объекты, ис-
пользуемые для купания, спорта и отдыха населения, а также 
водоемы в черте населенных мест. 

Для второго вида водопользования определены 3 катего-
рии [4, 6]:  
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• высшая категория � места для добычи (вылова) особо 
ценных и ценных видов водных биоресурсов, а также места 
расположения нерестилищ, массового нагула и зимовальных 
ям особо ценных видов рыб и других промысловых водных ор-
ганизмов;  

• I категория � водные объекты, которые используются 
для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к 
особо ценным и ценным видам, и являются местами их раз-
множения, зимовки, массового нагула, искусственного воспро-
изводства, путями миграций; 

• II категория � водные объекты, которые могут быть 
использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов, не 
относящихся к особо ценным и ценным видам. 

При сбросе сточных вод в водные объекты нормы качест-
ва воды водного объекта в расчетном створе, расположенном 
ниже выпуска сточных вод, должны соответствовать санитар-
ным требованиям в зависимости от вида водопользования.  

Нормы качества воды водных объектов включают: общие 
требования к составу и свойствам воды водных объектов в за-
висимости от вида водопользования; перечень предельно до-
пустимых концентраций (ПДК) нормированных веществ в во-
де водных объектов для различных видов водопользования. 

В расчетном створе водного объекта вода должна удовле-
творять нормативным требованиям. Базовыми показателями 
в системе расчёта ПДС сейчас являются ПДК или фоновые 
концентрации химических веществ, если их естественное со-
держание в воде водного объекта превышает санитарно-
гигиенические и (или) рыбохозяйственные нормативы. Пере-
чень нормируемых для сброса загрязняющих веществ на Ук-
раине закреплён в приложении к Порядку разработки и ут-
верждения предельно допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ [7]. 

В соответствии с требованиями нормативного документа 
[2], масса сверхнормативного сброса i-го загрязняющего веще-
ства (Mi) зависит от допустимой концентрации загрязняющего 
вещества в сточной воде, определенной при утверждении пре-
дельно допустимых сбросов (Сд). Допустимая концентрация 
загрязняющего вещества в сточной воде зависит от вида водо-
пользования, поэтому на практике существует несколько ва-
риантов расчета Mi. Рассмотрим два из них. 
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Вариант №1. Расчет массы сверхнормативного сброса 
загрязняющих веществ, которые подлежат нормированию со-
гласно законодательству, в результате аварийного сброса 
сточных вод при наличии у субъекта ведение хозяйства раз-
решения на специальное водопользование осуществляется по 
формуле 

 
 Мi  = (Сiф - Сiд) × V × T × 10-6, (2) 

 
Вариант №2. Расчет массы сверхнормативного сброса 

загрязняющих веществ, которые не подлежат нормированию 
согласно законодательству, в результате аварийного сброса 
обратных вод при наличии разрешения на специальное водо-
пользование или в результате аварийного или самовольного 
сброса обратных вод без наличия разрешения на специальное 
водопользование осуществляется по формуле 

 
 Мi  = Сiф × V ×T × 10-6, (3) 

 
Остановимся более детально на понятии «разрешенная 

для сброса концентрация загрязняющего вещества». На прак-
тике в качестве таковой может выступать: 

• фоновая концентрация загрязняющего вещества, если 
это вещество природного происхождения (Сфон.); 

• ПДК загрязняющего вещества, рыбохозяйственное 
(ПДКрыб.хоз.) или хозяйственно-питьевое (ПДКхоз.-пит.), в зави-
симости от вида водопользования. 

Введем понятие «удельная масса загрязняющего вещест-
ва в сточной воде»: Муд.� масса загрязняющего вещества в 1 м3 
сточной воды, поступающая в водный объект в течение 1 часа. 
Тогда, в зависимости от разрешенной для сброса концентра-
ции загрязняющего вещества, возможны три вида Муд.. Рас-
считаем значения этих Муд. на примере загрязнения поверх-
ностных вод Запорожского водохранилища в результате взры-
ва боеприпасов на артиллерийском складе (с. Новобогдановка 
Запорожской обл., 2006 г.) [8]. 

Из данных, представленных в таблице следует, что в 
случае поступления в поверхностные воды свинца на уровне 
Сфакт. > 10 ПДКхоз.-пит. максимальные и минимальные значе-
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ния Муд. отличаются незначительно, на 0,5%, что говорит об 
отсутствии влияния вида Сдоп. на Муд.. 

 
Таблица 1 � Результаты влияния чрезвычайной ситуации 

(с. Новобогдановка Запорожской обл.) на концентрации метал-
лов в поверхностных водах Запорожского водохранилища и 
удельную массу загрязняющего вещества (металла) 

 
Концентрация металла, г/м3 Характеристика 

Pb Cu Ni Zn Mn 
Ссылка 

На расстоянии 
5 км от центра 
ЧС 

6,2 9,5 1,1 0,95 0,41 [8] 

Фон >0,00
1 

0,002 0,003 0,02 0,10 [9] 

Муд. фон., г/час×м3 6,2 9,498 1,097 0,93 0,31  
Превышение фо-
на 

<6200 4750 367 47 4,1  

ПДКрыб.хоз. 0,006 0,001 0,01 0,01 0,01 (Mn(II)) [4] 
Муд. рыб.хоз, 
г/час×м3 

6,194 9,499 1,09 0,94 -   

Превышение 
ПДКрыб.хоз. 

1333 9500 110 95 -  

ПДКхоз.-пит. 0,03 1,0 0,13 1,0 0,13 [3] 
Муд. хоз.-пит., 
г/час×м3 

6,17 8,5 0,97 - 0,28  

Превышение 
ПДКхоз.-пит. 

207 9,5 8,5 - 3,2  

Муд. мак. 6,2 9.498 1,097 0,94 0,31  
Муд. мин. 6,17 8,5 0,97 0,93 0,28  
∆, % 0,5 11 11 1,1 9,8  

 
Для цинка также максимальные и минимальные значе-

ния Муд. отличаются незначительно (1,1 %) , но в этом случае 
Сфакт. < ПДКхоз.-пит., поэтому при хозяйственно-питьевом на-
значении водного объекта загрязнения воды по цинку не на-
блюдается. 

Для меди, марганца и цинка различия максимальные и 
минимальные значения Муд. можно считать существенными 
условно (~10 %), так как погрешность определения этих ме-
таллов воде более 10 % [11]. 

Таким образом, если Сфакт. значительно (> 10 раз)  пре-
вышает ПДКхоз.-пит, то Муд. незначительно зависит от Сдоп. , бу-
дут ли это фоновые концентрации загрязняющего вещества 
или рыбохозяйственные ПДК. В случае загрязнения воды на 
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уровне ПДКхоз.-пит вид водопользования играет определяющую 
роль в вычислении Муд., а при Сфон. > ПДКрыб.хоз., значение Сфон. 
может явиться решающим в определении массы загрязняю-
щего вещества.  

Следует остановиться на особенностях рыбохозяйствен-
ного и хозяйственно-питьевого нормирования. В первом слу-
чае в воде нормируется содержание растворенных форм ме-
таллов и пробы воды фильтруют через мембранный фильтр, а 
во-втором � валовое содержание всех форм металлов, включая 
взвешенных и коллоидные формы, поэтому пробу воды не 
фильтруют, подкисляют до рН=2 и направляют на последую-
щие стадии химического анализа [11]. Поэтому аналитиче-
ский контроль загрязненных вод на содержание металлов ре-
комендуется проводить с помощью методик, позволяющих оп-
ределять отдельно валовое содержание металлов и концен-
трацию их растворенных форм. 

Выводы. 
1. Введено понятие «удельная масса загрязняющего ве-

щества в сточной воде»: Муд.� масса загрязняющего вещества в 
1 м3 сточной воды, поступающая в водный объект в течение 
1 часа. 

2. Значение Муд. зависит от вида водопользования в слу-
чае Сфакт. ≈ ПДКхоз.-пит., в противном случае (Сфакт. > 10 
ПДКхоз.-пит), как это показано на примере последствий взрыва 
боеприпасов на артиллерийском складе (с. Новобогдановка 
Запорожской обл., 2006 г.), различия между Муд. рыб.хоз, и Муд. 

хоз.-пит незначительны. 
3. В случае контроля загрязненных вод на установления 

фактических концентраций металлов следует определять от-
дельно валовое содержание металлов и концентрацию их рас-
творенных форм, так как в первом случае для сравнения с 
ПДКхоз.-пит., в во-втором для сравнения с ПДКрыб.хоз.. 
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Васюков О.Є., Іванов Є.В., Лобойченко В.М., Варивода Є.О. 
Щодо питання розрахунку маси забруднюючої речовини 

при визначенні екологічного збитку у разі надзвичайних ситуа-
цій техногенного характеру внаслідок забруднення водних ре-
сурсів 

Розглянуті варіанти розрахунку маси забруднюючих речовин в за-
лежності від виду водокористування на прикладі наслідків вибуху боє-
припасів на артилерійському складі (с. Новобогданівка, Запорізька обл., 
2006). Введено поняття Муд. � питома маса забруднюючої речовини в сті-
чній воді: маса забруднюючої речовини в 1 м3 стічної води, яка надхо-
дить у водний об�єкт протягом 1 години. Показано, що Муд.  залежить від 
виду водокористування у випадку, коли фактична концентрація забруд-
нюючої речовини порівняна з ГДК для води господарсько-питного водо-
користування. У випадку Сфакт. > 10 ПДКхоз.-пит., вид водокористування 
практично не впливає на Муд. 

Ключові слова: надзвичайні ситуації, забруднювальні речовини, 
екологічний збиток, забруднення водних ресурсів, екологічна безпека, 
скиди стічних вод. 

 
Vasyukov O.Ye., Ivanov Ye.V., Loboichenko V.M., Varyvoda Ye.A. 
To the question of contaminants� weight calculation under de-

termining of ecological damage of technogenic emergencies as a re-
sult of water recourses� pollution 

The variants of contaminants� weight calculation depended on kind of 
water use on the example of consequence of ammunition explosion at the ar-
tillery storage (Novobohdanivka, Zaporogskaya oblasty, 2006). There is pro-
posed term of Mun. � unit weight in sewage water: weight of contaminant in 
1 м3 of  sewage water proceeding to the water object in one hour. There is 
shown that Mun.  depended on kind of water use in case when actual concen-
tration of contaminant is compared with maximum permissible concentra-
tion for the domestic water kind of water use. In case of Сact. > 10 
MPC dom. water use water use is not affected on Mun.. 

Key words: emergencies, explosions on artillery storages, explosions 
of ammunitions, fires, civil defense, ecological safety 
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ОЦІНКА АВАРІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ РУСІ ПОЇЗДІВ 

З НАФТОПРОДУКТАМИ ЗА КОНКРЕТНИМ МАРШРУТОМ 
(представлено д-ром техн. наук Тарасенком О.А.) 

 
В роботі проведено моделювання і оцінку аварійного ризику 
при русі потягу з нафтопродуктами по визначеному марш-
руту. Проведено розрахунки по запропонованій методиці. 
Доведено, що під час руху по маршруту Лисичанськ-Харків 
ризик виникнення аварійної ситуації складає 32,1⋅10�5 
1/потяг, з 3 тисяч відправлених вантажних поїздів один по-
їзд з нафтопродуктами зазнає схід або зіткнення з будь-
якими можливими наслідками. 
 
Ключові слова: ризик, потяг, нафтопродукти, маршрут 
 
Постановка проблеми. Аналіз ризику аварій на небез-

печних виробничих об'єктах є складовою частиною управління 
промисловою безпекою. Аналіз ризику полягає в систематич-
ному використанні всієї доступної інформації для ідентифіка-
ції небезпек і оцінки ризику можливих небажаних подій [1].  

Аварії на залізничному транспорті являють собою небез-
печні події техногенного характеру, що призводять до загибелі 
людей, або створюють на об�єкті чи окремій території загрозу 
життю та здоров�ю людей, призводять до руйнування будівель, 
споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення вироб-
ничого або транспортного процесу, або завдають шкоду до-
вкіллю.  

Надзвичайні ситуації, які спричиняються аваріями, яв-
ляють собою порушення нормальних умов життя і діяльності 
людей на об�єкті або території та можуть призвести до загибелі 
людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків [2,3]. 
Рівні безпеки руху на різних залізницях сильно відрізняють-
ся. Очевидно, що і оцінка аварійного ризику при русі поїзда 
по певній залізниці повинна залежати від стану безпеки саме 
на цій залізниці. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аварійний 
ризик є кількісною мірою безпеки в надзвичайних ситуаціях. 
Аналіз ризику - це дослідження, направлені на виявлення і 
кількісне визначення різних видів ризику при здійсненні ви-
значених видів діяльності і господарських проектів. Оцінці 
ризику, яка полягає в його кількісному вимірюванні, тобто ви-
значенні можливих наслідків реалізації визначених небезпек 
для навколишнього середовища присвячені роботи [4-6]. Пи-
танням аналізу ризиків при аваріях вантажних потягів з на-
фтопродуктами з використанням апостеріорного статистично-
го аналізу для кількісної оцінки вірогідності їх виникнення 
присвячено роботу [7]. Небезпечні стани соціо-технічної сис-
теми залізничного транспорту за декілька років роботи, які 
приводять до сходу і зіткнень вантажних поїздів з нафтою і 
нафтопродуктами з іншими вантажними або пасажирськими 
поїздами і мають наслідки крушіння, аварії або браку в роботі 
розглянуті в [8]. 

Проте оцінці аварійного ризику при перевезенні нафто-
продуктів залізничним транспортом по визначеному маршру-
ту приділена недостатня увага. 

Постановка завдання та його вирішення. Рівні без-
пеки руху на різних залізницях сильно відрізняються. Очеви-
дно, що і оцінка аварійного ризику при русі поїзда по певній 
залізниці повинна залежати від стану безпеки саме на цій за-
лізниці. 

При оцінці ризику для вантажних поїздів, що перевозять 
нафту або нафтопродукти, приймемо наступні положення [9]: 

1. Аварійні події виявляються у вигляді двох груп послі-
довних подій l

jA  та iB . 
2. Група первинних подій l

jA  являє собою небезпечні 
відмови j�го вигляду ( )1,2...,j J=  l�го класу ( )1,2...,l L=  від-
мов об'єктів соціо-технічної системи залізничного транспорту, 
що є причиною сходу (зіткнень) вантажного поїзда при поїздо-
вій роботі. Події l

jA  являють собою повну групу несумісних по-
дій.  

Іншими словами, тільки одна подія lA , може служити 
причиною сходу (зіткнення) поїзда при поїздовій роботі. 
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 ( )
1

1
J

l
j

j
P A

=

=∑ . (1) 

 
3. Друга група подій iB  є подіями, одне з яких виникає з 

певною вірогідністю після настання події l
jA  і виявляється як 

схід (зіткнення) вантажного поїзда при поїздовій роботі з i-м 
видом наслідків 

1) крушіння поїздів (подія - 1B ); 
2) аварії (подія - 2B ); 
3) особливі випадки браку в роботі - схід (зіткнення) по-

їзда без наслідків крушіння або аварії (подія - 3B ). 
Для оцінки інтенсивностей виникнення подій l

i jB A , що 
доводяться на одну годину поїздки поїзда по m-й залізниці, 
скористаємося співвідношенням 

 
 ,l l

i j i j

m
mB A B Aλ μ λ= ⋅  (2) 

 
де mμ  - нормований інтегральний показник безпеки руху по 
m-й залізниці, визначуваний по формулі 

 

 

1

m
m M

m
m

Mg

g
μ

=

=

∑
 (3) 

 
де mg  - середнє значення інтегрального показника безпеки 
руху для m-ї залізниці за аналізований період, визначається 
по формулі 

 

 ,
k
m

m k
m

ng
q

=  (4) 

 
де k

mn  � кількість випадків браку на m-й залізниці за k років, 
k
mq  � об'єм роботи на m-й залізниці за k років (млрд. т-км брут-
то), М � кількість залізниць-філій Укрзалізниці. 

Тоді аварійний  ризик  виникнення  подій l
i jB A , iB , і В 

при русі вантажного поїзда по конкретному маршруту (по ді-
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лянках залізниць 1, 2,... Lm m m  за час 
1 2

...
Lm m mt T T T≤ + + +  де ( lm  

- деякі числа інтервалу від 1 до М) можна розрахувати по фо-
рмулах 

 

 ( ) 1 exp ;l
l li j

l

ml
M i j mB A

m
R B A Tλ

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  (4) 

 

 ( ) ( )
1 1

;
L J

l
M i M i j

l j
R B R B A

= =

= ∑∑  (5) 

 

 ( ) ( )
3

1
;M M i

i
R B R B

=

= ∑  (6) 

 
Формули (4), (5), (6) дають можливість розрахувати віро-

гідність (аварійний ризик) виникнення подій, l
i jB A , iB , і В за 

час 
1 2

...
Lm m mt T T T≤ + + +  руху поїзда по конкретному маршру-

ту. 
В якості прикладу розглянемо рух вантажного потягу з 

нафтопродуктами від м. Лисичанськ Луганської області до 
м. Харкова. 

Визначимо час поїздки вантажного потягу з нафтопро-
дуктом для ділянки шляху Lm кожної залізниці ( )1,2m =  

 

 m
m

діл

LT
V

=  (7) 

 
де mT  � середній час руху по ділянці, год; Lm � довжина ділян-
ки, км; ділV  � Середня дільнична швидкість, км/год. 

Результати розрахунків зводимо у таблицю 1. 
 
Таблиця 1 � Час поїздки вантажного поїзда з нафтопродук-

тами для ділянки шляху 
 

Час поїздки вантажного поїзда з на-
фтопродуктами для ділянки шляху 

по даному маршруту, годин 

Донецька 
залізниця 

(m=1) 

Південна 
залізниця 

(m =2) 
mT  4,39 20,45 
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По формулі (3) обчислимо відносний інтегральний пока-
зник безпеки руху mμ для вказаних залізниць Укрзалізниці 
(таблиця 2). 

 
Таблиця 2 � Відносний інтегральний показник безпеки ру-

ху для обраних залізниць Укрзалізниці 
 

Залізниця Числове значення 
Донецька 0,706859 
Південна 0,856529 

 
Обчислимо за формулою 
 

 ( ) .l
i j

l
i j

B A

Z B A
T

λ =  (8) 

 
l

i j

m
B Aλ , і далі по  формулі (4) визначимо всі ( )l

M i jR B A . 

По формулі (5) визначимо ризик виникнення події Ві, а 
по формулі (6) � сумарний ризик В при русі потягу за визна-
ченим маршрутом (таблиця 3). 

 
Таблиця 3 � Аварійний ризик ( )M iR B , 1/потяг 
 

Маршрут перевезення 
нафтопродуктів ( )1MR B  ( )2MR B  ( )3MR B  ( )MR B  

ст. Лисичанськ-
вантажна � ст. Харків-
сортувальна 

2,4 510−⋅  1,01 510−⋅  28,6 510−⋅  32,1 510−⋅  

 
Висновки. Інтерпретувати сумарний аварійний ризик 

можна таким чином: при регулярних перевезеннях нафтопро-
дуктів по даному маршруту з 3 тисяч відправлених вантаж-
них поїздів один поїзд з нафтопродуктами зазнає схід або зі-
ткнення з будь-якими можливими наслідками. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л., Малинецкий Г.Г. и др. 

Управление риском. Риск, устойчивое развитие, синерге-
тика. М., 2000. 431 с. 



Проблеми надзвичайних ситуацій 
 

Оцінка аварійного ризику при русі поїздів з нафтопродуктами 
за конкретним маршрутом 

47 

2. Лисенков В.М. Статистическая теория безопасности дви-
жения поездов: Учебное пособие для вузов.-М.:ВИНИТИ 
РАНД999.-332 с. 

3. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. «Предупреж-
дение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов. - М.: Ин-октаво, 2005.-368 с. 

4. Хенли Э. Дж., Кумамото X. Надежность технических сис-
тем и оценка риска. - М.: Машиностроение, 1981. - 526 с. 

5. Савчук В.П. Байесовские методы статистического оцени-
вания: Надежность технических объектов. - М.: Наука, 
1989. - 328 с. 

6. Основы анализа и управления риском в природной и тех-
ногенной сферах. В. А. Акимов, В. В. Лесных, Н. Н. Рада-
ев. - М.: Деловой экспресс, 2004. - 352 с. 

7. Акимов В.А., Лапин В.Л., Попов В.М, Пучков В.А., Томаков 
В.И., Фалеев М.И. Надежность технических систем и техно-
генный риск. М.:ЗАО ФИД "Деловой экспресс", 2002 - 368 с. 

8. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Оценка 
и управление техногенной безопасностью. М., 2002. 184 с. 

9. Баранин В.Н. Экономика чрезвычайных ситуаций и 
управление рисками. ООО «Пожнаука». М.:2004.  

 
Гринченко Е.Н., Соколов Д.Л., Федоренко Р.Н., Шостак Р.Н. 
Оценка аварийного риска при движении поездов с нефте-

продуктами по конкретному маршруту 
В работе проведено моделирование и оценку аварийного риска 

при движении поезда с нефтепродуктами по конкретному маршруту. 
Проведены расчеты по предложенной методике. Доказано, что при дви-
жении по маршруту Лисичанск-Харьков риск возникновения аварийной 
ситуации составляет 32,1⋅ 10-5 1/поезд, то есть из 3 тысяч отправленных 
грузовых поездов один поезд с нефтепродуктами испытывает сход или 
столкновение с любыми возможными последствиями. 

Ключевые слова: риск, поезд, нефтепродукты, маршрут 
 
Grinchenko Ye.N., Sokolov D.L., Fedorenko R.N., Shostak R.N. 
Assessment of disaster risk in the movement of trains with oil 

on a particular route 
In the paper the modeling and evaluation of disaster risk in the train 

with oil on a particular route. The calculations for the proposed method. 
Proved that during route Lisichansk-Kharkov risk of an accident is 
32,1⋅ 10-5 1/train that is sent out three thousand freight trains with one 
train oil gathering experience or encounter with any possible consequences 

Key words: risk, train, oil, route 
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ВИЯВЛЕННЯ СЕЙСМІЧНОГО СИГНАЛУ ВІД ЗЕМЛЕТРУСУ 

З ОСЕРЕДКОМ У ПІДКОНТРОЛЬНІЙ СЕЙСМОАКТИВНІЙ ЗОНІ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ АНАЛІЗУ ПЕРШОГО ВСТУПУ 

(представлено д-ром фіз.-мат. наук Яковлєвим С.В.) 
 
У роботі розглядається спосіб виявлення сейсмічного сигна-
лу від землетрусу з осередком у підконтрольній сейсмоакти-
вній зоні за результатами аналізу першого вступу без враху-
вання особливостей форми сейсмічного сигналу та розраху-
нку коефіцієнту лінійності сейсмічного запису, що дозволяє 
використовувати даний підхід у реальному режимі часу 
 
Ключові слова: сейсмічні спостереження, оперативне опо-
віщення про землетрус 
 
Постановка проблеми. До надзвичайних природних 

явищ, які можуть відбуватись на території України та призве-
сти до надзвичайної ситуації, відносяться землетруси. Наслід-
ки сильних землетрусів можуть призвести до аварій та катас-
троф, а також екологічних та соціально-політичних наслідків. 
Однією з установ, що здійснює контроль сейсмічної обстановки 
за допомогою технічних засобів, є Головний центр спеціально-
го контролю (ГЦСК) Державного космічного агентства Украї-
ни (ДКАУ).  

До завдань, які виконує ГЦСК в рамках інформаційного 
забезпечення Системи цивільного захисту, належить опера-
тивне оповіщення про землетруси з осередками на території 
України, а також за її межами, наслідки від яких можуть яв-
ляти собою небезпеку для України. При цьому стає актуаль-
ним завдання підвищення оперативності оповіщення про 
факт землетрусу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На тепе-
рішній час питанню підвищення оперативності оповіщення 
про землетрус приділяється досить значна увага [1-3]. Так, в 
роботі [1] обґрунтовано фізичні засади можливості упереджен-
ня максимального сейсмічного ефекту від землетрусів потен-
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ційно небезпечного класу з осередками у ближній зоні та про-
ведено оцінку часу упередження мережею сейсмічних спосте-
режень ГЦСК для різних регіонів України від землетрусів у 
зоні Вранча (Румунська частина Карпат). В роботах [2,3] роз-
глядалась можливість використання апріорної інформації про 
форму сейсмічного сигналу. Однак отримання апріорної інфо-
рмації про особливості хвильових форм від події у певному 
районі не завжди можливе. Крім того, на форму сейсмічного 
сигналу від землетрусу, на відміну від сигналів вибухового 
походження, впливають ряд чинників: таких як напрямок 
розповсюдження землетрусу повздовж розлому, орієнтація 
розлому відносно напрямку на пункт спостереження (ПС) та 
інші [4]. 

В роботі [5] для виявлення сейсмічних сигналів від подій 
з осередком у певній зоні за результатами аналізу першого 
вступу запропоновано використовувати апарат поляризацій-
ного аналізу, суть якого полягає у використанні поляризацій-
них властивостей сигналу та шуму. Траєкторія часток ґрунту 
при проходженні Р-хвилі має форму сильно витягнутого еліп-
соїду, а для фону � близька до кругової [4]. При цьому для Р-
хвилі кутове положення великої півосі еліпсоїду відповідає 
кутовому положенню осередку сейсмічної події відносно ПС. 
Виявлення сейсмічного сигналу з підконтрольної сейсмоакти-
вної зони (САЗ) реалізовано шляхом пошуку ділянки сейсміч-
ного запису, які мають високий коефіцієнт лінійності G, при 
цьому кутове положення головної півосі еліпсоїду відповідає 
кутовому положенню підконтрольної САЗ відносно ПС, як 

 
 ( ) ( ) cos ( )n G n nΨ = ⋅ Θ , (1) 

 
де G(n) � поточне значення коефіцієнту лінійності; Θ(n) � зна-
чення кута між головною півоссю еліпсоїду та кутовим поло-
женням САЗ відносно ПС; n � номер ділянки запису. 

В роботі [6] для визначення значення коефіцієнту ліній-
ності G запропоновано реалізація процедури поляризаційної 
фільтрації (ПФ) для всіх можливих напрямків приходу сейс-
мічної хвилі як 

 

 ( , )
1

N
P g Gi

i

αγα γ = ⋅
=
∑ , (2) 
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де gi � поточне значення зміщення ґрунту gi={ni, ei, zi}; N � 
розмір ділянки сейсмічного запису, для якого розраховується 
функції P(α,γ); Gαγ  � напрямок для якого проводиться ПФ 
Gαγ ={x, y, z}, де координати x, y, z пов�язані з азимутом α та ку-
том виходу γ як [5] 

 
 cos( ) cos( )x γ α= ⋅ , cos( ) sin( )y γ α= ⋅ , sin( )z γ= . (3) 

 
Розподіл функції P(α,γ) являє собою еліпсоїд ступінь лі-

нійності якого визначається як 
 

 min ( , )1
max ( , )

PG
P
α γ
α γ

= − . (4) 

 
Реалізація моніторингу підконтрольної САЗ за даним 

підходом потребує значних обчислювальних затрат, насампе-
ред для визначення коефіцієнту лінійності G, що ускладнює 
його використання у реальному режимі часу. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою ро-
боти є розробка способу обробки вимірювальних даних трико-
мпонентної сейсмічної станції, який дозволить виявляти сейс-
мічні сигнали з певного району за результатами аналізу пер-
шого вступу в оперативному режимі (в режимі реального ча-
су). 

Для виявлення сейсмічних сигналів від подій з осеред-
ками у заданому районі пропонується ввести функцію Y(k), 
яка визначає відношення коливання ґрунту, спрямованого за 
напрямком, що відповідає кутовому положенню підконтроль-
ного району відносно ПС, до повного зміщення ґрунту для 
прийнятої реалізації, як 

 
 �( , , )( )

�( )
p nn

q n
α γ

Υ = , (5) 

 
де � ( , , )p nα γ  � показник спрямованості коливань за необхідним 
напрямком, що визначається як 
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gi � поточне значення зміщення ґрунту на каналах трикомпо-
нентної сейсмічної станції gi={ni, ei, zi}; Gαγ � напрямок, для 
якого проводиться ПФ Gαγ={x, y, z}; �( )q n  � повне зміщення ґру-
нту для прийнятої реалізації 

 

 2 2 2�( )
1

i i i

N
q k n e z

i
= + +

=
∑ , (7) 

 
N � тривалість ділянки сейсмічного запису. 

На рисунках 1-2 приведено результати обробки сейсміч-
них сигналів від землетрусів з осередками на території Руму-
нії (1.05.2011р., М=4.8) та Туреччини (23.10.2011р., М=7.1): а) 
� хвильові форми сейсмічних сигналів (вертикальна складо-
ва); б) � значення коефіцієнту лінійності G, розрахованої за 
виразами (2-4); в) � поточне значення вирішальної функції 
Ψ(n); г) � поточне значення вирішальної функції Y(n). Зна-
чення показників розраховувались для вибірок розміром 
N=40, що відповідає 1 с, при частоті дискретизації fд=40 Гц. 

 

   

   
 
Рис. 1 � Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу з 

осередком у сейсмоактивній зоні Вранча (1.05.2011 р., М=4.8) 
 



Збірка наукових праць. Випуск 18, 2013 
 

Дяченко Д.В., Гордієнко Ю.О., Гузенко В.А. 
52 

   

   
 
Рис. 2 � Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу з 

осередком на території Туреччини (23.10.2011 р., М=7.1) 
 
Аналіз рисунків 1-2 показує, що використання запропо-

нованого способу дозволяє виявляти сейсмічні сигнали за ре-
зультатом аналізу першого вступу, при цьому виключити 
вплив сейсмічних сигналів від сейсмічних подій з інших ра-
йонів. 

 

 
 
Рис. 3 � Залежність відношення кількості обчислювальних 

операцій за існуючими підходом NΨ та запропонованим NY в за-
лежності від кроку за кутом Δº 

 
Основною перевагою запропонованого способу є змен-

шення кількості обчислювальних операцій порівняно з існую-
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чими. На рисунку 3 наведено залежність відношення кількос-
ті обчислювальних операцій, необхідних для визначення сту-
пеня лінійності прийнятої реалізації сейсмічного запису за іс-
нуючими підходом NΨ (1-4) та запропонованим NY (5-7) в за-
лежності від кроку за кутом Δº, для якого розраховується фун-
кція P(α,γ). 

Висновки. Таким чином, запропонований спосіб дозво-
ляє здійснювати виявлення сейсмічного сигналу від землетру-
су з осередком у підконтрольній сейсмоактивній зоні за ре-
зультатами аналізу першого вступу без врахування особливо-
стей форми сейсмічного сигналу та розрахунку коефіцієнту 
лінійності сейсмічного запису. Використання запропонованого 
способу потребує значно менше обчислювальних затрат у по-
рівнянні з існуючими, що дає можливість його реалізації у 
режимі реального часу. 
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Дяченко Д.В., Гордиенко Ю.А., Самарин В.А. 
Обнаружение сейсмического сигнала от землетрясения с 

очагом в подконтрольной сейсмоактивной зоне по результатам 
анализа первого вступления 

В работе рассматривается способ обнаружения сейсмического сиг-
нала от землетрясения с эпицентром в подконтрольной сейсмоактивной 
зоне по результатам анализа первого вступления без учета особенностей 
формы сейсмического сигнала и расчета коэффициента линейности 
сейсмической записи, что позволяет использовать данный подход в ре-
альном режиме времени 

Ключевые слова: сейсмические наблюдения, оперативное опо-
вещение о землетрясении 

 
Djachenko D.V., Gordienko J.A., Samarin V.O. 
The detection of the seismic signal from the earthquake with 

a hearth in a seismically active zone that controlled by the analysis 
of the first entry 

In this paper, a method of detecting seismic signal from the earth-
quake with its epicenter in the earthquake zone that controlled by the re-
sults of this first entry without regarding the features of the seismic signal 
shape and calculating the coefficient of linear seismic record is considered, 
allowing using this approach in the real time mode 

Key words: seismic monitoring, early warning of an earthquake 
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СПОСIБ ОБРОБКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ДАНИХ СИСТЕМИ 
СЕЙСМІЧНОГО ГРУПУВАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
(представлено д-ром техн. наук Куценком Л.М.) 

 
Проведено аналіз методів обробки вимірювальних даних си-
стеми сейсмічного групування в рамках виконання завдань 
інформаційного забезпечення єдиної системи цивільного за-
хисту про можливість та факт надзвичайної події, що ство-
рює сейсмічні збурення. Запропоновано підхід щодо безпе-
рервного моніторингу потенційних джерел надзвичайних 
ситуацій шляхом визначення функції взаємної кореляції 
між елементами системи сейсмічного групування та наведе-
ні результати його застосування для сейсмоактивної зони 
Вранча. 
 
Ключові слова: система сейсмічного групування, моніто-
ринг, надзвичайна ситуація 
 
Постановка проблеми. Одним з природних явищ, які 

являють собою небезпеку для України, є землетруси. За кіль-
кістю людських жертв та матеріальних втрат, землетруси за-
ймають перше місто серед відомих стихійних лих [1]. У сейс-
мочутливих районах України, загальна площа яких становить 
близько 120 тис. км2, а можлива інтенсивність коливань ґрун-
ту на поверхні землі становить 6-8 балів за шкалою MSK-64, 
проживає майже 11 млн. населення і знаходиться до 300 хімі-
чних та пожежонебезпечних об�єктів, густа мережа газо- і на-
фтопроводів, гідроспоруди та інші потенційно-небезпечні 
об�єкти. Таким чином, наявність на території України та су-
міжних держав потенційних джерел надзвичайних ситуацій 
(ПДНС) природного (сейсмоактивні зони) та техногенного (по-
тенційно-небезпечні об�єкти) характеру зумовлюють необхід-
ність безперервного моніторингу їх стану та оперативного за-
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безпечення єдиної системи цивільного захисту інформацією 
про можливість та факт надзвичайної події [2-3]. 

В Україні одним із елементів системи дистанційного мо-
ніторингу ПДНС є система сейсмічного групування (ССГ) Го-
ловного центру спеціального контролю. На даний час основ-
ним напрямком застосування ССГ є виявлення сейсмічних си-
гналів в умовах відсутності апріорної інформації про місце по-
дії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах 
[2-4] проведені дослідження, що можуть бути покладені в ос-
нову прогностичних спостережень, які виконуються у межах 
функціонування Національної системи сейсмічних спостере-
жень України, для оперативного забезпечення Урядової інфо-
рмаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуа-
цій інформацією про майбутній землетрус з осередком у сейс-
монебезпечному районі. Питанню обробки вимірювальних да-
них ССГ присвячено ряд робіт [4-8], проте основною метою до-
сліджень було обрано підвищення відношення сигнал/шум, 
оцінка характеристик вибірковості ССГ, підвищення магніту-
дної чутливості ССГ та локація джерела сигналу. В роботі [8] 
розглянуто можливість одночасного моніторингу декількох 
сейсмоактивних зон, однак при цьому вплив сейсмічних сиг-
налів від подій з осередками в інших районах не виключаєть-
ся.  

Постановка завдання та його вирішення. Метою 
статті є вдосконалення методів обробки вимірювальних даних 
ССГ для виконання завдання безперервного моніторингу 
ПДНС з потрібною якістю. 

На даний час для обробки вимірювальних даних ССГ ос-
новними є методи регульованого спрямованого прийому 
(МРСП) або формування діаграми спрямованості та метод 
кроскореляції (МКК). Обробка даних сейсмічної групи з вико-
ристанням МРСП проводиться шляхом затримки сигналу на 
виході кожного сейсмоприймача на час руху хвилі від вибра-
ного сейсмоприймача до останнього в ССГ, з відповідного на-
прямку, та подальшим їх складанням. Поточне значення на 
виході ССГ для обраного напрямку (району) визначається як 
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де ix  � елемент часового ряду, утвореного сейсмічним проце-
сом, який відповідає зміщенню ґрунту на і-тому сейсмоприй-
мачі ССГ; ikτ  � елемент матриці часової затримки на i-му еле-
менті ССГ для k-го ра району; N  � кількість елементів ССГ. 

Застосування МКК полягає в поділенні сейсмічної групи 
на дві підгрупи. Для кожної підгрупи хвильові форми зареєс-
тровані сейсмометрами складаються із затримками, що відпо-
відають певному району. Вихідні сигнали з обох суматорів пе-
ремножуються. При застосуванні даного методу поточне зна-
чення на виході ССГ для обраного напрямку (району) визна-
чається як 
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де L  � кількість елементів у підгрупі. 

В роботі [7] розглядався метод обробки вимірювальних 
даних шляхом розбиття групи на три підгрупи (МКК3). Даний 
спосіб дозволяє підвищити магнітудну чутливість ССГ, при 
цьому зберегти інформацію про особливості форми сейсмічно-
го сигналу, що важливо для ідентифікації природи сейсмічної 
події. Для МКК3 поточне значення на виході ССГ визначаєть-
ся як 
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де M  � кількість елементів у підгрупі. 

Надалі, незалежно від методу обробки, здійснюється оці-
нка сигналу за формулою 
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де TΔ  � найбільш ймовірний час тривалості сигнальної фун-
кції; Θ  � час, що передує сигналу, протягом якого оцінюється 
шум. 

Відношення 
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приймається за оцінку відношення сигнал/шум. 

Показником наявності сигналу вважається перевищення 
порогу k hα > . Значення порогу відповідно для кожного з ме-
тодів обробки становить: 2.15МРСПh > ; 14.1МККh > ; 

3
61.2МККh > . 

 

 
 
Рис. 1 � Хвильова форма на виході ССГ (а) та значення ви-

рішальної функції (б) для методу МРСП 
 

 
 
Рис. 2 � Хвильова форма на виході ССГ (а) та значення ви-

рішальної функції (б) для методу МКК 
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Рис. 3 � Хвильова форма на виході ССГ (а) та значення ви-

рішальної функції (б) для методу МКК3 
 
Однак така реалізація вирішальної функції, при реалі-

зації безперервного моніторингу певного району не вилучає 
вплив сейсмічних сигналів від подій з осередками у інших ра-
йонах. На рисунках 1-3 приведено результати обробки вимі-
рювальних даних ССГ за розглянутими методами для сейсмі-
чного сигналу з осередком на території Туреччини, перерахо-
ваного для сейсмоактивної зони Вранча (румунська частина 
Карпат). 

Аналіз показує, що використання існуючих методів при 
реалізації вирішальної функції (6) не дозволяє виключити 
вплив сейсмічних сигналів з інших районів. 

 

 
 
Рис. 4 � Хвильова форма сейсмічного запису на виході ССГ 

(а) та значення вирішальної функції (б) 
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Тому моніторинг сейсмічної обстановки з використанням 
ССГ реалізується шляхом перевірки гіпотез про відповідність 
сигналу певному району. Вибір конкретного району з усіх, для 
яких перевищено значення порогу, здійснюється шляхом по-
шуку максимальної оцінки сигналу (4). Наступним етапом є 
уточнення місцеположення осередку сейсмічної події в межах 
визначеного району. 

Одним з напрямків зменшення впливу сейсмічних сиг-
налів від інших джерел є перехід від оцінки відношення сиг-
нал/шум (6) до оцінки функції взаємної кореляції між елемен-
тами ССГ. У цьому випадку в якості вирішальної функції 
пропонується використовувати функцію взаємної кореляції 
хвильових форм, зареєстрованих  враховуючи часові затримки 
для певного району, як 
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На рисунку 4 наведено результати обробки сейсмічного 

сигналу з осередком у зоні Вранча при використанні запропо-
нованого підходу. На момент вступу сейсмічного сигналу ви-
рішальна функція приймає значення 0.992mr = . 

Аналіз показує, що реалізація запропонованого способу 
обробки вимірювальних даних ССГ дозволяє виявляти сейсмі-
чні сигнали з підконтрольного району, при цьому практично 
унеможливити вплив сигналів від сейсмічних подій з інших 
районів. 

Висновки. Таким чином, для реалізації безперервного 
моніторингу ПДНС засобами ССГ пропонується перейти від 
оцінки відношення сигналу/шум до оцінки функції взаємної 
кореляції між елементами ССГ. Запропонований спосіб до-
зволить виявляти сигнали з підконтрольного району, при 
цьому суттєво зменшити вплив від сейсмічних подій з інших 
напрямків. 
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Дяченко Д.В., Солонец А.И., Самарин В.А. 
Способ обработки измерительных данных системы сейсми-

ческого группирования для решения задач непрерывного мони-
торинга потенциальных источников чрезвычайных ситуаций 

В работе проведен анализ методов обработки измерительных дан-
ных системы сейсмического группирования в рамках выполнения задач 
информационного обеспечения единой системы гражданской защиты о 
возможности и факте чрезвычайного события, создающего сейсмические 
возмущения. Предложен подход к беспрерывному мониторингу потен-
циальных источников чрезвычайных ситуаций путем определения 
функции взаимной корреляции между элементами системы сейсмиче-
ского группирования и приведены результаты его применения для 
сейсмоактивной зоны Вранча. 

Ключевые слова: система сейсмического группирования, мони-
торинг, чрезвычайная ситуация 

 
Djachenko D.V., Solonets A.I., Samarin V.O. 
The method of processing measurement data of the seismic 

grouping system for decision of continuous monitoring problems of 
potential sources of extraordinary situations  

In the article the analysis methods of processing measurement data of 
the seismic grouping system within the framework of tasks implementation 
of the informative providing of the single system civil defense about possibil-
ity and fact of extraordinary event which creates seismic indignations is 
conducted. The approach to the continuous monitoring of extraordinary 
situations potential sources by determination of cross-correlation function 
between the elements of the seismic grouping system and the results of his 
application are resulted for the seismically active Vrancha area is offered. 

Key words: network of seismic grouping, monitoring, extraordinary 
situations 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СРЕДНЕЙ ГОДОВОЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 
С УЧЕТОМ ЛЕСНОГО КОМПОНЕНТА РАЦИОНА 
(представлено д-ром техн. наук Прохачем Э.Е.) 

 
Проведены исследования влияния плотности загрязнения 
территории зоны добровольного гарантированного отселе-
ния радионуклидом 137Сs и массы тела исследуемого чело-
века, проживающего в этой зоне, на среднюю годовую эф-
фективную дозу внутреннего облучения 
 
Ключевые слова: средняя годовая эффективная доза внут-
реннего облучения, удельная площадь продуктивного леса, 
зона добровольного гарантированного отселения 
 
Постановка проблемы. Значение средней годовой эф-

фективной дозы внутреннего облучения (СГЭДВО) по сущест-
ву является единственным показателем для принятия управ-
ленческих решений при минимизации последствий черно-
быльской аварии. Проведение контрмер в личном секторе 
сельского хозяйства привело к снижению уровня загрязнения 
из личных подсобных хозяйств и смещению вектора формиро-
вания СГЭДВО в сторону пищевых продуктов леса. Это обу-
словлено спецификой поведения основного дозообразующего 
радионуклида 137Сs в лесных почвах и невозможностью эф-
фективного применения в лесных массивах противорадиаци-
онных мероприятий. Данное обстоятельство требует обяза-
тельного учета лесного компонента рациона при определении 
СГЭДВО для уточнения значений существующих на сего-
дняшний момент расчетов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В 
работах и методиках, касающихся затронутых вопросов [1, 2], 
оценка СГЭДВО, в основном, проводится на основе рациона 
питания, представленного картофелем и молоком. В моделях 
же, учитывающих лесную компоненту рациона [3-6], не доста-
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точно четко учитываются почвенные особенности территории 
и удельная площадь продуктивного леса, которая рассчитыва-
ется как отношение площади продуктивного леса в радиусе 
5 км вокруг населенного пункта (НП) к числу жителей, посто-
янно проживающих в НП. Необходимость учета данных фак-
торов при оценке СГЭДВО была подтверждена проводимыми 
в последнее время измерениями по определению гамма-
излучающих нуклидов в теле людей контрольной группы на 
территории Полесья, загрязненной 137Сs, с помощью спектро-
метров излучения человека (СИЧ-измерения) [7]. 

Постановка задачи и ее решение. Задача исследова-
ний заключалась в проведении расчетов, позволяющих опре-
делить влияние плотности загрязнения территории в зоне 
добровольного гарантированного отселения и массы человека 
на СГЭДВО с учетом почвенных особенностей территории и 
удельной площади продуктивного леса. Расчеты были прове-
дены в следующей последовательности. 

1. Рассчитывалось суточное потребление 137Сs в организм 
человека с учетом почвенных особенностей загрязненной тер-
ритории [7] 

 
 ,Бк/сут,почв Csq а b A= + ⋅  (1) 

 
где: а и b � параметры учета почвенных особенностей иссле-
дуемой территории Полесье, получаемые на основе СИЧ-
измерений; ACs � плотность загрязнения территории, кБк/м2. 

2. Определялся поправочный коэффициент от удельной 
плотности леса [7] 

 
 ln( ),почвq c d S= + ⋅  (2) 

 
где с и d � параметры учета удельной площади продуктивного 
леса, получаемые на основе СИЧ-измерений; S � удельная 
площадь продуктивного леса, м2/чел. 

3. Рассчитывалась СГЭДВО [7] 
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где Кп � коэффициент перехода от удельного содержания 137Сs 
в теле человека к мощности дозы его внутреннего облучения, 
(мЗв·кг)/(кБк·сут); М � масса тела обследуемого человека, кг; 
λэфф � эффективная скорость выведения 137Сs из организма, 
сутки-1. 
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Рис. 1 � График зависимости СГЭДВО человека массой 

М = 70 кг от плотности загрязнения территории зоны доброволь-
ного гарантированного отселения: 1 � удельная площадь продук-
тивного леса S = 40 м2/чел; 2 � удельная площадь продуктивного 
леса S = 30 м2/чел; удельная площадь продуктивного леса S = 20 
м2/чел 

 
С использованием формул (1)-(3) авторами были прове-

дены расчеты, позволяющие исследовать: влияние плотности 
загрязнения территории зоны добровольного гарантированно-
го отселения [8] радионуклидом 137Сs на СГЭДВО для раз-
личных значений удельной площади продуктивного леса 
(рис. 1); влияние массы тела исследуемого человека, прожи-
вающего в зоне добровольного гарантированного отселения на 
СГЭДВО для различных плотностей загрязнения территории 
(рис. 2). 

При этом в соответствии с [7] предполагалось, что a = 47; 
b = 0,52; c = 0,3; d = 1,54; Кп = 6,8·10 -3 (мЗв·кг)/(кБк·сут); λэфф = 
0,007 сутки-1. 
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Рис. 2 � График зависимости СГЭДВО от массы тела иссле-

дуемого человека при удельной площади продуктивного леса 
S = 30 м2/чел: 1 � плотность загрязнения территории зоны добро-
вольного гарантированного отселения ACs = 555 кБк/м2; 2 � плот-
ность загрязнения территории зоны добровольного гарантиро-
ванного отселения ACs = 370 кБк/м2; 3 � плотность загрязнения 
территории зоны добровольного  гарантированного отселения 
ACs = 185 кБк/м2 

 
Из анализа графиков, представленных на рис. 1, 2, сле-

дует: при увеличении плотности загрязнения территории зо-
ны добровольного гарантированного отселения со 185 до 
555 кБк/м2  СГЭДВО человека массой 70 кг увеличивается в 
среднем в 2,4 раза, причем при удельной площади продук-
тивного леса в 40 м2/чел человек может получить на 0,18 мЗв 
большую СГЭДВО, чем на площади в 20 м2/чел; при увеличе-
нии массы тела человека его СГЭДВО уменьшается, напри-
мер человек с массой тела в 90 кг получает в среднем в 1,8 
раза меньшую СГЭДВО, причем при  плотности загрязнения 
в 555 кБк/м2 человек весом в 50 кг может получить на 0,76 мЗв 
большую СГЭДВО, чем человек того же веса при плотности 
загрязнения в 185 кБк/м2. 

Выводы. В статье показано, что увеличение плотности 
загрязнения территории зоны добровольного гарантированно-
го отселения радионуклидом 137Сs со 185 до 555 кБк/м2  приво-
дит для человека массой 70 кг к увеличению его СГЭДВО в 
среднем в 2,4 раза, а человек с массой тела в 90 кг получает в 
среднем в 1,8 раза меньшую СГЭДВО, чем человек с массой в 
50 кг. Увеличение удельной площади продуктивного леса с 20 
до 40 м2/чел может вызвать увеличение СГЭДВО на 0,18 мЗв. 
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Ігнатьєв О.М., Фесенко Г.В., Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О. 
Особливості оцінки середньої річної ефективної дози внут-

рішнього опромінення  з урахуванням лісного компоненту раці-
ону 

Проведені дослідження впливу щільності забруднення території 
зони добровільного гарантованого відселення радіонуклідом 137Сs і маси 
тіла досліджуваної людини, що проживає в цій зоні, на середню річну 
ефективну дозу внутрішнього опромінення 

Ключові слова: середня річна ефективна доза внутрішнього 
опромінення, питома площа продуктивного лісу, зона добровільного га-
рантованого відселення 

 
Ignatyev O.M., Fesenko G.V., Chebotariova O.V., Mikulina I.O. 
Features of estimation of middle annual effective dose of in-

ternal irradiation taking into account the forest component of ra-
tion 

Researches are conducted of influence of closeness of contamination of 
territory of area of the voluntarily assured settling out radionuclide of 137Cs 
and the masses of body of the investigated man, resident in this area, on the 
middle annual effective dose of internal irradiation are conducted. 

Key words: middle annual effective dose of internal irradiation, spe-
cific area of the productive forest, area of the voluntarily assured settling 
out 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНИХ ОДНОВІСНИХ 

КОЛИВАНЬ ВІЗКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ВАНТАЖІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПНЕВМАТИЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ В ДРУГІЙ СТУПЕНІ ПІДВІШУВАННЯ 
(представлено д-ром техн. наук Бодянським Е.В.) 

 
Побудована математична модель одновісних вертикальних 
коливань візка для транспортування небезпечних вантажів, 
який має двоступеневе ресорне підвішування підвищеної 
якості із застосуванням пневмоелементів 
 
Ключові слова: система ресорного підвішування, пневма-
тичний пружній елемент, вертикальні коливання 
 
Постановка проблеми. Для транспортування небезпе-

чних, зокрема, вибухонебезпечних вантажів від місця знахо-
дження до пункту утилізації розроблена конструкція спеціа-
льного візка [1], ресорне підвішування якого має характерис-
тики, що задовольняють умовам безпечного транспортування, 
а відсутність двигуна і трансмісії обумовлює просту і надійну 
конструкцію. 

Головною особливістю конструкції візка є застосування, 
на відміну від традиційного для автомобілебудування одно-
ступеневого ресорного підвішування, додаткової другої ступені 
із коректором жорсткості [2-4], динамічні характеристики якої 
забезпечують умови безпечного транспортування. 

Деякі особливості роботи цієї конструкції [5] в умовах ре-
альної експлуатації, що можуть суттєво ускладнити підготовку 
до транспортування небезпечних вантажів, вирішуються за-
стосуванням одногофрових герметичних пневматичних пруж-
них елементів [6] в опорних точках вантажної платформи, а 
запропонована поворотна платформа кріплення першої осі 
значно підвищує ходові якості візка, особливо на криволіній-
них ділянках доріг. 
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Визначення необхідних параметрів запропонованого ре-
сорного підвішування, від яких суттєво залежать його динамі-
чні властивості, має бути забезпечено розрахунками на мате-
матичній моделі запропонованої конструкції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загально-
теоретичні основи складання математичних моделей та мето-
ди розрахунку систем ресорного підвішування сучасних 
транспортних засобів викладені в роботах [7-10], а побудова 
математичних моделей візка для транспортування небезпеч-
них вантажів з металевими пружними елементами в другій 
ступені в роботах [11-12].  

Розрахунок термодинамічних процесів при проектуванні 
пневматичних трактів системи ресорного підвішування, базу-
ється на теорії «наповнення � спорожнення» та квазістаціона-
рному методі визначення параметрів стану повітря, що ви-
кладені в роботах [13-15]. 

Визначення необхідних параметрів запропонованого ре-
сорного підвішування, від яких суттєво залежать його динамі-
чні властивості, має бути забезпечено розрахунками на мате-
матичній моделі запропонованої конструкції. 

Постановка завдання та його вирішення. Маючи на 
увазі, що вертикальні коливання мають основний вплив на 
динамічні властивості транспортної системи для попередніх 
досліджень доцільно провести їх розрахунок на спрощеній од-
новісній моделі (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1 � Одновісна механічна модель візка 
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Для побудови відповідної математичної моделі візок роз-
глядається як система трьох пружно пов�язаних твердих тіл: 

� вантажна платформа разом із вантажем і приведеною 
до неї частиною маси другої ступені ресорного підвішування, 
масу яких позначимо М2; 

� опорна платформа разом із приведених до неї части-
нами маси другої та першої ступені ресорного підвішування, 
масу яких позначимо М1; 

� колеса візка, сумарну масу яких позначимо М0. 
При складанні математичної моделі використовуємо аб-

солютну і локальні системи координат.  
Нерухома абсолютна система координат ξGζ (рис. 2) роз-

ташована на початку траєкторії, де знаходився центр мас ван-
тажної платформи при відсутності вимушеного руху. 

Локальні системи координат ΧОZ (з індексами) пов�язані 
з центрами мас відповідних твердих тіл, відповідають їх коли-
ванням відносно положень статичної рівноваги і рухаються 
відносно абсолютної системи координат ξGζ з постійною швид-
кістю V.  

 

 
 
Рис. 2 � Абсолютна і локальні системи координат 
 
Таким чином, вертикальні одновісні коливання дослі-

джуваної механічної системи визначається наступними коор-
динатами: 

� вертикальне переміщення вантажної платформи � Z2; 
� вертикальне переміщення опорної платформи � Z1; 
� вертикальне переміщення колеса візка � Z0. 
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Поздовжній рух системи визначається рівнянням 
 

 0 1 2X X X X Vt= = = = , (1) 
 

де V � швидкість руху, t � час. 
Зважаючи на значно більшу у порівнянні із гумовими 

шинами жорсткість поверхні дороги в якості збудника виму-
шених коливань візка приймаємо абсолютно жорсткій геомет-
ричний профіль заданої конфігурації η = η(ξ).  

Сумарну жорсткість шин позначимо С0.  
В першій ступені ресорного підвішування запропонова-

ного транспортного засобу прийнята традиційна для автомо-
білебудування незалежна торсіонна підвіска кожного із чоти-
рьох коліс візка. Сумарну жорсткість торсіонів позначимо С1. 

Другу ступінь ресорного підвішування, яка складається 
із чотирьох пружних пневмоелементів (рис. 3) і двох коректо-
рів жорсткості (рис. 4), моделюємо із використанням результа-
тів досліджень, викладених раніше в роботах [16-18]. Сумарну 
жорсткість пружин коректорів позначимо С2, їх довжину у 
статичному положенні � L, а початкову деформацію � δ. 

 

 
 
Рис. 3 � Схема пневматичного елементу другої ступені під-

вішування 
 

 
 
Рис. 4 � Схема модифікованого опорного елементу другої 

ступені пневматичного підвішування із коректором жорсткості 
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Аналіз конструктивних особливостей другої ступені ресо-
рного підвішування показав, що об�єм повітряного трубопро-
воду значно менше ніж інших складових пневмосистеми, що 
дозволяє виключити його (рис. 4) із математичної моделі про-
цесу. 

Дисипативні сили в шинах та першій ступені підвішу-
вання моделюються в�язким тертям, що пропорційне відносній 
швидкості відповідних елементів. Дисипативні сили в пнев-
матичних елементах другої ступені підвішування враховані у 
термодинамічних рівняннях. 

Сили, які діють на складові елементи механічної моделі 
візка наведено на рисунку 5. 

Диференційні рівняння коливальних процесів руху візка 
складаються, з урахуванням вищенаведеного, відносно поло-
жень статичної рівноваги із використанням загальних поло-
жень динаміки. 

 

 
 
Рис. 5 � Сили, які діють на складові елементи механічної 

моделі візка 
 
Для колеса 
 

 0 0 0 1 0 1,M Z F F R R= − + −!!  (2) 
 

де 0 1,F F  � пружні сили дорівнюють 
 

 0 0 0,F С= Δ  1 1 1,F С= Δ  (3) 
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0 1,Δ Δ � деформації пружних елементів становлять 
 

 0 0 ,ZηΔ = −  1 0 1,Z ZΔ = −  (4) 
 

0 1,R R - дисипативні сили дорівнюють  
 

 0 0 0,R k= Δ!  1 1 1,R k= Δ!  (5) 
 

0 1,Δ Δ! ! � відносні швидкості відповідних елементів становлять 
 

 0 0 ,ZηΔ = − !! !  1 0 1.Z ZΔ = −! !!  (6) 
 
Для опорної платформи 
 

 2
1 1 1 1 22 (sin )sign ,П КM Z F F R F

L
Δ

= − + − Δ!!  (7) 

 
де ,П КF F  � пружні сили дорівнюють в пневморесорі 

 
 1 ,П ПF Р S=  (8) 

 
в коректорі 
 

 ( )2 2
2 2КF С L Lδ= + − + Δ , (9) 

 
де 1Р  � надлишковий тиск, що обумовлений термодинамічни-
ми процесами у пневматичній оболонці і визначається рішен-
ням відповідних рівнянь, ПS  � ефективна площа пневматич-
ної оболонки, що залежить від її робочої висоти, визначається 
експериментально і вводиться в рівняння математичної моде-
лі геометричною залежністю 

 
 ( )2ПS f= Δ , (10) 

 
де 2Δ � деформація пневморесори становить 

 
 2 1 2.Z ZΔ = − , (11) 
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Для вантажної платформи 
 

 2
2 2 2 22 sin sign .П КM Z F F M g

L
Δ

= + Δ −!!  (12) 

 
Відповідно до основ теорії «наповнення � спорожнення» 

та квазістаціонарного методу розрахунку при складанні ма-
тематичної моделі термодинамічних процесів в двохелемент-
ній системі (рис. 6) використовуються основні закони збере-
ження енергії та маси речовини. 

 

 
 
Рис. 6 � Розрахункова схема пневматичного елементу дру-

гої ступені підвішування 
 
Термодинамічні процеси в кожному із елементів цієї сис-

теми характеризуються наступними параметрами повітря: P � 
тиск, T � температура, G � маса, V  � об�єм, ρ � щільність, Cp �
 теплоємність повітря в процесі P � const, Cv � теплоємність 
повітря в процесі V � const, R � газова постійна. 

Рівняння термодинаміки з урахуванням тепло- та масоо-
бміну, а також дроселювання повітря при його перетіканні  із 
одного резервуару в іншій, складаються на основі закону збе-
реження енергії � першому законі термодинаміки в диферен-
ціальній формі 

 
 ,dQ dU dL= +  (13) 
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де Q � кількість зовнішньої теплоти, яка вноситься в систему, 
U � внутрішня енергія системи, L � робота, яку виконує систе-
ма. 

Для елементів термодинамічної системи диференціали, 
які входять в рівняння (13), визначаються наступним чином 

 
 1 2,dQ dQ dQ= +  (14) 

 
де 1dQ  � кількість теплоти, яка вноситься (+) в елемент, або 
відводиться від нього (�) через теплообмін з навколишнім се-
редовищем, 2dQ  � кількість теплоти, якою обмінюються між 
собою елементи термодинамічної системи при перетіканні по-
вітря. 

Теплообмін з навколишнім середовищем в загальному 
випадку має нестаціонарний характер, але для технічних роз-
рахунків відносно повільних процесів при незначному діапа-
зоні зміни температур можна використовувати рівняння теп-
лопередачі 

 
 ( )1 0 ,dQ kH T T dt= −  (15) 

 
де k � стаціонарний усереднений коефіцієнт теплопередачі, 
Н � площа поверхні теплопередачі, Т � внутрішня температу-
ра, Т0 � температура навколишнього середовища. 

 
 ( )2 ,dQ idG U PV dG= = +  (16) 

 
де i � ентальпія елементарного перетікаючого об�єму повітря 
dG.  

Приймаючи теплоємності Cр та Cv постійними і незалеж-
ними від температури повітря в системі (внаслідок її малої 
зміни) визначимо ентальпію 

 
 ,Pi C T=  або ( ) .Vi C R T= +  (17) 

 
Інші складові, що входять до рівняння (13) визначаються 

наступним чином 
 

 ,V VdU GC dT C TdG= +  (18) 
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 .dL PdV=  (19) 
 
Враховуючи рівняння (14-19), запишемо перший закон 

термодинаміки (13) у вигляді 
 

 ( )0 .V V PC TdG C GdT PdV C TdG kH T T dt+ + = + −  (20) 
 
Зважаючи на невеликий діапазон зміни тиску при якому 

швидкість повітря не перевищує 0,5 швидкості звуку, кіль-
кість повітря, яке перетікає, наприклад, із об�єму «1» в об�єм 
«2» (при Р1 > Р2) визначається наступним чином 

 
 ( )1 1 22 ,DdG S P P dtμ ρ≅ −  (21) 

 
де μ � коефіцієнт витікання повітря, SD � площа перерізу дро-
сельної шайби між елементами «1» та «2», що визначає рівень 
розсіювання енергії в пневматичній системі і, відповідно, її 
демпфіруючу здатність, ρ � щільність повітря. 

Рівняння Клапейрона-Менделєєва характеризує стан 
повітря в елементах термодинамічної системи 

 
 ,PV GRT=  (22) 

 
або в диференціальній формі після відповідних перетворень 

 
 0PdV VdP RTdG RGdT+ − − = . (23) 

 
Замикає термодинамічну частину математичної моделі 

рівняння масового балансу 
 

 
1

const,
n

i
i

G G
=

= =∑  або 
1

0,
n

i
i

dG
=

=∑  (24) 

 
де idG  � кількість повітря, яким обмінюються між собою еле-
менти пневмосистеми.  

Наведені вище передумови (13-24) дозволяють побудува-
ти термодинамічну частину математичної моделі. 
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Розглянемо рівняння, що визначають такт стиску пнев-
моресори при якому тиск в ній більший ніж у додатковому ре-
зервуарі, тобто при Р1>Р2. 

Пневморесора: 
- кількість повітря, що перетікає через дросельну шайбу 

із об�єму «1» в об�єм «2» 
 

 ( )1 1 1 22DdG S P P dtμ ρ≅ − − , (25) 
 
- закон зберігання енергії 
 

 ( )1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0VRT dG k H T T dt C G dT P dV− − − − = , (26) 
 
- рівняння стану повітря 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 0P dV V dP RT dG RG dT+ − − = . (27) 
 
Внутрішній об�єм пневматичної оболонки, що залежить 

від її робочої висоти, визначається експериментально і вво-
диться в рівняння математичної моделі геометричною залеж-
ністю 

 
 ( )1 2V f= Δ , (28) 

 
яка дає змогу на кожному кроці рішення диференціальних рі-
внянь математичної моделі визначати 1dV .  

Додатковий резервуар: 
Зазначимо, що для додаткового резервуару при 

2 constV = , 2 0dV = . 
- закон зберігання енергії 
 

 
( )

2 1 1 1 1 1

2 2 2 0 2 2 0
V V

V

C T dG C T dG RT dG
k H T T dt C G dT

− − −

− − − =
 (29) 

 
- рівняння стану повітря 
 

 2 2 2 1 2 2 0V dP RT dG RG dT+ − = , (30) 
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- рівняння масового балансу 
 

 1 2 0.dG dG+ =  (31) 
 
Аналогічно, (з урахуванням відповідної зміни знаків) бу-

дуються рівняння, що визначають такт розширення пневмо-
ресори при якому тиск в ній менший ніж у додатковому резер-
вуарі, тобто при Р1<Р2. 

Пневморесора: 
- кількість повітря, що перетікає через дросельну шайбу 

із об�єму «1» в об�єм «2» 
 

 ( )1 2 2 12DdG S P P dtμ ρ≅ − , (32) 
 
- закон зберігання енергії 
 

 ( )2 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 2 1 0
V

V V

RT dG k H T T dt C G dT
P dV C T dG C T dG

− − − −

− − + =
 (34) 

 
- рівняння стану повітря 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 0P dV V dP RT dG RG dT+ − − = . (33) 
 
Додатковий резервуар: 
- рівняння масового балансу 
 

 1 2 0,dG dG+ =  (34) 
 
- закон зберігання енергії 
 

 ( )2 2 2 2 2 2 2 0 0VRT dG C G dT k H T T dt− − − = , (35) 
 
- рівняння стану повітря 
 

 2 2 2 2 2 2 0V dP RT dG RG dT− − = . (36) 
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Висновки. Наведена вище спрощена одновісна матема-
тична модель візка для транспортування небезпечних ванта-
жів, який має двоступеневе ресорне підвішування підвищеної 
якості, складається із системи механічних (2, 7, 12), силових 
(3, 5, 8, 9), геометричних (4, 6, 10, 11, 28) та термодинамічних 
(25-27, 29-36) диференціальних рівнянь, що визначають па-
раметри вимушеного руху цієї системи в процесі коливань, ко-
трі спричиняються геометричними нерівностями абсолютно 
жорсткого профілю дороги заданої конфігурації η=η(ξ). 
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ем пневматических элементов во второй ступени подвешивания 

Построена математическая модель одноосных вертикальных коле-
баний тележки для транспортировки опасных грузов, которая имеет 
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ПИТАННЯ ЩОДО СТРУКТУРНОГО РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЙ 
ТА ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ПІДСИСТЕМАМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

(представлено д-ром техн. наук Соловйом В.В.) 
 
В статті на основі аналізу організаційних структур органів 
управління територіальних підсистем Єдиної державної си-
стеми цивільного захисту та змісту їх завдань і повноважень 
у сфері цивільного захисту запропонований новий підхід, 
щодо формулювання і класифікації функцій цих органів, 
який дозволяє усунути елементи дублювання та існуючу їх 
змістовну розмитість, що сприятиме підвищенню ефективно-
сті роботи органів і підрозділів цивільного захисту 
 
Ключові слова: цивільний захист, надзвичайна ситуація, 
структура, органи управління, повноваження, функції, під-
системи 
 
Постановка проблеми. Процес реформування Держа-

вної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНСУ) та її 
територіальних органів управління, пов'язаний з удоскона-
ленням організаційних структур, оптимізацією  чисельності 
управлінських кадрів, переглядом і перерозподілом функцій 
та повноважень  між структурними підрозділами служб циві-
льного захисту. Безумовно, що це все відбувається на тлі зага-
льнодержавних процесів, які спрямовані на удосконалення 
діяльності державних органів виконавчої влади в тому числі і 
з  питань цивільного захисту, одним із основних завдань яких 
є забезпечення цивільного захисту (ЦЗ) на відповідній тери-
торії. Саме для реалізації цих та інших завдань [1] створена 
Єдина Державна система цивільного захисту України 
(ЄДСЦЗ), організаційна структура якої   складається з функ-
ціональних і територіальних  підсистем та їх ланок. З метою 
ефективного управління ЄДСЦЗ визначені постійні, коорди-
нуючі і повсякденні органи управління. На регіональному рі-
вні, де утворені територіальні підсистеми, функції постійного 
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органу управління виконують Рада міністрів АР Крим, облас-
ні державні адміністрації та державні адміністрації міст Киє-
ва і Севастополя через спеціально утворені у своєму складі 
департаменти (управління) цивільного захисту. До постійного 
органу управління на регіональному рівні відносяться також 
ГУ(У)ДСНС України, які одночасно є складовою частиною 
відповідних територіальних підсистем ЄДСЦЗ, а керівники 
цих органів є відповідно заступниками начальників територі-
альних підсистем. Цей орган постійно взаємодіє під час вико-
нання завдань з попередження і ліквідації надзвичайних си-
туацій (НС) як з місцевими органами виконавчої влади, так і з 
органами місцевого самоврядування, а також з іншими суб'єк-
тами  сфери цивільного захисту. Отже, ми маємо два парале-
льні органи управління, діяльність яких спрямована на за-
хист населення і територій відповідного регіону від НС.  

Необхідно зазначити, що між територіальними органами 
ДСНС України та департаментами (управліннями) цивільно-
го захисту  державних адміністрацій (ДА) існує тісний функ-
ціональний взаємозв'язок, і час від часу виникає питання про 
доцільність збереження в існуючому вигляді організаційних 
структур управління сферою ЦЗ регіонального рівня, зокрема 
департаментів (управлінь) цивільного захисту держадмініст-
рацій, що вже призвело в деяких областях до зміни функціо-
нальних назв, визначення інших повноважень та функцій 
цих органів управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід за-
значити, що після утворення у 2004 році МНС України своїх 
територіальних органів управління ГУ(У)МНС - зараз це 
ГУ(У)ДСНС), які не входять до складу державних адміністра-
цій, з покладанням на них завдань з реалізації державної по-
літики у сфері ЦЗ,  виникло багато питань щодо повноважень 
і функцій цих органів управління та їх місця в системі забез-
печення захисту населення і територій від НС. Відповідними 
законодавчими актами і постановами уряду [2,3,5] ці питання 
. в основному були врегульовані, а в подальшому більш чітко 
викладені у Кодексі цивільного захисту України [1]. Разом з 
тим, цілеспрямованих наукових досліджень, щодо оптимізації 
організаційних структур органів управління територіальними 
підсистемами та раціонального розподілу між ними функцій і 
повноважень не проводилось. 
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Постановка завдання та його вирішення. Завданням 
є проведення порівняльного аналізу складу організаційних 
структур і функцій постійних органів управління територіа-
льних підсистем ЄДСЦЗ та розробка нового підходу до визна-
чення і класифікації їх функцій. Проведений аналіз функцій 
та повноважень органів управління територіальних підсистем 
ДА, а також завдань, які вирішують органи виконавчої влади 
на місцях, [1-4] дозволяє констатувати наступне: 

1. Департаменти (управління) цивільного захисту, як ор-
гани управління, вписуються в існуючу структуру органів ви-
конавчої влади, у якості складової частини єдиного механізму 
реалізації завдань у сфері цивільного захисту. 

Необхідність існування цієї структури, у першу чергу, 
базується на потребі голів державних адміністрації, які за сво-
єю посадою відповідно до п.5 ст. 10 Кодексу цивільного захис-
ту України є керівниками територіальних підсистем єдиної 
державної системи цивільного захисту, мати свій робочий ор-
ган для реалізації повноважень  у сфері цивільного захисту. 
Разом з тим є доцільним упорядкувати  функціональні назви 
цих органів управління без зміни їх статусу. 

2. Порівняльний аналіз функцій департаментів (управ-
лінь) цивільного захисту ДА з функціями головних управ-
лінь(управлінь) ДСНС в частині яка стосується ЦЗ  надає під-
стави підтвердити необхідність корегування та приведення їх 
у відповідність до повноважень, викладених у ст.19 Кодексу 
цивільного захисту України. 

3. Під час аналізу встановлено, що біля 45% функцій де-
партаментів (управлінь) ЦЗ ДА є спорідненими з функціями 
ГУ(У) ДСНС України або виконуються сумісно. Разом з тим, 
явне дублювання функцій двох структур не просліджується, 
але ознаки такого дублювання існують. У зв�язку з цим, ряд 
функцій потребують конкретизації та уточнення дій виконав-
ців. Особливо це стосується функцій, редакція яких почина-
ється зі слів «координує», «контролює», «організовує», «забез-
печує», «приймає участь» тощо. Незрозуміло, хто це робить та 
безпосередньо відповідає за кінцевий результат. 

Залишилися питання, які пов'язані з принципами побу-
дови оптимальних структур управління, а саме: 
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- за одну функціональну область повинен відповідати 
один підрозділ (орган управління), за одне завдання - одна 
посада; 

- відповідність повноважень і відповідальності. 
Все це підкреслює важливість системного підходу до фо-

рмування, або удосконалення організаційних структур управ-
ління та визначення повноважень і функцій органів управ-
ління. Виходячи з вищезазначеного, пропонується новий під-
хід до визначення на основі наявних завдань (рис.1) функцій 
постійних органів управління у сфері ЦЗ у тісному взаємо-
зв'язку з координуючими органами, який передбачає на регі-
ональному рівні більш чітке їх формулювання у наступній ре-
дакції: 

Для РМ Автономної Республіки Крим, державних адмі-
ністрацій: 

- здійснення керівництва територіальними підсистема-
ми та забезпечення виконання покладених на них завдань; 

- забезпечення цивільного захисту на відповідній тери-
торії;  

- організація аварійно-рятувальних та інших невідкла-
дних робіт, робіт з ліквідації наслідків НС на відповідній те-
риторії, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медич-
ного захисту населення та інженерного захисту територій від 
наслідків таких ситуацій; 

- організація та керівництво проведенням відновлюва-
льних робіт з ліквідації наслідків НС; 

- організація та здійснення евакуації населення, майна 
у безпечні райони, їх розміщення, створення служб медицини 
катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допо-
моги постраждалому населенню; 

- розроблення та здійснення на відповідній території 
заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонуван-
ня суб�єктів господарювання, що належать до сфери їх управ-
ління, в особливий період; 

- віднесення відповідно до основних показників 
суб�єктів господарювання, що належать до сфери їх управлін-
ня, до категорії ЦЗ та затвердження їх переліку у порядку, що 
встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

- створення і використання матеріальних резервів для 
запобігання та ліквідації наслідків НС; 
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- завчасне накопичення і підтримання у постійній гото-
вності засобів індивідуального захисту для населення, яке 
проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зо-
нах радіаційної небезпеки , та формувань ЦЗ, а також прила-
дів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки; 

- організація та забезпечення життєдіяльності постра-
ждалих від НС, а також під час ведення воєнних (бойових) дій 
або внаслідок таких дій; 

- забезпечення соціального захисту постраждалих вна-
слідок НС; 
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сфері цивільного 

захисту 

Департаменти, ГУ(У) ЦЗ 
РМАР Крим,  
державних 

адміністрацій 

Координаційні органи управління 

Регіональні комісії з питань ТЕБ та НС 

Завдання 

‐ координація дій органів управління. сил та засобів територіальних підсистем ЄДСЦЗ у 
разі виникнення НС, або виявлення загрози їх виникнення, а також під час реагування 
на зазначену ситуацію;  
‐ організація першочергових заходів ліквідації наслідків НС регіонального рівня; 
‐ участь у здійсненні заходів у сфері ЦЗ та техногенно‐екологічної безпеки; 
‐ планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню НС 
техногенного та природного характеру. 

Управління(відділи) з 
запобігання НС, 
реагування на НС, 

організації заходів ЦЗ 

Реалізація Державної 
політики у сфері 
цивільного захисту з 
питань: 
‐ запобігання 
виникненню НС; 
‐ захисту  населення і 
територій від НС 
техногенного і 
природного характеру 
та в особливий період; 
‐ організації та 
забезпечення 
проведення аварійно‐
рятувальних та інших 
невідкладних робіт з 
ліквідації наслідків НС. 

Реалізація Державної 
політики у сфері 
цивільного захисту з 
питань: 
‐ запобігання 
виникненню НС і НП та 
мінімізація їх 
наслідків; 
‐ захисту населення від 
НС та НП техногенного 
та природного 
характеру та інших 
загроз; 
‐ реагування на НС та 
НП з метою їх 
ліквідації та аварійно‐
рятувальне 
забезпечення 
охороняємих об'єктів  
та населених пунктів

 
 
Рис. 1 � Структура завдань органів управління територіа-

льними підсистемами 
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- забезпечення навчання з питань ЦЗ, техногенної та 
пожежної безпеки посадових осіб місцевих ДА, суб�єктів госпо-
дарювання, що належать до сфери їх управління, керівників 
та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у 
НС; 

- організація виконання вимог законодавства щодо 
створення, використання, утримання та реконструкції фонду 
захисних споруд цивільного захисту. 

Для головних управлінь (управлінь) ДСНС України: 
- здійснення безпосереднього керівництва діяльності 

територіальних підсистем та підготовки їх органів управлін-
ня; 

- здійснення контролю за реалізацією суб�єктами сфери 
ЦЗ заходів цивільного захисту населення і відповідних тери-
торій; 

- здійснення методичного керівництва, щодо створення 
і функціонування територіальних, місцевих автоматизованих 
систем централізованого оповіщення та інших про загрозу або 
виникнення НС; 

- здійснення державного нагляду у сфері пожежної та 
техногенної безпеки; 

- співпраця у рамках наданих повноважень з питань 
ЦЗ та наглядової діяльності у сфері пожежної та техногенної 
безпеки з відповідними державними органами, установами та 
організаціями; 

- здійснення моніторингу і оцінки загроз виникнення 
НС, збору обробки інформації про небезпечні природні та тех-
ногенні об�єкти, процеси, явища, а також обліку НС і пожеж; 

- підтримання у готовності до дій за призначенням під-
розділів оперативно-рятувальної служби (ОРС) та здійснення 
контролю готовності інших сил ЦЗ територіальних підсистем; 

- організація оперативного реагування підрозділів ОРС 
на пожежі та НС і небезпечні події (НП) техногенного і при-
родного характеру; 

- виконання у встановленому порядку через підпоряд-
ковані підрозділи піротехнічних робіт, пов�язаних із знешко-
дженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на 
території України після воєн, сучасних боєприпасів та підрив-
них засобів; 
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- організація та супровід системи планування заходів 
ЦЗ та розробка відповідних планів дій на випадок виникнен-
ня НС.  

- участь у розробленні органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування державних і регіональ-
них програм, відповідно до компетенції та розгляді місцевих 
програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єк-
тів і територій на випадок виникнення НС. 

У подальшому ці функції можуть бути розкладені на 
підфункції, які реалізовуються функціональними структур-
ними підрозділами РМ АР Крим ,державних адміністрацій 
(департаментами, управліннями ЦЗ) і ГУ(У)ДСНС України 
(управліннями (відділами) з запобігання і реагування на НС, 
організації заходів ЦЗ). Наприклад, якщо організація вико-
нання вимог законодавства, щодо створення, використання, 
утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільно-
го захисту є функцією місцевих органів влади, то все що пов'я-
зано з діями по створенню, утриманню, і контролю їх викорис-
тання [1] є підфункціями вищезазначеної функції, які вико-
нуються структурними підрозділами державних адміністра-
цій. Ці підфункції у свою чергу можуть розбиватися на "опе-
рації" (види робіт), які виконують конкретні посадові особи, 
відповідно до своїх функціональних обов'язків. 

Висновок. Запропонований підхід дозволить конкрети-
зувати дії кожного суб'єкта управління, усуне "розмитість", 
незрозумілості змісту функцій та підвищить ефективність са-
мої системи управління. 
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К вопросу структурного распределения функций и полно-

мочий между органами управления территориальными подсис-
темами единой государственной системы гражданской защиты 

В статье на основе анализа организационных структур органов 
управления территориальных подсистем единой государственной систе-
мы гражданской защиты и содержания их задач и полномочий в сфере 
гражданской защиты предложен новый подход по формулированию и 
классификации функций этих органов, который позволяет устранить 
элементы дублирования и существующую их содержательную размы-
тость, что будет способствовать повышению эффективности работы орга-
нов и подразделений гражданской защиты 

Ключевые слова: гражданская защита, чрезвычайная ситуация, 
структура, органы управления, полномочия, функции, подсистемы 
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eliminate the overlaps and the merits of their substantive motion blur that 
enhances the effectiveness of enforcement and civil protection units 
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Проблеми надзвичайних ситуацій 
 

Методы определения прочности и надежности элементов энергетического комплекса 
91 

УДК 351.861 
 

Курская Т.Н., канд. техн. наук, доц., НУГЗУ 
 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
(представлено д-ром техн. наук Кривцовой В.И.) 

 
В статье рассматриваются методы проектирования и экс-
плуатации энергоустановок, основанные на анализе номи-
нальных и предельных напряженных состояний несущих 
конструкций и введении запасов по напряжениям 
 
Ключевые слова: прочность, ресурс, надежность, деформа-
ция 
 
Постановка проблемы. Функционирование объектов 

энергетического комплекса связано со стратегическими рис-
ками и требует особого внимания и контроля за их эксплуата-
цией. Это проблема особой важности, которая требует систем-
ного подхода для ее обеспечения. Аварии на объектах энерге-
тики с многочисленными жертвами в ряде стран становятся 
следствием целого ряда причин технического, организацион-
ного и нормативно-правового характера. Большинство этих 
причин носит системный характер, обусловленный многими 
факторами, включая низкий уровень эксплуатации оборудо-
вания, а также несоответствие требуемой и фактической безо-
пасности и надежности агрегатов. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Традиционно задачи прочности рассматривались, в основном, 
как отдельные и самостоятельные, а соответствующие расчет-
ные кривые для предельных и допускаемых состояний опре-
делялись выражениями (1-5). При этом в основу были поло-
жены деформационные критерии прочности, ресурса и живу-
чести. Это позволяло описать кратковременные и длительные 
статические разрушения, используемые в анализе статиче-
ской прочности; циклические разрушения, используемые в 
анализе циклического ресурса; динамические процессы раз-
рушения; циклический рост трещин, используемый для ана-
лиза циклической живучести по критериям трещиностойкости 
линейной и нелинейной механики разрушения [1,2]. Резуль-
таты расчетов и испытаний подтверждают возможность такого 
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подхода. Однако, реальные несущие элементы объектов энер-
гетики имеют различные зоны концентрации и различные 
размеры поперечных сечений, что усложняет оценку чувстви-
тельности к фактору концентрации напряжений в упругой и 
неупругой областях. Реальные конструктивные элементы  от-
личаются от лабораторных растягиваемых образцов объемно-
стью напряженного состояния � локального и местного. Все 
это требует проведение дополнительных исследований по де-
тальному и полному учету факторов, влияющих на зависимо-
сти базовых характеристик механических свойств от вида на-
пряженного состояния [3]. 

Постановка задачи и ее решение. Решение проблем 
прочности, ресурса и безопасности сводится к определению 
допустимых расчетных параметров ресурса и удержанию со-
стояний рассматриваемых объектов в допускаемых пределах 
по уровням напряжений σ и деформаций е 

 
 , ,e eσ σ≤ ≤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (1) 

 
где допускаемые величины σ и е определяются как их разру-
шающие значения σf и еf, уменьшенные на соответствующие 
запасы 

 

 , .f f
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e

n nσ

σ
σ = =⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (2) 

 
Это требование распространяется на основные эксплуа-

тационные расчетные параметры � долговечность по числу 
циклов N и времени τ, размер дефектов l, температуру t, ус-
тойчивость λ 

 
 , ; , ;N N l l t tτ τ λ λ≤ ≤ ≤ ≤ ≤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ (3) 

 
при использовании соответствующих значений запасов по ка-
ждому из них 
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Учитывая, что все расчетные параметры имеют вероят-
ностный характер, то выражения (1-4) дают возможность оце-
нить надежность объектов, что означает обеспечение заданно-
го запаса n по установленной вероятности Р. Невыполнение 
(1-4) приведет к увеличению затрат (ущербов) U, связанных с 
минимизацией последствий повреждений, отказов, аварий и 
катастроф. Эти затраты также являются статистически варьи-
руемыми. Таким образом, можно оценить риски R для каждо-
го i-опасного состояния 

 
 .i i

i
R PU= ∑  (5) 

 
В случае комплексного анализа прочности, ресурса и 

безопасности кривая деформирования записывается в форме 
 

 ( ) , lg( ),m
T T K Te e m e eσ σ= =  (6) 

 
где m � показатель упрочнения в упругопластической облас-
ти. 

Для расчетов статической прочности и жесткости исполь-
зуются выражения 
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где 100ln

100K
K

e
ψ

=
−

 - истинная деформация при разрушении. 

Объемность напряженного состояния учитывается через 
коэффициент повышения сопротивления образованию пла-
стических деформаций 

 
 2 2

2 2 3 32 / (1 ) ( ) ( 1) ,Iσ σ σ σ σ⎡ ⎤= + + + + +⎣ ⎦  (8) 
 

или 
 

 2 31 / (1 ),eD Iσ σ σ= + +  (9) 
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где σ1, σ2, σ3 � компоненты главных напряжений; D - коэффи-
циент снижения предельной пластичности. 

Факты потери устойчивости, усталости, недопустимых 
деформаций, длительного разрушения в элементах энергообо-
рудования в явном виде не учитывали  тяжесть последствий 
указанных опасных явлений и процессов. Так как объекты 
энергетического комплекса являются объектами высокого 
риска (R), то требования к техногенной безопасности (S) мож-
но записать в форме, аналогичной требованиям к прочности 

 
 ; ,Э Э

K KS S R R! ≺  (10) 
 

 ( ) ; ,Э Э K

R S

SR kR R S S
n n

≤ = ≥ =⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (11) 

 
где nR, nS - запасы по риску и безопасности; [R], [S] - допускае-
мые риски и безопасность. 

Выводы. Общая постановка задач безопасности и риска 
энергооборудования с учетом их количественной связи с по-
становкой задач прочности, ресурса, надежности должна 
включать комплексный анализ системы уравнений (1-11). 
Анализ безопасности в энергетике целесообразно проводить по 
критериям рисков аварий и катастроф на базе многокритери-
альных расчетных и экспериментальных методов [3,4]. 
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ПАРАМЕТРЫ ИМПУЛЬСНОГО СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
(представлено д-ром техн. наук Кривцовой В.И.) 

 
На основе свойств атмосферы и параметров электромагнит-
ного излучения показано преимущество ионизации кисло-
рода за счёт бомбардировкой высокоэнергетичными элек-
тронами. Проведена оценка необходимых длительности и 
периода повторения импульсов СВЧ излучения, обеспечи-
вающих протекание процессов искусственного каплеобразо-
вания и коагуляции воды.  
 
Ключевые слова: ионизация газов, частота ионизации, 
длительность импульса, рекомбинация ионов, период повто-
рения импульсов 
 
Постановка проблемы. Ландшафт территории Украи-

ны имеет разноплановый характер. Для регионов с гористой 
местностью и на территориях бассейнов крупных рек в весен-
не-осенний период характерны чрезвычайные ситуации, свя-
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занные с наводнениями. В то же время юго-восточные регио-
ны со степным ландшафтом в летний период испытывают не-
достаток влаги, что приводит к засухам. Также лесостепные 
регионы Украины в летний период характеризуются высокой 
опасностью ландшафтных пожаров. На перечисленные выше 
чрезвычайные ситуации прямое влияние оказывают атмо-
сферные осадки. Среди возможных способов влияния на атмо-
сферные образования перспективным является воздействие 
на область атмосферы электромагнитным излучением. Одной 
из проблем, подлежащих разрешению, является определение 
параметров электромагнитного излучения при воздействии на 
атмосферные образования с целью искусственного регулиро-
вания интенсивности осадков в районе возможных чрезвы-
чайных ситуаций.  

Анализ последних исследований и публикаций. На 
сегодняшний день основным способом искусственного воздей-
ствия на атмосферные образования в районе возможных чрез-
вычайных ситуаций является введение химически активных 
солей в зону облака с использованием авиации [1, 2]. Основ-
ным преимуществом данного способа является простота тех-
нической его реализации. Однако такой способ имеет ряд не-
достатков � ограниченность условий использования, высокие 
экономические затраты из-за использования авиации, а также 
ограниченная площадь воздействия [3]. Основным механиз-
мом влияния на атмосферные образования является введение 
в предполагаемую зону воздействия центров конденсации, 
кристаллизации и коагуляции, наиболее активными из кото-
рых являются ионы и ионные кластеры [4]. Одним из способов 
дистанционного создания в атмосфере заряженных частиц, 
является облучение заданной области пространства импуль-
сами электромагнитного излучения сверхвысоких частот 
(СВЧ) [5]. Однако вопрос определения параметров такого из-
лучения для искусственного создания центров конденсации, 
кристаллизации и коагуляции в нижних слоях атмосферы ос-
таётся нерешённым. 

Постановка задачи и её решение. Целью работы яв-
ляется определение длительности и частоты повторения им-
пульсного режима электромагнитного излучения, обеспечи-
вающих управляемое протекание процессов искусственного 
каплеобразования и коагуляции воды для регулирования ин-
тенсивности осадков в заданном регионе. 
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В общем случае для ионизации воздуха может использо-
ваться непрерывный или импульсный режим излучения. Им-
пульсный режим оказывается экономически более выгодным. 
Однако в случае, когда длительность импульса τi излучения 
не превышает интервал времени Тi между импульсами, выиг-
рыш в энергии у импульсного режима сравнительно с непре-
рывным невелик и его использование нецелесообразно [6]. 
При этом длительность импульсов и частота их повторения 
определяются балансом частоты ионизации и частот рекомби-
нации, выноса частиц и диффузии [5] 

 

 
2

24 4
w a

i rek rel a
a

V Df f f f
D h

≥ + + + + , (1) 

 
где fi � частота ионизации, с-1; frek � частота рекомбинации ио-
нов, с-1; frel � частота релаксации электронов, с-1; fа � частота 
прилипания ионов к нейтральным молекулам и к твёрдым и 
жидким частицам аэрозолей, с-1; Vw � скорость ветра, м·с-1; 
Da � коэффициент амбиполярной диффузии, м2·с-1; h � эффек-
тивная толщина ионизированного слоя, м. 

Проанализируем (1) с точки зрения решения задачи соз-
дания искусственно ионизированной области атмосферы на 
высоте 1-5 км для интенсификации осадкообразования. Иони-
зация газа в атмосфере под действием СВЧ излучения может 
происходить либо за счёт поглощения молекулами газа доста-
точной энергии для ионизации (тепловой ионизации), либо 
при бомбардировке нейтральных молекул электронами с вы-
сокой энергией.  

В исследуемом СВЧ диапазоне существенной погло-
щающей способностью обладают только газы, молекулы кото-
рых имеют дипольный момент [7]. Из основных атмосферных 
газов электрическим моментом обладают молекулы воды и 
магнитным моментом молекулы кислорода. Концентрация ос-
тальных газов, обладающих магнитным моментом, оказывает-
ся незначительной и поэтому их влиянием можно пренебречь. 

Коэффициент поглощения СВЧ излучения кислородом 
описывается известным уравнением [8] 

 
 ( ) ( )

2

4 ,O ij ij
ij

S f
c
πνα ν ν ν= ⋅∑ , (2) 
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где ν  - частота СВЧ излучения, с-1; с � скорость света, м·с-1; 
( ), ijf ν ν  - базовая функция поглощения; ijS  - вклад базовой 
функции, определяемый плотностью газа, температурой и мо-
лекулярными характеристиками; ijν  - частота резонансного 
перехода, с-1. 

Известны несколько функций поглощения [9, 10]. Наи-
более распространённой является функция Ван-Флека - Вей-
скопфа 

 

 ( )
( ) ( ) ( ) ( )2 22 2

, ij
ij ij ij

f ν ν νν ν
πν ν ν ν ν ν ν

⎡ ⎤Δ Δ⎢ ⎥= ⋅ +
⎢ ⎥− + Δ + + Δ⎣ ⎦

, (3) 

 
Решение уравнений (2) и (3) показывает [11], что спектр 

поглощения для кислорода имеет резонансный характер в 
двух областях, определяемых резонансными длинами волн λ ≈ 
0,5 см и λ ≈ 0,252 см. Использование СВЧ излучения с такими 
длинами волн будет приводить к значительному его ослабле-
нию. При этом коэффициент поглощения достигает величины 

2Oα ≈5 км-1. Соответственно большая часть энергии излучения 
будет поглощаться в нижних слоях атмосферы и для тепловой 
ионизации кислорода на высоте 1-5 км потребуется использо-
вать СВЧ излучение с высокой энергией.  

Рассмотрим возможность ионизации газов в атмосфере за 
счёт бомбардировки нейтральных молекул электронами с вы-
сокой энергией. В нижних слоях атмосферы при нормальных 
условиях содержится около 106 м-3 свободных электронов [4]. 
Под воздействием сильного переменного СВЧ поля свободные 
электроны набирают значительную энергию и приобретают 
способность ионизировать нейтральные молекулы при соуда-
рении [12]. Для ионизации молекулы электрон должен обла-
дать достаточной энергией Wei или скоростью vei, которые свя-
заны между собой уравнением кинетической энергии. Однако 
по причине того, что масса электрона много меньше массы 
нейтральной молекулы, электрон при соударении отдает 
лишь часть своей энергии и, изменив траекторию, уходит от 
молекулы. Из закона сохранения импульса изменение кине-
тической энергии электрона ( eWΔ ) при соударении определя-
ется величиной [13] 
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mW W
M

Δ = ⋅ , (4) 

 
где We � энергия электрона до соударения, Дж; me � масса 
электрона, кг; М � масса нейтральной молекулы, кг. 

Соответственно для кислорода, обладающего наимень-
шим потенциалом ионизации среди основных компонент ат-
мосферы (Wi (O2+/O2) = 12,0697±0,0002 eV [14]), необходимая 
скорость электрона для единичного акта ионизации определя-
ется  

 

 
2

22

O
i OO

ei
e

W М
v

m
⋅

= , (5) 

 
где 2O

eiv  - скорость электрона, достаточная для ионизации ки-
слорода, м·с-1; 2O

iW  - энергия ионизации кислорода, Дж; 
2OМ  � 

масса молекулы кислорода, кг, и составляет 2O
eiv  = 7,8⋅108 м·с-1. 

В случае высокой начальной скорости (или начальной 
энергии) электрона после его соударения с молекулой и иони-
зации оставшаяся часть энергии электрона оказывается дос-
таточной для последующих соударений и ионизаций других 
молекул. Эта ситуация имеет место, если выполняется усло-
вие вида 

 
 e e iW W W− Δ ≥ . (6) 

 
Скорость электронов под действием СВЧ излучения оп-

ределяется [15] 
 

 e
m e

e

dv eE v
d m

ν
τ
= − , (7) 

 
где τ � текущее время, с; е � заряд электрона, Кл; 
Е(τ) = Е0cos(2π·f·τ), Е � мгновенная напряжённость электриче-
ского поля, Вáсм-1; Е0 � амплитудное значение напряжённости 
электрического поля, Вáсм-1; f � частота электрического поля, с-

1; mν  - частота столкновений электронов с нейтральными мо-
лекулами, mν  ≈ 1,5·1011 с-1 [5].  
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Второе слагаемое в (7) определяет изменение скорости за 
счет торможения электронов при соударении с нейтральными 
молекулами. При скоростях электронов выше ионизационной 
скорости (ve ≥ vei) при столкновениях, как отмечалось выше, 
происходит ионизация молекул и рост концентрации заря-
женных центров конденсации. Так как поле СВЧ излучения 
имеет переменный характер, решение уравнения (7) носит пе-
риодический характер и может быть представлено в виде гра-
фика (рис. 1), который показывает, что изменение скорости 
электронов подстраивается под частоту СВЧ излучения и спа-
дает со временем за счёт соударений с нейтральными молеку-
лами, выходя на стационарный колебательный режим. Ис-
пользование для интенсификации осадкообразования СВЧ 
излучения с напряжённостью поля, недостаточной для иони-
зации (кр. 1, рис. 1), нецелесообразно, так как при сколь угод-
но большом времени воздействия процесс искусственной ио-
низации будет отсутствовать. Для воздуха и СВЧ излучения 
длиной волны 3 см величина Е0i ≈ 0,05 кВ·м-1. При условии 
Е0 ≥ Е0i (кр. 2, рис. 1), минимальная длительность импульса 
соответствует первому пику по частоте излучения, однако с 
точки зрения технической реализации длительность импуль-
са должна превышать длительность первичного пика напря-
жённости поля и лежать в пределах τi (рис. 1). При высокой 
напряжённости СВЧ поля (кр. 3, рис. 1) даже с учётом тормо-
жения электронов о нейтральные молекулы их скорость в лю-
бой момент времени достаточна для ионизации газа. В этом 
случае также выполняется условие (5), при котором имеет ме-
сто ионизация других молекул. Для рассматриваемого вари-
анта на высоте 1 км при длине волны излучения 3 см такая 
критическая напряжённость СВЧ поля составляет 

0
crE  ≈ 114 кВ·м-1. 

Из анализа данных на рис. 1 следует, что напряжённость 
СВЧ поля непосредственно оказывает влияние на частоту ио-
низации. Длительность импульса при заданной частоте иони-
зации будет определять общую концентрацию электронов и 
ионов в заданном объёме. 

Для оценки длительности СВЧ импульса, при условии, 
что Е0 ≥ Е0i, необходимо определить частоту ионизации моле-
кул кислорода. Частота ионизации молекул кислорода за счёт 
их бомбардировки электронами с высокой энергией определя-
ется, следуя [5], будет определяться 
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Рис. 1 � Зависимость скорости электронов ve от времени 

воздействия СВЧ излучения τ при различной напряжённости по-
ля Е0: 1 � Е0 < Е0i; 2 � Е0 ≥ Е0i; 3 � Е0 >> Е0i; 4 � ve = vei 
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где: 2O

if  - частота ионизации молекул кислорода, с-1; 
2ON  - 

концентрация молекул кислорода, м-3; mN  - общая концентра-
ция нейтральных молекул, м-3; fe � частота соударений элек-
тронов, e e m ef v N σ= ⋅ ⋅ ; σе � транспортное сечение электрона в 
воздухе; fne � частота неупругих соударений электронов, 

ne e m nef v N σ= ⋅ ⋅ ; σnе � сечение неупругих процессов. 
Полученную в (8) частоту ионизации необходимо срав-

нить с частотами рекомбинации, выноса частиц и диффузии 
(1). В результате прилипания электронов к нейтральным мо-
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лекулам, твёрдым и жидким частицам аэрозолей образуются 
заряженные частицы, которые также являются центрами ка-
плеобразования и учитываются в общей концентрации ядер 
конденсации. Поэтому в случае применения рассматриваемо-
го СВЧ излучения для создания достаточной концентрации 
заряженных центров конденсации учетом частоты прилипа-
ния для ионов можно пренебречь. 

Релаксация свободных электронов происходит за счёт 
неупругих соударений с нейтральными молекулами воздуха, 
поэтому частоту релаксации в достаточно точном приближе-
нии можно определят по частоте неупругих соударений элек-
тронов 

 
 rel ne e m nef f v N σ= = ⋅ ⋅ . (9) 

 
Диссоциативная рекомбинация является одним из наи-

более важных процессов в воздухе. Выделяют два основных 
процесса диссоциативной рекомбинации [16] 
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⎛ ⎞+ → + = ⋅ ⎜ ⎟
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⎛ ⎞+ → + = ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (10) 

 
где α1,2 � коэффициенты диссоциативной рекомбинации для 
кислорода и азота, соответственно, м3·с-1; Те � температура 
электрона, К. С учётом (10) изменение концентрации свобод-
ных электронов будет определяться  

 

 , 1,2e
n e i

dN N N n
d

α
τ

+= − ⋅ ⋅ = , (11) 

 
где Ne � концентрация свободных электронов, м-3; iN +  - кон-
центрация положительных ионов, м-3. Отрицательное значе-
ние правой части уравнения (11) соответствует уменьшению 
концентрации свободных электронов при рекомбинации. 

Как видно из (1) определяющим фактором при опреде-
лении параметров снижения концентрации свободных элек-
тронов за счёт их выноса из зоны воздействия ветром и диф-
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фузии является коэффициент амбиполярной диффузии, кото-
рый для воздуха определяется из эмпирического уравнения 
[5] 

 

 
164 10

a
m

D
N
⋅

≈ . (12) 

 
Для высот 1-5 км значение коэффициента амбиполярной 

диффузии составляет Dа = (1,7-2,7)·10-9 м2·с-1. Соответственно, 
при малой длительности импульса и времени между импуль-
сами (10-3 � 10-6 с) выносом электронов ветром и свободной 
диффузией можно пренебречь.  

Рассмотрев все составляющие уравнения (1), с помощью 
выражений (8-11) возможно оценить требуемую длительность 
импульса τi и время между импульсами Ті (скважность) при 
условии Е0 ≥ Е0i. Для ориентировочной оценки примем, что 
концентрация заряженных центров конденсации не должна 
снижаться ниже С = 109 м-3. Значение расчётов для некоторых 
значений частоты и напряжённости поля СВЧ излучения 
приведены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 � Длительность импульса и время между им-

пульсами при некоторых параметрах СВЧ излучения на высоте 
1 км 

 
Е0, кВ·м-1 f, ГГц τi, нс Ті, мс 

0,1 10 10 4,7 
0,1 2,45 15 3,2 

1 10 10 24,3 
 
Данные показывают, что время между импульсами на 

шесть порядков превышает длительность импульса. Это сви-
детельствует о меньшей энергозатратности процесса иониза-
ции сравнительно с непрерывным воздействием и подтвер-
ждает эффективность использования импульсного режима 
СВЧ излучения для искусственного образования осадков в зо-
не атмосферы. Зная напряженность и частоту СВЧ излучения 
можно определить оптимальные значения длительности им-
пульса τi и времени между импульсами Ті.(оптимальную 
скважность режима СВЧ излучения).  
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Выводы. В работе рассмотрен процесс ионизации моле-
кул кислорода атмосферы путем воздействия СВЧ излучения, 
инициирующего бомбардировку нейтральных молекул кисло-
рода электронами высокой энергии. Показано, что используе-
мые для снижения потерь мощности СВЧ излучения в атмо-
сфере частоты излучения не приводят к существенной тепло-
вой ионизации кислорода. Определены минимальные значе-
ния напряженности поля СВЧ излучения, необходимые для 
ионизации. Приведены ориентировочные оценки длительно-
сти импульса и времени между импульсами, которые иллюст-
рируют преимущество использования импульсного режима 
СВЧ излучения, позволяющего существенно снизить энерге-
тические затраты на процесс искусственного инициирования 
осадков в ходе ликвидации и предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций.  
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Кустов М.В., Поспєлов Б.Б. 
Визначення параметрів імпульсу електромагнітного ви-

промінювання для інтенсифікації опадоутворення в атмосфері 
На основі властивостей атмосфери та параметрів електромагнітно-

го випромінювання, що забезпечують протікання процесів штучного ка-
плеутворення та коагуляції води, проведена оцінка необхідних довжини 
та частоти повторення імпульсів випромінювання 

Ключові слова: іонізація газів, частота іонізації, довжина радіо-
імпульсів, рекомбінація іонів, частота повторення імпульсів 
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Kustov M.V., Pospelov B.B. 
Determination of the electromagnetic radiation impulse pa-

rameters for intensification of the precipitation in the atmosphere 
formation  

On the basis of properties of the atmosphere and the parameters of 
the electromagnetic radiation providing course of artificial teardrop proc-
esses and coagulation of water, the assessment necessary for duration and 
frequencies of radiation impulses repetition is carried out 

Key words: ionization of gases, ionization frequency, duration of ra-
dio impulses, recombination of ions, frequency of repetition of impulses 
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Маляров М.В., канд. техн. наук, доц., НУГЗУ 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МОРСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
ПРИ МОНИТОРИНГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(представлено д-ром техн. наук Туркиным И.Б.) 
 
Предложено дополнить фацетную модель оптического сиг-
нала, отраженного от морской поверхности, данными про 
фрактальную размерность. Для этого профиль морской по-
верхности и распределение интенсивности отраженного сиг-
нала моделируются с учетом фрактальной структуры. 
 
Ключевые слова: фрактальная размерность, отраженный 
сигнал распределение интенсивность, морская поверхность, 
фацетная модель 
 
Постановка проблемы. При автоматическом поиске 

объектов на морской поверхности в качестве критерия обна-
ружения предлагается воспользоваться изменением фрак-
тальной размерности [1]. В этом случае, при появлении объек-
та, образуется некая зона неоднородности морской поверхно-
сти, фрактальная размерность при этом изменяется, что дела-
ет возможным обнаружение зон неоднородностей на изобра-
жениях морской поверхности. 

Так как мониторинг морской поверхности проводится в 
оптическом (видимом) диапазоне волн, то для разработки об-
наружителя и оценки его показателей качества необходимо 
смоделировать эталонное распределение интенсивности от-
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раженного солнечного света от морской поверхности. При этом 
необходимо чтобы данное распределение учитывало фрак-
тальную составляющую. Предложенное в работе распределе-
ние интенсивности позволит более точно изучить фракталь-
ные свойства морской поверхности в зависимости от погодных 
условий и проанализировать роботу обнаружителя на смоде-
лированных изображениях. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Отражение электромагнитного излучения видимого диапазо-
на происходит по законам геометрической оптики, если для 
поверхности-отражателя соблюдается соотношение: 

( )3sin / 1a β λ >> , где a  � характерный размер неоднородно-
стей, β  � угол скольжения. В этом случае поверхность можно 
считать гладкой, а отражение от каждой элементарной пло-
щадки (фацета) зеркальной с коэффициентами отражения 

IIK  и K⊥  для составляющих световой волны с интенсивностя-
ми III  и I⊥  соответственно параллельно и перпендикулярно 
плоскости падения световой волны [2]. 

Суммарная интенсивность отраженного оптического по-
тока от фацета равна 

 
 отр II III K I K I⊥ ⊥= + , (1) 

 
а если падающий оптический поток с интенсивностью I  не 
поляризован, то 

 
 ( )1 / 2отр II отрI K K I K I⊥= + = , (2) 

 
где отрK  � коэффициент отражения неполяризованного излу-
чения. 

Однако с появлением массивов фоточувствительных 
приборов с зарядовой связью и существенным ростом разре-
шения аппаратуры, возникла необходимость формирования 
отраженного оптического сигнала с учетом его тонкой струк-
туры. В [3] задача решается следующим образом. Задана реа-
лизация поверхности в явной ( ), ,Z x y tξ=  или в неявной 
( ), , 0F x y z =  форме в момент времени t . Необходимо найти 

пространственный или пространственно-временной оптиче-



Збірка наукових праць. Випуск 18, 2013 
 

Маляров М.В. 
108 

ский сигнал от нее ( ), ,отрI tαΘ , где ,αΘ  � направления визи-
рования фоточувствительного элемента. 

Разработанная в [3] модель отраженного прямого сол-
нечного излучения от волновой поверхности моря позволяет 
найти интенсивность отраженного оптического сигнала в лю-
бой момент времени от любой точки поверхности моря в про-
странстве объектива на входе оптической системы. 

В качестве локальных параметров, которые описывают 
фазу (состояние) каждого отдельного фацета поверхности мо-
ря в [3] предлагается использовать координаты проекции 
единичного вектора нормали до поверхности 

 

 ( ) ( )( )
( )( )

grad , ,
, ,

grad , ,
F x y z

N x y z
F x y z

=  (3) 

 
на плоскость, перпендикулярную характерному направлению. 

Для базовой системы координат, которая имеет харак-
терное направление � единичный вектор местной вертикали 
до геоида Me  эти параметры называют фазовыми координа-
тами фацета 

 
 ( ) ( ), , , ,M M Mn x y t e N x y z e= × × , (4) 

 
составляющие вектора которого соответственно равны 

 

 
22 2

sign
Mx

F F
x zn

F F F
x y z

∂ ∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠=

∂ ∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (5) 

 

 
22 2

sign
My

F F
y zn

F F F
x y z

∂ ∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠=

∂ ∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (6) 

 
 ( )2 21Mz Mx Myn n n= − −  (7) 
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Для визируемой системы координат, которая имеет ха-
рактерное направление � единичный вектор направления Ve  
визирования каждого фоточувствительного элемента эти ко-
ординаты называют визируемыми фазовыми координатами 
фацета 

 
 ( ) ( ), , , ,V Vn x y t e N x y z e= × ×  (8) 

 
В качестве математической модели изменений в про-

странстве и времени вектора нормали до фацета в [3] поверх-
ность моря представлена пространственно временной сово-
купностью фазовых траекторий фацетов, где фазовая траекто-
рия фацета функция зависимости фазовых координат от рас-
стояния вдоль координатной линии базовой системы коорди-
нат в заданный момент времени. 

В [4] получены с учетом закона преломления Снеллиуса 
выражения коэффициентов отражения Френеля для каждого 
фацета с координатами ( ), ,n x y t  через показатель преломле-
ния вещества m  

 
2

2 2 2

2 2 2

1
1II

m n nK
m n n

− − −
=

− + −
 (9) 

 

 
2

2 2 2 2

2 2 2 2

1
1 II

m n n nK K
m n n n⊥

− − −
=

− − +
 (10) 

 
где 2 2

Mx Myn n n= + . 
Для неполяризованного света суммарный коэффициент 

преломления на основе (2) путем суммирования (9) и (10) 
примет вид  

 

 

( )

( )( )
( )

2 2 2 2 42 2 2

22 2 2 2 2 2 2

1 / 2

11
1 1

отр IIK K K

m n n nm n n
m n n m n n n

⊥= + =

− − +− − −
=

− + − − − +

 (11) 
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Тогда для моделирования отраженного оптического сиг-
нала необходимо иметь линию, образованную пересечением 
поверхности отражателя ( ), ,F x y z  и плоскостью множества 

,αΘ  � направлений визирования фоточувствительных эле-
ментов. Для каждой точки линии пересечения по (5) и (6) на-
ходятся фазовые координаты. Их множество представляет 
сбой случайную фазовую траекторию. Приращение зафикси-
рованного параметра приводит к следующей фазовой траек-
тории и т.д., что в итоге дает всю совокупность. Затем по (11) 
находят значение коэффициента отражения, а по (2) � интен-
сивность отраженного оптического сигнала. 

Таким образом, для моделирования пространственно-
временной структуры оптического сигнала отраженного от 
морской поверхности необходимо найти профиль морской по-
верхности ( ), ,Z x y tξ=  в текущий момент времени и затем на 
его основе рассчитать распределение интенсивности отражен-
ного сигнала. 

Моделирование профиля морской поверхности с учетом 
амплитуды волн A , среднеквадратической высоты волн σ  и 
коэффициента b  приведено в [5]. Дополнение профиля мор-
ской поверхности с учетом информации о фрактальной раз-
мерности fD , приведено в [6]. Таким образом, профиль мор-
ской волны является суммированием всех профилей получен-
ных путем скольжения профиля морской волны вдоль оси Oy  
под неким углом Θ  в виде 

 
 1( , ) ( , | , , , , )i f i i

n
z x y z x y b D A

n
σ= Θ∑  (12) 

 
Постановка задачи и ее решение. Целью статьи яв-

ляется моделирование распределения интенсивности отра-
женного оптического сигнала от морской поверхности с учетом 
фрактальных свойств последней.  

Так как каждое сечение морской поверхности состоит из 
макро- и микроструктуры, то результирующий профиль мож-
но представить в виде 

 
 0( , ) ( , | , ) ( , | , )f

n n
z x y z x y A z x y D bξσΣ= +∑ ∑  (13) 
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или при задании морской поверхности в неявном виде  
 

 ( )0( , , ) ( , , | , ) ( , , | , )f
n

F x y z F x y z A F x y z b DξσΣ= +∑ . (14) 

 
Первое слагаемое 0( , , | , )F x y z A σΣ  описывает геометриче-

ский профиль морской поверхности создаваемый макропо-
верхностью и зависящий только от внешних условий. Второе 
слагаемое ( , , | , )fF x y z D bξ  описывает геометрический профиль 
создаваемый микроповерхностью и зависящий только от 
фрактальных свойств морской поверхности. 

Профиль макроповерхности морской волны получен на 
основе [4,5], которые берут за основу модель морского волне-
ния Пирсона 

 
 ( ) ( )( ), cos cos sin

n
z x y A k x y wt φΣ = Θ + Θ − +∑ , (15) 

 
где k  � волновое число, Θ  � направление распространения 
волны, φ  � начальная фаза. 

Рассеивание оптических волн на морской поверхности на 
основе выражений (5-7, 11) предусматривает расчет нормали к 
профилю морской поверхности для каждого светочувстви-
тельного элемента. На основе выражения (5,6) и принимая во 
внимание, что морская поверхность представлена суммой двух 
профилей (14), получим значение нормали к морской поверх-
ности в виде  

 

 

2 2

2
2 2 2

F FF F
x x y yn

F F F
x y z

ξ ξ

ξ ξ ξ

Σ Σ

Σ+ Σ+ Σ+

∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
+ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠=

∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. (16) 

 
Раскрывая в числителе скобки и группируя сходные 

элементы, получим значение нормали в виде 
 

 2 2 2n n n nξ ξΣ Σ= + + , (17) 
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где 

 

22
0 0

2
2 2 2

( , , | , ) ( , , | , )F x y z A F x y z A
x yn

F F F
x y z

ξ ξ ξ

σ σΣ Σ

Σ

Σ+ Σ+ Σ+

∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠=
∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (17а) 

 

 

2 2

2
2 2 2

( , , | , ) ( , , | , )f fF x y z D b F x y z D b
x yn

F F F
x y z

ξ ξ

ξ

ξ ξ ξΣ+ Σ+ Σ+

∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠=

∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (17б) 

 

 

2 222

2 2 2

2 2
F FF F

x x y yn
F F F

x y z

ξ ξ

ξ

ξ ξ ξ

Σ Σ

Σ

Σ+ Σ+ Σ+

∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠=
∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. (17в) 

 
Выражение (17а) описывает нормаль к макроповерхно-

сти и зависит только от внешних природных условий. Выра-
жение (17б) описывает нормаль к микроповерхности и зависит 
от фрактальных свойств морской поверхности, а выражение 
(17в) описывает взаимное влияние микроструктуры на макро-
структуру. 

Таким образом, подставляя значение (17) в выражение 
(11) получим распределение интенсивности оптического сиг-
нала отраженного от морской поверхности. 

 

 
( ) ( )
( ) ( )

2
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1

1
отр

m n n n n n n
I I

m n n n n n n
ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ ξ

Σ Σ Σ Σ

Σ Σ Σ Σ

− + + − − + +
= ×

− + + + − + +
 (18) 

 
( )( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

22 2 2 2 2 2 2

2
2 2 2 2 2 2 2

1

1

m n n n n n n n n n

m n n n n n n n n n

ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ

Σ Σ Σ Σ Σ Σ

Σ Σ Σ Σ Σ Σ

− + + − + + + + +
×

− + + − + + + + +
 

 
Так как для обнаружения используется изменение фрак-

тальной размерности, то рассмотрим основные свойства изо-
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бражения морской поверхности в оптическом диапазоне волн 
с позиции изменения фрактальной размерности: 

( ) ( )( )~ , ,f отрD t f I x y t . 
Распределение интенсивности сигнала отраженного от 

морской поверхности ( ), ,отрI x y t  имеет дробную размерность, 
что в целом подтверждает наличие фрактальных свойств мор-
ской поверхности. 

Выводы. Таким образом, полученное изображение мор-
ской поверхности в оптическом диапазоне дли волн дополнено 
данными о фрактальных свойствах морской поверхности, что 
позволит учитывать их при моделировании и создавать «эта-
лонные» изображения с заданными фрактальными характе-
ристиками. 

Значения фрактальной размерности для однотипных по-
верхностей распределены по нормальному закону со средне-
квадратическим отклонением в пределах (3-4)% от среднего 
значения фрактальной размерности 2,66fD ≈ , что подтвер-
ждает фрактальные свойства морских поверхностей. 
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Моделювання зображення морської поверхні з урахуван-

ням її фрактальних властивостей при моніторингу надзвичайних 
ситуацій 

Запропоновано доповнити фацетну модель оптичного сигналу, 
відбитого від морської поверхні, даними про фрактальну розмірність. 
Для цього профіль морської поверхні і розподіл інтенсивності відбитого 
сигналу моделюються з урахуванням фрактальної структури. 
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ГЕПТИЛ В ГРУНТІ 

 
Надано аналіз літературних даних та результати особистих 
досліджень щодо трансформації гептилу в ґрунті, стабільно-
сті гептилу в ґрунті з часом, глибини проникнення гептилу в 
ґрунт в залежності від типу ґрунту 
 
Ключові слова: ґрунт, гептил, міграція, трансформація 
 
Постановка проблеми. Ракетне пальне гептил (1,1-

диметилгідразин, несиметричний диметилгідразин, НДМГ) є 
речовиною першого класу небезпеки, має канцерогенну, емб-
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ріотоксичну, гонадотоксичну, політропну дію, алергічний 
ефект, викликає отруєння за будь-яких шляхів потрапляння в 
організм. Гранично допустима концентрація (ГДК) гептилу в 
ґрунті згідно з [1] становить 0,1 мг/кг. Всесвітньою організаці-
єю охорони здоров'я НДМГ внесено до списку особливо небез-
печних хімічних сполук [2]. 

Обсяг робіт, спрямованих на ліквідацію джерел виник-
нення надзвичайних ситуацій, якими є місця, забруднені геп-
тилом, залежить від низки факторів, серед яких важливими є 
глибина проникнення гептилу в ґрунт, стабільність гептилу з 
часом, трансформація гептилу в ґрунті. З'ясування цих зале-
жностей має сприяти підвищенню ефективності робіт із запо-
бігання виникнення надзвичайних ситуацій в місцях колиш-
нього зберігання і використання гептилу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід за-
значити, що зміст публікацій стосовно поводження гептилу в 
ґрунті досить суперечливий. У більшості статей, пов'язаних з 
забрудненням навколишнього природного середовища компо-
нентами ракетних палив (КРП) зазначається, що в районах 
падіння (РП) відпрацьованих ступенів ракет-носіїв, або там, 
де відбувалися аварії ракет, спостерігається значне забруд-
нення ґрунту гептилом та його похідними, причому гептил 
зберігається в ґрунті довгі роки. Так, у статті [3], наведеній в 
Національному науковому порталі республіки Казахстан, по-
відомляється, що в Саяно-Алтайському регіоні площа забруд-
нення фрагментами частин ракет-носіїв "Протон" і "Союз", що 
відділяються, становить 6,5 тис. км2 в Алтайському краї і 
3,7 тис. км2 в Республіці Алтай. На території, прилеглої до ра-
йонів падіння відпрацьованих перших і других ступенів ракет 
з резервними залишками пального, середній вміст гептилу в 
ґрунті склав 0,52 мг/кг (5,2 ГДК). 

За даними, наведеними в [4] по полігону "Плесецьк" ма-
ксимальні концентрації несиметричного диметилгідразину в 
ґрунті зафіксовані в районі падіння "Койда" - 268,4 мг/кг 
(2684 ГДК). Північні РП розташовані в арктичній і субаркти-
чній кліматичних зонах, що визначає їх дуже слабку здатність 
до самоочищення. Дослідження забруднених компонентами 
ракетного палива місць падіння різної давнини (від 5 до 
23 років) показало, що зменшення концентрації НДМГ до рів-
ня 1-2 ГДК відбувається більш ніж за 20 років. На територіях 
падіння ступенів "Протону", "Космосу", "Циклону" виявлені 
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великі геохімічні аномалії гептилу і його метаболітів в рос-
линному покриві, ґрунті і донних відкладеннях, ґрунтових і 
поверхневих водах з вмістом, що значно перевищує ГДК. 

Аналогічні дані наведені у [5], де зазначається, що кон-
центрація НДМГ в ґрунті пов'язана з органомінеральним 
комплексом ґрунту, причому в заболочених ландшафтах Пів-
ночі НДМГ і найбільш токсичні продукти його окислення збе-
рігаються значно довше, ніж у південних районах. В ґрунтах 
районів падіння на території Архангельської області і Нене-
цького автономного округу концентрація НДМГ значно пере-
вищує аналогічні показники на території Казахстану, добіга-
ючи 800 і більш ГДК.  

У [6] наведені важливі, на наш погляд, дані спостере-
жень директора Центру фізико-хімічних методів дослідження 
і аналізу при КазНУ Михайла Науризбаєва на місці аварії ко-
смічної ракети �Днепр�. �По нашим данным, - говорить 
М. Науризбаєв, - 26,7 тонны гептила не взорвалось, а разли-
лось. Первые пробы брали на глубине 70 сантиметров, и они 
ничего не дали. Дело в том, что там песчаный грунт и гептил 
легко уходит сквозь него до влажности. На глубине трех мет-
ров мы его все-таки нашли и доказали, что он там есть�. 

Вчений зазначає, що гептил має високу плинність: попа-
вши на землю, він одразу ж дістається підземних водоносних 
горизонтів, розчиняється у воді і, що цікаво, коли йде дощ, пі-
діймається догори. Крім того, гептил надзвичайно �прилип-
лий� до того місця, де він опинився. Російські вчені, які прово-
дили досліди з цією речовиною, знаходять його вже на протязі 
34 років на одних і тих місцях.  

На стабільності гептилу та його похідних в ґрунті наго-
лошується і в інших статтях. Так, зокрема, згідно з тверджен-
нями експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я тер-
мін самонейтралізації гептилу в ґрунті складає більш 20 років 
[4]. Тезу щодо стабільності гептилу та його похідних в ґрунті 
поділяють і відомі вчені Лев Федоров та Олексій Яблуков [7]. 

Поряд з викладеним зустрічаються публікації, де точка 
зору протилежна. Так у [8], з посиланням на співробітника 
хімічного факультету МДУ А. Смоленкова стверджується, що 
вже через добу концентрація гептилу в ґрунті знижується на 
декілька порядків. Гептил частково випаровується і частково 
перетворюється на інші хімічні сполуки. Останні дослідження, 
проведені в аналітичному центрі, нібито доводять, що вже че-
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рез місяць після старту в природних умовах гідразин відсут-
ній. Зостаються лише продукти перетворення і їх концентра-
ції складають частки відсотків від вихідного значення. Як 
роз'яснили хіміки кореспонденту Infox.ru через слабкий роз-
виток аналітичних технологій довгий час продукти окислення 
несиметричного диметилгідразину визначали, як гептил. 
Крім того стверджується, що гептил сильно зв'язується у ґрун-
ті, через що не розповсюджується в навколишньому середо-
вищі. За даними фахівців аналітичного центру географічного 
факультету МДУ встановлено, що гептил і токсичні продукти 
його розкладу не проникають у ґрунт глибше, як на один 
метр. 

Запуски з космодрому Байконур ракет, що використову-
ють в якості пального токсичний гептил, не справляють ніяко-
го діяння на екосистеми регіонів Сибіру і Дальнього Сходу, 
над якими проходить траса їх польоту. Про це свідчать дані 
багатолітніх спостережень російських вчених, заявила завіду-
вач лабораторією екологічної безпеки географічного факуль-
тету МДУ Тетяна Корольова [9]. Як вважає Т. Корольова, уяв-
лення про �гептильне забруднення� цих регіонів виникло у 
1990 роки, коли через недосконалість методик були одержані 
дані про наявність диметилгідразину. Після аналізу методики 
стало зрозуміло: те, що ми знаходили, � це природна органі-
ка, стверджує Корольова. �У 2000 році на хімічному факульте-
ті МДУ була розроблена нова точна хроматографічна методи-
ка, і з того часу ніколи на Алтаї несиметричний диметилгід-
разин виявлено не було � ні в ґрунті, ні в рослинності, ні в 
снігу, ні у воді�, - додала вона. 

Визначення складу продуктів перетворення та їх мігра-
ції проводять головним чином експериментальними метода-
ми. Так в роботі [10] наведені результати дослідження особли-
востей перетворення НДМГ в ґрунтах двох видів: органо-
мінеральному і дерново-підзолистому супіщаному. Експери-
менти проводились в лабораторних умовах в колонках висо-
тою 300 мм і діаметром 80 мм. Нижню частину колонки (200 
мм) заповнювали ґрунтом з внесеним НДМГ, у верхній части-
ні (100 мм) розміщували незабруднений ґрунт. Тривалість 
експерименту складала 45 діб. Склад продуктів розкладу ви-
значався наприкінці випробування. 

Дослідження показали, що в ґрунті відбувається хіміч-
ний розпад НДМГ з утворенням низки органічних речовин. В 
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таблиці 1 наведені значення концентрацій речовин, що утво-
рюються при розпаді НДМГ. 

 
Таблиця 1 � Трансформація НДМГ в ґрунті 
 

Супіщаний дерново-
підзолистий ґрунт Органо-мінеральний ґрунт 

НДМГ НДМА ДМА ФА НДМГ НДМА ДМА ФА 

Концен-
трація 
НДМГ, 
г/кг 

Частина 
колонки 

мг/кг ґрунту мг/кг ґрунту 
верхня нема нема нема нема 1,0 нема 0,22 273 
середня нема 0,09 2,5 5,2 20,2 0,14 3,02 308 1,0 

нижня 50,0 0,42 3,75 6,2 30,9 1,06 16,6 352 
верхня 1,25 нема 1,87 2,5 13,4 0,5 4,7 249 
середня 20,5 0,30 39,4 43,7 149,0 0.6 31,7 277 5,0 

нижня 26,0 0.30 41,2 45,0 200,0 2,44 33,6 306 
 
Як свідчать дані таблиці, за 40 діб перебування у ґрунті 

концентрація НДМГ зменшилась в десятки разів, при цьому 
утворилась низка нових токсичних речовин � нітрозодимети-
ламіну (НДМА), диметиламіну (ДМА), формальдегіду (ФА). 
Основний вміст продуктів хімічних перетворень спостерігався 
в нижній і середній частинах колонки.  

В органо-мінеральному ґрунті виявлено більш високий 
вміст НДМГ. За думкою авторів, це пов'язано з тим, що орга-
но-мінеральний ґрунт може адсорбувати НДМГ на поверхні 
ґрунтових часток. 

За даними таблиці 1 можна судити і про міграцію про-
дуктів перетворення НДМГ в межах колонки. Експерименти 
показали, що концентрація токсичних речовин у верхньому 
перекриваючому шарі мала, що свідчить про слабку міграцію 
НДМГ знизу вверх. За думкою авторів це означає, що для за-
хисту довкілля забруднений шар ґрунту може бути перекри-
тий (ізольований) незабрудненим ґрунтом. 

Постановка завдання та його вирішення. Для Укра-
їни питання трансформації та розповсюдження гептилу в ґру-
нті мають практичне значення з точки зору запобігання над-
звичайних ситуацій в місцях, де зберігався або використову-
вався гептил (бойові стартові позиції, технічні ракетні бази, 
склади зберігання компонентів ракетних палив і т. і.). Щодо 
Російської Федерації, яка систематично здійснює запуски ра-
кет, ті ж питання мають економічне і політичне значення (ве-
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ликий розмір штрафів за забруднення території, значна вар-
тість заходів щодо знешкодження місць забруднення або за-
міни компонентів ракетного палива на екологічно безпечні). 
Отже вимагає достовірної відповіді низка питань: як довго 
зберігається гептил в ґрунті, як глибоко просочується гептил, 
як відбуваються розповсюдження і трансформація гептилу в 
ґрунті. Саме аналізу цих питань призначена дана стаття.  

Порівняємо глибину проникнення гептилу в ґрунтові го-
ризонти для об'єктів зберігання КРП, приблизно однакових за 
умовами і терміном експлуатації. Зауважимо, що вміст НДМГ 
і НДМА в ґрунті визначався за атестованою методикою вико-
нання вимірювань. Як засіб вимірювань використовувався рі-
динний хроматограф із спектрофотометричним детектором із 
змінною довжиною хвилі фірми �Hewlett Packard�, модель НР-
1050/1100. 

Одержані під час обстеження екологічного стану об'єктів 
дані наведені в таблиці 2. 

Грунт є багатофазною та багатокомпонентною пористою 
системою, що складається з мінеральних та колоїдних часток 
(твердий скелет), а також води, пари і повітря. Склад ґрунту 
надзвичайно різноманітний. Тому у колонці �Склад ґрунту� 
наведені усереднені дані ґрунту, що превалює у тому чи іншо-
му шарі. 

За результатами аналізу даних, наданих в таблиці 2, 
можна зробити наступні висновки: 

- вирішальну роль у розповсюдженні гептилу в ґрунто-
вих горизонтах відіграє тип складання ґрунту, наявність водо-
тривкого шару. В залежності від складу ґрунту глибина роз-
повсюдження гептилу і його похідної � нітрозодиметиламіну 
може сягати від 0,3 до13 м; 

- значну роль у розповсюдженні гептилу відіграє верх-
ній шар ґрунту, а саме насипний ґрунт і ґрунтово-рослинний 
шар, що збігається з даними [10]. Якщо насипний шар склада-
ється з супіску, це сприяє утриманню і подальшому розповсю-
дженню гептилу до водоносних горизонтів; 

- географічне розташування об'єктів в межах України 
практично не впливає на міграцію гептилу в ґрунті - гептил 
залишається в верхньому шарі ґрунту незалежно від того зна-
ходиться об'єкт на півдні, сході чи заході.  

 



Збірка наукових праць. Випуск 18, 2013 
 

Михальська Л.Л, Прохач Е.Ю., Попов Н.П. 
120 

Таблиця 2 � Глибина проникнення НДМГ і НДМА в ґрунтові 
горизонти 

 
Розташу-
вання 
об'єкту 

Склад ґрунту 

Глибина про-
никнення в 
ґрунт НДМГ і 

НДМА 

Наявність НДМГ і 
НДМА в природ-

ній воді 

АР Крим 
Насипний ґрунт - суглинок 
Суглинок до глибини 21 м 
Глина сіра щільна до 30 м 

30 см 
НДМГ і НДМА в 
природній воді від-
сутні  

Вінницька 
обл. 

Ґрунтово-рослинний шар � 
суглинок твердий 
Суглинок бурий напівтвер-
дий 
Суглинок жовто-сірий м'яко-
пластичний 

30см 
НДМГ і НДМА в 
природній воді від-
сутні  

Харківська 
обл. 

Ґрунтово-рослинний шар � 
суглинок твердий 0-1,0 м 
Суглинок твердої та напів-
твердої консистенції 1,0-12,4 
м 
Глина бура 12,4-20,0 м 

4,0 м 
НДМГ і НДМА в 
природній воді від-
сутні  

Одеська 
обл. 

Насипний ґрунт � суглинок 
Ґрунтово-рослинний шар � 
глина темно-сіра тверда 
Суглинок від твердої до туго-
пластичної консистенції 

30 см 
НДМГ і НДМА в 
природній воді від-
сутні  

Київська 
обл. 

Насипний ґрунт � супісок 
Супісок твердої та напівтве-
рдої консистенції 
Суглинок з прошарками піс-
ку 

13,0 м 

НДМГ і НДМА ви-
значені у воді із 
свердловин 

Івано-
Франківсь-
ка обл. 

Ґрунтово-рослинний шар �
супісок темносірий 0-0,4 м 
Суглинок сіруватобурий на-
півтвердої консистенції 0,4-
2,7 м 
Глина сірувато-бура напів-
твердої і тугопластичної кон-
систенції 2,7-4,0 м 

4,0 м 
НДМГ і НДМА в 
природній воді від-
сутні  

Львівська 
обл. 

Насипний ґрунт � супісок, 
пісок 
Ґрунтово-рослинний шар � 
темно-сірий, гумусований, 
піщаний  
Суглинок буровато-жовтий з 
прошарками піску 

4,0 м 

НДМГ і НДМА 
знайдено у повер-
хневих водах та 
артезіанських све-
рдловинах 
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Дані щодо об'єкту, розташованому у Харківській області, 
частково не відповідають запропонованій концепції. Це може 
бути пов'язано з більшими виливами, що пояснюється інтен-
сивною експлуатацією об'єкту, куди гептил звозили з інших 
сховищ, а потім відправляли в Російську Федерацію.  

Отже міграція НДМГ та його похідних в ґрунті залежить 
від багатьох факторів. Визначальним є тип ґрунту, його фізи-
чні, хімічні властивості і фізико-хімічні параметри. Значний 
вплив на міграцію речовини мають сили, що діють в системі: 
градієнти концентрації розчинених речовин, вологості, темпе-
ратури. Досить важливим є тип складання ґрунту, кліматичні 
умови в місцях виливу і доза НДМГ, що вноситься в ґрунт. За 
даними [11] на ландшафтах з бурими пустельно-степовими 
ґрунтами глибина проникнення НДМГ за перші місяці після 
падіння відпрацьованих ступенів ракет сягає 1 м і більше. 
Глибина проникнення в ґрунт гептилу при відповідному 
складі ґрунту може, за нашими даними, сягати більш 10 м і 
діставатися підземних водоносних горизонтів На рівнинах, 
складених водотривкими глинами та суглинками з бурими 
сильно-солонцуватими ґрунтами, проникнення в ґрунтову то-
вщу НДМГ утруднено і складає в середньому 0-15 см від пове-
рхні, що створює умови для накопичення НДМГ у верхніх го-
ризонтах ґрунту з поверхневим стоком в долини річок. 

 
Таблиця 3 � Результати аналізів поверхневих (шар 0-30 см) 

проб ґрунту на вміст гептилу та продуктів його розкладу 
 

Концентрація забруднюючих речовин, мг/кг Випробува-
льна ділянка НДМГ Ігдк НДМА Ігдк ДМА Іф 

кв.1  0,010 1,0 0,033 3,30 0,067 2.23 
кв.2 0,002 0,20 0,011 1,10 0,014 0,47 
кв.3 0,024 2,40 0,023 2,30 0,141 4,70 
кв.4 0,004 0,40 0,012 1,20 -  
кв.5 0,048 4,80 0,013 1,3 0,155 5,17 
кв. 6 0,43 43,0 0,053 5,30 1,406 46,87 

Ігдк � відношення результату аналізу до ГДК; 
Іф � відношення результату аналізу до фонового значення. 

 
Відносно трансформації гептилу слід зазначити, що 

НДМГ є досить нестійким і утворює в ґрунті низку неорганіч-
них і органічних сполук. Для ілюстрації цього положення на-
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ведемо дані щодо вмісту забруднюючих речовин в верхньому 
шарі ґрунту за результатами екологічного обстеження схови-
ща КРП в Одеській області (таблиці 3-4). 

 
Таблиця 4 � Результати аналізів поверхневих проб ґрунту 

на вміст формальдегіду, нітратів і нітритів 
 

Концентрація забруднюючих речовин, мг/кг Випробувальна 
ділянка ФА Ігдк NO3 Ігдк NO2 Іф 

кв.1 1,78 0,25 -  1,17 0,97 
кв.2 3,34 0,48 -  1,67 1,38 
кв.3 1,46 0,21 -  1,02 0,84 
кв.4 2,08 0,30 -  1,37 1,13 
кв.5 2,29 0,33 -  1.21 1,00 
кв.6 1,61 0,23 -  2,59 2,14 
 
Отже у верхніх шарах ґрунту, де гептил має контакт з 

киснем повітря, відбувається розклад гептилу з утворенням 
нітрозодиметиламіну, диметиламіну, формальдегіду, нітритів, 
нітратів та інших речовин. Нітрозодиметиламін визначається 
навіть там, де при попередніх обстеженнях він був відсутнім, 
а там, де він був присутнім, його концентрація з часом збіль-
шується [12]. 

У більш глибоких шарах ґрунту гептил зберігається до-
сить стабільно (за одержаними нами даними більш семи ро-
ків). Дані, що підтверджують тривалий термін зберігання геп-
тилу та його похідних в ґрунті, наведені в [12]. 

Базуючись на опублікованих даних та результатах влас-
них досліджень, ми можемо зробити наступні висновки. 

Висновки 
1. Головним фактором, що визначає глибину проник-

нення гептилу в ґрунт, є склад ґрунту. Особливу роль відіграє 
поверхневий шар ґрунту. За результатами проведених нами 
обстежень глибина проникнення гептилу в ґрунт може сягати 
від 0,3 м для суглинків до 13 м і більше для супіску. Місце 
розташування об'єктів в межах України мало впливає на гли-
бину проникнення. 

2. У верхніх шарах ґрунту (0-30 см) за умови контакту з 
киснем атмосферного повітря гептил розкладається з утво-
ренням таких токсичних речовин, як нітрозодиметиламін, 
диметиламін, формальдегід, нітрити, нітрати та інші. У більш 
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глибоких шарах ґрунту гептил зберігається досить стабільно 
(за одержаними нами даними більш семи років). Потрапляю-
чи до ґрунту, гептил і нітрозодиметиламін разом з талими або 
дощовими водами опиняються, зрештою, у підземних ґрунто-
вих водах, що забезпечують водопостачання навколишніх на-
селених пунктів. Отже об'єкти, де зберігався або використову-
вався гептил, є потенційними джерелами виникнення над-
звичайних ситуацій. 

3. Через значну різноманітність складу ґрунтів, різні 
умови експлуатації об'єктів, невідомі об'єми виливів і т. і. про-
гнозувати глибину проникнення гептилу в ґрунт навіть при 
відомій гідрогеології району розташування об'єкту досить 
складно. Найбільш вірогідні дані можуть бути отримані лише 
шляхом проведення екологічного обстеження, буріння сверд-
ловин, пошарового відбору і подальшого аналізу проб ґрунту. 
Для одержання достовірних даних визначення вмісту гептилу 
в ґрунті необхідно застосовувати методи рідинної або газової 
хроматографії.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Гигиенические нормативы Российской Федерации. ГН 

2.1.7.2735-10 
2. Панин Л.Е. Медико-социальные и экологические пробле-

мы использования ракет на жидком топливе (гептил) / 
Панин Л.Е., Перова А.Ю. БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН.- 
2006.- №1 (119), - С. 124-131 

3. Воздействие ракетно-космической техники на экологичес-
кую обстановку (Космодром Байконур). Национальный 
научный портал республики Казахстан 
(www.nauka.kz/index.php). 2013/ 10/09/2012 

4. Применение гептила и АТ в «мирных» запусках � эконо-
мия или вред? Военное обозрение. Технологии. 10.09.2012. 
Режим доступа: topwar.ru/18583 

5. М. Шитиков. Чем опасен гептил. Пресса Архангельской 
области. Газета �Звезда� 16 мая 2003 (20) 

6. Ирина Гайкалова. Ракетные мощи. НП Kz Исследования. 
18 августа 2006 №33 (429). 

7. Космос не дал добро или страсти по гептилу. drututu. 
25.08.2011 



Збірка наукових праць. Випуск 18, 2013 
 

Михальська Л.Л, Прохач Е.Ю., Попов Н.П. 
124 

8. Гептил разложился на составляющие. �Око планеты� Ин-
формационно-аналитический портал. Mozilla Firefox. 
17.07.2009 

9. Московский ученый: Гептил не вредит экологии Алтая. 
Новости горного Алтая. 27.10.2012 

10. Петрова З.М. Миграция несимметричного диметилгидра-
зина и его производных при рекультивации загрязненных 
почв /Петрова З.М., Остапенко Н.С., Бойцова Л.В 
//Почвоведение.- 1999.- № 12. - С. 1502-1508. 

11. Касимов Н.С. Поведение компонентов ракетного топлива 
в почвах, водах и растениях / Касимов Н.С., Гребенюк 
В.Б.// Почвоведение.-1994.- № 9.- С. 110-120. 

12. Прохач Е.Ю. Експериментальна та аналітична оцінка за-
бруднення ґрунту в районі сховищ компонентів ракетних 
палив / Прохач Е.Ю.// Проблеми надзвичайних ситуацій. 
Зб. наук. пр. УЦЗ України. Вип. 11. - Харків: УЦЗУ, 
2010. - С. 105-111 

 
Михальская Л.Л, Прохач Э.Е., Попов Н.П. 
Гептил в грунте 
Представлены анализ литературных данных и результаты собст-

венных исследований по трансформации гептила в грунте, стабильности 
гептила в грунте во времени, глубины проникновения гептила в грунт в 
зависимости от типа грунта 

Ключевые слова: грунт, гептил, миграция, трансформация 
 
Mikhalska L.L., Prokhach E.Yu., Popov N.P. 
Heptyl in the soil 
Presents the analysis of the literature data and the results of their 

studies on the transformation of the soil heptyl, heptyl stability in the soil 
over time, heptyl penetration into the soil depending upon the soil type 

Key words: soil, heptyl, migration, transformation 



Проблеми надзвичайних ситуацій 
 

Методика структурно-функціонального аналізу організації взаємодії між частинами 
та підрозділами внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил 
цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій 

125 

УДК 351.861 
 

Неклонський І.М., ст. викл., НУЦЗУ 
 

МЕТОДИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЧАСТИНАМИ 

ТА ПІДРОЗДІЛАМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ 
ТА ФОРМУВАННЯМИ СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

(представлено д-ром техн. наук Комяк В.М.) 
 
Запропоновано методику структурно-функціонального ана-
лізу організації взаємодії між частинами та підрозділами 
внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил ци-
вільного захисту, що дасть можливість удосконалити органі-
заційне забезпечення взаємодії між підрозділами різного 
підпорядкування при виникненні надзвичайних ситуацій 
 
Ключові слова: взаємодія, структурно-функціональний 
аналіз 
 
Постановка проблеми. Взаємодія рятувальних сил з 

підрозділами інших міністерств і відомств в ході ліквідації на-
слідків НС полягає в узгоджених за місцем, часом, завданням 
і способам їх виконання спільних діях органів управління, 
підрозділів, служб різного призначення та підпорядкованості, 
що забезпечують комплексне, найбільш ефективне і повне ви-
користання їх можливостей в інтересах проведення робіт в ко-
роткі терміни, а також ліквідацію наслідків НС з найменши-
ми затратами. 

Якщо розглядати процес організації ліквідації НС як по-
єднання організаційно-управлінських, інженерно-технічних 
та оперативно-тактичних рішень, що забезпечують успіх опе-
ративних дій по її ліквідації, то ефективність виконання за-
дач підрозділами різного підпорядкування буде залежати, на-
самперед, від організації взаємодії щонайменше двох суб�єктів 
при відпрацюванні та реалізації цих рішень.  

Організація спільних заходів складається з етапів попе-
редньої і безпосередньої (оперативної) підготовки до їх прове-
дення. [1] Основною проблемою в організації спільних заходів 
є визначення пріоритетних напрямів взаємодії та найбільш 
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ефективного механізму взаємодії всіх структурних елементів 
суб�єктів взаємодії. Визначення пріоритетних напрямів взає-
модії між різними формуваннями цивільного захисту у разі 
виникнення НС має відбуватись в процесі розробки організа-
ційно-управлінських рішень ще на попередньому етапі під час 
розроблення планів взаємодії. Це потребує науково обґрунто-
ваних пропозицій і рекомендації щодо прийняття таких рі-
шень.  

Сучасні наукові праці присвячені, перш за все, вирішен-
ню проблем удосконалення службової та оперативної діяльно-
сті підрозділів різних міністерств і відомств як окремих сис-
тем, і поки ще не достатньо досліджені організаційні пробле-
ми взаємодії рятувальних сил з підрозділами інших мініс-
терств і відомств при підготовці до НС і ліквідації їх наслідків, 
що стримує наукове забезпечення розробки нормативно-
правових та оперативних документів у цій сфері. З огляду на 
це, стає необхідним розглянути результати наукових дослі-
джень, основна задача яких - удосконалення організаційного 
забезпечення взаємодії шляхом розробки механізму взаємодії 
між підрозділами різного підпорядкування при виникненні 
НС.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для реалі-
зації цього завдання в роботах [2-6] розглянуто комплекс ба-
зисних методів, методик, способів і засобів їх реалізації в ор-
ганізації та побудові науково-практичної діяльності в галузі 
забезпечення ефективної системи взаємодії при ліквідації НС 
на прикладі дослідження спільної діяльності внутрішніх 
військ МВС України та рятувальних сил цивільного захисту 
(ЦЗ). Це дозволяє провести структурно-функціональний ана-
ліз системи взаємодії та визначити пріоритетні напрямки її 
організації при вирішенні відповідних задач серед множини 
НС, визначених Класифікатором надзвичайних ситуацій 
ДК019:2010. 

Постановка завдання та його вирішення. З метою 
організаційного забезпечення взаємодії між підрозділами різ-
ного підпорядкування при виникненні НС пропонується роз-
глянути сформовану методику структурно-функціонального 
аналізу організації взаємодії між частинами та підрозділами 
внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил ЦЗ. 

Методика базується на визначеннях та математичних 
моделях, що викладені у [2-6] та положеннях [8-11]. Аналіз 
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варіантів організації взаємодії передбачає визначення та під-
готовку вихідних даних, розрахунок показників структурно-
функціональної подібності завдань суб�єктів взаємодії, визна-
чення пріоритетних напрямків структурно-функціональної та 
між цільової взаємодії та розрахунок показників повноти ор-
ганізації взаємодії службово-бойових систем та визначення 
пріоритетного ряду аналізованих варіантів організації взає-
модії. 

Вихідні дані містять: завдання, що вирішуються 
суб�єктами взаємодії; перелік функціональних та структурних 
елементів структурно-функціонального простору взаємодії; 
функціональні (структурні, структурно-функціональні) базиси 
завдань; функціональний, структурний та структурно-
функціональний базиси взаємодії. 

Вихідні дані готуються користувачем методики у семан-
тичній формі і заносяться у відповідні таблиці. 

Методика підготовки вихідних даних включає 10 етапів, 
які проводяться у такій послідовності. 

Етап 1.1. Визначити завдання, що виконуються 
суб�єктами взаємодії. Завдання, що вирішуються суб�єктами 
взаємодії представляються у вигляді переліків завдань СВ1, 
СВ2, таблиця 1, таблиця 2. 

Етап 1.2. Визначити структурний простір взаємодії. 
Структурний простір взаємодії представляється як перелік 
структурних елементів S={s1,�,su,�, sr}., що застосовуються 
хоча б одним із суб�єктів взаємодії, таблиця 3.  

Етап 1.3. Визначити функціональний простір взаємо-
дії. Функціональний простір взаємодії надається переліком 
функціональних елементів F={f1,..,fu,..,fr}, що застосовуються 
хоча б одним із суб�єктів взаємодії, таблиця 4.  

Етап 1.4. Визначити структурні базиси завдань СВ1, 
СВ2. 

Структурні базиси завдань представляються як переліки 
структурних елементів, які доцільно застосовувати при вико-
нанні того чи іншого завдання суб�єктами взаємодії СВ1 

(1)
1 2{ , ,...}i i iS s s=  і СВ2 (2)

1 2{ , ,...}j j jS s s= , таблиця 5, 6.  
Етап 1.5. Визначити функціональні базиси завдань 

СВ1, СВ2. Функціональні базиси завдань представляються як 
переліки функціональних елементів, які доцільно застосову-
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вати при виконанні того чи іншого завдання суб�єктами взає-
модії СВ1 (1)

1 2{ , ,...}i i iF f f=  і СВ2 (2)
1 2{ , ,...}j j jF f f= , таблиці 7, 8. 

Таблиці вихідних даних (семантична форма): 
 
Таблиця 1 � Перелік завдань СВ1 
 

№ Назва завдань СВ1 (1)З  
1 Завдання 1 (1)

1з  
 ................... �� 
і Завдання і (1)

iз  

� .................. �� 
m Завдання m (1)

mз  
 
Таблиця 2 � Перелік завдань СВ2 

 
№ Назва завдань СВ2 (2)З  
1 Завдання 1 (2)

1з  
 ................... �� 
j Завдання j (2)

iз  
� .................. �� 
n Завдання n (2)

mз  
 
Таблиця 3 � Структурний простір взаємодії 
 

№ Назва СЕ S 
1 Структурн. елемент 1 s1 

 ...................  
u Структурн. елемент u su 
� .................. �. 
r Структурн. елемент r sr 
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Таблиця 4 � Функціональний простір взаємодії 
 

№ Назва ФЕ F 
1 Функц. елем. 1 f1 

 ...................  
k Функц. елем. k fk 
� .................. �. 
n Функц. елем. p fp 

 
Таблиця 5 � Структурний базис завдань СВ1 (1)

iS  
 

№ Завдання СЕ 
1 Завдання 1 11 12, ,...s s  
... ................... ...... 
і Завдання і 1 2, ,...i is s  

� .................. ...... 
m Завдання m 1 2, ,...m ms s  

 
Таблиця 6 � Структурний базис завдань СВ2 (2)

jS  
 

№ Завдання СЕ 
1 Завдання 1 11 12, ,...s s  
... ................... ...... 
j Завдання j 1 2, ,...j js s  

� .................. ..... 
n Завдання n 1 2, ,...n ns s  

 
Таблиця 7 � Функціональний базис завдань СВ1 (1)

iF  
 

№ Завдання ФЕ 
1 Завдання 1 11 12, ,...f f  
 ................... ...... 
і Завдання і 1 2, ,...i if f  

� .................. ...... 
m Завдання m 1 2, ,...m mf f  
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Таблиця 8 � Функціональний базис завдань СВ2 (2)
jF  

 
№ Завдання ФЕ 
1 Завдання 1 11 12, ,...f f  
 ................... ...... 
j Завдання j 1 2, ,...j jf f  

� .................. ..... 
n Завдання n 1 2, ,...n nf f  

 
Етап 1.6. Визначити структурний базис взаємодії. 

Структурний базис взаємодії відображається у вигляді пере-
ліку функціональних підрозділів СВ2 sB , які повинні взаємо-
діяти з  функціональним підрозділом us  СВ1, таблиця 9.  

Етап 1.7. Визначити функціональний базис взаємодії. 
Визначається перелік пар способів дій СВ1 та СВ2 fB , при за-
стосуванні яких доцільна взаємодія ОС1 та ОС2, таблиця 10.  

Таблиці вихідних даних (семантична форма): 
 
Таблиця 9 � Структурний базис взаємодії Bs 
 

№ СЕ СВ1 СЕ СВ2 
1 СЕ 1 11 12, ,...s s  
... ................... ...... 
u СЕ u 1 2, ,...u us s  
� .................. ...... 
r СЕ m 1 2, ,...r rs s  

 
Таблиця 10 � Функціональний базис взаємодії Bf 
 

№ ФЕ СВ1 ФЕ СВ2 
1 ФЕ 1 11 12, ,...f f  
... ................... ...... 
k ФЕ k 1 2, ,...k kf f  
� .................. ...... 
p ФЕ p 1 2, ,...p pf f  
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Таблиця 11 � Структурно-функціональний базис взаємодії Bsf 
 

№ СЕ СВ1 ФЕ СВ2 

1 СЕ 1 11 12, ,...f f  
... ................... ...... 
u СЕ u 1 2, ,...u uf f  
� .................. ...... 
r СЕ m 1 2, ,...r rf f  

 
Таблиця 12 � Функціонально-структурний базис взаємодії Bfs 
 

№ ФЕ СВ1 СЕ СВ2 

1 ФЕ 1 11 12, ,...s s  
 ................... ...... 

k ФЕ k 1 2, ,...k ks s  
� .................. ...... 
p ФЕ p 1 2, ,...p ps s  

 
Таблиці вихідних даних (алгебраїчна форма): 
 
Таблиця 13 � Матриці структурних базисів завдань СВ1,СВ2 

(1)Y , (2)Y  
 
Структурні базиси за-

вдань СВ1 

Структурні базиси за-
вдань СВ2 

№ 

1 2 � і � m 

№ 

1 2 � j � n 
1 (1)

11y  (1)
12y  � (1)

1iy  � (1)
1my  1 (2)

11y  (2)
12y  � (2)

1 jy  � (2)
1ny  

2 (1)
21y  (1)

22y  � (1)
2iy  � (1)

2my  2 (2)
21y  (2)

22y  � (2)
2 jy  � (2)

2ny  
� � � � � � � � � � � � � � 
u (1)

1uy  (1)
2uy  � (1)

uiy  � (1)
umy  u (2)

1uy  (2)
2uy  � (2)

ujy  � (2)
uny  

� � � � � � � � � � � � � � 
r (1)

1ry  (1)
2ry  � (1)

riy  � (1)
rmy  r (2)

1ry  (2)
2ry  � (2)

rjy  � (2)
rny  
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Таблиця 14 � Матриці функціональних базисів завдань СВ 
(1)X , (2)X  

 
Функц. базиси завдань 

ОС1 
Функц. базиси завдань 

ОС2 
№ 

1 2 � і � m 

№ 

1 2 � j � n 
1 (1)

11x  (1)
12x  � (1)

1ix  � (1)
1mx  1 (2)

11x  (2)
12x  � (2)

1 jx  � (2)
1nx  

2 (1)
21x  (1)

22x  � (1)
2ix  � (1)

2mx  2 (2)
21x  (2)

22x  � (2)
2 jx  � (2)

2nx  
� � � � � � � � � � � � � � 
k (1)

1kx  (1)
2kx  � (1)

kix  � (1)
kmx  k (2)

1kx  (2)
2kx  � (2)

kjx  � (2)
knx  

� � � � � � � � � � � � � � 
p (1)

1px  (1)
2px  � (1)

pix  � (1)
pmx  p (2)

1px  (2)
2px  � (2)

pjx  � (2)
pnx  

 
Таблиця 15 � Матриця структурного базису взаємодії 

1 2
( )s s

u uW w=  

 
 1 2 � u2 � r 

1 11
sw  12

sw  � 
21

s
uw  � 1

s
rw  

2 21
sw  22

sw  � 
22

s
uw  � 2

s
rw  

� � � �  � � 
u1 

11
s
uw  

1 2
s
uw  � 

1 2

s
u uw  � 

1

s
u rw  

� � � � � � � 
r 1

s
rw  2

s
rw  � 

2

s
ruw  � s

rrw  
 
Таблиця 16 � Матриця функціонального базису взаємодії 

1 2
( )f f

k kW w=  

 
 1 2 � k2 � p 

1 11
fw  12

fw  � 
21

f
kw  � 1

f
pw  

2 21
fw  22

fw  � 
22

f
kw  � 2

f
pw  

� � � �  � � 
k1 

11
f
kw  

1 2
f
kw  � 

1 2

f
k kw  � 

1

f
k pw  

� � � � � � � 
p 1

f
pw  2

f
pw  � 

2

f
pkw  � f

ppw  
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Таблиця 17 � Матриця структурно-функціонального базису 
взаємодії ( )ukZ z=  

 
СЕ\ФЕ 1 2 � p 

1 11z  12z  � 1pz  
2 21z  22z  � 2pz  
� � � � � 
r 1rz  2rz  � rpz  

 
Етап 1.8. Визначити структурно-функціональний ба-

зис взаємодії. Визначається перелік способів які може застосо-
вувати кожен  функціональний підрозділ Bsf, таблиця 11.  

Етап 1.9. Визначити функціонально-структурний ба-
зис взаємодії. Визначається перелік  функціональних підроз-
ділів Bfs, які застосовуються при реалізації кожного способу 
дій, таблиця 12.  

Етап 1.10. Перевести вихідні дані із семантичної в ал-
гебраїчну форму. Таблиці 5-11 приводяться до о матриць, що 
мають вид таблиця 13-17.  

Таким чином, при підготовці вихідних даних здійснюєть-
ся визначення завдань, структури та функцій аналізованих 
службово-бойових систем і побудова структурно-
функціональної моделі організації взаємодії у вигляді 12 таб-
лиць у семантичній формі (таблиці 1-12) та 5 таблиць у алгеб-
раїчній формі (матриць) (таблиці 13-17):  

Для коректного формування цих таблиць потрібно мати 
знання і практичні навички організації взаємодії конкретних 
службово-бойових систем у цілком визначених умовах їх дія-
льності.  

Розрахунок показників структурно-функціональної поді-
бності завдань суб�єктів взаємодії складається з 6 етапів, які 
проводяться у такій послідовності. 

Етап 2.1. Розрахувати значення елементів структурно-
функціональних базисів завдань СВ1 (1) (1) (1) (1)

iuk ik uk iuz x z y=  та СВ2: 
(2) (2) (2) (2)
juk jk uk juz x z y= . Результати розрахунків зводяться у табли-
цях 18, 19. 
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Таблиця 18 � Матриця структурно-функціонального базису 
завдання ОС1 Z(1) 

 
ФЕ (способи) СЕ 

1 .. k .. P 
 

b 

1 (1)
11iz  .. (1)

1i kz  .. (1)
1i pz  b1 

.. .. .. .. .. .. .. 
u (1)

1iuz  .. (1)
iukz  .. (1)

iupz  bj 

� � .. � .. � � 
r (1)

1irz  .. (1)
irkz  .. (1)

irkz  bn 

a a1 .. aі .. am ∑  
 
Таблиця 19 � Матриця структурно-функціонального базису 

завдання ОС2 Z(2) 
 

ФЕ (способи) СЕ 
1 .. k .. P 

 
b 

1 (2)
11jz  .. (2)

1j kz  .. (2)
1j pz  b1 

.. .. .. .. .. .. .. 
u (2)

1juz  .. 2)
iukz  .. (2)

jupz  bj 

� � .. � .. � � 
r (2)

1jrz  .. 21)
jrkz  .. (2)

jrkz  bn 

a a1 .. aі .. am ∑  
 
Таблиця 20 � Структурно-функціональний базис завдань 

ОС1 (1)
iSF  

 
№ Структурні 

елементи 
Функціональні 
елементи 

1 СЕ1 ФЕі11, ФЕі12,... 
... ........ .................... 
k СЕu ФЕі21, ФЕі22,... 
� �� �������� 
p СЕr ФЕіr1, ФЕіr2,... 
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Таблиця 21 � Структурно-функціональний базис завдань 
ОС2 (2)

jSF  
 

№ Структурні 
елементи 

Функціональні 
елементи 

1 СЕ1 ФЕj11, ФЕj12,... 
... ........ .................... 
k СЕu ФЕj21, ФЕj22,... 
� �� �������� 
p СЕr ФЕjr1, ФЕjr2,... 

 
Надалі ці таблиці переводяться у семантичну форму 

(таблиця 20, 21), що значно полегшує їх аналіз. 
Ручний розрахунок СФБЗ досить трудомісткий. Тому цю 

операцію доцільно виконувати на ПЕОМ, наприклад, у сере-
довищі Mathcad-11. 

Етап 2.2. Сформувати матрицю перетинів функціональ-
них базисів завдань суб�єктів взаємодії (1) (2)

i jF F∩ , i I∈ , j J∈  
(таблиця 22). 

Етап 2.3. Розрахувати компоненти матриці коефіцієнтів 
функціональної подібності завдань за такою методикою: 

1) сформувати матрицю ( )ijG g= , яка відображає кіль-
кість співпадаючих елементів функціональних базисів різних 
завдань (таблиця 23);  

2) розрахувати суми елементів кожного рядка і кожного 

стовпця матриці 
1

m

j ij
i

b g
=

= ∑ , 
1

n

i ij
j

a g
=

= ∑  і записати їх у крайній 

нижній рядок та крайній правий стовпець таблиці 23. 
3) розрахувати матрицю коефіцієнтів функціональної 

подібності завдань (таблиця 2.24) за формулою 
 

 ijf
ij

i j ij

g
k

a b g
=

+ −
, і=1,2,�,m; j=1,2,�,n. (1) 

 
Етап 2.4. Сформувати матрицю перетинів структурних 

базисів завдань суб�єктів взаємодії (1) (2)
i jS S∩ , i I∈ , j J∈  (таб-

лиця 25). 
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Етап 2.5. Розрахувати компоненти матриці коефіцієнтів 
структурної подібності завдань за такою методикою: 

1) сформувати матрицю ( )ijD d= , яка відображає кіль-
кість співпадаючих елементів структурних базисів різних за-
вдань (таблиця 26);  

2) розрахувати суми елементів кожного рядка і кожного 
стовпця матриці 

 

 
1

m

j ij
i

b d
=

= ∑ , 
1

n

i ij
j

a d
=

= ∑ ; (2) 

 
Проміжні та кінцеві результати розрахунку показників 

структурної та функціональної подібності завдань суб�єктів 
взаємодії СВ1 і СВ2: 

 
Таблиця 22 � Матриця перетинів функціональних базисів 

завдань СВ1 і СВ2 
 

ФБЗ СВ1 

1 .. і .. m 
ФБЗ 
СВ2 

(1)
1F  .. (1)

iF  .. (1)
mF  

(2)
1F  (2) (1)

1 1F F∩  .. (2) (1)
1 iF F∩  .. (2) (1)

1 mF F∩  
� � .. � .. � 

(2)
jF  (2) (1)

1`jF F∩  .. )1(
i

)2(
j FF ∩  .. (2) (1)

j mF F∩  
� � .. � .. � 

(2)
nF  (2) (1)

1`nF F∩  .. (2) (1)
n iF F∩  .. (2) (1)

n mF F∩  
 
Таблиця 23 � Кількість співпадаючих елементів функціона-

льних базисів завдань 
 

Завдання СВ1 Завд 
СВ2 1 .. і .. m 

 
b 

1 g11 .. g1і .. g1m b1 
.. .. .. .. .. .. .. 
j gj1 .. gjі .. gjm bj 

� � .. � .. � � 
n gn1 .. gnі .. gnm bn 
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Таблиця 24 � Матриця коефіцієнтів функціональної подіб-
ності завдань f

jik (%) 
 

Завдання СВ1 Завд 
СВ2 1 .. і .. m 

1 11
fk  .. 1

f
ik  .. 1

f
mk  

.. .. .. .. .. .. 
j 1

f
jk  .. f

jik  .. f
jmk  

.. .. .. .. .. .. 
n 1

f
nk  .. f

nik  .. f
nmk  

 
Таблиця 25 � Матриця перетинів структурних базисів за-

вдань СВ1 і СВ2 
 

СБЗ ОС1 
1 � i � m 

 
СБЗ ОС2 

(1)
1S  � (1)

1S  � (1)
1S  

(2)
1S  (2) (1)

1 1S S∩  (2)
1S  (2) (1)

1 1S S∩  (2)
1S  (2) (1)

1 1S S∩  
� � � � � � 

(2)
jS  (2) (1)

1`jS S∩  (2)
jS  (2) (1)

1`jS S∩  (2)
jS  (2) (1)

1`jS S∩  
� � � � � � 

(2)
nS  (2) (1)

1`nS S∩  (2)
nS  (2) (1)

1`nS S∩  (2)
nS  (2) (1)

1`nS S∩  
 
Таблиця 26 � Кількість співпадаючих елементів функціона-

льних базисів завдань 
 

Завдання СВ1 Завд 
СВ2 1 .. і .. m 

 
b 

1 d11 .. d1і .. d1m b1 
.. .. .. .. .. .. .. 
j d1 .. djі .. djm bj 

� � .. � .. � � 
n dn1 .. dnі .. dnm bn 
a a1 .. aі .. am  
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Таблиця 27 � Матриця коефіцієнтів функціональної подіб-
ності завдань s

jik (%) 
 

Завдання ОС1 Завд 
ОС2 1 .. і .. m 

1 11
sk  .. 1

s
ik  .. 1

s
mk  

.. � .. � .. � 
j 1

s
jk  .. s

jik  .. s
jmk  

.. � .. � .. � 
n 1

s
nk  .. s

nik  .. s
nmk  

 
3) розрахувати коефіцієнти структурної подібності за-

вдань (таблиця 2.27) за формулою 
 

 ijs
ij

i j ij

d
k

a b d
=

+ −
, і=1,2,�,m; j=1,2,�,n. (3) 

 
Етап 2.6. Розрахувати значення показників структурно-

функціональної подібності завдань суб�єктів взаємодії 
sf
ijk , 1sf

ijk , 2sf
ijk за формулами (4-6) 

 

 
( )

(1) (1)
(1) (1) 1, 2,
1 2 1

1, 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1)
1, 2, 1, 2,

1 1

1
( )

p

i k i k
i if k

i i p p
i j

i k i k i k i k
k k

x xF F
k

F F x x x x
=

= =

= =
+ −

∑

∑ ∑

∩

∪
 (4) 

 

 
( )

(2) (2)
(2) (2) 1 2
1 2 1 1

1, 2 (2) (2) (2) (2) (2) (2)1 2 1 2 1 2
1 1

2
( )

pr

i uk i uk
i isf u k

i i pr
i i

i uk i uk i uk i uk
u k

z zSF SF
k

SF SF z z z z
= =

= =

= =
+ −

∑∑

∑∑

∩

∪
 (5) 

 

 1 1 2 2 1 2 1 2

1 2 1 2

(1) (1) (1) (2) (2) (2)
, 1 1, 1 , 1 , 2 2, 2 , 2

(1) (2)
1, 1 2, 2

s f
iju k u k u u i u u k i k k k j u u k j k

s f
u u iu k k k ju k

h w y z x w y z x

w z w z

= =

=
, (6) 

де u1 � номер структурного елемента СВ1; u2 � номер структу-
рного елемента СВ2; k1 � номер функціонального елемента 
СВ1; k2 � номер функціонального елемента СВ2; і � номер за-
вдання СВ1; j � номер завдання СВ2; (1) (1) (1) (1)

1, 1 , 1 1, 1 , 1iu k i u u k i kz y z x= , 
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(2) (2) (2) (2)
2, 2 , 2 2, 2 , 2ju k j u u k j kz y z x=  − структурно-функціональні базиси за-

вдань і, j. 
Показники структурно-функціональної подібності за-

вдань суб�єктів взаємодії у загальному вигляді представлені у 
таблицях 28, 29, 30. 

Проміжні та кінцеві результати розрахунку показників 
структурно-функціональної подібності завдань суб�єктів взає-
модії: 

 
Таблиця 28 � Матриця коефіцієнтів структурно-функціона-

льної подібності завдань СВ1 і СВ2, { }sf sf
jiK k= , (%) 

 
Завдання ОС2 Завд 

ОС1 1 .. j .. n 
1 11

sfk  .. 1
sf
jk  .. 1

sf
nk  

.. � .. � .. � 
і 1

sf
ik  .. sf

ijk  .. sf
ink  

.. � .. � .. � 
m 1

sf
mk  .. sf

mjk  .. sf
mnk  

 
Таблиця 29 � Матриця коефіцієнтів структурно-функціона-

льної подібності різних завдань СВ1, 
1 2

1 1{ }sf sf
i iK k= , (%) 

 
Завдання ОС1 Завд 

ОС1 1 .. і2 .. m 
1 11

sfk  .. 
21

sf
ik  .. 1

sf
mk  

.. � .. � .. � 
і1 

11
sf
ik  .. 

1 2

sf
i ik  .. 

1

sf
i mk  

.. � .. � .. � 
m 1

sf
mk  .. sf

mik  .. sf
mmk  

 
Таким чином, розрахунок значень показників структур-

но-функціональної подібності завдань суб�єктів взаємодії пе-
редбачає формування таблиць структурно-функціональних 
базисів завдань, проміжних та кінцевих результатів розраху-
нку показників структурної та функціональної подібності за-
вдань суб�єктів взаємодії та проміжних та кінцевих результа-
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тів розрахунку показників структурно-функціональної подіб-
ності завдань суб�єктів взаємодії. 

 
Таблиця 30 � Матриця коефіцієнтів структурно-функціона-

льної подібності різних завдань СВ2, 
1 2

2 2{ }sf sf
j jK k= , (%) 

 
Завдання ОС2 Завд 

ОС2 1 .. j2 .. n 
1 21

sfk  .. 
22

sf
jk  .. 2

sf
nk  

.. � .. � .. � 
j1 

11
sf
jk  .. 

1 2

sf
j jk  .. 

1

sf
i nk  

.. � .. � .. � 
n 1

sf
nk  .. sf

nik  .. sf
nnk  

 
Розрахунок значень показників повноти організації вза-

ємодії службово-бойових систем складається з 7 етапів, які 
проводяться у такій послідовності. 

Етап 3.1. Визначити пріоритетні напрямки структурно-
функціональної взаємодії. 

Розглядається пара структурно-функціональних елемен-
тів (СФЕ) структурно-функціональних базисів завдань ОС1 та 
ОС2. Рішення про доцільність відпрацювання взаємодії між 
цими двома структурно-функціональними елементами при-
ймається, якщо взаємодія доцільна як при застосуванні двома 
відповідних способів дій так і між двома  функціональними 
підрозділами, що складають цей напрямок. У протилежному 
випадку, тобто коли, згідно із таблиць 19 або 20, визначена 
недоцільність взаємодії між функціональними підрозділами 
чи способами, структурно-функціональна взаємодія по даному 
напрямку вважається не доцільною. 

Для виконання даної операції у якості вихідних даних 
необхідно мати структурний базис взаємодії 

1 2 1 2( ), ,s s
u uW w u R u R= ∈ ∈ , функціональний базис взаємодії 

1 2 1 2( ), ,f f
k kW w k P k P= ∈ ∈ , структурно-функціональні базиси за-

вдань ОС1 і ОС2: (1) (1)( )i iukZ z= , (2) (2)( )j jukZ z= .  
Пріоритетні напрямки структурно-функціональної взає-

модії визначаються шести індексною матрицею 
1 1 1 2 1 2 2 2

(1) (2)
1 1 2 2( )sf s f

ij iu k u u k k ju kw u k u k z w w z= , елементи якої мають значення 
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1, якщо організація взаємодії на напрямку 1 1 2 2( ) ( )iu k ju k⇔ до-
цільна, і 0, якщо недоцільна. 

Вони визначаються для кожної пари завдань суб�єктів 
взаємодії, тобто для кожного напряму між цільової взаємодії. 

Етап 3.2. Обчислити кількість пріоритетних напрямків 
структурно-функціональної взаємодії, реалізація яких потріб-
на при виконанні і-го завдання ОС1 та j-го завдання ОС2 

 

 
1 1 1 2 1 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2

(1) (2)
1 1 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1
( )

p p p pr r r r
sf s f

ij ij iu k u u k k ju k
u k u k u k u k

C w u k u k z w w z
= = = = = = = =

= =∑∑∑∑ ∑∑ ∑ ∑  (7) 

 
Матриця пріоритетних напрямів між цільової взаємодії 

приведена у таблиці 31. 
Етап 3.3. Розрахувати загальну кількість напрямків 

взаємодії, які потрібно налагодити (реалізувати) при її органі-
зації 

 

 
1 1

m n

ij
i j

N C
= =

= ∑∑  (8) 

 
Етап 3.4. Визначити напрямки взаємодії, що дійсно від-

працьовані для виконання і-го завдання ОС1 та j-го завдання 
ОС2 та обчислити їх загальну кількість (0)

ijC .  
Етап 3.5. Розрахувати загальну кількість відпрацьова-

них напрямків взаємодії. 
 

 (0) (0)

1 1

m n

ij
i j

N C
= =

= ∑∑  (9) 

 
Етап 3.6. Розрахувати значення показника повноти ор-

ганізації взаємодії 
 

 

(0)
(0)

1 1

1 1

m n

ij
i j

m n

ij
i j

C
NE
N C

= =

= =

= =
∑∑

∑∑
 (10) 
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Таблиця 31 � Матриця пріоритетних напрямів між цільової 
взаємодії 

 
Завдання ОС2 Завдання 

ОС1 1 2 3 � j � n 
1 С11 С12 С13 � С1j � С1n 
2 С21 С22 С23 � С2j � С2n 
� � � � � � � � 
і Сj1 Сj2 Сj3 � ijC  � Сjn 

� � � � � � � � 
m Сm1 Сm2 Сm3 � Сmj � Сmn 

 
Етап 3.7. Одержати матрицю часткових показників пов-

ноти організації взаємодії при виконанні різних завдань ОС1 
та ОС2 (таблиця 32) 

 

 
(0)
ij

ij
ij

C
p

C
= , i I∈ , j J∈  (11) 

 
Таблиця 32 � Матриця часткових показників повноти орга-

нізації взаємодії 
 

Завдання ОС2 Завдання 
ОС1 1 2 3 � j � n 

1 p11 p12 p13 � p1j � p1n 
2 p21 p22 p23 � p2j � p2n 
� � � � � � � � 
і pj1 pj2 pj3 � pij � pjn 

� � � � � � � � 
m pm1 pm2 pm3 � pmj � pmn 

 
Таким чином, проведені дослідження дозволяють сфор-

мувати методику структурно-функціонального аналізу взає-
модії з визначенням показників структурно-функціональної 
подібності завдань суб�єктів взаємодії та показників повноти 
організації взаємодії службово-бойових систем. 

Застосування методики математичного моделювання 
для структурно-функціонального аналізу системи взаємодії 
при ліквідації НС дає можливість за допомогою відповідного 
програмного забезпечення [11] визначити найбільш важливі 
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напрямки взаємодії між частинами та підрозділами внутрі-
шніх військ МВС України та формуваннями сил цивільного 
захисту. 

Аналіз проведений за визначеною методикою дозволить 
удосконалити організаційне забезпечення розробки оператив-
них документів у сфері взаємодії, а також може бути викорис-
таний під час розробки відповідних систем підтримки прийн-
яття рішень. 
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Неклонский И.М. 
Методика структурно-функционального анализа организа-

ции взаимодействия между частями и подразделениями внут-
ренних войск МВД Украины и формированиями сил граждан-
ской защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Предложена методика структурно-функционального анализа ор-
ганизации взаимодействия между частями и подразделениями внутрен-
них войск МВД Украины и формированиями сил гражданской защиты, 
что позволит усовершенствовать организационное обеспечение взаимо-
действия между подразделениями различного подчинения при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 

Ключевые слова: взаимодействие, структурно-функциональный 
анализ 
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ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 

МОНИТОРИНГА ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
В работе предложен подход к определению оптимального 
количества и мест размещения средств мониторинга тепло-
вых полей полигонов твердых бытовых отходов. Данный 
подход основывается на декомпозиции данной задачи на со-
ставляющие, связанные с оптимизационным покрытием за-
данных областей различными видами геометрических объ-
ектов. 
 
Ключевые слова: полигон твердых бытовых отходов, опти-
мальное покрытие 
 
Постановка проблемы. Обращение с твердыми быто-

выми отходами (ТБО) является одной из составных частей 
сферы обращения с отходами, имеющей свои особенности и 
социально значимые проблемы. Нарастающий поток твердых 
бытовых отходов и дефицит мест их захоронения, которые к 
тому же не обеспечивают защиту окружающей среды от их 
влияния, вызывает необходимость упорядочения всех звеньев 
сферы обращения с ТБО, в том числе мониторинг мест их за-
хоронения. Этот вопрос приобретает особое значение вследст-
вие того, что ежегодно расширяется площадь существующих 
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свалок и полигонов твердых бытовых отходов. Следует отме-
тить, что одной из важнейших составляющих процесса мони-
торинга полигонов ТБО является мониторинг пожарной и 
техногенной безопасности данных объектов. В связи с этим, 
одной из задач, направленных на решение проблемы монито-
ринга пожарной и техногенной безопасности полигонов ТБО, 
является задача оптимального размещения технических 
средств мониторинга тепловых полей полигонов ТБО. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Анализ литературных источников по вопросам мониторинга 
полигонов ТБО, например [1-6], позволил сделать вывод, что в 
основном рассматриваются экологические аспекты монито-
ринга данных объектов. При этом вопросы мониторинга по-
жарной и техногенной безопасности полигонов ТБО остаются 
не исследованными. В работе [7] приведена математическая 
модель оптимального размещения технических средств мони-
торинга тепловых полей полигонов ТБО, отмечены особенно-
сти разработанной модели, а также сделаны выводы о необхо-
димости разработки подхода к решению данной актуальной 
задачи. 

Постановка задачи и ее решение. Целью данной ра-
боты является разработка подхода к оптимизации размеще-
ния средств мониторинга тепловых полей полигонов ТБО. 

В работе [7] показано, что задача размещения средств 
мониторинга тепловых полей полигонов ТБО может быть све-
дена к классу задач оптимизационного геометрического про-
ектирования, а именно, к задаче оптимального покрытия за-
данного многогранника 0S  набором цилиндров iS , = …1, ,i N . 
Математическая модель оптимального покрытия 0S  объекта-
ми iS  имеет следующий вид 

 
 ( )

∈
=* argmin

u W
u N u ; { }= ; ;i i iu x y z ; = …1, ,i N ; (1) 

 
где W  

 

 
{ } { }

{ })

ω
=

⎛
⎜
⎜
⎝

→

…
∪

1

0,1 0,1 0,1 0, 0, 0,

0 0 0

, ; ; ; ; ; ; , 0;0;0 ,

; ; max

N

i
i

n n n
S

p x y z x y z V

x y z

; (2) 
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 { } { } { } { }( )ω →; , ; , ; ; , ; ; mini i j j i i i j j jR L R L x y z x y z ; (3) 
 = …1, ,i N ; = + …1, ,j i N ; 

 
 { } { } { }( )ω →; , , ; ; , ; ; min

v t t tti i S i i i v v vR L p x y z x y z ; (4) 

 = …1, ,i N ; = …1,2, ,t q ; 
 

 { } { }( )ρ ∈⎡ ⎤⎣ ⎦min max; ; , ; ; ;i i i j j jx y z x y z R R ; (5) 
 

 { }( )ρ ≥0 0; ; ;i i ix y z frS R . (6) 
 
В модели (1)÷(6) выражение (1) представляет собой фун-

кцию цели задачи, причем { }= ; ;i i iu x y z , = …1, ,i N  - парамет-
ры размещения технических средств мониторинга тепловых 
полей ТБО; (2) � условие максимального покрытия области 

0S , в котором p  - форма и размеры объекта 
=
∪

1

N

i
i

S , причем дан-
ный объект рассматривается в глобальной системе координат, 
{ }0, 0, 0,; ;k k kx y z , = …1, ,k n , - вершины многогранника 0S  в ло-
кальной системе координат; выражение (3) представляет со-
бой условие минимизации области пересечения объектов по-
крытия iS  и jS , где iR  и iL , соответственно, радиус и длина 
цилиндра; (4) � условие минимизации области пересечения 
объектов покрытия iS  и областей запрета 

tvS , = …1,2, ,t q  (об-
ласть запрета может представлять собой, например, систему 
отбора биогаза); выражение (5) представляет собой ограниче-
ние на допустимые расстояния (минимальные и максималь-
ные) между техническими средствами мониторинга; (6) � ог-
раничение на расстояние от средства мониторинга до границы 
области 0S , причем ( )ρ .  - расстояние в евклидовой метрике. 

Необходимо отметить, что ограничения (2)÷(4) могут быть 
представлены с помощью модифицированной ω -функции, 
аналитическое выражение для которой приведено в работе [7]. 

Анализ области допустимых решений задачи (1)÷(6) по-
зволил разработать следующий подход к определению опти-
мального количества технических средств мониторинга теп-
ловых полей ТБО. 
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Прежде всего, была выполнена декомпозиция задачи 
(1)÷(6) на следующие составляющие: 

- задача оптимального покрытия заданной области 
(многоугольника '

0S ) кольцами толщиной Δ = −max minR R R ; 
- задача оптимального покрытия заданной области 

(многоугольника ''
0S ) прямоугольниками фиксированной ши-

рины. 
Здесь многоугольники '

0S  и ''
0S  представляют собой соот-

ветствующие проекции многогранника 0S . 
 

 
 
Рис. 1 � Формирование объекта '

0,1S  
 
Рассмотрим метод решения задачи оптимального покры-

тия заданной области кольцами толщиной ΔR . Прежде всего, 
формируется объект '

0,1S , границы которого параллельны гра-
ницам '

0S  и находятся от них на расстоянии 0R  (рис. 1). Опре-
деляем нижнюю оценку количества колец '

iS , центры которых 
могут принадлежать стороне AB  объекта '

0,1S  
 

 ⎡ ⎤
= +⎢ ⎥
⎢ ⎥

' 1
1

max

1lN
R

; (7) 

 
где 1l  - длина стороны AB  объекта '

0,1S . Размещаем получен-
ное количество колец так, чтобы их центры принадлежали 
стороне AB  объекта '

0,1S  и при этом выполнялось условие (5) 
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данной задачи. Проводим горизонталь 2l  через точки 1P  и '
1N

P  
так, как это показано на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2 � Покрытие области '

0S  
 
Следует отметить, что на данной горизонтали необходи-

мо разместить центры колец '
jS , = + …' '

1 21, ,j N N , при этом ус-
ловия (5) и (6) не нарушаются. Количество объектов '

2N  опре-
деляется аналогично выражению (7). 

Таким образом, выполняется полное покрытие области 
'
0S , а количество объектов покрытия определяется выражени-

ем 
 

 
=

= ∑' '

1

ln

k
k

N N ; (8) 

 
где ln  - количество горизонталей в области '

0S . 
Что касается задачи оптимального покрытия области ''

0S  
набором прямоугольников, то подход к ее решению может ос-
новываться на использовании метода, предложенного в работе 
[8]. 

Пусть в результате решения данной задачи получено ко-
личество объектов покрытия, которое равно ''N  (рис. 3), при 
этом длина ξL  прямоугольников ξ

''S , ξ = … ''1, ,N  не должна 
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превышать максимально допустимой, т.е. ξ ≤ maxL L . Тогда 
значение целевой функции задачи будет равно = ⋅' ''N N N , 
при этом выполняются все требования задачи (2)÷(6). 

 

 
 
Рис. 3 � Покрытие области ''

0S  
 
Следует отметить, что трудоемкость предложенного ме-

тода описывается линейной функцией, что обеспечивает его 
высокое быстродействие. 

Выводы. В данной работе разработан подход к опреде-
лению оптимального количества технических средств монито-
ринга тепловых полей ТБО, который основывается на деком-
позиции данной задачи на составляющие, связанные с опти-
мизационным покрытием заданных областей различными ви-
дами геометрических объектов. Дальнейшие исследование бу-
дут направлены на разработку программного обеспечения для 
решения вышеуказанной задачи. 
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Олениченко Ю.А., Соболь О.М., Коссе А.Г. 
Підхід до оптимізації розміщення засобів моніторингу теп-

лових полів полігонів твердих побутових відходів 
В роботі запропоновано підхід до визначення оптимальної кілько-

сті та місць розташування засобів моніторингу теплових полів полігонів 
твердих побутових відходів. Даний підхід ґрунтується на декомпозиції  
даної задачі на складові, що пов�язані з оптимізаційним покриттям за-
даних областей різними видами геометричних об�єктів. 

Ключові слова: полігон твердих побутових відходів, оптимальне 
покриття 
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Olenychenko Yu.A., Sobol A.N., Kosse A.G. 
Approach to optimization placement of devices for monitoring 

thermal fields in refuse dumps 
In this paper the approach to definition the optimum number and 

placement of devices for monitoring thermal fields in refuse dumps is given. 
This approach is based on the decomposition of the task into components as-
sociated with the optimization covering of specified areas different kinds of 
geometric objects. 

Key words: refuse dump, optimum covering 
 
 
 

УДК 519.2  
 

Паніна О.О., викл., НУЦЗУ, 
Гусєва Л.В., викл., НУЦЗУ 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ЙМОВІРНОСНО-ДЕТЕРМІНІСТИЧНОЇ 
МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ 

(представлено д-ром техн. наук Комяк В.М.) 
 
Для оцінки наслідків надзвичайних ситуацій природного й 
техногенного характеру на об'єктах промисловості пропону-
ється використання ймовірносно-детерміністичних моделей, 
що дозволить вирішувати задачу оцінки розповсюдження 
зовнішніх впливів по структурних компонентах об'єкта, а 
також урахувати вплив НС на якісний стан елементів об'єк-
та 
 
Ключові слова: ймовірносно-детерміністична модель, зва-
жений граф, імовірнісна оцінка ризику, синергетика, керу-
вання ризиками 
 
Постановка проблеми. Об'єкти хімічної промисловості 

відносяться до складних технічних систем, актуальною про-
блемою для яких є достовірне й своєчасне передбачення, про-
гнозування й запобігання надзвичайних ситуацій (НС), які 
можуть призвести до позаштатного режиму, аварії, катастро-
фи або суттєво вплинути на працездатність, живучість, безпе-
ку таких об'єктів. Можливість появи й результати дій НС, ви-
значається випадковими й хаотичними процесами, які по ме-
ханізмах впливу характеризуються, як ризики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Об'єкти 
хімічної промисловості належать до систем з ризиком виник-
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нення НС, тому актуальним є розробка адекватних математи-
чних моделей, які дозволяють оцінювати надійність системи в 
цілому, прогнозувати її поводження під впливом вражаючих 
факторів НС, так як класична теорія надійності [1] не надає 
необхідних інструментів дослідження якості функціонування 
складних систем в умовах НС. Також актуальними є розробка 
методів підвищення або збереження опірності систем, що фу-
нкціонують в умовах вражаючих впливів НС. 

Моделювання поводження складних систем дозволяє до-
слідити особливості їх функціонування в різних умовах, наді-
ляти їх необхідними характеристиками й знижувати ризик 
виникнення НС. Для моделювання систем зі складною струк-
турою використовуються методи теорії зважених графів [2], що 
дозволило виявити ряд ефектів самоорганізації в поводженні 
систем й зрозуміти залежність живучості системи від її струк-
тури. 

Використання імовірнісних оцінок ризику для аналізу 
стану безпеки об'єкта � одне з найбільш дискусійних напря-
мків у теорії безпеки, що відзначається в роботах В. Маршал-
ла, Є.Дж. Хенлі, Х. Кумамото, Н.П. Бусленко, П.Г. Бєлова й 
інших авторів. Нормативні документи [4] рекомендують із обе-
режністю ставитися до застосування кількісних показників 
ризику як критеріїв безпеки, враховуючи складність розгля-
нутих об'єктів і більшу невизначеність використовуваної для 
розрахунків інформації [5, 6, 7]. Разом з тим, такі показники 
використовуються як нормовані критерії пожежної безпеки [8, 
9]. 

Постановка завдання та його вирішення. З позиції 
класичних моделей теорії надійності система вивчається ізо-
льовано від навколишнього середовища. У статті зроблена 
спроба обійти дане обмеження, при цьому досліджувану сис-
тему пропонується представляти у вигляді графа, а зовнішній 
вплив у вигляді імпульсного впливу.  

Якщо розглянути проблему з погляду теорії самооргані-
зації � синергетики [10] і теорії керування ризиками [11], у 
математичній моделі досліджуваної системи повинні бути 
представлені основні елементи по поведінці яких можна віро-
гідно судити про всю систему. Проведення досліджень без де-
талізації систем, процесів і явищ у них, прийнято називати 
системним синтезом [12]. Роботами В.В. Кульби, Т.С. Ахроме-
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ева, С.П. Курдюмова, Д.А. Кононова, Г.Г. Малинецкого, А.А. 
Самарського, А.Н. Шубіна та ін. підтверджується результати-
вність використання даного підходу.  

Усяку складну технічну систему з погляду концепції без-
пеки, слід вивчати із трьох основних позицій: надійності, жи-
вучості, безпеки системи. Кожна із цих позицій по-різному 
описує зв'язок і взаємодія системи з навколишнім середови-
щем. Дослідження перерахованих властивостей системи до-
зволяє зменшити ризик виникнення НС. 

Використаємо позначення для всякого кінцевого графа 
 

 ( ),G V E= , (1) 
 

де { }, 1,iV v i n= =  − безліч вершин, а ( ){ },E e v u= =  � безліч 
його ребер [13]. 

Поширення впливу від одного елемента системи до ін-
шого, на графові системи задано орієнтованим ребром, що має 
певний початок і кінець.  

Надійністю елемента системи будемо вважати ймовір-
ність ( )P t T< , де елемент буде працездатний протягом часу 
T  з моменту початку експлуатації. 

Таким чином, на оргграфі системи для вершини 
{ }, 1,2, ,iv V i n∈ ∈ …  її вагою є величина ( ) ( )

ii vw t P t T= < , що ха-
рактеризує надійність елемента системи. Вагою дуги 
( ),i jv v E∈  є величина 

 
 ( ) { }, , 1,2, , ,i j ijw v v j n i jε= ∈ ≠… . (2) 

 
Число 0 1ijε< < , зі знаком �+�, є частка переданого впли-

ву, що зберігся при переході від вершини iv  до вершини jv . 
Процес зміни ваги вершин графа системи можна відбити 

імпульсним впливом, який визначається імпульсом: ( )jimp t , 
{ }1,2, ,j n∈ …  у дискретному часі t=0,1,2,3�, який задається 

відношенням 
 

 ( ) ( ) ( )1j j jimp t w t w t= −  при t>0. (3) 
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Тоді для 0t ≥  для i-ої вершини графа G визначимо імпу-
льсні впливи 

 

 ( ) ( ) ( )
deg

1
1

iv

i i ji j
k

w t w t imp tε
=

+ = ∏ , (4) 

 
або 

 

 ( ) ( )
deg

1
1

iv

j ji j
k

imp t imp tε
=

+ = ∏ , (5) 

 
де deg iv � число вхідних у вершину iv  дуг. 

Формули (3), (4) і (5) задають зміни ваг вершин графа 
G=(V,E), тим самим, визначаючи динаміку поширення зовні-
шніх впливів по системі. 

Автономний імпульсний вплив на зваженому оргграфе G 
визначимо за правилом (3) з вектором початкових значень 

 
 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 20 0 , 0 , , 0nW w w w= …  

 
і вектором імпульсів 

 
 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 20 0 , 0 , , 0nimp imp imp imp= … . (6) 

 
Автономний імпульсний вплив у парі з вектором почат-

кових значень описує стан системи в початковий момент часу, 
коли під вплив зовнішніх вражаючих впливів попадають усі 
або частина елементів системи. 

Автономний імпульсний вплив, у якому вектор 
( ) ( )( )0 1,1, 0 , ,1iimp imp= … , ( )0 0ip > , має тільки i-ту відмінну 

від одиниці компоненту, назвемо простим впливом з початко-
вою вершиною iv V∈ . Простий імпульсний вплив описує стан 
системи в початковий момент часу, коли зовнішній вплив 
вражає один з елементів системи � той, який відповідає i-ій 
вершині графа системи. 

Відповідно до описаного імпульсного впливу на оргграфі 
можна ввести різні критерії (ознаки) досягнення системою 
граничного стану. Приміром, можна вважати, що система пе-
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ребуває в граничному стані, якщо надійність одного або декі-
лькох найбільш значимих елементів системи нижче деякого 
припустимого рівня. Цей рівень будемо називати критичним 
рівнем надійності елемента. Уведений критерій чітко розділяє 
докритичний й закритичний стан елемента системи. Якщо 
надійність елемента нижче критичного рівня, то елемент не в 
змозі функціонувати необхідний час із необхідною якістю.  

Представлення досліджуваної системи у вигляді зваже-
ного за правилом (2) графа G=(V,E) і формалізація зовнішньо-
го впливу на систему як автономного імпульсного впливу (3)−
(6) визначає модель поширення вражаючих впливів НС по си-
стемі. 

Детальне дослідження побудованої моделі дає можли-
вість дослідити, як зовнішній вплив поширюється за структу-
рою системи й впливає на якісний стан її елементів. 

Висновки. Істотною особливістю побудованої моделі є 
припущення можливості виходу з ладу найбільш надійних 
елементів при поширенні імпульсних впливів по системі. Цей 
факт підкреслює пряму залежність надійності елемента від 
його положення в структурі, а також залежність живучості 
всієї системи від обраної структури при проектуванні. Запро-
понована в статті математична модель поширення зовнішніх 
впливів по системі дозволяє пояснити ряд явищ, які спостері-
гаються у складних технічних системах при попаданні їх в 
аварійну ситуацію. 
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Применение вероятностно-детерминистической модели для 
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Для оценки последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на объектах промышленности предлагается ис-
пользование вероятностно- детерминистических моделей. Это позволит 
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ситуаций на качественное состояние элементов объекта. 
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solve the problem of estimating the distribution of external influences on the 
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pact of emergencies on the qualitative state of the object. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ 
ДЖЕРЕЛ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ В ЗОНАХ 

РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 
(представлено д-ром техн. наук Абрамовим Ю.О.) 

 
На основі аналізу існуючих засобів для визначення локалі-
зації джерел гама-випромінювання запропонована схема 
для визначення напрямку на джерело гама-випромінюван-
ня, що дозволяє удосконалити процес відшукання місця 
знаходження джерел γ-випромінювання в зонах радіаційно-
го забруднення 
 
Ключові слова: джерело гама-випромінювання, локаліза-
ція джерела випромінювання, гама-спектр, щільність потоку 
гама-квантів, коефіціент послаблення, кут напрямку на 
джерело 
 
Постановка проблеми. Згідно з «Положенням про єди-

ну державну систему запобігання і реагування на надзвичай-
ні ситуації техногенного та природного характеру», затвер-
дженого постановою КМУ №1198 від 03.08.1998 року, одним з 
основних завдань цивільного захисту є збір та аналітичне 
опрацювання інформації про надзвичайні ситуації (НС), оцін-
ка та прогноз їх наслідків [1]. Ці питання вирішуються в про-
цесі моніторингу НС, який включає: моделювання, безперерв-
ні  спостереження та виявлення й вимір джерел небезпеки, 
прийняття рішень. 

Розв�язання цих завдань неможливе без створення ефек-
тивної системи моніторингу НС, основними задачами якої по-
винні бути: 

1. Отримання достовірної інформації щодо можливості 
виникнення джерела надзвичайної ситуації, його місця, часу і 
характеристик. 

2. Оцінка обстановки (інженерної, пожежної, радіацій-
ної, хімічної, медико-біологічної та інш.). 

3. Оцінка можливих масштабів і наслідків надзвичайної 
ситуації. 
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4. Оцінка можливих соціально-економічних наслідків 
(втрати, збитки). 

5. Оцінка параметрів (показників) ризику і побудова 
карт (полів) ризику. 

Система моніторингу НС в Україні ґрунтується на відпо-
відній нормативно-правовій базі, яка визначає основні органі-
заційні та правові основи моніторингу, включаючи принципи 
побудови, завдання, склад сил і засобів щодо його реалізації 
та порядок його здійснення у межах завдань Єдиної держав-
ної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру [2,3]. 

Створення системи моніторингу як системи спостере-
ження, контролю, оцінювання і прогнозування повинно йти 
шляхом максимальної мінімізації витрат на розробку, ство-
рення і експлуатацію та подальше удосконалення (модифіка-
цію) без зниження основних її показників. 

Аналіз техногенних аварій на РНО показує, що поши-
рення радіонуклідного забруднення навколишнього середо-
вища вимагає оперативної оцінки як рівня забрудненості, так 
і розташування джерел γ-випромінювання на місцевості. Тому 
дослідження можливих шляхів  визначення напрямку на по-
стійні джерела γ-випромінювання, що можуть виникати вна-
слідок аварій, руйнувань об'єктів, які використовують, збері-
гають, транспортують радіоактивно небезпечні речовини є ак-
туальною задачею. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якщо ві-
домі енергетично-кутові щільності потоку γ-квантів у деякій 
області простору, то є можливість повно описати вплив γ-
випромінювання на будь-який об�єкт, поміщений в цю об-
ласть, за допомогою константи взаємодії випромінювання з 
атомами об�єкта. 

Для визначення тілесного кута, у якому випускаються γ-
джерелом м�які γ-кванти (1-80 кеВ), використовуються пропо-
рційні лічильники, сцинтилятори з ZnS електродами, тонкі 
кристали з CsI, а також напівпровідникові детектори. Міні-
мальна похибка складає 1% для фотонного випромінювання 
[4]. 

Зазвичай, для визначення напрямку на джерело випро-
мінювання між джерелами і детектором розміщується свинце-
вий коліматор з конічним отвором, причому коліматор напра-
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вляється на джерело, яке розташовується у вершині конуса, 
що є продовженням конічних отворів коліматора (рис. 1). 
Шляхом експериментального підбору діаметра найбільшого 
отвору коліматора і відстані між кристалом і коліматором ви-
бирають оптимальні умови опромінення кристала. Як видно з 
рис. 1, при оптимальній геометрії опромінення піддається 
тільки частина кристала. Інша частина об�єму кристала не бе-
ре участь у поглинанні прямого пучка γ-випромінювання. Її 
функція полягає в поглинанні комптонівських електронів, 
утворених у тій частині кристала, яка опромінюється. Таким 
чином, периферійна частина кристала сприяє перекачуванню 
імпульсів з безперервного розподілу в піки повного поглинан-
ня. Такий спосіб найбільш ефективний для детекторів, які 
мають чітко визначені розміри чутливої області, наприклад 
на основі сцинтиляторів з NaI(Tl) і CsI(Tl) електродами.  

 

 
 
Рис. 1 � Оптимальна геометрія вимірів: 1 � чутлива область 

детектора; 2 � свинцевий коліматор; 3 � радіонуклідне джерело 
 
На рис. 2 показано спектри, отримані з кристалом 

NaI(Tl) ∅120×100 мм з оптимальною геометрією і з кристалом 
NaI(Tl) ∅40×40 мм під час розташування джерела на відстані 
10 см від поверхні кристала, без коліматора. Аналіз літерату-
рних джерел [5,6] показав, що застосовуються переважно ме-
тоди для визначення напрямку на джерело γ-випромінювання 
з використанням поглиначів різної геометричної форми. 

Так у засобі [7] для пошуку та визначення джерел γ-
випромінювання в умовах нерівномірного радіоактивного за-
бруднення застосовуються два блоки детектування з поділь-
ним екраном, розташованим таким чином, що вісь екрану 
співпадає з подовжньою віссю мобільного робота, що рухається 
у напрямку, визначеному порівняно інтенсивними сигналами 
з обох детекторів. Також застосований визначальний блок де-
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тектування, що реєструє зміну потужності дози і визначає то-
чне місце знаходження джерела γ-випромінювання. До недо-
ліків цього засобу потрібно віднести необхідність його перемі-
щення у просторі для визначення напрямку на джерело, оскі-
льки система симетрична відносно вісі поглинача і визначає 
напрямок під кутом 0 або 180°. 

 

 
 
Рис. 2 � Гама-спектр, отриманий із кристалом NaI(Tl) 

∅120×100 мм з оптимальною геометрією з коліматором (1), і з 
кристалом ∅40×40 мм без коліматора (2) 

 
У пристрої [8] застосовується екран в формі паралелепі-

педу з симетричним розташуванням двох блоків детектуван-
ня, де напрямок на джерело γ-випромінювання розраховуєть-
ся за відношенням двох сигналів таким чином, що з форми і 
розміру екрана і детекторів та відстані між ними визначаєть-
ся діаграма напрямку. Недоліком цього пристрою також є вісь 
симетрії, що не дає змоги однозначно визначати напрямок, а 
також обмежений діапазон енергії γ-квантів за рахунок зале-
жності коефіцієнту поглинання від енергії. 



Збірка наукових праць. Випуск 18, 2013 
 

Попов І.І., Толкунов І.О., Шевчук О.Р. 
162 

Постановка завдання та його вирішення. Мета робо-
ти � дослідження можливості удосконалення процесу визна-
чення локалізації джерел гама-випромінювання.  

Запропонована схема локації джерел γ-випромінювання, 
у якій були задіяні три детектори з наступними характерис-
тиками: перший детектор (Д1) був поміщений в екран з коефі-
цієнтом ослаблення, що не залежить від кута в інтервалі 
2π радіан (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3 � Детектор (Д1), поміщений в екран з коефіцієнтом 

ослаблення, що не залежить від кута в інтервалі 2π радіан 
 
Другий детектор (Д2) � в екран з коефіцієнтом ослаблен-

ня, що залежить від кута, таким чином, що коефіцієнт ослаб-
лення змінювався від мінімального значення до максималь-
ного в діапазоні кутів від 0 до 2π радіан (рис. 4а), третій детек-
тор (Д3) був екранований поглиначем у діапазоні кутів 10° 
(рис. 4б). 

 

 
 
Рис. 4 � Детектор (Д2), поміщений в екран з коефіцієнтом 

ослаблення, що залежить від кута (а), детектор (Д3), екранований 
поглиначем у діапазоні кутів 10° (б) 
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При цьому передбачалося, що інтенсивність проникаю-
чого випромінювання, що вимірюється першим детектором, 
дорівнює 1 1 0j K j= ; другим детектором � 2 2 0j K j= , де 1K , 2K  � 
коефіцієнти ослаблення першого і другого екранів відповідно, 

0j  � інтенсивність проникаючого випромінювання при відсут-
ності екрана. 

З відношення значень інтенсивності проникаючого ви-
промінювання, обмірюваних першим і другим детекторами, 
визначається коефіцієнт пропорційності між коефіцієнтами 
ослаблення екранів з незалежним і залежним від кута коефі-

цієнтом ослаблення 2 2

1 1
п

j KK
j K

= = . 

Знаючи коефіцієнт пропорційності пK  і коефіцієнт осла-
блення першого екрана 1K , знаходиться коефіцієнт ослаблен-
ня другого екрана 2K , що залежить від напрямку на джерело 
проникаючого випромінювання, тобто кут між обраним на-
прямком і напрямком на джерело проникаючого випроміню-
вання α, де ( )2f Kα = . 

 

 
 
Рис. 5 � Графік зміни інтенсивності γ-квантів в залежності 

від товщини поглинача (α � пропорційний товщині поглинача) 
 
Для ілюстрації на рис. 4а коефіцієнт ослаблення 2K  за-

даний товщиною поглинача, що залежить від кута: 

360
h b α
= ⋅ ! , де b � задана константа; α � кут у діапазоні від 0 
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до 360º. Товщина поглинача змінюється від 0 до b, а коефіці-
єнт ослаблення змінюється пропорційно товщині. 

Графік зміни інтенсивності γ-квантів в залежності від 
товщини поглинача представлено на рис. 5. 

Для виключення неоднозначності результатів вимірів 
пропонується використання третього незалежного детектору 
( 3Д ), у якого поглинач перекриває діапазон кутів (360-0)° дру-
гого поглинача в діапазоні ±5°. Припускаємо, що однозначне 
розташування джерела γ-випромінювання в діапазоні кутів 
(360-0)° буде визначатися відношенням сигналів, що пройшли 
на детектор 1Д  (через кільцевий поглинач) і детектор 3Д  (че-

рез поглинач) 3 3

1 1

j K
j K
= , де 1K , 3K  � задані величини. 

Максимальна похибка вимірів кута напрямку на джере-
ло залежить від третього поглинача, а саме діапазону кутів, 
що він перекриває, і не перевищує 0,3 від кутової ширини тре-
тього поглинача (рис. 4б). 

Запропонована схема  дозволяє реєструвати напрямок на 
джерело γ-випромінювання в діапазоні кутів 2π радіан з точ-
ністю виміру кута біля 1%. 

Висновки. Радіаційний моніторинг НС потребує операти-
вної оцінки радіаційної обстановки, яка вимагає, наряду з інши-
ми радіаційними показниками, визначення локалізації джерел 
гама-випромінювання в зонах радіоактивного забруднення. 

Проведений аналіз існуючих засобів для визначення ло-
калізації джерел  гама-випромінювання показав ряд недолі-
ків, усунення яких потребує удосконалення процесу визна-
чення напрямку на джерела гама-випромінювання. 

Запропонована схема для визначення напрямку на дже-
рела гама-випромінювання, яка дозволяє визначати середньо-
зважений спектр енергій гама-джерела і при відомому спектрі 
визначити відстань до джерела за рахунок зменшення енергії 
(комптон-ефект) у шарі повітря з точністю виміру кута ±1º. 
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АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
МНОЖЕСТВА ДАТЧИКОВ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА 

ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
(представлено д-ром физ.-мат. наук Яковлевым С.В.) 
 
Рассмотрен алгоритм оптимальной обработки измеритель-
ной информации множества датчиков в системах монито-
ринга объектов повышенной опасности 
 
Ключевые слова: оптимальная обработка, измерительная 
информация, датчики, системы мониторинга, объекты по-
вышенной опасности 
 
Постановка проблемы. Активизация производственно-

хозяйственной деятельности в различных отраслях способст-
вует росту числа и разнообразия типов объектов повышенной 
опасности. С целью снижения возможных негативных воздей-
ствий таких объектов на окружающую среду проводятся раз-
личные мероприятия. Наиболее эффективным из них являет-
ся мониторинг (активный контроль) их состояния. Основная 
задача мониторинга объектов повышенной опасности, отли-
чающая его от обычного информирования экстренных служб о 
факте наличия чрезвычайных ситуаций (ЧС), состоит в свое-
временном выявлении опасных ситуаций, прекращении их 
развития и недопущении возникновения по их причине раз-
личных видов ЧС. Традиционно для активного контроля объ-
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ектов повышенной опасности (опасных объектов) применяются 
различные технические (автоматические и автоматизирован-
ные) системы мониторинга их состояния. В силу сложности 
структуры, пространственной конфигурации и функциональ-
ного взаимодействия элементов современных объектов повы-
шенной опасности их эффективный мониторинг требует ис-
пользования большого числа различных типов датчиков и со-
вместной обработки всей имеющейся информации для высо-
коточной оценки измеряемых параметров состояния объектов. 
В условиях роста числа, сложности, масштабов и разнообразия 
опасных объектов использование традиционных технологий 
мониторинга оказывается мало эффективным. Поэтому одной 
из важных и актуальных проблем дальнейшего безопасного 
развития общества является повышение эффективности тех-
нических систем мониторинга опасных объектов по данным 
наблюдения множества датчиков о параметрах их состояния. 

Анализ последних исследований и публикаций. В 
последнее время повышение эффективности технических сис-
тем мониторинга опасных объектов все чаще базируется на 
использовании системного подхода [1], применении современ-
ных технологий спутникового мониторинга [2] и глобального 
позиционирования, сетевого взаимодействия, новых методов 
беспроводной цифровой передачи и приема данных, а также 
алгоритмов обработки, хранения и анализа измерительной 
информации первичных датчиков [3,4]. Например, техноло-
гии сетевого взаимодействия позволяют объединять датчики и 
группы датчиков в единую сенсорную сеть, представляющую 
собой распределённую, самоорганизующуюся сеть множества 
датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, объединен-
ных беспроводными технологиями. За счет ретрансляционной 
способности сети область мониторинга может составлять от не-
скольких квадратных метров до нескольких квадратных ки-
лометров. Переход к высокоинформативным системам мони-
торинга с множеством датчиков, объединенных в единую ин-
формационную систему, приводит к возникновению синерге-
тических эффектов, благодаря которым существенно улучша-
ется качество и доступность измерительной информации, по-
вышается точность оценивания состояния, надежность и по-
мехоустойчивость системы [2]. 
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Несмотря на значительное число публикаций, посвя-
щенных мониторингу опасных объектов и внедрению передо-
вых технологий, вопросам оптимизации совместной обработки 
первичной информации от множества датчиков или групп да-
тчиков для формирования оптимальной оценки измеряемых 
параметров состояния опасных объектов уделено недостаточ-
ное внимание.  

Постановка задачи и ее решение. Целью работы яв-
ляется определение алгоритма совместной обработки первич-
ной информации от множества датчиков в технических систе-
мах мониторинга объектов повышенной опасности для фор-
мирования оптимальной оценки параметров их состояния. 

Будем полагать, что структура обобщенной технической 
системы мониторинга объектов повышенной опасности соот-
ветствует представленной на (рис. 1). Пусть с помощью неко-
торого множества датчиков оценивается заданный вектор ( )tΛ  
параметров состояния объекта, непрерывно меняющийся во 
времени t . Для большинства объектов повышенной опасности 
вектор параметров их состояния ( )tΛ  может быть описан урав-
нением  

 
 ( ) / [ ( ), ] ( )d t dt G t t tΛ = Λ + Θ . (1) 

 
где ( )G ⋅  - заданная нелинейная векторная функция; ( )tΘ  - со-
ответствующий вектор гауссовых шумов с нулевым средним и 
корреляционной матрицей ( ) ( )N t tδ τΘ −  двухсторонних спек-
тральных плотностей, где τ  - произвольный временной сдвиг 
относительно момента t . Векторный процесс ( )tΘ  является 
формирующим и характеризует случайную динамику вектора 

( )tΛ  параметров состояния. Обычно решение уравнения (1) 
определяется при начальном значении вектора 0 0( )tΛ = Λ . 
Вектор параметров состояния ( )tΛ  объекта подлежит монито-
рингу с помощью множества M  датчиков. Измерительная 
информация на выходе M  датчиков в общем случае пред-
ставляет собой некоторое преобразование ( )S ⋅  вектора истин-
ных параметров ( )tΛ  состояния, которое сопровождается воз-
действием аддитивных некоррелированных случайных помех 

( )1 tε , ( )2 tε , �, ( )M tε . 
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Рис. 1 � Структура обобщенной технической системы мони-

торинга объектов повышенной опасности: 11, 12, �, 1м � датчики; 
2 � система оптимальной обработки данных и принятия решения 
о возникновении опасного состояния; 3 � система ликвидации 
опасного состояния 

 
В этом случае наблюдения ( )tΥ  будут описываться век-

торным уравнением 
 

 ( ) [ ( )] ( )t S t tΥ = Λ + Σ , (2) 
 

где ( )S ⋅  - заданная векторная нелинейная функция, которая 
описывает преобразования вектора истинных параметров ( )tΛ  
состояния в среде передачи и измерительных датчиках; ( )tΣ  - 
соответствующий вектор гауссовых шумов ( )i tε , 1,i M=  с ну-
левым средним и корреляционной матрицей ( ) ( )N t tδ τΣ −  
двухсторонних спектральных плотностей, где τ  - произволь-
ный временной сдвиг относительно момента t , а ( )N tΣ  - мат-
рица двухсторонних спектральных плотностей процесса ( )tΣ . 

Требуется по результатам наблюдения (2) на интервале 
времени [0, ]T  с учетом (1) сформировать оптимальную в 
смысле минимума дисперсии погрешности оценку � ( )tΛ  векто-
ра параметров состояния ( )tΛ  объекта.  

Часто в практике мониторинга состояния объектов по-
вышенной опасности на интервале наблюдения можно вос-
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пользоваться первым приближением (1) и (2) и представить их 
в виде 

 
 ( ) / ( ) ( ) ( )d t dt A t t tΛ = Λ + Θ . (3) 

 
 ( ) ( ) ( ) ( )t H t t tΥ = Λ + Σ , (4) 

 
где ( )A t , ( )H t  - соответствующие матрицы первого приближе-
ния, характеризующие динамически свойства вектора пара-
метров состояния и свойства среды и параметры используе-
мых измерителей. С учетом представлений (3) и (4) общий ал-
горитм оптимальной обработки наблюдений ( )tΥ  произволь-
ного числа датчиков будет определяться известными [5] соот-
ношениями  

 
 � �/ ( ) ( ) ( ) ( )d dt B t t K t tΛ = Λ + Υ , (5) 

 
 ( ) ( ) ( ) ( )B t A t K t H t= − , (6) 

 
 1( ) ( ) ( ) ( )TK t R t H t N t−

Σ= , (7) 
 

 
1

/ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

T

T

dR dt N t A t R t R t A t
R t H t N t H t R t

Θ

−
Σ

= + + −

−
, (8) 

 
где ( )B t  - скорректированная матрица ( )A t  первого прибли-
жения уравнения состояния (1); ( )K t  - матричный коэффици-
ент усиления; ( )R t  - корреляционная матрица ошибок оцени-
вания заданных параметров состояния.  

Соотношения (5) � (8) будут определять обобщенный ал-
горитм оптимальной обработки измерительной информации в 
системах мониторинга с множеством датчиков, измеряющих 
произвольные параметры состояния опасных объектов с уче-
том заданных параметров среды и измерительных датчиков. 
Например, в случае мониторинга пожароопасных объектов 
вектор ( )tΛ  оцениваемых параметров состояния может вклю-
чать среднеобъемную температуру, а также ее первую и вто-
рую производные. В качестве составляющих вектора состоя-
ния, возможно, рассматривать также и температуру газовой 
среды, оптическую концентрацию дыма, концентрации токси-
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ческих газов, а также температуру пламени. При этом пара-
метры среды и используемых датчиков учитываются свойст-
вами элементов матрицы ( )H t  в (4). В общем случае число 
датчиков, используемых для мониторинга по каждому из ука-
занных параметров состояния, может быть произвольным.  

Для конкретизации полученных выше результатов рас-
смотрим частный, но типичный случай оценивания одного 
произвольного параметра ( )tλ  состояния объекта. В этом слу-
чае уравнение параметра состояния объекта определим в виде 

 
 ( ) / ( ) ( )d t dt t tλ αλ θ= − + . (9) 

 
где α  - скалярный параметр, характеризующий динамиче-
ские свойства параметра ( )tλ  состояния объекта; ( )tθ  - слу-
чайный гауссов процесс с нулевым средним и спектральной 
плотностью / 2Nθ , учитывающий степень неопределенности 
модели объекта (9). Полагая, что мониторинг параметра ( )tλ  
осуществляется с использованием M  датчиков, уравнение на-
блюдения (4) будет иметь вид 

 
 ( ) ( ) ( ) ( )t H t t tλΥ = + Σ , (10) 

 
В этом случае ( )tΥ , ( )H t  и ( )tΣ  в (10) представляют собой 

M - мерные векторы, составляющие которых, характеризуют 
соответственно наблюдения, параметры среды и измеритель-
ных датчиков, а также гауссовых шумов наблюдений ( )i tε  с 
нулевыми средними и спектральными плотностями / 2iN , 

1,i M= . При этом вектор параметров среды и измерительных 
датчиков 1 2( ) [ , ,.., ,.., ]T

i MH t h h h h= , где ih  - параметр, характе-
ризующий свойства среды и i - го датчика. С учетом общего 
выражения (5) алгоритм оптимального оценивания параметра 
состояния ( )tλ  объекта будет определяться в виде 

 
 � �/ [ ( ) ( )] ( ) ( ) ( )d dt K t H t t K t tλ α λ= − − + Υ , (11) 

 
 1 1 1 1

1 1 2 2( ) 2 ( )[ , ,.., ,.., ]i i M MK t R t h N h N h N h N− − − −= , (12) 
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 2 2 1

1
/ 2 2 ( ) 2 ( )

M

i i
i

dR dt D R t R t h Nλα α −

=

= − − ∑ , (13) 

 
где / 4D Nλ θ α=  - дисперсия оцениваемого параметра состоя-
ния ( )tλ  объекта. Соотношения (11) - (13) определяют структу-
ру оптимальной обработки измерительной информации с вы-
ходов M  датчиков с учетом среды и их параметров в случае 
мониторинга одного произвольного параметра состояния объ-
екта, описываемого (9).  

Основными функциональными составляющими такой 
структуры являются элемент сжатия входной измерительной 
информации, реализующий операцию весового взвешивания 

( ) ( )K t tΥ , и элемент адаптивной коррекции ( )b tα− −  динами-
ческих свойств оцениваемого параметра. С учетом представ-
ления (12) указанная коррекция является динамической и 

определяется функцией 2 1

1
( ) ( ) ( ) 2 ( )

M

i i
i

b t K t H t R t h N −

=

= = ∑ . Харак-

терной при этом является зависимость процедур сжатия и 
адаптивной коррекции от ошибки оценивания, свойства сре-
ды, параметров датчиков и шумов измерений. При этом ука-
занные процедуры при оптимальной обработке должны вы-
полняться в текущем времени, что требует определения ди-
намического решения уравнения (13) для дисперсии ошибки 
оценивания. Однако если пренебречь переходными процесса-
ми, то можно ограничиться определением стационарного ре-
шения (13). Дисперсия ошибки оценивания в этом случае бу-
дет определяться  

 

 
1

2 2 1 2 1

1 1
4 2

M M

s i i i i
i i

R D h N h Nλα α α
−

− −

= =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= + −⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑ . (14) 

 
Введем для i -ого наблюдения отношение сигнал-шум 

2 1 14i i iq D h Nλ α− −= , а также суммарное отношение сигнал-шум 
для M  наблюдений  

 

 1 2 1

1 1
4

M M

i i i
i i

q q D h Nλα
− −

Σ
= =

= =∑ ∑ . (15) 
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Тогда с учетом (15) выражение (14) может быть пред-
ставлено в виде 

 
 2 ( 1 1) /sR D q qλ Σ Σ= + − . (16) 

 
При одинаковых значениях ih , характеризующих пара-

метры среды и датчиков, и равноточных измерениях 1iq q= , 
1,i M=  величина суммарного отношения сигнал-шум 

1q MqΣ = . Это означает, что выражение (16) можно предста-
вить в виде  

 
 1 12 ( 1 1) /sR D Mq Mqλ= + − . (17) 

 
На рис.2 приведены зависимости для установившейся 

дисперсии ошибки оценивания (17) при различных значениях 
1iq q= , равных 2, 4, 10 и 0,1.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5R s M 2, ( )

R s M 4, ( )

R s M 10, ( )

R s M 0.1, ( )

M  
 
Рис. 2 � Зависимость дисперсии стационарной ошибки оце-

нивания от числа датчиков при различных входных отношениях 
сигнал-шум 

 
Из анализа зависимостей (рис. 2) следует, что монито-

ринг объектов с использованием множества датчиков в целом 
оказывается эффективнее по величине дисперсии ошибки 
оценивания параметра ( )tλ , которая имеет общую тенденцию 
снижения с увеличением числа датчиков. При этом из выра-
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жения (17) следует, что мониторинг на основе множества дат-
чиков с точки зрения стационарной ошибки оценивания па-
раметра ( )tλ  эквивалентен мониторингу с использованием 
одного датчика, в котором отношение сигнал-шум 1q  соответ-
ствует суммарному отношению сигнал-шум qΣ .  

Учитывая, что время установления стационарного ре-
жима зависит от величины отношения сигнал-шум, быстро-
действие мониторинга при использовании множества датчи-
ков оказывается выше по сравнению со случаем использова-
ния одного датчика. В этой связи представляется интересным 
определить проигрыш в точности оценивания параметра со-
стояния объекта при использовании одного и множества дат-
чиков. Выигрыш определим величиной 0,5

1( / )s sR Rς = , где 
1sR  - дисперсия стационарной ошибки оценивания параметра 

в случае одного датчика. С учетом (16) получим, что  
 

 

2 1 2 1 1
1 1

1

0,51

2 1 1 2 1
1 1

1

( 1 4 1)

( 1 4 1)

M

i i
i

M

i i
i

h N D h N

h N D h N

λ

λ

ς α

α

− − −

=

−

− − −

=

⎡
= + − ×⎢

⎣

⎤⎛ ⎞
⎥× + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎥⎝ ⎠ ⎦

∑

∑
. (18) 

 
При одинаковых ih  и равноточных измерениях величина 

выигрыша  
 

 0,5
1 1 1( , ) [( 1 1) / ( 1 1)]M q M q Mqς = + − + − . (19) 

 
Зависимости величины выигрыша (19) от числа датчиков 

для различных значений 1q  представлены на рис.3. Из ана-
лиза кривых на рис.3 следует, что величина выигрыша уве-
личивается с ростом числа датчиков и величины отношения 
сигнал-шум 1q , пропорциональной значениям 2

1h , 1
iN − , Dλ  и 

1α − .  
Это означает, что мониторинг объектов с использованием 

множества датчиков в условиях, когда среда наблюдения и 
параметры датчиков, характеризуются величиной 1ih << , а 

1 1iN − <<  и 1 1α − <<  при прочих равных условиях является не-
желательным, поскольку приводит к снижению величины 
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суммарного отношения сигнал-шум и выигрыша в целом. 
Часто в практике мониторинга опасных объектов большой 
протяженности основными внешними факторами являются 
условия среды и параметры используемых датчиков.  

Пренебрегая переходными процессами в датчиках и по-
лагая, что условия среды и параметры датчиков одинаковы и 

1ih h= , величина выигрыша с учетом (19) может быть пред-
ставлена в виде  

 
 2 2 0,5

1 1 1 1 1 1( , , ) [( 1 1) / ( 1 1)]h M q M h q h Mqχ = + − + − . (20) 
 
На рис. 4 представлены зависимости выигрыша (20) от 

величины, характеризующей условия среды и параметры ис-
пользуемых датчиков, для фиксированного числа датчиков 

10M = . При условии увеличения числа датчиков наблюдает-
ся рост величины общего выигрыша.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

1.2

1.4

1.6

1.8

ζ M 2, ( )

ζ M 4, ( )

ζ M 100, ( )

ζ M 0.1, ( )

M  
 
Рис. 3 � Зависимости выигрыша от числа датчиков при от-

ношении сигнал-шум 1q , равном 2, 4, 100 и 0,1 
 
В качестве иллюстрации на рис. 5 представлена зависи-

мость выигрыша, определяемого (20), от числа используемых 
датчиков M , а также условий среды наблюдения и парамет-
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ров датчиков 1h  при фиксированном отношении сигнал-шум 
1 100q = . 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
1

1.2

1.4

1.6

1.8

χ h1 M, 2, ( )
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χ h1 M, 102, ⎛

⎝
⎞
⎠

χ h1 M, 0.1, ( )

h1

M 10=

 
 
Рис. 4 � Зависимости выигрыша от условий среды наблю-

дения и параметров датчиков  
 

 
 
Рис. 5 � Зависимость выигрыша для различных условий 

среды наблюдения, параметров и числа датчиков 
 
Из анализа данных, представленных на рис.5 следует, 

что на величину выигрыша оказывает существенное влияние 
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параметры среды наблюдения (без учета аддитивных помех) и 
датчиков, характеризующих результирующий уровень наблю-
дения измеряемого параметра состояния. Поэтому в системах 
мониторинга с большим числом датчиков необходимо обеспе-
чивать инвариантность измеряемого параметра состояния к 
условиям среды наблюдения и отсутствие затухания в пер-
вичных датчиках. В противном случае ожидаемый выигрыш 
будет существенно ниже потенциального. 

Выводы. Таким образом, рассмотрен алгоритм опти-
мальной обработки измерительной информации множества 
датчиков о параметрах состояния в системах мониторинга 
объектов повышенной опасности. Основными функциональ-
ными особенностями алгоритма являются сжатие входной из-
мерительной информации путем соответствующей весовой об-
работки наблюдений и адаптивная коррекция динамики оце-
ниваемого вектора параметров состояния объекта. При этом 
процедура сжатия и адаптивной коррекции определяются 
ошибкой оценивания, параметрами датчиков и шумами изме-
рений. Указанные процедуры являются динамическими и 
требуют определения решения уравнения для дисперсии 
ошибки оценивания в текущем времени. Если пренебречь пе-
реходными процессами, то можно ограничиться определением 
стационарного решения, что значительно упрощает реализа-
цию рассматриваемого алгоритма обработки. 
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Поспєлов Б.Б., Шевченко Р.І. 
Алгоритм оптимальної обробки інформації безлічі датчиків 

у системах моніторингу об'єктів підвищеної небезпеки 
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ОЦІНКА РІВНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ТЕРИТОРІЇ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

(представлено д-ром техн. наук Туркіним І.Б.) 
 
Розроблено підхід комплексної оцінки рівня цивільного за-
хисту, який побудовано на основі комплексного врахування 
потенційних загроз природного та техногенного характеру, 
частоти їх реалізації, забезпеченості територій адміністра-
тивно-територіальних одиниць силами та засобами цивіль-
ного захисту. Визначено показники, що характеризують 
стан небезпеки на території адміністративно-територіально-
го утворення. 
 
Ключові слова: оцінка, рівень, небезпека, методика, стан 
 
Постановка проблеми. Необхідною умовою забезпе-

чення ефективності заходів цивільного захисту є адекватна та 
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достовірна інформація про рівень цивільного захисту на тери-
торії адміністративно-територіальних одиниць (АТО) країни. 
Основною проблемою в адекватному оцінені стану цивільного 
захисту є необхідність врахування, з одного боку, потенційних 
загроз природного та техногенного характеру, з другого, інте-
нсивність реалізації цих загроз, з третього, кількісний склад 
сил та засобів призначених для попередження та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. Суттєва різниця між АТО 
України за геофізичними властивостями території, рівнем ур-
банізації, інтенсивності реалізації існуючих загроз, об�єктивна 
необхідність підвищення адекватності заходів у сфері цивіль-
ного захисту обумовлює актуальність наукової задачі розробки 
підходу комплексної оцінки рівня цивільного захисту на тери-
торії АТО. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методо-
логія оцінки об�єктів викладена в [1-4].  Комплексній оцінці 
АТО за реалізацією загроз природного та техногенного харак-
теру присвячена робота [5].  

Групування регіонів України за показниками що харак-
теризують територіальні особливості регіонів, інтенсивність 
реалізації загроз та масштабність їх наслідків розглядались в 
роботах [6-7]. Питання формалізації законів розподілу реалі-
зації загроз природного та техногенного характеру на терито-
рії регіонів  розглядались в [8-9]. Питання комплексної оцінки 
рівня цивільного захисту на території АТО України не роз-
глядались. 

Постановка завдання та його вирішення. Розробка 
підходу щодо оцінки рівня цивільного захисту територій по-
требує, по-перше, комплексної оцінки існуючих загроз на те-
риторії на основі визначення відповідних показників небезпе-
ки територій, по-друге, комплексної оцінки забезпеченості те-
риторії силами та засобами цивільного захисту, по-третє, ви-
значення методики обчислення комплексного показника рів-
ня цивільного захисту АТО.   

Оцінку рівня цивільного захисту на території АТО про-
понується здійснювати за схемою, представленою на рис.1. 

Аналіз потенційної небезпеки здійснюється на основі 
критеріїв, які є типовими незалежно від територіального роз-
ташування АТО, мають високу інформативність, адекватність 
в оцінці небезпечних чинників.  
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Рис. 1 � Схема визначення комплексного показника рівня 

цивільного захисту  
 
Аналіз існуючих загроз на території АТО [10-12] дозво-

лив визначити основні види небезпек, які впливають на стан 
цивільного захисту території: небезпека зсувних процесів, під-
топлення території, карстові явища, пожежі в екосистемах, хі-
мічна небезпека, забруднення поверхневих вод, зсувні проце-
си, гідродинамічна небезпека, транспортна небезпека, небез-
пеки сфери життєзабезпечення, небезпека від об�єктів війсь-
кової сфери, транскордонна небезпека.  

Обчислення рівнів показників небезпек запропоновано 
здійснювати за наступними співвідношеннями. 

Небезпека зсувних процесів: 
 

 ( ) ( )/ /ЗС ЗС ЗСK S S n N= ⋅ , (1) 
 

де ЗСS � площа території на якій спостерігаються зсувні проце-
си; ЗСn  � кількість населення, що потрапляють до зони впливу 
небезпечних чинників зсувних процесів; S- загальна площа 
АТО; N � загальна кількість населення АТО. 

Небезпека підтоплення території: 
 

 ( ) ( )/ /П П ПK S S n N= ⋅ , (2) 
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де ПS  � площа території АТО яка зазнає підтоплення; Пn  � 
кількість населення що потрапляє до зон підтоплення АТО. 

Небезпека карстових явищ: 
 

 ( ) ( )/ /К k kK S S n N= ⋅ , (3) 
 

де kS  � площа території АТО на якій спостерігається негатив-
ний вплив карстових явищ; kn  � кількість населення що по-
трапляють до зони негативного впливу небезпечних чинників 
карстових явищ. 

Небезпека пожеж в екосистемах: 
 

 ( ) ( )2 2
/ / ,лп тп

пек ср срK S S S S= +  (4) 
 

лп
срS , тп

срS  � багаторічна середня площа лісових пожеж та по-
жеж торфу на території АТО відповідно.  

Хімічна небезпека: 
 

 ( ) ( )/ /хн хр нзK m S n N= ⋅ , (5) 
 

де mхр � маса небезпечних хімічних речовин, які знаходяться 
на території АТО; nнз- кількість людей, що потрапляє у зону 
можливого хімічного забруднення. 

Небезпека забруднення поверхневих вод: 
 

 `
1 1

1 ( )
n k

зпв зпвj j
i jпв

K S W
n S = =

= ⋅
⋅ ∑∑ , (6) 

 
де зпвjS  � площа забруднення поверхневих вод j � того випад-
ку; Wj� кількість разів перевищення ГДК за речовиною з най-
більшим внеском забруднення; k � кількість випадків за рік; 
n � кількість років; Sпв � загальна площа водної поверхні АТО. 

Гідродинамічна небезпека: 
 

 
22 2

1 1 1 1

1 ,
m m m m

н гдн гдн гдн лепш м л
гдн i i i i

i i i iлеп

с с сK n l m h
N L M H= = = =

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅ + + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑  (7) 
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де гдн
in  � кількість населення що може потрапити під дію нега-

тивних чинників хвилі прориву, утвореної в результаті руй-
нації i � тої гідротехнічної споруди; m � кількість гідротехніч-
них споруд на території; гдн

il  � довжина потенційного руйну-
вання шляхів хвилею прориву; гдн

im  � довжина потенційного 
пошкодження мостів хвилею прориву; леп

ih � довжина потен-
ційного пошкодження ліній електропередачі; сш, см, сл � відно-
сні витрати на відновлення одиниці гдн

il , гдн
im , леп

ih  відповідно, 
сш+см+сл=1; L, M, Hлеп � загальна довжина шляхів, мостів, лі-
ній електропередачі на території АТО відповідно. 

Пожежна небезпека: 
 

 
4 510 10

,
п з
ср срП

пб
n n

K
N N
⋅ ⋅

= ⋅  (8) 

 
де п

срn  � середня багаторічна кількість пожеж на 10 тис. насе-
лення АТО; з

срn  � середня багаторічна кількість загиблих на 
100 тис. населення АТО. 

Транспортна небезпека: 
 

 ( )
2 2

2
,трт з

тб з
L LK n
S S

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 (9) 

 
де т

зn  � середня багаторічна кількість загиблих на 100 авто-
пригод з потерпілими; трL  � загальна довжина трубопровідно-
го транспорту на території АТО; зL  � загальна довжина заліз-
ничних колій на території АТО. 

Небезпека об�єктів життєзабезпечення: 
 

 
2 2 2 2 2

20 ,вж k атм ввп авв
жб

ж з тм вп вв

S n L L LK
S N L L L

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (10) 

 
де вжS  � площа ветхого житла на території АТО; жS  � загаль-
на площа житла на території АТО, 20kn  � кількість котлових 
агрегатів що експлуатуються більше ніж 20 років; зN  � зага-
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льна кількість котлових агрегатів; атмL  � довжина аварійних 
тепломереж на території; атмL  � загальна довжина тепломе-
реж на території, ввпL � довжина аварійних та ветхих мереж 
водопостачання на території; впL � загальна довжина мереж 
водопостачання на території; аввL � довжина аварійних мереж 
водовідведення на території; ввL � загальна довжина мереж 
водовідведення на території. 

Небезпека від об�єктів військової сфери: 
Враховуючи досвід ліквідації надзвичайних ситуацій на 

військових об�єктах, в якості показника небезпеки, доцільно 
прийняти відносну кількість населення що може потрапити до 
зони дії чинників ураження надзвичайної ситуації на військо-
вих об�єктах (nвнс/N). 

Транскордонна небезпека: 
В якості показника транскордонної небезпеки, прийма-

ється відносна кількість населення що може потрапити до зо-
ни дії чинників ураження (nтнс/N). 

 

 
 
Рис. 2 � Ієрархія визначення рівня цивільного захисту ад-

міністративно-територіальних одиниць 
 
Як метод визначення комплексного показника небезпеки 

природного та техногенного характеру на території адмініст-
ративно-територіальних одиниць обрано метод аналізу ієрар-
хій (Analytic Hierarchy Process - Т.Сааті). Цей метод дозволяє 
за допомогою простих правил аналізувати складні різномані-
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тні проблеми, зокрема обчислювати пріоритети альтернатив 
[3] (у нашому випадку � адміністративно-територіальних оди-
ниць) при паралельному розгляді всіх показників. Ієрархія 
завдання визначення комплексного показника небезпек пред-
ставлена на рис.2. 

Після ієрархічного відтворення проблеми визначення рі-
вня небезпек, згідно [3], необхідно скласти множину обернено 
симетричних квадратних матриць парного порівняння адмі-
ністративно-територіальних одиниць між собою за відповід-
ними показниками (11) 
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, (11) 

 
де iω  � значення відповідного показника небезпеки для і-ої 
адміністративно-територіальної одиниці. 

В нашому випадку при оперуванні конкретними значен-
нями показників це робити не обов�язково і для визначення 
відносного значення рівня j-го показника небезпеки для кон-
кретної і-тої АТО достатньо скористатись наступним виразом 

 

 

1

ато

i
ij n

к
к

а ω

ω
=

=

∑
, (12) 

 
де nато � кількість АТО.  

Важливість (пріоритет) конкретного показника для оцін-
ки рівня небезпеки території визначається на основі статисти-
чних даних виникнення надзвичайних ситуацій за співвідно-
шенням 

 

 
нс
j

j
нс

n
W

N
= , (13) 
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де нс
jn  � кількість надзвичайних ситуацій що виникли за при-

чиною реалізації j-того виду небезпеки; нсN  � загальна кіль-
кість надзвичайних ситуацій у виборці. 

Обсяг вибірки встановлюється з міркувань необхідного 
рівня достовірності значень частот реалізації небезпек [13].  

Для обчислення комплексного показника рівня небезпек 
відносні значення рівня показників АТО об�єднуються у зага-
льну матрицю (14) 
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і виконується її множення на вектор пріоритетів показників 
(15) 
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де 1

рнС  � комплексний показник небезпеки природного та тех-
ногенного характеру території АТО. 

В якості показників забезпеченості території силами та 
засобами було обрано показники що враховують кількість сил 
та засобів цивільного захисту відносно площі та кількості на-
селення АТО (16) 

 

 ; ; ; ,ОС ОСT T
TS TN ОСS ОСN

n nn nК К К К
S N S N

= = = =   (16) 

 
де nT, nОС � кількість технічних засобів та особового складу 
цивільного захисту на території АТО відповідно. 

Розрахунок комплексного показника забезпеченості здій-
снюється за методикою викладеною вище. Пріоритети показ-
ників визначаються на основі рівнянь лінійної регресії статис-
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тичних даних залучення сил цивільного захисту до ліквідації 
надзвичайних ситуацій. Регресійний аналіз стандартизованих 
статистичних даних залучення сил та засобів для ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій на території АТО України 
дозволив отримати наступні рівняння лінійної регресії: 

залучення технічних засобів від кількості населення 
АТО 

 
 / 0.0005 1.0635T Nу N= − + ⋅ ; (17) 

 
залучення особового складу від кількості населення АТО 
 

 / 0.0019 1.2408ос Nу N= − + ⋅ ; (18) 
 
залучення технічних засобів від площі АТО 
 

 / 0.0031 0.6145T Sу S= − + ⋅ ; (19) 
 
залучення особового складу від площі АТО 
 

 / 0.0015 0.8127ос Sу S= + ⋅ . (20) 
 
Пріоритети показників забезпеченості силами та засоба-

ми території АТО обчислюються за наступним співвідношен-
ням 

 

 4

1

n
n

i
i

W α

α
=

=

∑
, (21) 

 
де α � коефіцієнти предикативних змінних в рівняннях регре-
сії. 

Обчислені за (21) пріоритети показників дорівнюють 
КТS - 0,1647, КТN -0,285, КОСS - 0,2178, КОСN -0,3325. 

Обчислення комплексного показника рівня цивільного 
захисту здійснюється за наступним виразом 

 
 ЦЗ рн НЗ

і і іК С К= ⋅ , (22) 
 



Проблеми надзвичайних ситуацій 
 

Оцінка рівня цивільного захисту на території адміністративно-територіальних одиниць 
187 

де 1НЗ З
і іК К= − ; З

іК  - комплексний коефіцієнт забезпеченості 
силами та засобами цивільного захисту, отриманий на основі 
аналізу ієрархії забезпеченості силами та засобами АТО. 

Висновки. Розроблений підхід оцінки рівня цивільного 
захисту на території адміністративних одиниць дозволяє 
отримувати інформацію про стан цивільного захисту з більш 
високим рівнем достовірності, здійснювати моніторинг та про-
гнозування стану цивільного захисту на території регіонів 
України, підвищити рівень адекватності  заходів в рамках 
функцій коригування та регулювання. 
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Рогозин А.С. 
Оценка уровня гражданской защиты на территории адми-

нистративно-территориальных единиц 
Разработан подход комплексной оценки уровня гражданской за-

щиты, который построен на основе комплексного оценки потенциальных 
угроз природного и техногенного характера, частоты их реализации, 
обеспеченности территорий административно-территориальных единиц 
силами и средствами гражданской защиты. Определены показатели, ко-
торые характеризуют состояние опасности на территории администра-
тивно-территориального образования.  

Ключевые слова: оценка, уровень, опасность, методика, состояние 
 
Rogozin A.S. 
Assessment of the level of civil protection in the territory of 

the administrative-territorial units 
The approach integrated assessment of the level of civil protection, 

which is based on a comprehensive assessment of the potential threats of 
natural and man-made, the frequency of their implementation, the security 
areas of administrative and territorial units of the forces, and civil protec-
tion. Identify indicators that characterize the state of danger on the terri-
tory of the administrative-territorial unit. 

Key words: evaluation, level, danger, approach, condition 
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Росоха С.В., д-р техн. наук, проф., НУЦЗУ, 
Шаповалов О.І., викл., АВВ МВС України 

 
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ 
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ОБ�ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ПОТЕНЦІЙНО 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ�ЄКТІВ 
(представлено д-ром техн. наук Куценком Л.М.) 

 
В роботі наведено постановку задачі та розроблено матема-
тичну модель визначення оптимальної кількості та місць 
розташування пожежно-рятувальних підрозділів для захис-
ту об�єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних 
об�єктів. Показано підхід до формалізації обмежень задачі. 
 
Ключові слова: математична модель, об�єкт підвищеної не-
безпеки 
 
Постановка проблеми. На теперішній час загроза при-

родно-техногенних катастроф постійно зростає. За останні 30 
років кількість руйнівних стихійних лих і техногенних аварій, 
екологічних катастроф, які спричинили матеріальні збитки 
вищі за 1% річного валового продукту, збільшилась більше 
ніж у чотири рази. 

Метою природно-техногенної сфери національної безпе-
ки нашої держави є захист людини, суспільства та держави в 
цілому від природних і техногенних катастроф, а її завдання - 
зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій (НС), 
захист та життєзабезпечення населення і територій, термінове 
і своєчасне реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація 
їх наслідків. Одним із важливих завдань у сфері цивільного 
захисту населення і територій є забезпечення ефективного ре-
агування на надзвичайні ситуації на об�єктах підвищеної не-
безпеки (ОПН) та потенційно небезпечних об�єктах (ПНО), 
оскільки дані НС можуть мати катастрофічні наслідки. Особ-
ливо це стосується ОПН та ПНО, які розташовані у сільській 
місцевості, оскільки час прибуття пожежно-рятувальних під-
розділів на місце НС може сягати до 1 години. Більш того, не 
завжди може бути своєчасно реалізований відповідний номер 
виклику у випадку аварії на ОПН та ПНО. В зв�язку з цим, 
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існує актуальна проблема підвищення ефективності реагу-
вання на НС (зокрема, пожежі), що можуть виникнути на 
об�єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних 
об�єктах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відпові-
дно до [1], об'єкт підвищеної небезпеки � це об'єкт, на якому 
використовуються, виготовляються, переробляються, зберіга-
ються або транспортуються одна або кілька небезпечних речо-
вин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або пере-
вищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші  
об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою 
виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природно-
го характеру. Також в [1] розглянуті питання ідентифікації 
ОПН, декларації безпеки, розробки плану локалізації і лікві-
дації аварій на ОПН тощо. Питання ідентифікації, паспорти-
зації та моніторингу ПНО визначені в [2-4]. Разом з тим, на 
сьогоднішній день дослідження щодо забезпечення ефектив-
ного реагування на НС, що можуть виникнути на ОПН та 
ПНО (особливо у сільській місцевості) не проводились. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою да-
ної роботи є побудова математичної моделі оптимізації розмі-
щення пожежно-рятувальних підрозділів для захисту об�єктів 
підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об�єктів. 

Розглянемо постановку даної задачі. Нехай задано об-
ласть 0S , в якій знаходяться об�єкти підвищеної небезпеки та 
потенційно небезпечні об�єкти dS , 1, ,d D= … . Область 0S  може 
бути задана у вигляді багатокутника у власній системі коор-
динат. Об�єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпеч-
ні об�єкти являють собою точки, положення яких визначають-
ся в системі координат об�єкта 0S . Область 0S  має об�єкти за-
борони Lξ , 1, ,Lξ = … , в яких неприпустимо розміщувати по-
жежно-рятувальні підрозділи. Необхідно покрити область 0S  
мінімальною кількістю районів функціонування пожежно-
рятувальних підрозділів iP , 1, ,i N= …  (дані райони являють 
собою багатокутники зі змінними метричними характеристи-
ками), так, щоб виконувались наступні обмеження: 

- мінімум площі перетину районів функціонування по-
жежно-рятувальних підрозділів; 

- належність районів функціонування пожежно-
рятувальних підрозділів області 0S ; 
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- мінімум площі перетину районів функціонування по-
жежно-рятувальних підрозділів з областями заборони Lξ , 

1, ,Lξ = … ; 
- належність об�єктів підвищеної небезпеки та потен-

ційно небезпечних об�єктів dS , 1, ,d D= … , області перетину 
dM  районів функціонування пожежно-рятувальних підрозді-

лів, що забезпечують реагування на аварію (пожежу) на ОПН 
або ПНО відповідно до номеру виклику. 

- час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до 
найвіддаленішої точки району виїзду iP , 1, ,i N= … , має не пе-
ревищувати заданого *T ; 

- розміщення пожежно-рятувальних підрозділів здійс-
нюється у населених пунктах, де кількість населення переви-
щує задане значення *C . 

Очевидно, що дана задача являє собою задачу оптима-
льного покриття області 0S  геометричними об�єктами зі змін-
ними метричними характеристиками iP , 1, ,i N= … , з ураху-
ванням «центрів тяжіння» dS , 1, ,d D= … .  

Математична модель оптимізації розміщення пожежно-
рятувальних підрозділів для захисту об�єктів підвищеної не-
безпеки, може бути записана за допомогою модифікованої ω - 
функції покриття 

 
 ( )* argmin

u W
u N u

∈
= ; { };i iu m v= ; 1, ,i N= … ; (1) 

 
де W  

 

 
1 1

0
0 0, , ,N N

i i
i i

P P
m m v v Sω

= =

⎛ ⎞
⎜ ⎟ =
⎜ ⎟
⎝ ⎠∪ ∪

; (2) 

 
 ( ), , , mini j i jm m v vω → ; (3) 
 1, ,i N= … ; 1, ,j i N= + … ; 

 
 ( )0 0

, , , mini cS i cSm m v vω → ; (4) 
 1, ,i N= … ; 2

0 0S cS R=∪ ; 
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 ( ), , , mini im m v vξ ξω → ; (5) 
 1, ,i N= … ; 1, ,Lξ = … ; 

 

 '

1

dM

d k
k

S P
=

∈∩ ; 1, ,d D= … ; { }'
k iP P∈ , 1, ,i N= … ; (6) 

 
 ( ) *

iT P T≤ ; 1, ,i N= … ; (7) 
 

 ( ) *
iC v C≥ ; 1, ,i N= … . (8) 

 
В моделі (1)÷(8) вираз (1) являє собою цільову функцію 

задачі, при цьому im  - метричні характеристики об�єктів iP , 
1, ,i N= …  (наприклад, координати вершин багатокутників в 

локальній системі координат), iv  - параметри розміщення 
об�єктів iP  (положення локальної системи координат i -го 
об�єкта в глобальній системі координат) [5]; вираз (2) являє со-
бою умову покриття всієї області 0S , 

1

N

i
i

P
m

=
∪

 і 
1

N

i
i

P
v

=
∪

, відповідно, 

метричні характеристики та параметри розміщення об�єкта 

1

N

i
i

P
=
∪ , 0m  і 0v  - метричні характеристики і параметри розміщен-

ня області 0S , 0S  - площа об�єкта 0S ; вираз (3) � умова мініму-
му взаємного перетину об�єктів iP  та jP ; вираз (4) � умова мі-
німуму перетину об�єктів iP  з доповненням області 0S  до евк-
лідового простору 2R ; вираз (5) � умова мінімуму взаємного 
перетину об�єктів iP  з областями заборони Lξ , 1, ,Lξ = … ; вираз 
(6) � умова належності об�єктів dS , 1, ,d D= … , області перети-
ну об�єктів '

kP , що належать множині об�єктів iP ; вираз (7) � 
умова щодо припустимого часу прибуття пожежно-
рятувальних підрозділів до місця виклику; вираз (8) � умова 
розміщення пожежно-рятувальних підрозділів у відповідних 
населених пунктах. 

У якості приклада розглянемо такий об�єкт, як ПАТ «Ав-
діївський коксохімічний завод», що являє собою найбільше ко-
ксохімічне підприємство у Європі, розташоване в міс-
ті Авдіївці Донецької області. 
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Загальна територія ПАТ «Авдіївський коксохімічний за-
вод» складає 339,9 гектара. Пожежну небезпеку даного об�єкта 
обумовлюють: 

- складність промислових установок, які представляють 
собою компактні побудови великої висоти з системами контро-
льно-вимірювальних приладів і автоматики; 

- значна кількість легкозаймистих і горючих рідин, го-
рючих газів, твердих горючих матеріалів, які є пожежонебез-
печними; 

- велика кількість ємностей і апаратів, в яких знахо-
дяться пожежонебезпечні продукти під великим тиском і при 
високій температурі, розгалужена мережа трубопроводів з чи-
сленною запірно-пусковою і регулюючою арматурою, контро-
льно-вимірювальними приладами; 

- висока теплота згоряння і велика швидкість вигорян-
ня речовин і матеріалів, які знаходяться на підприємстві. 

Слід зазначити, що при аварії або пожежі на ПАТ «Авді-
ївський коксохімічний завод» здійснюється реагування за 3-м 
або 4-м номером виклику, що відповідає особливо важливим 
об�єктам, об�єктам з вибухо-пожежонебезпечними виробницт-
вами тощо. За 3-м номером виклику мають залучатися 6-9 
відділень на основних пожежно-рятувальних автомобілях. 4-й 
номер виклику встановлюється керівником гасіння пожежі 
безпосередньо з місця пожежі, якщо для її ліквідації недоста-
тньо сил та засобів, що зосереджені за 3-м номером виклику. 
При цьому додатково залучаються ще 4-6 відділень з найбли-
жчих пожежно-рятувальних підрозділів. 

Що стосується ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод», то 
для його захисту функціонує ДПРЧ-15, при цьому в 
м. Авдіївка розташована ДПРЧ-13. Аналіз сил та засобів в за-
значених пожежно-рятувальних частинах дозволяє зробити 
висновок про необхідність додаткового залучення сил у випа-
дку аварії або пожежі на ПАТ «Авдіївський коксохімічний за-
вод». Таким чином, для даного об�єкта у виразі (6) 4dM = , а 
модель (1)÷(8) дозволить визначити припустимі місця розта-
шування додаткових підрозділів місцевої пожежної охорони. 
Більш того, створення даних підрозділів відповідає положен-
ням Концепції Державної цільової соціальної програми забез-
печення пожежної безпеки на 2011-2015 рр. (Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 2348-р). 
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Слід відзначити, що аналіз об�єкту захисту 0S  разом з 
об�єктами dS , 1, ,d D= … , дозволить конкретизувати матема-
тичну модель (1)÷(8). Дослідження особливостей зазначеної 
математичної моделі дозволить побудувати область припус-
тимих розв�язків задачі оптимізації розміщення пожежно-
рятувальних підрозділів для захисту ОПН та ПНО, а також 
розробити обґрунтований метод розв�язання даної задачі. 

Що стосується аналітичного подання обмежень (2)÷(5), то 
воно може бути здійснено за допомогою наступної функції [6] 
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Геометрична інтерпретація виразу (9) наведена на рис. 1 
 

 
 
Рис. 1 � Геометрична інтерпретація ω-функції покриття 
 
Висновки. В даній роботі здійснено постановку та роз-

роблено математичну модель оптимізації розміщення пожеж-
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но-рятувальних підрозділів для захисту об�єктів підвищеної 
небезпеки та потенційно небезпечних об�єктів. Показано, що 
дана задача відноситься до класу задач оптимізаційного гео-
метричного проектування, а саме, до задач оптимального по-
криття заданих об�єктів з урахуванням «центрів тяжіння». По-
дальші дослідження будуть спрямовані на аналіз області при-
пустимих розв�язків та розробку метода розв�язання даної за-
дачі. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ З УРАХУВАННЯМ ХІМІЧНОЇ 
НЕБЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

(представлено д-ром техн. наук Басмановим О.Є.) 
 
З метою визначення рівня небезпеки життєдіяльності насе-
лення в статі представлено новий підхід до оцінки екологіч-
ного ризику погіршення стану атмосферного повітря при 
збереженні існуючих тенденцій антропогенного наванта-
ження та можливості виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру. За представленою методикою впе-
рше розраховано макроекологічні показники сучасного ста-
ну атмосферного повітря, антропогенного впливу та ступеню 
хімічної небезпеки в Україні. Визначено регіони України з 
високим рівнем екологічної та хімічної небезпеки. 
 
Ключові слова: екологічний ризик, атмосферне повітря, 
надзвичайні ситуації, хімічна небезпека, регіони України 
 
Постановка проблеми. За даними статистики в Украї-

ні за останнє десятиріччя виникає від 110 до 140 надзвичай-
них ситуацій природного характеру і збитки від них станов-
лять 80% - 90% від суми збитків внаслідок всіх надзвичайних 
ситуацій [1]. Таким чином, екологічні проблеми представля-
ють собою важливий чинник виникнення надзвичайних ситу-
ацій. Іншим суттєвим чинником виникнення надзвичайних 
ситуацій є зношеність і застарілість технологічного обладнан-
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ня промислових підприємств, житлово-комунального і сільсь-
кого господарств, неефективність використання природних 
ресурсів: у готову продукцію переробляється лише 30-40% си-
ровини, інше потрапляє у відходи, які щорічно прогресивно 
накопичуються, що зумовлює небезпечне забруднення навко-
лишнього природного середовища і збільшення захворюванос-
ті населення. 

Для забезпечення стабільного суспільного розвитку дер-
жави необхідним є визначення регіонів країни, де екологіч-
ний стан компонентів довкілля знаходяться в найгіршому 
стані з метою спрямування фінансових ресурсів на впрова-
дження природоохоронних заходів та попередження виник-
нення надзвичайних ситуацій. Тому представлена в статті ме-
тодика визначення екологічного ризику погіршення сучасного 
стану атмосферного повітря з урахуванням ступеню хімічної 
небезпеки регіонів України є дуже актуальною для прийняття 
управлінських рішень в галузі техногенно-екологічної безпе-
ки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш 
перспективним підходом до оцінювання ступеню екологічної 
безпеки є оцінка екологічного ризику. Концепція оцінки еко-
логічного ризику у більшості країн світу розглядається як го-
ловний механізм розробки та прийняття управлінських рі-
шень з охорони навколишнього природного середовища [2-5].  

В Україні термін «екологічний ризик» офіційно викорис-
товується з 1995 р. з прийняття Верховною Радою Закону 
України «Про екологічну експертизу». Відповідно до вимог 
цього закону та ДБН А.2.2-1-2003 оцінка екологічного ризику 
є обов�язковим етапом проведення екологічної експертизи та 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС). Але в на-
шій країні існує лише одна офіційно затверджена методика 
обчислювання величини ризику для здоров�я населення при 
забрудненні атмосферного повітря [6]. 

Таким чином, в Україні надзвичайно актуальним є роз-
робка нових підходів до оцінки екологічного ризику та засто-
сування їх для визначення ймовірності виникнення надзви-
чайних ситуацій природного характеру, рівня екологічної не-
безпеки та прийняття науково - обґрунтованих управлінських 
рішень щодо пріоритетності впровадження природоохоронних 
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заходів та попереджувальних заходів цивільного захисту на-
селення. 

Постановка завдання та його вирішення. В роботі [5] 
представлена методика визначення екологічного ризику по-
рушення стійкості природних екосистем при збереженні існу-
ючих тенденцій антропогенного навантаження. Необхідність 
визначення екологічного ризику як макроекологічного показ-
ника за областями України насамперед обумовлена держав-
ною екологічною політикою за регіональним принципом. 

Екологічний ризик (P) як ймовірність порушення стійко-
сті екосистем залежить від існуючого стану компонентів еко-
системи (Кci) та впливу сучасного або потенційного антропо-
генного навантаження (Нci) і може бути виражено функцією 
[5] 

 
 Pci = fі(Kсi, Hсi), (1) 

 
де Кci � сучасний стан і-го компонента навколишнього приро-
дного середовища; Нci � сучасний рівень антропогенного тиску 
на i-й компонент навколишнього природного середовища. 

В роботі [5] пропонується визначати екологічний ризик 
погіршення стану атмосферного повітря за формулою 

 
 ( 1, , 1, )A b A Ak HAP f A b N H k N= = = , (2) 

 
де Аb � комплексна оцінка сучасного стану атмосферного пові-
тря за NA �тою кількістю b-тих показників; HAk � інтегральна 
оцінка сучасного рівня антропогенного навантаження від 
впливу негативних чинників на атмосферного повітря за NHa-
тою кількістю k-тих показників. 

Необхідно відзначити, що на стан атмосферного повітря 
великий вплив мають надзвичайні ситуації, що пов�язані з 
аваріями на хімічно небезпечних об�єктах, у результаті яких 
відбувається залпові викиди небезпечних хімічних речовин 
(НХР) в навколишнє природне середовище. За даними статис-
тики [1] в Україні у 2011 році функціонувало 1093 об�єкти, на 
яких зберігається або використовується у виробничій діяльно-
сті понад 275.24 тис.т небезпечних хімічних речовин.  
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Тому вважаємо необхідним враховувати показник хіміч-
ної небезпеки (XAn) при визначенні екологічного ризику погі-
ршення стану атмосферного повітря 

 
 ( 1, , 1, ), 1, ,A b A Ak HA XAAnP f A b N H k N n NX= = = = , (3) 

 
де XAn � інтегральний показник впливу чинників хімічної не-
безпеки на атмосферне повітря за NXA-тою кількістю n-тих по-
казників. 

Характеристика стану забруднення атмосферного повіт-
ря регіонів України оцінено за інтегральним показником ІЗА 
[7], бо він є найбільш розповсюдженим і використовується в 
системі державного моніторингу. 

Для того, щоб визначити інтегральний показник стану 
атмосферного повітря необхідно провести інтерполяцію пока-
зників якісного стану атмосферного повітря (Івоз) із значен-
нями індексу забруднення атмосфери (ІЗА) відповідно до 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 � Класифікація якісного стану атмосферного по-

вітря за значеннями інтегрального показника стану якісного 
стану атмосферного повітря (Івоз) і значеннями індексу забруд-
нення атмосфери (ІЗА) 

 
Клас якісного 
стану атмос-
ферного повіт-
ря 

1 - 
доб-
рий 

2 - 
задові-
льний 

3 - 
посере-
дній 

4 - 
пога-
ний 

5 - 
важкий 

Значення ін-
тегрального 
показника які-
сного стану 
атмосферного 
повітря (Івоз)  

0 � 
0,19 

0,2 � 
0,39 

0,4 � 
0,59 

0,6 � 
0,79 

0,8 � 1,0 

Значення ін-
дексу забруд-
нення атмос-
фери (ІЗА) 

0 � 5 5,1 � 8 8,1 � 13 13,1 � 
18 

18,1 � 30 
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В табл.2 і на рис.1 наведено дані щодо якісного стану ат-
мосферного повітря в областях України. Значення індексу за-
бруднення атмосфери (ІЗА) наведено відповідно до регіональ-
них звітів про стан навколишнього природного середовища і 
Національної доповіді про стан навколишнього природного 
середовища у 2011 році [8]. 

 
Таблиця 2 � Якісний стан атмосферного повітря в областях 

України 
 

Назва області 

Значення ін-
дексу забру-
днення атмо-
сфери (ІЗА) 

Значення інтег-
рального показ-
ника якісного 
стану атмосфер-
ного повітря 

(Івоз) Клас 

Назва 
класу 

1 2 3 4 5 

AP Крим 7,2 0,338 2 

Задові-
льний 
стан 

Вінницька 4,5 0,171 1 
Добрий 
стан 

Волинська 8,6 0,419 3 

Посере-
дній 
стан 

Дніпропетровська 11,2 0,520 3 

Посере-
дній 
стан 

Донецька 13,4 0,612 4 

Пога-
ний 
стан 

Житомирська 4,2 0,160 1 
Добрий 
стан 

Закарпатська 9,5 0,454 3 

Посере-
дній 
стан 

Запорізька 12,9 0,586 3 

Посере-
дній 
стан 

Івано-Франківська 3,4 0,129 1 
Добрий 
стан 

Київська 3,6 0,137 1 
Добрий 
стан 

Кіровоградська 5,4 0,220 2 

Задові-
льний 
стан 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 

Луганська 10,1 0,479 3 

Посере-
дній 
стан 

Львівська 5,6 0,233 2 

Задові-
льний 
стан 

Миколаївська 9,2 0,443 3 

Посере-
дній 
стан 

Одеська 8,9 0,431 3 

Посере-
дній 
стан 

Полтавська 4 0,152 1 
Добрий 
стан 

Рівненська 14,2 0,643 4 

Пога-
ний 
стан 

Сумська 5,4 0,220 2 

Задові-
льний 
стан 

Тернопільська 3,9 0,148 1 
Добрий 
стан 

Харківська 4,8 0,182 1 
Добрий 
стан 

Херсонська 7,2 0,338 2 

Задові-
льний 
стан 

Хмельницька 5,2 0,207 2 

Задові-
льний 
стан 

Черкаська 5,9 0,252 2 

Задові-
льний 
стан 

Чернівецька 4,8 0,182 1 
Добрий 
стан 

Чернігівська  3,1 0,118 1 
Добрий 
стан 

 
Як показують розрахунки, найгірший стан атмосферного 

повітря спостерігається в Донецькій та Рівненській областях. 
Значення ІЗА в цих областях відповідно 13,4 та 14,2. 
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Для розрахунку показника антропогенного навантажен-
ня на стан атмосферного повітря використано офіційні дані 
екологічних паспортів областей України та регіональні звіти 
про стан навколишнього природного середовища, а також На-
ціональна доповідь про стан навколишнього природного сере-
довища у 2011 році [8]. Для визначення узагальненого показ-
ника антропогенного навантаження на стан атмосферного по-
вітря проаналізовано дані щодо загального обсягу викинутих 
забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел 
забруднення.  

Для визначення рівня небезпеки антропогенного наван-
таження на природні екосистеми використано наступну ран-
гову шкалу (табл. 3). 

 
Таблиця 3 � Характеристика антропогенного навантаження 

на природні екосистеми 
 

Значення показника 
антропогенного тис-

ку 

Рівень небезпеки антропогенного 
тиску на природні екосистеми 

0,01 - 0,40 Незначний тиск 
0,41 � 0,80 Підвищений тиск 
0,81 � 1,00 Значний тиск 
1,01 � 1,80 Високий тиск 

> 1,80 Небезпечний тиск 
 
Характеристику екологічного ризику за величиною його 

значення наведено в табл. 4. 
 
Таблиця 4 � Характеристика екологічного ризику 
 

Значення показника 
екологічного ризику 

Якісна оцінка ступеня екологічно-
го ризику 

0,01 - 0,19 Незначний ризик 
0,20 � 0,39 Підвищений ризик 
0,40 � 0,59 Значний ризик 
0,60 � 0,79 Високий ризик 
0,80 � 1,00 Небезпечний ризик 
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На основі даних [1,8] визначено екологічний ризик погі-
ршення стану атмосферного повітря України (табл. 5, рис. 2). 

Як показують розрахунки (табл. 5, рис.2) найбільш не-
безпечний стан атмосферного повітря спостерігається в Доне-
цькій, Дніпропетровській, Луганській областях (5 клас) та в 
Запорізькій області (4 клас). 

Необхідно підкреслити небезпечний екологічний стан 
індустріально розвинутих регіонів. Основними чинниками ви-
сокого рівня забруднення повітряного басейну промислових 
регіонів є:  

- значна питома вага в виробничій структурі індустріа-
льно розвинутих областей підприємств енергетичної, металур-
гійної, вуглевидобувної та хімічної галузей;  

- використання у виробництві застарілого енергоємного 
обладнання та технологій;  

- відсутність необхідного обладнання та ефективних 
технологій уловлювання та знешкодження шкідливих речо-
вин;  

- недостатнє фінансування заходів по зменшенню ви-
кидів в атмосферу;  

- збільшення автомобільного парку та низька якість до-
рожнього покриття; відсутність прибиральної дорожньої тех-
ніки, та як результат висока запиленість в районах прожи-
вання населення; 

- наявність великої кількості екологічно та хімічно не-
безпечних  об�єктів. 

Усього в зонах можливого хімічного зараження мешкає 
понад 11,0 млн. осіб (близько 26% населення країни). Найбі-
льшу кількість хімічно небезпечних об�єктів зосереджено в 
промислових регіонах України, а саме у Донецькій області � 
159, Дніпропетровській області � 112, Луганській області � 86 
[1]. Більшість цих об�єктів становлять екологічну небезпеку 
для навколишнього природного середовища і здоров�я насе-
лення, створюють загрозу виникнення надзвичайних ситуа-
цій, а окремі об�єкти є потенційно небезпечними навіть для 
сусідніх держав і становлять транснаціональну загрозу. 

Покращення стану атмосферного повітря в Україні за-
лежить від ефективності впровадження на підприємствах сис-
теми екологічного менеджменту і аудиту, скорочення обсягів 
викидів забруднюючих речовин за рахунок застосування су-
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часних схем екологічно безпечних промислового виробництва 
і достатнього фінансування природоохоронних заходів.  

Висновки. З метою визначення рівня небезпечності 
природокористування та можливості виникнення надзвичай-
них ситуацій екологічного характеру в статті вперше дана 
оцінка екологічного ризику погіршення стану атмосферного 
повітря з урахуванням ступеню хімічної небезпеки при збере-
женні існуючих тенденцій антропогенного навантаження та 
визначено регіони України з високим рівнем екологічної не-
безпеки. 

Представлений новий підхід до оцінки екологічного 
ризику дозволяє визначити пріоритетність природоохоронних 
і санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на мінімізацію 
погіршення стану навколишнього природного середовища в 
умовах існуючого антропогенного навантаження із 
забезпеченням комфортних умов існування біоти та захисту 
здоров�я населення як на державному, так і регіональному 
рівнях. 
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Рыбалова О.В., Белан С.В., Артемьев С.Р. 
Определение экологического риска ухудшения состояния 

атмосферного воздуха с учетом химической опасности регионов 
Украины 

С целью определения уровня опасности жизнедеятельности насе-
ления в статье представлен новый подход к оценке экологического риска 
ухудшения состояния атмосферного воздуха при сохранении сущест-
вующих тенденций антропогенной нагрузки и возможности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций техногенного характера. По представлен-
ной методике впервые рассчитаны макроэкологические показатели со-
временного состояния атмосферного воздуха, антропогенного воздейст-
вия и степени химической опасности в Украине. Определены регионы 
Украины с высоким уровнем экологической и химической опасности. 

Ключевые слова: экологический риск, атмосферный воздух, чрез-
вычайные ситуации, химическая опасность, регионы Украины 

 
Rybalova O.V., Belan S.V., Artemiev S.R. 
The definition of environmental risk deterioration of air con-

sidering the chemical danger of the regions of Ukraine 
In order to determine the level of danger the livelihoods of people in 

the paper presents a new approach to the assessment of environmental risk 
deterioration of air while maintaining current trends of anthropogenic load 
and the possibility of technogenic emergencies. According to the represented 
methodology for the first time are calculated macroecological indicators of 
the current state of atmospheric air, human impacts and the degree of 
chemical danger in Ukraine. Determined regions of Ukraine with a high 
level of environmental and chemical hazards. 

Key words: environmental risks, atmospheric air, emergency situa-
tions, chemical hazards, the regions of Ukraine 
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ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ХАРАКТЕР РУЙНУВАНЬ 

ПРИ АВАРІЙНИХ ВИБУХАХ В ПРИМІЩЕННЯХ 
(представлено д-ром техн. наук Бодянським Е.В.) 

 
В роботі надані рекомендації щодо визначення основних 
факторів дефлаграційних вибухів в приміщеннях 
 
Ключові слова: дефлаграція, газоповітряна суміш, джере-
ло запалювання, надлишковий тиск, характер руйнувань 
 
Постановка проблеми. Актуальність роботи пов'язана 

зі збільшенням випадків аварійних вибухів у приміщеннях, 
які супроводжуються загибеллю людей та руйнацією будіве-
льних конструкцій. Дослідження обставин та механізму де-
флаграційних вибухів відноситься до компетенції пожежно- 
технічного спеціаліста та проводитися за загальною методи-
кою дослідження пожеж. Разом з тим, деякі особливості дослі-
дження дефлаграційних вибухів газопароповітряних сумішей 
в об'ємі приміщення не враховуються, що негативно відобра-
жається на якості проведення досліджень.  

Постановка завдання та його вирішення. Метою ро-
боти є надання деяких рекомендацій щодо дослідження де-
флаграційних вибухів в приміщеннях у рамках експертної 
спеціальності «Дослідження обставин виникнення і поширен-
ня пожеж». 

Різноманітність причин, що призводять до аварійних ви-
бухів, а також умов формування і займання хмари горючої 
суміші (ГС), що утворюється у вибухонебезпечному приміщен-
ні, визначає різний характер дії вибухів на будівельні конс-
трукції. В деяких випадках внутрішні аварійні вибухи можуть 
не викликати руйнування будівельних конструкцій. Проте в 
більшості випадків внутрішні аварійні вибухи призводять до 
часткового і навіть повного руйнування будівельних констру-
кцій в будівлі, в якій стався аварійний вибух. 

Основні розробки в цьому напрямку спрямовані на про-
гнозування внутрішніх аварійних вибухів при проектуванні 
будівель з вибухонебезпечними виробництвами з метою вияв-
лення оптимальних об�ємно-планувальних і конструктивних 
рішень для зазначених будівель стосовно конкретних умов їх 
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експлуатації. На підставі даних про очікувані наслідки внут-
рішніх аварійних вибухів оцінюється економічний ризик при 
експлуатації будівель з вибухонебезпечними виробництвами.  

Прогнозування руйнувань при внутрішніх аварійних ви-
бухах вимагає вирішення низки завдань методами теорії ймо-
вірностей. До таких завдань, зокрема, належать: 

- визначення характеристик вибухового навантаження 
як випадкової величини; 

- визначення ймовірності виходу з ладу (руйнування) 
конструкцій при внутрішньому аварійному вибуху; 

- визначення очікуваного характеру та об�єму руйну-
вань конструкцій в будівлі при внутрішньому аварійному ви-
буху. 

При дослідженні внутрішніх аварійних вибухів характер 
і об�єм руйнувань конструкцій в будівлі вже відомі, а характе-
ристики вибухового навантаження можна визначити за хара-
ктером руйнувань, ураховуючи механізм розвитку дефлагра-
ційного вибуху в приміщенні. 

Різноманітність причин, що призводять до аварійних ви-
бухів, а також умов формування й займання хмари горючої 
суміші (ГС), що утворюється у вибухонебезпечному приміщен-
ні, визначає різний характер дії вибухів на будівельні конс-
трукції. У деяких випадках внутрішні аварійні вибухи можуть 
не викликати руйнування будівельних конструкцій. Проте в 
більшості випадків вони призводять до часткового та навіть 
повного руйнування будівельних конструкцій будівлі, де став-
ся аварійний вибух. 

При аналізі характеру руйнувань необхідно враховува-
ти, що аварійні вибухи всередині будівель і приміщень харак-
теризуються не детонаційним, а дефлаграційним типом вибу-
хового перетворення, що накладає певні особливості на спосо-
би визначення вибухових навантажень і на методи дослі-
дження наслідків аварійних вибухів. Дефлаграційний вибух � 
це швидке горіння газоповітряної суміші, концентрація паль-
ного в якій знаходиться між нижньою і верхньою концентра-
ційними межами займання, тобто суміші, підготованій до го-
ріння. Основні сліди дефлаграційного горіння формуються за 
рахунок руйнування будівельних конструкцій. У зв�язку з 
цим, як основні показники при аналізі наслідків аварійних 
вибухів ГС пропонується приймати характер і об�єм руйнувань 
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будівельних конструкцій будівлі (споруди), у якій відбувається 
аварійний вибух. 

Зусилля, які виникають при внутрішньому аварійному 
вибуху в конструкціях, які входять до складу елементів зов-
нішньої огорожі вибухонебезпечного приміщення (стіни, під-
лога, стеля), залежать від надлишкового тиску ∆рm, діючого на 
елементи цієї огорожі. Тобто, саме величина надлишкового 
тиску, а не ударна хвиля (як при детонаційному вибуху), ви-
значає характер і ступінь руйнувань огороджувальних конс-
трукцій. 

При визначенні ∆рm спочатку доцільно встановлювати 
надмірний тиск ∆рm.кв, який виникає в усьому приміщенні (як 
при квазістатичному процесі). При малих швидкостях поши-
рення полум�я, що утворюється при вибуховому горінні ГС, 
величина ∆рm.кв зазвичай визначає вибухове навантаження, 
діюче на конструкції, які входять до складу елементів зовніш-
нього обгороджування вибухонебезпечного приміщення. 

Для визначення ∆рm.кв можуть використовуватися зале-
жності, призначені для розрахунку запобіжних конструкцій. 
Розрахунки, пов�язані з прогнозуванням наслідків внутрішніх 
аварійних вибухів, можуть бути використані для встановлен-
ня причини дефлаграційних вибухів. Зокрема, вираз для роз-
рахунку ∆рm.кв може бути наданий у наступному вигляді 
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ин.р � розрахункова нормальна швидкість полум�я, м/с; гα  � 
показник інтенсифікації вибухового горіння ГС; сε  � розраху-
нкова міра стискування продуктів горіння при вибуховому го-
рінні ГС у замкнутому об�ємі; μβ  � коефіцієнт, що враховує 
вплив міри заповнення об�єму вибухонебезпечного приміщен-
ня ГС на величину ∆рт.кв; фК  � коефіцієнт, що враховує вплив 
форми вибухонебезпечного приміщення та ефекту витікання 
продуктів горіння ГС на величину .т кврΔ ; примV  � вільний об�єм 
вибухонебезпечного приміщення, м3; 0р  � розрахункова щіль-
ність газу у вибухонебезпечному приміщенні перед займан-
ням ГС, кг/м3; .k iS  � площа отворів у зовнішньому обгороджу-
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ванні вибухонебезпечного приміщення, що перекриваються 
конструкціями i-го типу, які можуть розкриватися при внут-
рішньому аварійному вибуху, м2; .руйн iK  � коефіцієнт, що хара-
ктеризує руйнацію конструкцій i-го типу при внутрішньому 
аварійному вибуху; п  � число типів конструкцій у зовнішньо-
му обгороджуванні вибухонебезпечного приміщення, які мо-
жуть розкриватися при внутрішньому аварійному вибуху. 

При вказаній розмірності ин.р, примV , 0р  і .k iS  величина 
квтр .Δ  у формулі (1) виражається в кПа. 
Розрахункова нормальна швидкість полум�я визначаєть-

ся за формулою 
 

 . .0,55н р н тахи и= , (2) 
 

.н тахи  � можлива максимальна нормальна швидкість полум�я. 
Для газо- і пароповітряних горючих сумішей .н тахи  слід 

приймати рівній нормальній швидкості полум�я, що відпові-
дає горючій суміші стехіометричної концентрації. Для пило-
повітряних горючих сумішей величина .н тахи  відповідає такій 
концентрації пилу в горючій суміші, за якої нормальна швид-
кість полум�я досягає найбільшої величини. 

Значення .н тахи , а також інших параметрів горючої су-
міші, які використовуються при розрахунках, приймаються за 
даними, наведеними у відповідній нормативній і довідковій 
літературі або отриманими в результаті експериментальних 
досліджень.  

Величина показника інтенсифікації вибухового горіння 
горючої суміші, що входить у вираз (1), має визначатися з ура-
хуванням особливостей розповсюдження полум�я в даному 
приміщенні. При цьому особлива увага повинна приділятися 
впливу перешкод (у вигляді устаткування й будівельних 
конструкцій), що знаходяться на шляху поширення полум�я, 
на інтенсифікацію вибухового горіння ГС. 

При призначенні величини аг доцільно користуватися 
експериментальними даними, отриманими стосовно тих або 
інших конкретним умов. За відсутності таких даних значення 
аг може прийматися за довідковими даними в залежності від 
міри захаращення приміщення устаткуванням і будівельними 
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конструкціями, а також об�єму приміщення, зайнятого проду-
ктами горіння горючої суміші. 

Об�єм приміщення Vг.прим, зайнятий продуктами горіння 
горючої суміші, може визначатися за формулою 
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де оцінка об�єму полум�я (при квазістатичному процесі) 0. .пл квV  
визначається за формулою 
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νμ  � міра заповнення приміщення ГС і її участі у вибуху; рε  � 
розрахункова міра теплового розширення продуктів горіння 
ГС; 0р  � тиск у приміщенні перед займанням ГС. 

Значення νμ , рε  та сε , що входять у вирази (1) і (4), ви-
значаються за формулами 

 

 г г

прим

М z
V сνμ = , (5) 

 
 . .0,5( )р р НКМП р тахε ε ε= + , (6) 

 
 . .0,5( )с с НКМП с тахε ε ε= + , (7) 

 
 0. (1прим примV V= −θ3), (8) 

 
 0,5( )НКМП тахс с с= + , (9) 

 
гМ  � маса горючого газу або парів горючої рідини, що 

потрапляють в приміщення в аварійних ситуаціях, або кіль-
кість пилу, яка може утворювати вибухонебезпечну суміш (ви-
значається згідно діючих нормативних документів); гz  � кое-
фіцієнт участі пального у вибуху (визначається згідно з чин-
ними нормативними документами); .р НКМПε  � міра теплового 
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розширення продуктів горіння ГС з концентрацією пального, 
що відповідає нижній концентраційній межі поширення по-
лум�я; .р тахε  � міра теплового розширення продуктів горіння 
горючої суміші з такою самою концентрацією пального, що й 
при визначенні величини ин.max; .с НКМПε  � міра стискування 
продуктів горіння при вибуховому горінні в замкнутому об�ємі 
ГС з концентрацією пального, відповідною нижній концент-
раційній межі поширення полум�я; .с тахε  � міра стискування 
продуктів горіння при вибуховому горінні в замкнутому об�ємі 
ГС з такою самою концентрацією пального, що й при визна-
ченні величини ин.max; НКМПс  � масова концентрація пального 
в ГС, що відповідає нижній концентраційній межі поширення 
полум�я; тахс  � масова концентрація пального в ГС, що відпо-
відає можливій максимальній нормальній швидкості полум�я 
ин.max; θ3 � ступінь захаращення приміщення обладнанням та 
будівельними конструкціями. 

Для визначення фК  у виразі (1) використовується фор-
мула 
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аn, bn і hn � довжина, ширина та висота вибухонебезпечного 
приміщення. 

Якщо при розрахунку за формулою (10) виявиться, що 
Кф > 1 або Кф < 0,35, то треба приймати відповідно Кф = 1 або 
Кф = 0,35. 

Формула (10) використовується для визначення Кф у тих 
випадках, коли νμ > Cμ . При νμ  < 0,01 слід приймати Кф = 1. 
Для проміжних значень νμ  (0,01 < νμ  < Cμ ) величина Кф зна-
ходиться лінійною інтерполяцією. 

Якщо вибухонебезпечне приміщення має форму відмінну 
від прямокутного паралелепіпеда, то для визначення Кф до-
пускається розглядати приміщення з тим самим об�ємом 

0.примV  у вигляді паралелепіпеда з розмірами, які найповніше 
відповідають конфігурації вибухонебезпечного приміщення. 
Зокрема, для приміщення у вигляді кулі розрахунковий об�єм 
може бути прийнятий у вигляді рівновеликого куба. 
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Висновок. Швидкість полум�я та квазістатичний тиск 
дефлаграційного вибуху значною мірою впливають на харак-
тер руйнувань огороджувальних конструкцій. Разом із цим, 
для визначення механізму розвитку дефлаграційного горіння 
необхідно також враховувати геометричні параметри газопо-
вітряної хмари, об�ємно-планувальні особливості приміщення, 
особливості розміщення технологічного та іншого обладнання 
в приміщенні тощо. Тому, результати моделювання дефлаг-
раційних вибухів у приміщеннях дуже чутливі до зміни конк-
ретних параметрів.  
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ТАКТИКО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ (ОССГЗ) 
(представлено д-ром техн. наук Соловьем В.В.) 

 
Установлен методологический порядок составления качест-
венных и количественных целевых функций, обеспечиваю-
щих оптимальность (рациональность) принимаемых руково-
дителем тушения пожара (РТП) или руководителем ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (ЧС) решений в экстремаль-
ных условиях 
 
Ключевые слова: принятие решений, оперативные дейст-
вия, ликвидация ЧС, тактико-техническое обеспечение 
 
Постановка проблемы. Качество проведения опера-

тивных действий в экстремальных условиях зависят от факто-
ра времени и безопасности их проведения. На этом основана 
оперативность действий подразделений ОССГЗ и наличие 
тактико-технического обеспечения для эффективного выпол-
нения действий по назначению. При этом большая роль отво-
дится принятию РТП или руководителем ликвидации ЧС оп-
тимальных (рациональных) решений. 

Изучение опыта ведения оперативных действий по на-
значению и анализ принимаемых решений РТП или руково-
дителем ликвидации ЧС в экстремальных условиях дает ос-
нование утверждать, что практически отсутствует научно обос-
нованный подход к решению задач оптимального (рацио-
нального) тактико-технического их выполнения. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
При анализе и обобщении оперативных действий по назначе-
нию было предложено подойти к решению задач безопасного 
проведения работ на пожарах или ликвидаций ЧС с учетом 
теории принятия оптимальных (рациональных) решений [1, 
2]. 
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Для решения задач принятия оптимальных (рациональ-
ных) решений при ведении оперативных действий по назна-
чению предложена к использованию двухуровневая структура 
проведения заблаговременной и оперативной разведки пожа-
ра или зоны ликвидации ЧС [3, 4].  

Постановка задачи и ее решение. При решении оп-
тимизационных задач тактико-технического выполнения ра-
бот подразделениями ОССГЗ возникает потребность последо-
вательного использовании функций цели двух типов: качест-
венных � на начальном (первом) уровне, при создании такти-
ко-технического обеспечения заблаговременно; и количест-
венных � на последующем (втором) уровне уже принятия опе-
ративных решений и их выполнения. 

Качественные целевые функции. В период заблаговре-
менной разведки (при создании тактико-технического обеспе-
чения) РТП или руководителя ликвидации ЧС устраивает 
любой положительный исход решения задачи � это те альтер-
нативы Xi = Ai, которые позволят достичь исхода � «ПОЖАР 
или ЧС локализована и ликвидирована» (необходимое усло-
вие).  

К примеру, ликвидация пожара или ЧС в задаче [5] мо-
жет иметь следующие исходы:  

худший «I-1» � это полное выгорание или разрушение 
объекта ЧС;  

относительно хороший, но не лучший «I0» � локализация 
пожара или ЧС в каком-то отдельном секторе, если сил и 
средств ограниченное количество;  

наиболее благоприятный «I+1» � пожар или ЧС локали-
зована и ликвидирована, и сил и средств оказалось достаточ-
но.  

Такие качественные целевые функции представимы как 
сигнатурные подмножества (Рис. 1) вероятностей исходов P(Ik), 
где k может принимать значения: � 1, 0, +1 из всего множест-
ва исходов полного списка Ij, j = 1, 2, 3, ... , Ik ∈ Ij .  

Тогда, в тактико-технических задачах организации и 
проведения оперативных действий по назначению, решаемых 
на первом уровне (заблаговременно) необходимо (как это было 
показано в [5]) компьютерным перебором «отсеять» все худшие 
альтернативы.  
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Рис. 1 � Связь принятых решений (Аi) с исходами (Ij) �

положительными, нейтральными и отрицательными 
 
Количественные целевые функции. В период оператив-

ной разведки при ликвидации пожаров или ЧС (на втором 
уровне) само качество принятых РТП или руководителем лик-
видации ЧС решений, в конечном счете, оценивают тоже по 
факту локализации и ликвидации пожара или ЧС, однако 
при этом следует руководствоваться дополнительно количест-
венными критериями, которые определяют условия достаточ-
ности их оперативной работы. Соответственно, при принятии 
оптимальных решений на этом втором уровне функции цели 
должны быть уточнены � ликвидировать пожар или ЧС необ-
ходимо не только оперативно, но и наилучшим образом, с ми-
нимальными потерями материальных и человеческих ресур-
сов.  

Эти целевые функции рассматривают как функционалы 
качества вида 

 
 ( ), ;kЦ I F  ( ); ,j i jI F X Y⇔  (1) 

 
где { }1 2, ,... nF f f f � вектор-функция, которая ставит в соответст-
вие исходы Ik c варьируемыми альтернативами Аi = Xi; YJ � со-
стояния окружающей объект среды.  

Действительно, в современных экономических отноше-
ниях возникают разноречивые тенденции при оценке полез-
ности принимаемых  РТП или руководителем ликвидации ЧС 
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решений. С точки зрения стоящих сегодня задач суммарные 
потери на ликвидацию пожаров и ЧС желательно минимизи-
ровать. Для чего РПТ или руководителю ликвидации ЧС сле-
дует (необходимость) с минимальными затратами времени: 
точно и оперативно оценить обстановку на объекте; устано-
вить требуемое количество пожарно-спасательных подразде-
лений; числа основной и специальной  пожарно-спасательной 
техники и др.  

Затем (достаточность), с помощью бортового персональ-
ного компьютера и технологически заложенного в нем такти-
ко-технического обеспечения принимать наиболее эффектив-
ные (оптимальные) решения, используя количественные це-
левые функции.  

Целесообразность такого подхода подтверждает разрабо-
танный, на основе данных конкретного примера ЧС, кон-
трольный тест для бортового компьютера (РС), который ис-
пользуется при количественной оценке целевой функции и 
правильности принимаемых руководителем работ решений.  

Этот контрольный пример, с точки зрения компьютерной 
оценки полезности принимаемых руководителем оперативных 
решений, вводится в оперативную память бортового персо-
нального компьютера и уже основан на использовании коли-
чественных целевых функций, другими словами � компью-
терных зависимостей.  

Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что обычно зависимости между исследуемыми параметрами 
определяются в табличной, в графической, или в аналитиче-
ской форме [6]. Предлагается использовать компьютерное 
представление всяких функциональных зависимостей, кото-
рое явилось основой создания алгоритмов тактико-техническо-
го обеспечения оперативной работы подразделений ОССГЗ, 
реализуемых оперативно с помощью бортового компьютера.  

Поясним сказанное с помощью рис. 2. Из рисунка (гори-
зонтальная плоскость Н � функция цели Ц2) следует, что ми-
нимальными материальные затраты на ликвидацию ЧС будут 
иметь место при тушении пожара методом выгорания (вызов 
по № 1). То есть это тот случай, когда руководитель и при-
бывшие подразделения фактически активных действий не 
осуществляют, кроме охлаждения горящих и соседних объек-
тов. А максимальные затраты (функция цели Ц1), будут при 
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задействовании максимально возможного количества сил и 
средств (вызов по № 4).  

 

 
 
Рис. 2 � Сравнительные оценки полезности принятия руко-

водителем решений с использованием количественных целевых 
функций 

 
Это, естественно, не устраивает администрацию и кол-

лектив предприятия (Заказчик), который составил договор с 
подразделениями ОССГЗ на предмет ликвидации пожаров и 
возможных ЧС, и ожидает от Исполнителя (в частности, от 
пожарно-спасательных подразделений и других аварийно-
спасательных служб) действий с максимальной отдачей. Чем 
больше сил и средств задействует руководитель работ, тем бы-
стрее пожар или ЧС будет ликвидирована, меньше убытков 
понесет Заказчик (горизонтальная плоскость Н � функция 
цели Ц1).  

В компромиссном варианте количественный функционал 
качества для принимаемого решения должен удовлетворить 
интересам и Исполнителя, и Заказчика (горизонтальная пло-
скость Н � функция цели Ц3). 

Возможно, потребуется учесть другие дополнительные 
требования (например, экологический фактор). Тогда функ-
ция цели преобразуется и может быть представлена на на-
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клоненной под двугранным углом θN плоскости N по отноше-
нию к плоскости Н.  

В результате, суммарно имеем 
 

 Ц = (1+ ξэ) (Ц1+Ц2), (2) 
 

где Ц1 и Ц2 � затраты Исполнителя и потери Заказчика; ξэ � 
весовой коэффициент влияния ЧС на экологию среды обита-
ния; ξэ = tg θN. 

Из этого же рисунка видно (все данные по функции цели 
Ц для удобства анализа перенесены на фронтальную плос-
кость V), что для агрегированной целевой функции (2), с уче-
том экологии существует три экстремума: на обеих границах 
области определения � это максимумы по краям, и в промежу-
точной точке � это минимум, который и требовалось отыскать. 

Выводы. На основе предложенной к использованию 
двухуровневой структуры проведения заблаговременной и 
оперативной разведки пожара или зоны ликвидации ЧС раз-
работан методологический порядок составления качественных 
и количественных целевых функций, обеспечивающих опти-
мальность (рациональность) принимаемых РТП или руково-
дителем ликвидации ЧС решений в экстремальных условиях.  

Таким образом, становится понятным, что к силам и 
средствам, используемым для выполнения оперативных дей-
ствий по назначению необходимо создавать соответствующее 
тактико-техническое обеспечение, которое должно быть опера-
тивно задействовано с помощью бортового персонального ком-
пьютера. 
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Сенчихін Ю.М., Сировий В.В. 
Шляхи вирішення оптимізаційних завдань тактико-

технічного виконання робіт за призначенням підрозділами опе-
ративно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРСЦЗ) 

Встановлений методологічний порядок складання якісних і кіль-
кісних цільових функцій, що забезпечують оптимальність (раціональ-
ність) рішень, що приймаються КГП або керівником ліквідації НС в екс-
тремальних умовах 

Ключові слова: прийняття рішень, оперативні дії, ліквідація НС, 
тактико-технічне забезпечення 

 
Senchyкhin Y.N., Sirovoy V.V.  
Ways of decisions of optimization tasks of tactical-technical 

implementation of works on purpose by subdivisions of operatively-
rescue service of civil defence 

 A methodological order is set of drafting of quality and quantitative 
objective functions, providing an optimality(rationality) accepted by the 
leader of extinguishing of fire or leader of liquidation of emergency of deci-
sions in extreme terms 

Key words: making decision, operative actions, liquidation of emer-
gencies, tactical-technical providing 
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УДК 614.84 
 

Тарасенко А.А., д-р техн. наук, вед. науч. сотр., НУГЗУ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОЧАГА МАСШТАБНОЙ 

ПРИРОДНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 
Предложена модель и алгоритм для определения площади 
очага произвольной формы масштабной природной чрезвы-
чайной ситуации, развивающейся на поверхности рельефа 
 
Ключевые слова: площадь очага, поверхность рельефа 
 
Постановка проблемы. Для некоторых видов природ-

ных чрезвычайных ситуаций (ПЧС) характерно распростра-
нение очага по поверхности рельефа (природные пожары, рас-
текание нефтепродуктов при прорывах трубопроводов, селе-
вые потоки, снежные лавины и т.д.), при этом для оценки по-
следствий масштабных ПЧС и при построении математиче-
ских моделей их динамики необходимо оценивать площадь 
пораженной территории (площадь участка рельефа) со слож-
ной геометрией (криволинейными границами). Кроме того, 
при моделировании динамики области ЧС в режиме реально-
го времени критичным является быстродействие алгоритма, 
позволяющего находить указанные площади.    

Анализ последних исследований и публикаций. 
Известные из курса математического анализа классические 
методы нахождения участков площадей поверхностей [1] при 
их реализации в общем виде (для произвольной поверхности и 
криволинейной границы) являются очень громоздкими и об-
ладают низкой степенью практичности. 

Существующие специализированные программные про-
дукты и, в частности географические информационные систе-
мы (ГИС) [2], позволяют оценить  лишь площадь проекции 
(площадь полигона) области, но не площадь участка поверх-
ности с криволинейными границами. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы яв-
ляется создание ГИС-ориентированной математической моде-
ли для автоматизированного оперативного вычисления поща-
ди участка поверхности и, в частности, - площади очага мас-
штабной природной чрезвычайной ситуации. 
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Пусть в декартовой системе координат явно задана глад-
кая функция ( , )Z x y , интерпретируемая как поверхность рель-
ефа. 

Пусть в плоскости XOY  задана односвязная в общем 
случае невыпуклая область Ω  (проекция области очага) и Ω  - 
ее положительно определенный контур, заданный двумерным 
массивом К-1 вершин { } 1... 1[ ; ]k k k K

x y
= −

, уравнение которого зада-
дим параметрически в виде системы кусочно-линейных функ-
ций c аргументом ! - «континуальным» номером вершин 
(1 K≤ <! ) в виде 
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 Такой выбор параметра !  при натураль-

ных его значениях k  задает координаты k -ой вершины кон-
тура. В виду замкнутости  контура (1) ( )KΩ = Ω . 

 

 
 
Рис. 1 � Иллюстрация очага ПЧС на поверхности рельефа 
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Вертикальные образующие вырезают на поверхности 
( , )Z x y  над (под) областью Ω  область ZΩ  (рис. 1), площадь ко-

торой 
Z

SΩ  равна [1] 
 

 
22( , ) ( , )1

Z

Z x y Z x yS dx dy
x yΩ

Ω

∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫∫ . (2) 

 
Аналитическое вычисление неопределенного интеграла 

22( , ) ( , )1 Z x y Z x y dx dy
x y

∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫∫  возможно лишь для зада-

ния ( , )Z x y  в виде линейной поверхности либо в отдельных 
частных  случаях, что не позволяет адекватно аппроксимиро-
вать поверхность рельефа. И даже когда вычисление такого 
интеграла возможно, нахождение самого интеграла (2) стано-
вится технически сложной задачей при задании невыпуклой 
области интегрирования Ω , поскольку необходимо осуществ-
лять ее разбивку на выпуклые непересекающиеся подобласти 

i i
i

ω ω = Ω∪  (например, методом  триангуляции Делоне [3]), по 

которым и надлежит осуществлять интегрирование. При этом 
аппроксимация поверхности линейными треугольными пат-
чами будет тем точней, чем мельче разбиение, тем самым уве-
личивается объем вычислений и снижается быстродействие 
данного алгоритма. 

Устранение данных проблем возможно при использова-
нии нижеприведенной схемы.  

Согласно формуле Стокса 
 

 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )Q x y P x y dx dy P x y dx Q x y dy
x yΩ Ω

∂ ∂⎛ ⎞
− = +⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠∫∫ ∫# . (3) 

 
В том случае, если  
 

 
22( , ) ( , ) ( , ) ( , )1Q x y P x y Z x y Z x y

x y x y
∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞− = + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (4) 

 
получим 
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 ( , ) ( , )
Z

S P x y dx Q x y dyΩ
Ω

= +∫# . (5) 

 
Положим ( , ) 0P x y = . В этом случае   
 

 
22( , ) ( , )1

Z

Z x y Z x yS dx dy
x yΩ

Ω

⎡ ⎤∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞⎢ ⎥= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
∫ ∫# . (6) 

 
С учетом (1) получаем 
 

 

1

1

11

1
1

22

( )( )
( )( )

( )

( , ) ( , )1 .

Z

k k k

k k k

kK

k k
k k

x x x x k
y y y y k

S y y

Z x y Z x y dx d
x y +

+

+−

Ω +
=

= + − −
= + − −

⎡
= − ×⎢

⎣
⎤⎛ ⎞∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎥⎜ ⎟× + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎥⎝ ⎠ ⎦

∑ ∫

∫ !
!

!
 (7) 

 
Найти (7) можно лишь в случае возможности аналитиче-

ского вычисления внутреннего интеграла, что в свою очередь 
возможно лишь при условии, что ( , )Z x y  представляет собой 
линейную или билинейную функцию. При этом в виду триви-
альности, первый случай не представляет интереса, но может 
служить тестом на правильность представленного метода. 

В случае задания ( , )Z x y  в виде билинейной функции 
(т.е. 0 1 2 3( , )Z x y a a x a y a xy= + + + ) внутренний интеграл в (7) 
вычисляется аналитически 

 

 ( ) ( )

( ) ( )

22

2

2
2

( , ) ( , )1

1 2 2
8

2 2
4 ln ,

2

Z x y Z x y dx
x y

A Ax Bx C Ax B
A A

Ax B A Ax Bx C
B AC

A

∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞+ + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎡= + + + −⎢⎣

⎤⎛ ⎞+ + + + ⎥⎜ ⎟− − ⋅ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎥⎝ ⎠⎦

∫

 (8) 

 
где 2 2 2 2 2

3 2 3 1 2 1 3 3; 2 ; 1 2A a B a a C a a a a y a y= = = + + + + . 
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Как видно из (6) и (7), нахождение внешнего криволи-
нейного интеграла осуществляется с помощью стандартного 
перехода к определенному интегралу по переменной !  в пре-
делах 1...K  согласно (1). При этом вычисление внешних 1K −  
интегралов после указанных замен переменных допускает 
численное решение. 

В случае задания реальной поверхности рельефа ( , )Z x y  
в виде [4] необходимо осуществить ее билинейную сплайн-
аппроксимацию поверхностью ( , )Z x y$ . Использование били-
нейных сплайнов обеспечивает непрерывность аппроксима-
ции (неразрывность поверхности рельефа) и в тоже время за-
дание регулярной квадратной решетки делает удобной работу 
с такой областью инструментарием ГИС, в чем имеется суще-
ственное преимущество перед нерегулярным триангуляцион-
ным разбиением. Кроме того, билинейность сплайнов обеспе-
чивает более близкое приближение аппроксимации к исход-
ной нелинейной поверхности, нежели плоские триангуляци-
онные элементы.  

Аппроксимирующую поверхность ( , )Z x y$  зададим в виде 
 

 
( )( )

1 1

1 1
1 1

( , )

( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
U V

uv u u v v
s t

Z x y

S x y x x x x y y y yη η η η
− −

+ +
= =

=

= − − − − − −∑∑

$
 (9) 

 
где 0 1 2 3( , ) uv uv uv uv

uvS x y a a x a y a xy= + + +  - билинейный сплайн, за-
данный на квадратной uvs  ячейке; 1u ux x x+Δ = − ; 1v vy y x+Δ = − ; 

x yΔ = Δ  - шаг квадратной решетки (параметр ячейки); 
,x U y VΔ ⋅ Δ ⋅  - габариты картографируемой области. 
Нахождение коэффициентов ( 1...4)uv

ia i =  осуществляется 
путем решения U V×   систем линейных уравнений 

 

 1

1

0 1 2 3
1 1 1 1

0 1 1 2 3 1
1 1 1 1

0 1 2 1 3 1
1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 2 1 3 1 1
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(
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0;

u v

u v

u v

uv uv uv uv
u v u v

u v u v u t u t
u v u v

uv uv uv uv
u v u v

u v u v u v u v
u v u v

Z x y
Z x y
Z x y

Z x

a a x a y a x y
a a x a y a x y
a a x a y a x y
a a x a y a x y

+

+

+ + + +
+ +

+ + + +
+ +

+ + + + + + + +
+ + + +

+ + + − =
+ + + − =
+ + + − =
+ + + − 1 1, ) 0.u vy

+ +

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪ =⎩

(10) 

 
При этом каждая из uvs  ячеек может находиться с обла-

стью Ω  в трех видах множественных отношений: 
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а) uvs Ω = ∅∩  - ячейка целиком лежит вне области Ω ;  
б) uvs ⊆ Ω  - ячейка целиком лежит в области Ω . Обозна-

чим такие области (в данном случае совпадающие с самими 
ячейками) как uvs′ ; 

в) uv uv uvs s s′′⊄ Ω ∨ Ω = ≠ ∅∩  - ячейка частично лежит в 
области Ω . При этом области пересечений ячейки и области (в 
общем случае несвязные) обозначим как uvs′′ . Нахождение ре-
зультата пересечения осуществляется программными средст-
вами с использованием алгоритма Шутте [5]. 

В этом случае выражение (6) примет вид 
 

 
221 1

1 1

( , ) ( , )1
Z

uv uv

U V
uv uv

u v s s

S x y S x yS dx dy
x y

− −

Ω
= = ′ ′′

⎡ ⎤∂ ∂⎛ ⎞⎛ ⎞⎢ ⎥= + + ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
∑∑ ∫ ∫

∪
# . (11) 

 
Для (11) необходимо выполнить (7), что решает постав-

ленную задачу. 
Выводы. Получена математическая модель для нахож-

дения площади очага масштабной природной чрезвычайной 
ситуации, развивающейся на поверхности рельефа. Осущест-
вленная программная реализация положений (1)-(11) позво-
ляет находить площадь очага динамической ЧС в режиме ре-
ального времени. 
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Шевченко Р.И., канд. техн. наук, нач. лаб., НУГЗУ 
 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

(представлено д-ром техн. наук Бодянским Э.В.) 
 
Представлен подход и изложена методология оценки уровня 
техногенной опасности территории Украины исходя из ко-
личества функционирования потенциально опасных объек-
тов (ПОО), количества возникших чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) техногенного характера и данных анализа энергетиче-
ских показателей жизнедеятельности ее регионов � энергии 
техногенного происхождения (сумма электроэнергии и энер-
гий всех видов топлив, потребляемых в процессе жизнедея-
тельности природно-техногенно-социальной системы 
(ПТС системы)) 
 
Ключевые слова: техногенная опасность, чрезвычайная 
ситуация, критерии оценки чрезвычайных ситуаций, энер-
гетический подход, безопасность жизнедеятельности 
 
Обоснование проблемы. Современные условия суще-

ствования, развития и взаимодействия природной, техноген-
ной и социальной среды приводят к возникновению различно-
го рода опасностей. Негативное проявление этих опасностей 
дестабилизирует условия жизнедеятельности на всех жизнен-
ных уровнях биосферы планеты Земля, вызывая в некоторых 
ее регионах частичное или полное уничтожение природно-
экологического, экономико-технического и социально-
политического баланса. [1, 2] В этой связи возникает необхо-
димость разработки эффективных мероприятий по обеспече-
нию раннего мониторинга, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) разной природы [3, 4]. Реализа-
ция этого подхода невозможна без проведения научных иссле-
дований, направленных на изучение процессов зарождения 
предшествующих факторов техногенных опасностей, их раз-
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вития до уровня катастроф, распространения этих катастроф и 
их взаимного влияния (взаимной генерации) в условиях суще-
ствования природно-техногенных, техногенно-техногенных и 
техногенно-природных взаимосвязей. 

Анализ последних исследований. Известные в науч-
ной литературе [5 � 10] методы оценки риска опасности функ-
ционирования ПТС системы основываются на двух подходах, 
в основе которых лежат вероятностно-статистический и экс-
пертный анализы. Эти подходы не учитывают физико-
химические основы процессов, которые протекают при зарож-
дении предшествующих факторов опасностей, факторов раз-
вития ЧС и их энергию разрушающего воздействия, поэтому 
представляют собой декларативную оценку степени опасности 
функционирования ПТС системы в условиях ЧС. 

Между тем при формировании системы комплексных 
мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного характера возникает необходимость ис-
следования физико-химических особенностей процессов заро-
ждения и развития ЧС, которые можно описать величиной 
энергии, выделяемой в этих процессах, в условиях территори-
ально-временного распределения источников предшествую-
щих факторов ЧС. В этих исследованиях обязательно должна 
учитываться возможность взаимного влияния различного ро-
да ЧС на безопасность ПТС системы. 

С учетом сказанного, для оценки степени опасности раз-
личного рода ЧС природного и техногенного характера в ра-
ботах [11, 12] предложен энергетический подход, основанный 
на сопоставительном анализе энергии разрушающего воздей-
ствия ЧС и энергий: территории, попавшей под негативное 
воздействие ЧС; ПТС системы; системы мониторинга, преду-
преждения и ликвидации ЧС природного и техногенного ха-
рактера. 

Применение данного энергетического подхода для оцен-
ки уровня техногенной опасности территории Украины (ПТС 
системы Украины) позволяет сформулировать цель работы. 

Постановка задачи и ее решение. Целью данной ра-
боты является развитие представлений о динамике и энерге-
тике функционирования территории Украины с разнесенны-
ми в пространстве и времени различного рода источников 
техногенной опасности и их дестабилизирующего влияния на 
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условия безопасности жизнедеятельности ПТС системы Ук-
раины. 

Поскольку условия нормального функционирования 
ПТС системы определяются балансом энергий природного и 
техногенного происхождения, которые необходимы для проте-
кания процессов жизнедеятельности на всех жизненных уро-
внях системы [11, 12], поэтому для оценки степени опасности 
жизнедеятельности ПТС системы Украины в условиях функ-
ционирования на ее территории различного рода ПОО в рабо-
те предлагается использовать интегральный энергетический 
показатель жизнедеятельности в условиях ЧС техногенного 
характера. 

 
Таблица 1 �Масса топлива (в тоннах условного топлива) и 

его энергия при использовании на протяжении года в Украине в 
2009 и 2010 гг. [13] 

 
Регион, об-

ласть 
2009 
год 

2010 
год 

Средние 
значения 

Энергия 
TE , Дж 

АР Крым 2752845 2991586 2,9·106±1,2·105 8,4·1016±3,5·1015 
Винницкая 3523690 3541155 3,5·106±8,7·103 1,0·1017±2,6·1014 
Волынская 1218287 1337862 1,3·106±6,0·104 3,7·1016±1,8·1015 
Днепропетровская 23439440 25573391 24,5·106±1,1·106 7,2·1017±3,1·1016 
Донецкая 40616596 44827345 42,7·106±2,1·106 1,3·1018±6,2·1016 
Житомирская 1538496 1630951 1,6·106±4,6·104 4,6·1016±1,4·1015 
Закарпатская 1461338 1302396 1,4·106±8,0·104 4,1·1016±2,3·1015 
Запорожская 8596398 9138736 8,9·106±2,7·105 2,6·1017±8,0·1015 
Ивано-Франковская 5600038 5171550 5,4·106±2,1·105 1,6·1017±6,3·1015 
Киевская 10957692 12621530 11,8·106±8,3·105 3,5·1017±2,4·1016 
Кировоградская 1169452 1209690 1,2·106±2,0·104 3,5·1016±6,0·1014 
Луганская 21343882 20846431 21,1·106±2,5·105 6,2·1017±7,3·1015 
Львовская 5204824 5149382 5,2·106±2,8·104 1,5·1017±8,1·1014 
Николаевская 1959234 2086077 2,0·106±6,3·104 5,9·1016±1,9·1015 
Одесская 6487166 6387987 6,4·106±5,0·104 1,9·1017±1,5·1015 
Полтавская 9116751 9481605 9,3·106±1,8·105 2,7·1017±5,4·1015 
Ровенская 1635854 2403147 2,0·106±3,8·105 5,9·1016±1,1·1016 
Сумская 2210151 2036592 2,1·106±8,7·104 6,2·1016±2,5·1015 
Тернопольская 1269316 1325983 1,3·106±2,8·104 3,8·1016±8,3·1014 
Харьковская 7894425 8388092 8,1·106±2,5·105 2,4·1017±7,2·1015 
Херсонская 1169947 1159563 1,2·106±5,2·103 3,4·1016±1,5·1014 
Хмельницкая 1832376 1904497 1,9·106±3,6·104 5,5·1016±1,1·1015 
Черкасская 3406414 3856273 3,6·106±2,3·105 1,1·1017±6,6·1015 
Черновицкая 847608 936736 0,9·106±4,5·104 2,6·1016±1,3·1015 
Черниговская 2159552 2102899 2,1·106±2,8·104 6,2·1016±8,3·1014 

Украина 167411772 177411456 172,4·106±5,0·106 5,1·1018±1,5·1017 
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Энергия техногенного происхождения ( .ТехE ) является 
составляющей энергии различных видов топлив ( TE ), которые 
потребляются регионами, и электрической энергии ( ЭE ), вы-
работанной в государстве и полученной извне. 

Уровни потребления регионами Украины различных ви-
дов топлив пересчитаны из истинных значений их масс в ус-
ловные значения с учетом, что теплота сгорания 
29,3МДж кг 7000ккал кг≈ . 

Как видно из табл. 1, ежегодно каждым регионом ис-
пользуется приблизительно 5 710   10−  тонн условного топли-
ва, что обеспечивает региональный уровень энергии 

16 1810   10TE ≈ −  Дж. Наиболее потребляемым регионом явля-
ется Донецкая обл. ( 181,25  10TE ≈ ⋅ Дж). С наименьшим пока-
зателем потребления топлива оказывается Черновицкая обл. 
( 162,61  10TE ≈ ⋅ Дж). 

Количество электрической энергии ( ЭE ), потребленной 
регионами Украины, по данным [13], представлено в табл. 2. 
Из табл. 2 видно, что ежегодно каждый регион имеет в своем 
распоряжении электроэнергию в количестве приблизительно 

7 102 10   5 10⋅ − ⋅  кВт·ч. По уровню потребления электроэнергии 
на первом месте находится Запорожская обл. 
( 171,9 10ЭE ≈ ⋅ Дж). На порядок ниже по потреблению электро-
энергии находятся Донецкая обл. ( 169,7 10ЭE ≈ ⋅ Дж), Киевская 
обл. ( 164,2 10ЭE ≈ ⋅ Дж), Днепропетровская обл. 
( 164,7 10ЭE ≈ ⋅ Дж) и Харьковская обл. ( 163,1 10ЭE ≈ ⋅ Дж). На по-
следнем месте � Житомирская обл. ( 137,4 10ЭE ≈ ⋅ Дж). 

Оценить социальные условия жизнедеятельности регио-
нов возможно путем анализа взаимосвязи между объемами 
потребления регионами энергии техногенного происхождения 

.Тех
Т ЭE E E= +  и количеством проживающего населения. Рас-

пределение среднесуточной энергии . . 365Тех ТехE E= , как ин-
тегрального показателя уровня жизни, и количества населе-
ния ( .НаселN ) по регионам Украины представлено на рис. 1. 
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Как видно из рис. 1, наиболее заселенными являются 
Киевская обл. ( . 64,5 10НаселN ≈ ⋅  чел.) и Донецкая обл. 
( . 64,4 10НаселN ≈ ⋅  чел.). Кроме того, значительно заселенными 
являются Днепропетровская ( . 63,3 10НаселN ≈ ⋅  чел.), Харьков-
ская ( . 62,7 10НаселN ≈ ⋅  чел.) и Львовская ( . 62,5 10НаселN ≈ ⋅  чел.) 
области. Наименее заселенной является Черновицкая обл. 
( . 60,9 10НаселN ≈ ⋅  чел.). 

 

 
 
Рис. 1 � Распределение среднесуточной энергии техноген-

ного происхождения ( .ТехE ) и количества населения ( .НаселN ) по 
регионам Украины 

 
Для оценки взаимосвязи между показателями .ТехE  и 
.НаселN  коэффициент корреляции согласно [14] представлен в 

виде 
 

 
( )( )

( ) ( )

* *

. .
* *

. . .

1
2 2

. . .

1 1

Тех Насел

n
Тех Тех Насел Насел
i i

i
E N n n

Тех Тех Насел Насел
i i

i i

E E N N
r

E E N N

=

= =

− −
=

− −

∑

∑ ∑
, (1) 

 
где *ТехE  и *.НаселN  � среднее значение по территории Украины 
показателей .ТехE  и .НаселN , 25n =  � количество регионов Ук-
раины. Представленная на рис. 1 динамика показателей .ТехE  
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и .НаселN  характеризуется коэффициентом корреляции 
. . 0,77Тех НаселE Nr ≈ . 
Проверка значимости коэффициентов корреляции про-

ведена на соответствие с вычисленным показателем 
 

 . .

. .

. 2

2
1

Тех Насел

Тех Насел

Набл E N
E N

nT r
r
−

=
−

. (2) 

 
Критическая точка распределения Стьюдента ( ( );крt kα ), 

определенная по заданному уровню значимости 0,05α =  и чи-
слу степеней свободы 2 23k n= − = , имеет значение 

( ); 2,07крt kα ≈ . 
Полученные результаты расчетов .НаблT  свидетельствуют 

о возможности отбросить нулевую гипотезу ( ( ). ;Набл крT t kα> ) и 
констатировать наличие устойчивой корреляции между объе-
мами потребления регионами Украины энергии техногенного 
происхождения и количеством населения. 

 

 
 
Рис. 2 � Распределение среднесуточной энергии техноген-

ного происхождения ( .ТехE ) и количества потенциально-опасных 
объектов ( ПООK ) по регионам Украины 

 
Противоположной составляющей сбалансированной жи-

знедеятельности ПТС системы является наличие в системе 
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результата человеческой деятельности � различного рода по-
тенциально-опасных объектов (ПОО), дестабилизирующие бе-
зопасное состояние ПТС системы. 

Среди широкого спектра разнесенных по территории Ук-
раины ПОО объектов, по данным [15], фактическую опасность 
для нормального функционирования ПТС системы составля-
ют 14 562 объекта ПОО � промышленные предприятия, шах-
ты, карьеры, магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы, 
гидротехнические сооружения, узловые железнодорожные 
станции, мосты, туннели, полигоны промышленных отходов, 
места хранения опасных химических веществ и т.д. 

Распределение по регионам Украины общего количества 
ПОО ( ПООK ) и среднесуточного потребления ими объема энер-
гии � .ТехE , как интегрального показателя уровня жизнедея-
тельности, представлено на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что наиболее потребляющим энергию 
регионом является Донецкая обл. ( . 153,69  10ТехЕ ≈ ⋅  Дж), при 
этом количество в данном регионе ПОО объектов также явля-
ется максимальным: 1232ПООK =  объекта. Регионом, потреб-
ляющим наименьшее количество техногенной энергии, вы-
ступает Черновицкая обл. ( . 138,28  10ТехЕ ≈ ⋅  Дж), в которой на-
ходиться наименьшее количество ПОО объектов � 

227ПООK =  объектов. Днепропетровская ( . 152,10  10ТехЕ ≈ ⋅  Дж; 
904ПООK =  объекта), Луганская ( . 151,76  10ТехЕ ≈ ⋅  Дж; 
682ПООK =  объекта) и Запорожская ( . 151,22  10ТехЕ ≈ ⋅  Дж; 
884ПООK =  объекта) области также относятся к регионам с от-

носительно высоким уровнем потребления техногенной энер-
гии и содержанием большого количества ПОО. 

Интерес представляет Харьковский 
( . 147,38  10ТехЕ ≈ ⋅  Дж; 1264ПООK =  объекта), Львовский 
( . 144,38  10ТехЕ ≈ ⋅  Дж; 823ПООK =  объекта) и Киевский 
( . 151,06  10ТехЕ ≈ ⋅  Дж; 995ПООK =  объекта) регионы, в которых 
количество ПОО существенно превышает количество ПОО в 
регионах, имеющих аналогичное энергопотребление. Это мо-
жет быть обусловлено либо отсутствием в последних энерго-
емких объектов, либо функционированием энергоемких объ-
ектов не на полную мощность. И тем не менее, в соответствии 
с (1), результаты корреляционного анализа данных рис. 2, 
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свидетельствуют, что между показателями .ТехЕ  и ПООK  на-
блюдается устойчивая корреляция на уровне . 0,70Тех

ПООЕ Kr ≈ . 
Взаимосвязь между территориальным распределением 

по Украине среднесуточной энергии техногенного происхож-
дения ( .ТехE ) и количеством населения ( .НаселN ), а также взаи-
мосвязь между .ТехE  и количеством ПОО ( ПООK ) показана на 
рис. 3. Представленные в графическом виде функциональные 
зависимости свидетельствуют о существовании в Украине не-
скольких энергетических уровней, обеспечивающих жизне-
деятельность регионов Украины. 

Распределение по линии А характеризуется регионами 
со сравнительно невысокими значениями .НаселN  и ПООK , а 
также малым показателем потребления энергии .ТехE , По 
данному варианту функционирует преобладающее большин-
ство регионов. Исключение составляют некоторые регионы, 
условия жизнедеятельности в которых подчиняются второму 
варианту по линии Б. 

По линии тренда Б энергетические затраты населения и 
для функционирование ПОО значительно выше. Однако в 
этой серии присутствует небольшое количество регионов. Со-
гласно динамике социально-энергетических ( . .Насел ТехN Е− ) по-
казателей по второму варианту (линия Б, рис. 3а) функциони-
руют Киевская ( . 4,51НаселN ≈  млн чел., . 1061ТехE ≈  ТДж), 
Харьковская ( . 2,77НаселN ≈  млн чел., . 738ТехE ≈  ТДж), Одес-
ская ( . 2,39НаселN ≈  млн чел., . 518ТехE ≈  ТДж), Львовская 
( . 2,55НаселN ≈  млн чел., . 438ТехE ≈  ТДж) области и АР Крым 
( . 2,35НаселN ≈  млн чел., . 238ТехE ≈  ТДж). 

На основе анализа динамики промышленно-
энергетических ( .Тех

ПООK Е− ) показателей по второму вариан-
ту (линия Б, рис. 3б) функционируют Харьковская 
( 1264ПООK =  объекта, . 738ТехE ≈  ТДж), Киевская 
( 995ПООK =  объектов, . 1061ТехE ≈  ТДж), Львовская 
( 823ПООK =  объекта, . 438ТехE ≈  ТДж) области и АР Крым 
( 711ПООK =  объектов, . 238ТехE ≈  ТДж). 

В вариант В объединены массивы, по которым строились 
линии А и Б. 
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Рис. 3 � Графические зависимости между количеством на-

селения ( .НаселN ) � рис. 3а, количеством ПОО ( ПООK ) � рис. 3б и 
среднесуточной энергией техногенного происхождения ( .ТехE ) в 
регионах Украины: 1 � АР Крым; 2 � Винницкая обл.; 3 � Волын-
ская обл.; 4 � Днепропетровская обл.; 5 � Донецкая обл.; 6 � Жи-
томирская обл.; 7 � Закарпатская обл.; 8 � Запорожская обл.; 9 � 
Ивано-Франковская обл.; 10 � Киевская обл.; 11 � Кировоградская 
обл.; 12 � Луганская обл.; 13 � Львовская обл.; 14 � Николаевская 
обл.; 15 � Одесская обл.; 16 � Полтавская обл.; 17 � Ровенская обл.; 
18 � Сумская обл.; 19 � Тернопольская обл.; 20 � Харьковская обл.; 
21 � Херсонская обл.; 22 � Хмельницкая обл.; 23 � Черкасская обл.; 
24 � Черновицкая обл.; 25 � Черниговская обл. 

 
Аппроксимация линий тренда реализована на интерва-

ле . 80 3700ТехE ≈ −  ТДж в виде степенных функций. 
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Так, аппроксимация изменения социально-энергетичес�
ких ( . .Насел ТехN Е− ) показателей жизнедеятельности регионов 
Украины, в соответствии с линиями А, Б и В на рис. 3а,  имеет 
вид 

 
 ( )0,33. .0,22Насел ТехN Е=  � линия А, (3) 

 
 ( )0,39. .0,25Насел ТехN Е=  � линия Б, (4) 

 
 ( )0,37. .0,19Насел ТехN Е=  � линия В, (5) 

 
где .ТехE  � в ТДж ( 121ТДж 10 Дж= ), .НаселN � в млн чел. 

Достоверность аппроксимации зависимости 
( ). .Насел ТехN Еφ=  регрессионными уравнениями (3) � (5) опре-

делена согласно [14] через коэффициент детерминации ( 2R ), 
который определяет долю разброса, учитываемого регрессией, 
в общем разбросе результативного признака, как 

 

 ( ) ( )* *2 2
2 . . . .

1 1

�
n n

Насел Насел Насел Насел
i i

i i
R N N N N

= =

= − −∑ ∑ , (6) 

 
где *.НаселN � среднее значение .Насел

iN  ( 1...i n= ); .� Насел
iN  � вы-

ровненное значение показателя .Насел
iN ; n  � количество регио-

нов Украины. 
Расчеты по соотношению (6) показали, что значения ко-

эффициентов детерминации для линий тренда, представлен-
ных на рис. 3а, равны: 2 0,83R ≈  (линия А); 2 0,65R ≈  (линия 
Б); 2 0,69R ≈ (линия В). 

Аппроксимация изменения промышленно-
энергетических ( .Тех

ПООK Е− ) показателей жизнедеятельности 
регионов Украины, в соответствии с линиями А, Б и В на 
рис. 3б,  имеет вид 

 
 ( )0,29.84,91 Тех

ПООK Е=  � линия А, (7) 
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 ( )0,23.223,02 Тех
ПООK Е=  � линия Б, (8) 

 
 ( )0,29.98,19 Тех

ПООK Е=  � линия В, (9) 
 

где .ТехE  � в ТДж, ПООK  � в единицах объектов. 
Достоверность аппроксимации зависимости 

( ). .Хим Тех
ПООK Еμ=  регрессионными уравнениями (7) � (9), опре-

делена через расчет коэффициентов 2R , в соответствии с вы-
ражением (6).  Значения коэффициентов детерминации рав-
ны: 2 0,61R ≈  (линия А); 2 0,73R ≈  (линия Б); 2 0,44R ≈  (линия 
В). 

Неравномерность (двухуровневое распределение функ-
ций . .Насел ТехN Е−  и .Тех

ПООK Е− ) распределения потребления 
энергии населением и функционирования ПОО приводит к 
необходимости проведения двухуровневой оценки степени ри-
ска ПТС системы Украины. 

Анализ уровня среднесуточного техногенного риска .ТехR  
территории Украины, с учетом ее внутренних 
( . .;Насел Тех

ПООN K Е− ) свойств, проведем в соответствии с подхо-
дом 

 
 . .Тех Тех ПУR F U= , (10) 

 
где . .

. 365Тех Тех
ЧСF K=  � среднесуточная частота возникновения 

ЧС техногенного характера, дестабилизирующих ПТС систе-
му; .

.
Тех
ЧСK  � годовое количество ЧС техногенного характера; 

ПУU  � прямой (в условиях непосредственного влияния опас-
ных факторов) ущерб ПТС системы [12]. 

Оценка степени техногенного риска территории Украи-
ны проведена нами в рамках оценки величины вероятностно-
го риска, обусловленного среднесуточной частотой возникно-
вения ЧС техногенного характера. 

Статистическая информация о количестве ЧС техноген-
ного характера по данным, приведенным в [16] за период 
2002 � 2011 гг., и расчетной величины среднесуточной часто-
той возникновения ЧС техногенного характера представлена 
в табл. 4. Из таблицы видно, что основная причина техноген-
ной опасности кроется в результате функционирования ПОО. 
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Для установления этой взаимосвязи нами проведена корре-
ляционная оценка динамики показателей .ТехF  и ПООK  по ре-
гионам Украины в соответствии с данными, представленными 
на рис. 4. 

 
Таблица 4 � Динамика годового количества ЧС техногенно-

го характера, средний показатель техногенного напряжения 
( .

.
Тех
ЧСK ) и среднесуточная частота возникновения ЧС техногенного 

характера ( .ТехF ) в Украине за период 2002 � 2011 гг. [16]  
 

Регион, об-
ласть 20

02
 г

. 
20

03
 г

. 
20

04
 г

. 
20

05
 г

. 
20

06
 г

. 
20

07
 г

. 
20

08
 г

. 
20

09
 г

. 
20

10
 г

. 
20

11
 г

. 

Тех.
ЧС.K  ЧС

сутки

Тех.F ,
 

АР Крым 17 11 7 11 15 11 15 10 4 4 10,5 ± 1,4 0,03 ± 0,004 
Винницкая 8 2 5 15 11 5 5 6 5 6 6,8 ± 1,2  0,02 ± 0,003 
Волынская 5 1 0 4 3 0 5 1 2 2 2,3 ± 0,6 0,01 ± 0,002 
Днепропетровская 21 17 12 15 13 13 9 6 8 5 11,9 ± 1,6 0,03 ± 0,004 
Донецкая 57 24 23 31 26 30 22 21 26 18 27,8 ± 3,5 0,08 ± 0,010 
Житомирская 7 3 6 5 3 9 3 2 3 3 4,4 ± 0,7 0,01 ± 0,002 
Закарпатская 5 7 3 2 7 4 1 2 1 2 3,4 ± 0,7 0,01 ± 0,002 
Запорожская 12 6 5 9 14 14 10 7 8 7 9,2 ± 1,0 0,03 ± 0,003 
Ивано-Франковская 4 3 0 3 3 4 1 3 2 3 2,6 ± 0,4 0,01 ± 0,001 
Киевская 8 5 5 13 9 11 8 8 4 9 8,0 ± 0,9 0,02 ± 0,002 
Кировоградская 9 8 6 5 7 4 1 5 2 2 4,9 ± 0,8 0,01 ± 0,002 
Луганская 27 18 8 16 17 12 7 6 13 12 13,6 ± 2,0 0,04 ± 0,005 
Львовская 26 19 10 10 10 8 8 5 2 4 10,2 ± 2,3 0,03 ± 0,006 
Николаевская 10 8 7 13 15 5 6 4 3 10 8,1 ± 1,2 0,02 ± 0,003 
Одесская 17 7 8 8 7 11 7 3 8 12 8,8 ± 1,2 0,02 ± 0,003 
Полтавская 10 4 6 5 4 4 1 1 2 1 3,8 ± 0,9 0,01 ± 0,002 
Ровенская 8 3 6 7 6 8 3 5 2 6 5,4 ± 0,7 0,01 ± 0,002 
Сумская 8 5 5 4 5 5 4 1 2 2 4,1 ± 0,6 0,01 ± 0,002 
Тернопольская 7 4 1 3 5 2 4 4 1 4 3,5 ± 0,6 0,01 ± 0,002 
Харьковская 14 11 6 10 8 8 13 12 7 8 9,7 ± 0,9 0,03 ± 0,002 
Херсонская 11 7 2 3 5 14 4 3 9 4 6,2 ± 1,3 0,02 ± 0,004 
Хмельницкая 6 7 5 7 5 5 3 3 5 4 5,0 ± 0,4 0,01 ± 0,001 
Черкасская 11 6 6 5 13 4 7 3 3 2 6,0 ± 1,1 0,02 ± 0,003 
Черновицкая 11 1 2 1 0 1 0 1 4 0 2,1 ± 1,1 0,01 ± 0,003 
Черниговская 3 3 8 5 7 3 10 6 3 5 5,3 ± 0,8 0,01 ± 0,002 

 
Результаты корреляционного анализа рис. 4 свидетель-

ствуют о том, что между показателями .ТехF  и ПООK  наблюда-
ется устойчивая корреляция на уровне . 0,74Тех

ПООF Kr ≈ .  Это по-
зволяет констатировать наличие взаимосвязи между данными 
показателями в виде, представленном на рис. 5. Из него вид-
но, что графическая зависимость между количеством  потен-
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циально-опасных объектов и среднегодовым количеством ЧС 
техногенного характера имеет трехуровневый вид, что свиде-
тельствует о существовании нескольких сценариев (вариан-
тов) техногенной опасности в Украине. 

 

 
 
Рис. 4 � Распределение количества потенциально опасных 

объектов ( ПООK ) и среднесуточной частоты возникновения ЧС 
техногенного характера ( .ТехF ) по регионам Украины 

 

 
 
Рис. 5 � Графическая зависимость между количеством по-

тенциально-опасных объектов ( ПООK ) и среднесуточной частотой 
возникновения ЧС техногенного характера ( .ТехF ) (нумерация 
областей приведена в соответствии с рис. 3) 
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Первый вариант (линия А) характеризуется установив-
шейся для большинства регионов Украины относительной 
пропорциональностью между ПООK  и .ТехF . 

Исключение составляют некоторые регионы, в которых 
соотношение  ПООK  � .ТехF  подчиняются второму варианту 
(линия Б). По этому сценарию функционируют Донецкая, Лу-
ганская и Одесская области. 

В вариант В объединены массивы, по которым строились 
линии А и Б. 

Линии тренда между показателями .ТехF  и ПООK  аппрок-
симированы на интервале 227 1264ПООK = −  объектов степен-
ными функциями в виде 

 
 ( )0,93. 54 10Тех

ПООF K−= ⋅  � линия А, (11) 
 

 ( )0,97. 57 10Тех
ПООF K−= ⋅  � линия Б, (12) 

 
 ( )1,06. 52 10Тех

ПООF K−= ⋅  � линия В, (13) 
 

где ПООK  � в единицах объектов. 
Достоверность аппроксимации зависимости 

( ).Тех
ПООF Kξ=  регрессионными уравнениями (11) � (13), оп-

ределена значениями коэффициентов детерминации 2R , в со-
ответствии с выражением (6).  Значения коэффициентов де-
терминации равны: 2 0,67R ≈  (линия А); 2 0,98R ≈  (линия Б); 

2 0,64R ≈  (линия В). 
В заключение необходимо указать, что общая методоло-

гия оценки техногенной опасности, которая представлена в 
работе на примере рис. 3 и 5 (графические зависимости между 
среднесуточной энергией техногенного происхождения ( .ТехЕ ), 
количеством проживающего населения ( .НаселN ), количеством 
потенциально-опасных объектов ( ПООK ) и среднесуточной час-
тотой возникновения ЧС техногенного характера ( .ТехF )) и их 
математические аппроксимации в виде выражений, подобных 
выражениям (3) � (5), (7) � (9), (11) � (13), являются основой 
для разработки комплексной схемы мероприятий для обеспе-
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чения соответствующего уровня безопасности от техногенных 
опасностей различной природы в Украине. 

Выводы. 
1. В работе показана возможность использования энер-

гетического подхода для оценки уровня опасности жизнедея-
тельности территории Украины в условиях функционирова-
ния потенциально опасных объектов и возникновения, вслед-
ствие их функционирования, чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера. 

2. На основе рассмотрения характера изменения энерге-
тических параметров функционирования потенциально опас-
ных объектов и их негативного влияния на социальную со-
ставляющую природно-техногенно-социальной системы раз-
работана методология оценки техногенной опасности задан-
ной территории Украины. 

3. Получены регрессионные зависимости между харак-
терными для территории Украины показателями: среднесу-
точной энергии техногенного происхождения, количеством 
проживающего населения, количеством потенциально опас-
ных объектов и среднесуточной частотой возникновения ЧС 
техногенного характера, характеризуемые достаточно высо-
кими значения коэффициентов детерминации (0,64 ÷ 0,98). 

4. Предложенный подход для оценки техногенной опас-
ности заданной территории Украины и полученные примеры 
новых аналитических выражений (регрессионных уравнений) 
являются основой для проведения дальнейших исследований, 
направленных на разработку эффективной комплексной сис-
темы мониторинга и противодействия ЧС природного и техно-
генного характера. 
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Тютюник В.В., Калугін В.Д., Лєвтеров О.А., Шевченко Р.І. 
Оцінка рівня техногенної небезпеки території України за 

даними аналізу енергетичних показників життєдіяльності регіо-
нів 

Представлено підхід та викладена методологія оцінки рівня тех-
ногенної небезпеки території України виходячи з кількості функціону-
вання потенційно небезпечних об'єктів (ПНО), кількості виниклих над-
звичайних ситуацій (НС) техногенного походження та даних аналізу 
енергетичних показників життєдіяльності її регіонів � енергії техноген-
ного походження (сума електричної енергії і енергій всіх видів палив, 
які спожиті у процесі життєдіяльності природно-техногенно-соціальної 
системи (ПТС системи)) 

Ключові слова: техногенна небезпека, надзвичайна ситуація, 
критерії оцінки надзвичайних ситуацій, енергетичний підхід, безпека 
життєдіяльності 
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Tyutyunik V.V., Kalugin V.D., Levterov A.A., Shevchenko R.I. 
Evaluation of technological hazards in Ukraine according to 

the analysis of life energy performance of regions 
Approach and the methodology of assessing the level of technological 

danger in Ukraine by the amount of operation of potentially hazardous ob-
jects (PHO), the number of encountered exceptional situations (ES) anthro-
pogenic and data analysis of the energy performance of life of the regions - 
energy technogenic aqueous origin (the amount of electric energy and ener-
gies of all types of fuels consumed in the life of natural-industrial-social sys-
tem (NIS system)) are presented 

Key words: technical hazard, emergency, emergencies evaluation cri-
teria, energetic approach, life safety 
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ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ДИСПЕТЧЕРА ПРИ ВИКОНАННІ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У СКЛАДІ ЧЕРГОВОЇ ЗМІНИ 
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ 

(представлено д-ром фіз.-мат. наук Яковлєвим С.В.) 
 
Запропоновано аналітичну модель оцінки надійності диспе-
тчера чергової зміни оперативно-диспетчерської служби при 
виконанні оперативних завдань по оцінюванню обстановки 
в осередку надзвичайної ситуації, шляхом проведення роз-
рахунків доведено практичну значимість та адекватність 
моделі 
 
Ключові слова: диспетчер, оперативна обстановка, оцінка 
надійності диспетчера при виконанні оперативних завдань 
 
Постановка проблеми. Оперативно-диспетчерська 

служба (ОДС) ДСНС являє собою складну інформаційну сис-
тему, що включає обов�язкові технічну, програмну та особисті-
сну (диспетчери ОДС) компоненти. Ефективність роботи ОДС 
залежить від надійності (роботоспроможності) всіх трьох ком-
понент. Але безпомилковість виконання функціональних 
обов�язків диспетчерами ОДС являється необхідною і 
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обов�язковою умовою забезпечення ефективної діяльності 
ОДС. Тому дослідження надійності функціонування людини-
диспетчера ОДС є актуальною задачею, що потребує вивчення 
та розв�язання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ням надійності інформаційних систем прийняття рішень при-
свячено достатня кількість наукових публікацій, [1-5], але 
властивості надійності, роботоспроможності диспетчерів в 
умовах виконання оперативних завдань по оцінюванню об-
становки в осередку надзвичайної ситуації вивчені в недоста-
тньому обсязі, що зумовлено еволюційним розвитком новітніх 
інформаційних технології. Крім того недостатнє вивчення 
властивостей людини-диспетчера в екстремальних ситуаціях 
зумовлено багатофакторністю та складністю процесів її діяль-
ності, що потребує побудови більш адекватних аналітичних 
моделей. 

Постановка завдання та його вирішення. Диспетчер 
перед заступленням у чергову зміну, обов�язково проходить 
початковий етап адаптації до виконання функціональних 
обов�язків, який зводиться до навчання визначеній діяльності, 
адекватній поведінці, або до відпочинку для відновлення ро-
зумової та фізичної робото спроможності, тренуванню і т. ін. 
Тому і подання безпомилковості діяльності диспетчера за до-
помогою аналітичних моделей може бути вельми різноманіт-
ним. 

Побудова аналітичної моделі оцінки безпомилковості ді-
яльності диспетчера розглядається для ситуації коли віднов-
лення ресурсу роботоспроможності передує його витраті. Об-
ґрунтовано, з точки зору практичних застосувань, приймемо 
припущення, що процес навчання (адаптації) диспетчера 
знижує можливість виникнення помилок в майбутньому. В 
якості кількісної міри такої події приймемо ймовірність попе-
редження відмови диспетчера в процесі його функціональної 
діяльності за час t . Нехай диспетчер проходив навчання на 
протязі відрізку часу τ , за сукупності умов навчання ζ . З фі-
зичних міркувань слідує що значення даної ймовірності має 
бути тим меншим, чим більший проміжок часу τ  і чим жорст-
кіші вимоги комплексу умов навчання ζ . 

В загальному випадку враховуємо, що організм диспет-
чера і в процесі навчання теж може втрачати свою роботосп-
роможність. Тому умовна ймовірність успішної діяльності ди-
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спетчера за час t , за умови що він на протязі проміжку часу τ  
навчався в умовах ζ  складе 

 
 ( ( ), )( , )

( ( ), )y
P t xP t

P x
τ εε

τ ε
+

= , (1) 

 
де ( , )yP t ε  - безумовна ймовірність успішної діяльності диспет-
чера в умовах ε ; ( ),x τ ε  - роботоспроможність диспетчера на 
інтервалі часу τ в умовах ε , яка еквівалентна витраті ресурсу 
роботоспроможністі диспетчера за час τ  в умовах ζ . Якщо 

( ) 0x τ = , то при 0t =  диспетчер повністю роботоспроможний 
після закінчення процесу навчання. 

З виразу (1) інтенсивність відмови 
 

 ( , ) ( ( ), )o t t xλ ε λ τ ε= + , (2) 
 

де ( , )tλ ε  - інтенсивність відмови при відсутності навчання ди-
спетчера. 

Виходячи з припущень, інтенсивність відмови диспетче-
ра, за умови його навчання, буде мати вид 

 
 ( , ) ( , ) ( ( ), )t P t xε τ ζ λ τ εΛ ≈ + . (3) 

 
Таким чином інтенсивності відмови (3) пропорційна зме-

ншенню безумовної інтенсивності відмови диспетчера ( , )P τ ζ . 
Якщо (3) розглядати як провідну функцію потоку відмов 

на вісі часу ( , )Pк τ ζ , то відповідний випадковий процес відно-
влення можна віднести до класу нестаціонарних процесів ква-
зіпуасонівського типу. 

В подальшому розгляду підлягає випадок, коли диспет-
чер після процесу навчання є повністю відновленим при 

( , ) ( ) consttλ ε λ ε= = . 
Визначимо ( , )KP τ ζ  як керуючу функцію інтенсивності 

відмови диспетчера. Використавши ансамблеву модель ви-
пробувань припустимо що на випробування відібрано 0N  од-
нотипних, за складом функціональних дій, диспетчерів, по-
милки в роботі яких можуть бути усунені. За час τ  можуть бу-
ти усунені похибки в діях у ( )n τ  диспетчерів. Відповідно, 
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0 ( )N n τ−  - число диспетчерів, похибки яких усунені бути не 

можуть, а 
0

1 ( )( )K
nP

N
ττ −

=  - ймовірність події, що за час τ  похи-

бка диспетчера усунена не буде. Інтенсивність появи похибки 
в діях диспетчера за інтервал часу τ  знаходиться як 

 

 ( )( )
( )

K

K

P
P

τν τ
τ

′
= − . (4) 

 
Диференційне рівняння (4) за початкової умови 

( ) 1KP τ = , з врахуванням комплексу умов навчання ζ  має вид 
 

 
0

( , ) exp ( , )KP z dz
τ

τ ζ ν ζ
⎧ ⎫⎪ ⎪= −⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭
∫ . (5) 

 
Даний вираз визначає ймовірність не усунення похибки 

диспетчера, яка в майбутньому може виникнути за умови від-
мови організму диспетчера, при навчанні його протягом ін-
тервалу часу τ  в умовах навчання ζ . 

У відповідності до припущення, що ресурс роботоспро-
можності диспетчера відновлюється повністю, після його на-
вчання ймовірність успішного виконання функціональних за-
вдань за час t  складе 

 

 0
0 0

( , ) exp ( , ) exp ( , )
t

P t z dz u du
τ

τ λ ε ν ζ
⎧ ⎫⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎪⎪= − −⎨ ⎨ ⎬⎬

⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭⎩ ⎭
∫ ∫ . (6) 

 
Показник першої експоненти являє собою ресурс робото-

спроможності (надійності) диспетчера 
 

 
0 0

( , , , ) ( , ) exp ( , )
t

R t z dz u du
τ

ε τ ζ λ ε ν ζ
⎧ ⎫⎪ ⎪= −⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫ ∫ , (7) 

 

де 
0

( , ) ( , )
t

z dz r tλ ε ε=∫  - відпрацьований ресурс роботоспромож-

ності диспетчера за час t , в умовах ε . 
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Величина 
0

( , ) ( , )t u du
τ

θ ζ ν ζ= ∫  являє собою відновлений ре-

сурс роботоспроможності, отриманий диспетчером в процесі 
навчання за період τ  в умовах ζ . Для складових отриманих 
виразів (6) та (7) доцільні наступні подання 

 
 { }{ }0 0( , ) exp exp ( , )P t r P rτ θ θ= − − = , (8) 

 
 { }( , ) expR t rθ θ= − . (9) 

 
Аналіз отриманих моделей дозволяє стверджувати, що 

надійність диспетчера залежить від ресурсу роботоспроможно-
сті. Вона буде тим меншою, чим більше вироблений ресурс r , і 
тим більшою, чим більше відновлений ресурс θ . 

Математично даний принцип може бути поданий у на-
ступним чином 

 
 0 1 1 1 0 2 2 2( , ; / , ; ) ( , ; / , ; )P t t P t tε θ ε θ ε θ ε θ= , (10) 

 
за умови 

 
 0 1 0 2 2 2( , ; ) ( , ; )P t P tε θ ε θ= . (11) 

 
Або, в залежності від ресурсу 
 

 0 1 0 2( / ) ( / )P R R P R R= , (12) 
 

за умови 
 

 0 1 0 2( ) ( )P R P R= . (13) 
 
Доведемо практичну значимість запропонованої аналі-

тичної моделі надійності людини-диспетчера. 
Розглянемо випадок коли ( , ) ( )tλ ε λ ε= ; ( , ) ( )ν τ ζ ν ζ= . Тоді 

ймовірність (6) прийме вид 
 

 { }{ }0( , ) exp expP t tτ λ ντ= − − . (14) 
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При цьому умова (10) виконується, якщо 1 1 2 2t tλ λ= та 
1 1 2 2ν τ ν τ= , де 1 1( )λ λ ε= , 2 2( )λ λ ε= , 1 1( )ν ν ζ= , 2 2( )ν ν ζ= . 

Необхідно визначити ймовірність відмови диспетчера в 
умовах 0ε  , якщо відома ймовірність відмови в умовах 

0,ε ε ε∗ ∗ > , 1 2θ θ≠ . Згідно лінійної моделі форсованих випробу-
вань складемо систему рівнянь 

 

 

1

2

0 1
0 0

0 0

( )

0 2
0 0

( , ) exp ( , )

( ) ( )

( , ) exp ( , )

t

x t

z dz u du

t x t

z dz u du

τ

τ

λ ε ν ζ

ε ε ε

λ ε ε ν ζ

⎧ ⎧ ⎫⎪ ⎪−⎪ ⎨ ⎬ =⎨ ⎪ ⎪⎩ ⎭
⎪

= Δ + Δ⎩
⎧ ⎫⎪ ⎪= + Δ −⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫ ∫

∫ ∫

 (15) 

 
де 0ε , 0ε ε+ Δ  - постійні швидкості зміни визначаючого параме-
тру роботоспроможності диспетчера; , ( )t x t - час досягнення па-
раметром межі роботоспроможності для даної швидкості змі-
ни. 

Система (14) зводиться до диференційного рівняння в 
часткових похідних, рішення якого за початкової кривої 

2

2 2
0

( , )exp ( , )t z dz
τ

λ ε ν ζ∗
⎧ ⎫⎪ ⎪−⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭
∫  має вид 

 

 { }
{ }

2 0 0
0

1

exp
( , ) ,

exp
t t

θ ε ελ ε λ ε
θ ε ε

∗
∗ ∗

− ⎛ ⎞= ⎜ ⎟− ⎝ ⎠
. (16) 

 
З аналізу виразу (15) слідує, що прогнозоване значення 

інтенсивності відмови в нормальному режимі випробувань 0ε  
порівняно з форсованим режимом ε ∗  додатково змінюється в 

{ }
{ }

2

1

exp
exp

θ
θ
−
−

 разів. При цьому чим більше відновлений ресурс 2θ  

порівняно з 1θ , тим нижче інтенсивність відмов в нормально-

му режимі. Коефіцієнт { }
{ }

1

2 0

exp
exp

θ ε
θ ε

∗−
−

 являє собою коефіцієнт при-

скорення випробувань. Для даного випадку він буде тим бі-
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льшим, чим жорсткіше режим форсування ε ∗  і більше віднов-
лений ресурс 2θ .  

Далі на інтервалі часу (0, )t τ+  необхідно забезпечити 
ймовірність успішного функціонування диспетчера не нижче 
заданої зP , тобто 

 
 { }{ }exp exp зr Pθ− − ≥ . (17) 

 
Розв�язання задачі полягає в тому, що слід визначити 

тривалість терміну навчання τ  диспетчера в умовах ζ , щоб 
забезпечити виконання нерівності (16). Розкривши (16) відно-
сно змінної τ  отримаємо 

 
 

3

1 ln
ln
r

P
τ

ν
≥

−
, (18) 

 
при цьому має виконуватися умова { }expзP r> − . Наприклад 

якщо 0,01 10 0,1r tλ= = ⋅ = ; 10,2
год

ν = , то для 0,95зP ≥  

5 ln2 3,364τ ≥ ⋅ = . 
Наступне практичне застосування моделі. Нехай інтен-

сивність відмови диспетчера для деяких умов функціонування 
постійна та складає 10,1

год
, тобто в середньому він здійснює 

одну помилку за 10 год  роботи. Необхідно зменшити інтенси-
вність відмови диспетчера в 10 разів, тобто вона має складати 

10,01
год

. Треба визначити, яким чином слід організувати його 

навчання. 
 
Таблиця 1 � Часові параметри режиму навчання диспетче-

ра 
 

,годt  1 2 4 6 8 10 100 
1,
год

ν  2,3 1.15 0,58 0,38 0,29 0,23 0,04 

1 ,год
ν

 0,43 0,87 1,72 2,63 3,44 4,34 23,2 
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З виразу (13) слідує, що { }exp 0,1ντ− = , тоді 
1 1ln10 2,3τ
ν ν

= ≈ . 

Жорсткість режиму навчання диспетчера необхідно об-
рати відповідно до розрахункових даних наведених в табли-
ці 1. 

Так, наприклад, якщо середній час між проявом помил-
кових дій диспетчера дорівнює 4,34 год., то час тренувань 
складає 10 год. 

Висновки. Запропонована аналітична модель оціню-
вання надійності людини-диспетчера, є ймовірнісно близькою 
до моделі надійності технічних та програмних засобів. Від-
мінність запропонованої моделі від існуючих є формулювання 
та опис імовірнісного ресурсу роботоспроможності людини-
диспетчера у вигляді двох взаємопротилежних за напрямом 
дії складових. Перша � подається у вигляді ресурсу, що ви-
трачається, а друга � як відновлюваний ресурс роботоспромо-
жності людини диспетчера. 

Процес відновлення ресурсу роботоспроможності диспет-
чера подано квазіпуасоновським потоком, який зручно вико-
ристовувати для ряду практичних застосувань, нарівні з 
управляємими напівмарківськими процесами, що дозволяє 
отримувати практичні результати при роботі диспетчерів у 
складі чергової зміни оперативно-диспетчерської служби 
ДСНС. 
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МОЖЛИВОСТІ ОЦІНКИ МОНІТОРИНГУ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
(представлено д-ром техн. наук Соболем О.М.) 

 
Розглянуті статистичні категорії та можливості контролю за 
розвитком подій з оцінкою моніторингу  
 
Ключові слова: моніторинг, оцінка застосування 
 
Постановка проблеми. Щорічно наноситься шкоди від 

пожеж та надзвичайних ситуацій (НС), особливо тих, які охоп-
люють великі території і вимагають для ліквідації залучення 
значних ресурсів, зокрема, сил і засобів ДСНС демонструє поча-
сти недостатню ефективність управління. Одним з рішень у 
підвищенні ефективності управління є моніторинг. При цьому 
актуальними є питання оцінки ефекту від системи моніторингу.  

Аналіз останніх досліджень и публікацій. За робо-
тами Бушмельової Г.В, Першикова В.І., Совинка В.М., Крисі-
на Л.П. моніторинг класифікується за кількома спеціально-
орієнтованими підставами та має сучасне поширення по обла-
стях практичного застосування та реалізації майже по всіх 
видах діяльності. Використання, проведення моніторингу ста-
ло вже практично звичною справою, за винятком повної реа-
лізації його можливостей в управлінні.  

Постановка завдання та його вирішення. За аналі-
зом публікацій, доцільним є положення Земського І.А. щодо 
моделювання інформаційного поля. Потрібно надати увагу 
проблемі визначення критеріїв ефективності різних елементів 
пошукових систем (ПС), а систему моніторингу не достатньо 
розглядати тільки як частину ПС. 

Актуальність зібраної інформації, один з можливих варі-
антів обчислення якої має вигляд 
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де FP(S;t) � свіжість, яка вимірюється у відсотках; V � загальна 
кількість інформаційних даних (ІД); ei (i = 1,�, N) � ІД, які 
зберігаються в базі даних системи моніторингу; S = {e1 ,�, eN} 
� база даних системи моніторингу; Fn(ei;t) � новизна елемента 
ei в момент часу t, яка обчислюється як 
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Загальний обсяг D(t) всіх отриманих системою даних за 

час роботи � t. Об'єктивне порівняння значень обраних крите-
ріїв ефективності можливо у випадку рівності умов, в яких 
отримані порівнювані значення.  

Ґрунтуючись на дослідженнях Шакіна Е.А., при розробці 
моделі потрібно визначити, що вхідні дані складаються з N рі-
зних інформаційних потоків. Процес моніторингу � це зміню-
ваний у дискретному часі набір станів. Стан в момент часу t - 
це база <R,R',π>, де: R = (r1,r2,..., rN), ri � матриця числових ха-
рактеристик інформаційного потоку з номером i; R' = (r'1,r'2,..., 
r'N), r'i - матриця числових значень критеріїв ефективності ін-
формаційного потоку з номером i; π=(π1,..., πN), πi � програмні 
перетворення матриці ri в матрицю r'i:  r'i=πi ri  або R'=πR. 

Попередні результати показують, що значення основних 
критеріїв ефективності системи моніторингу залежать від зна-
чень вибраних чинників, а одержувані значення змінних до-
помагають оцінити відносну ефективність кількох варіантів 
системи моніторингу.  

Аналіз ефекту від проведення моніторингу можна здійс-
нювати окремо для різних випадків на основі мультиплікати-
вної функції (3), що дозволяє чітко відобразити вплив пріори-
тетності кожної з цільових груп даних, значущості напрямів 
щодо поліпшення стану кожної групи на основі понижуваль-
них і підвищувальних коефіцієнтів, а також ступінь потенцій-
ної ефективності та адекватності застосовуваних методів у ра-
мках кожного з напрямків 
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Эi - ефект i-ої програми, де Gij - ступінь пріоритетність j-ої ці-
льової групи з безлічі M, виявлена в i-ій програмі; Hijk - сту-
пінь значущості k-ого напрямку по поліпшенню стану j-ой ці-
льової групи з безлічі P, виявленого в i-ой програмі; Aikl - по-
тенційна ефективність та адекватність методу поліпшення l в 
рамках k-ого спрямування з безлічі R, виявленого в i-ой про-
грамі.  

Висновки. Таким чином, моніторинг, як багатоскладова 
система з організаційних заходів і технічних засобів в питан-
нях оцінки результативності потребує доробки, а зазначений 
підхід потребує поширення та доробки щодо практичного за-
стосування. 
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