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Розроблено загальну модель ліквідації надзвичайної ситуації, 
яка характеризується наявністю n чинників ураження, і до лікві-
дації якої залучені m типів засобів 
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Постановка проблеми. При обґрунтуванні управлінських 

рішень щодо ліквідації надзвичайних ситуацій математичний 
аналіз моделей ліквідації надзвичайних ситуацій дозволяє опти-
мально реалізовувати функції планування, корегування, та регу-
лювання стосовно залучення до ліквідації технічних засобів, люд-
ських та матеріальних ресурсів. Враховуючи обмеженість ресурсів 
та можливість одночасного залучення наявних сил та засобів у рі-
зних надзвичайних ситуаціях, розробка математичних моделей 
ліквідації надзвичайних ситуацій є важливою науковою задачею, 
актуальність якої обумовлюється необхідністю підвищення якості 
управління силами та засобами під час ліквідації надзвичайних 
ситуацій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В [1�3] роз-
глянуті питання використання методів дослідження операцій що-
до оптимального управління силами та засобами. В [4�7] викла-
дені методологічні підходи побудови математичних моделей.  Мо-
делювання процесів управлення та прийняття рішень в умовах 
надзвичайних ситуацій розглянуто в [8-11]. 

В результаті аналізу публікацій можна зробити висновок про 
те, що відомі моделі орієнтовані на опис процесу розвитку надзви-
чайних ситуацій і прогнозу їх наслідків. В той же час недостатньо 
розроблені моделі, призначені для опису процесів, пов'язаних з 
оцінкою ситуації, розробкою планів ліквідації надзвичайних ситу-
ацій і управління ресурсами, що залучаються для ліквідації (ло-
калізації) надзвичайних ситуацій, питанням динамічного моде-
лювання процесів оперативного управління ліквідацією ЧС при-
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ділена недостатня увага, що зрештою знижує ефективність систем 
управління і як наслідок знижує наукову обґрунтованість управ-
лінських рішень по ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Постановка завдання та його вирішення. Однією з голо-
вних проблем в процесі створення систем підтримки прийняття 
рішень в сфері цивільного захисту є приділення недостатньої ува-
ги реалізації моделей  ліквідації надзвичайних ситуацій з ком-
плексним характером чинників ураження, до ліквідації яких за-
лучаються засоби різних типів. Метою статті є побудова загальної 
моделі ліквідації надзвичайної ситуації із залученням засобів різ-
ного типу.  

При побудові моделі на першому етапі необхідно визначити-
ся з завданням та деталізацією моделі, припущеннями та спро-
щеннями на базі яких буде створена модель об�єкта дослідження. 

Для побудови моделі ліквідації надзвичайної ситуації зроби-
мо наступні застереження та позначення:  

- інформація про надзвичайну ситуацію має детермінова-
ний характер;  

- надзвичайна ситуація має n одночасно існуючих чинників 
ураження; 

- хі(t) (i=1,n) � математичне очікування рівня показників 
чинників ураження в момент часу t;  

- m � кількість типів засобів ліквідації надзвичайної ситуа-
ції;  

- yj(t) (j=1, m) � кількість засобів j-го типу на момент часу t;  
- λіj � математичне очікування інтенсивності ліквідації j-им 

засобом і-го чинника надзвичайної ситуації; 
- βіj(t) � відносна частина j-их засобів, залучених до ліквіда-

ції і-го чинника надзвичайної ситуації на момент часу t;  
- ui(t) � інтенсивність розвитку і-го чинника надзвичайної 

ситуації; 
- ω(yj(t)) � нарощування j-их засобів в процесі ліквідації 

надзвичайної ситуації; 
- 0( ) ( 1, )ix t i n=  � початкові рівні показників чинників ура-

ження на момент введення сил та засобів; 
- 0( ) ( 1, )jy t j m=  � початкова кількість засобів що залучена до 

ліквідації надзвичайної ситуації; 
Відповідно до прийнятих позначень зменшення рівня і-го 

чинника надзвичайної ситуації хі за час tΔ  обумовленого дією j-их 



Проблеми надзвичайних ситуацій 
 

Математична модель ліквідації надзвичайних ситуацій 
145 

засобів в процесі ліквідації надзвичайної ситуації визначимо на-
ступним чином 
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Введення коефіцієнтів βіj(t) дозволяє врахувати взаємодію j-

их засобів та специфіку їх використання. 
Враховуючи інтенсивність розвитку чинників ураження над-

звичайної ситуації, зміна показника і-го чинника надзвичайної 
ситуації  за час Δt буде мати наступний вид 
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Розділимо праву та ліву частину на tΔ та перейдемо до tΔ →0 
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Таким чином, нами отримане рівняння, що описує процес лі-

квідації надзвичайної ситуації, яка характеризується наявністю n 
чинників ураження, і до ліквідації якої залучені m типів засобів. 

Отриману математичну модель необхідно доповнити почат-
ковими даними  
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де Сi та Fj � обмеження на темпи розвитку і-их чинників та об�єм 
резервів j-их засобів відповідно; Т � час ліквідації надзвичайної 
ситуації. 
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Висновки. Запропонований підхід моделювання ліквідації 
надзвичайних ситуацій дозволяє отримати необхідні дані щодо 
оптимізації залучення сил та засобів, отримати прогнозні оцінки 
негативного впливу чинників надзвичайної ситуації, що дозво-
лить прискорити процес планування заходів, підвищити рівень 
оперативності і ефективності здійснення дій, знизити втрати від 
надзвичайних ситуацій. 
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рая характеризуется наличием n поражающих факторов к ликвидации кото-
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ОБРУШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
(представлено д-ром техн. наук Куценко Л.Н.) 

 
Для решения задач принятия оптимальных (рациональных) ре-
шений при ведении аварийно-спасательных и ремонтно-
восстановительных работ предложена к использованию двух-
уровневая структура проведения заблаговременной и оператив-
ной разведки зоны обрушения строительных конструкций 
 
Ключевые слова: принятие решений, аварийно-спасательные, 
ремонтно-восстановительные, оперативная разведка, функция 
цели 
 
Постановка проблемы. Одними из главных факторов, ко-

торые предопределяют успех проведения аварийно-спасательных 
(АСР) и ремонтно-восстановительных (РВР) работ в экстремаль-
ных условиях являются, фактор времени и безопасность их прове-




