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Проведений порівняльний аналіз окремих складових методичного за-
безпечення прогнозування наслідків застосування запалювальних ре-
човин, за результатами якого запропоновані рекомендації щодо його 
удосконалення. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан і тенденції розвитку засо-

бів ураження показують, що запалювальні речовини можуть бути за-
стосовані для ураження цивільного населення, об’єктів державного та 
громадського призначення, для вчинення різноманітних терористичних 
актів з боку реакційно налаштованих режимів. У разі застосування за-
палювальних речовин (ЗР) особовий склад Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій (ДСНС), цивільне населення, техніка та 
об’єкти господарчого і громадського призначення будуть підпадати під 
вплив як безпосередньо запалювальних речовин, так і пожеж, які ма-
ють тенденцію до масового поширення [1, 2]. В цих районах створю-
ються великі зони вогневого впливу,що може призвести до значних 
втрат особового складу ДСНС та значно ускладнює умови виконання 
покладених завдань за призначенням шодо проведення рятувальних 
робіт та локалізації і гасіння пожеж, які набувають масового характеру. 
В цих випадках прогнозування та оцінка можливих  втрат особового 
складу ДСНС та цивільного населення, які підпадають під вогневий 
вплив  масових пожеж, проводиться з метою одержання даних  для ви-
значення обсягу та можливості виконання завдань і ступеня боєздатно-
сті підрозділів ДСНС в осередках застосування запалювальних речо-
вин. Це обумовлює необхідність аналізу методичного забезпечення за-
ходів, які спрямовані на недопущення (мінімізацію) втрат особового 
складу підрозділів ДСНС, що залучаються до ліквідації НС, та цивіль-
ного населення в осередках надзвичайних ситуацій. У зв`язку з цим 
удосконалення існуючих  методик, за допомогою яких здійснюються 
визначання кількісних характеристик масових пожеж  та оцінка їх нас-
лідків в районах можливого застосування запалювальних речовин, є 
актуальною задачею. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз існуючих мето-
дик, за допомогою яких здійснюються оцінка наслідків застосування за-
палювальних речовин і прогнозування масштабів розвитку пожеж, пока-
зує, що вони мають ряд істотних недоліків і не повною мірою відповіда-
ють вимогам щодо прогнозу та оцінки обстановки в осередках надзви-
чайних ситуацій [3]. В роботі [2] запропонований  математичний апарат, 
який являє собою новий підхід до оцінки обстановки в районах можливих 
втрат серед цивільного населення та особового складу підрозділів ДСНС 
від вогневого впливу масових пожеж в осередках надзвичайних ситуацій 
і який потребує відповідного обґрунтування щодо ефективності викорис-
тання для прогнозування наслідків застосування запалювальних речовин. 

Постановка завдання та його вирішення. Мета роботи – розро-
бка рекомендацій для удосконалення методичного забезпечення про-
гнозування наслідків від запалювальних речовин на основі порівняль-
ного аналізу методик оцінки обстановки в районах їх застосування. 

В роботі проведений порівняльний аналіз методики прогнозуван-
ня наслідків застосування запалювальних речовин, що запропонована в 
[2], з існуючою методикою [3]. Методика [2], що розроблена, може бути 
рекомендована до застосування у випадку, коли порівняльна оцінка з іс-
нуючою методикою покаже її перевагу за наступними показниками: 

– оперативність розрахунків; 
– достовірність результатів; 
– повнота результатів. 
Оперативність роботи методики прогнозування наслідків засто-

сування запалювальних речовин буде визначатися часом циклу прове-
дення розрахунків. Для знаходження значення показника 
оперативності Р як ймовірності своєчасного отримання результатів 
розрахунків відповідно до методики використовується формула 

                                    t

t p

e1P
−

−= ,                                                (1) 
 

де tp – час, який є в наявності для проведення розрахунків відповідно 
до методики, хв.; t – необхідний час для проведення розрахунків відпо-
відно до методики, хв. 

Величина часу, який є в наявності tp, та необхідного часу t для 
проведення розрахунків відповідно до методики на практиці залежить 
від багатьох факторів, що визначаються ймовірністю. У зв’язку з цим 
були проведенні дослідження по оцінці часу, який є в наявності для 
проведення розрахунків відповідно до методики прогнозування наслід-
ків застосування запалювальних речовин. Було встановлено, що для 
своєчасного виконання заходів щодо планування та організації захисту 
від запалювальних речовин значення  часу, який є в наявності для про-
ведення розрахунків відповідно до методики для одного об’єкту, що 
може підпасти під ураження , при проведені завчасної оцінки пожежної 
обстановки не повинно перевищувати 8 хвилин. При проведенні розра-
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хунків у ході попередньої оцінки значення часу, який є в наявності для 
проведення розрахунків відповідно до методики для одного об’єкту не 
повинно перевищувати 5 хвилин. При проведенні розрахунків відпові-
дно до методики у ході оцінки пожежної обстановки за фактичними 
даними, що отримані від сил та засобів розвідки, значення часу, який є 
в наявності, буде залежати від тривалості вогневої дії запалювальної 
речовини і не повинно перевищувати 3 хвилини. 

Значення часу, яке необхідне для проведення розрахунків відпо-
відно до методики для одного об’єкту, що оцінюється, були визначенні 
експертним способом (табл. 1).  

 
Табл. 1. Середнє значення необхідного часу на проведення розрахунків за 

методикою прогнозування наслідків застосування запалювальних речовин, хв. 

Методика 

Час проведення розрахунків за методикою, що включає підгото-
вку, введення даних в ЕОМ і час розрахунку, хв. 
при завча-

сній оцінці 
при попере-

дній оцінці
при оцінці за фактич-
ними даним розвідки

[2] 8 6 4 
[3] 15 10 7 
 
В табл.1. значення часових інтервалів проведення розрахунків за 

методикою приведені з урахуванням часу необхідного для підготовки 
вхідних даних. У той же час при проведенні оцінки обстановки за фак-
тичними даними розвідки не враховується час її проведення. 

 
Табл. 2. Значення показників оперативності розрахунків за методикою 

прогнозування наслідків застосування запалювальних речовин 

Методика 
Етапи оцінки обстановки: 

при 
завчасній оцінці

при попередній 
оцінці

при оцінці за фактични-
ми даними розвідки

[2] 0,6321 0,5654 0,5276 
[3] 0,4133 0,3934 0,3485 

 
Використовуючи значення необхідного часу на проведення роз-

рахунків по методикам [2] та [3] та часу, який є в наявності, значення 
показника Р оперативності знаходимо за формулою (1) (табл. 2.). 

Значення показника достовірності результатів R, які отримані за 
допомогою методики прогнозування наслідків застосування 
запалювальних речовин, залежить від вагомості факторів, що прита-
манні осередку ураження  та способу обліку кожного фактору: 

 

                                                 ∑∑
==
α⋅β−=

1i
i

4

1j
j1R ,                                       (2) 

 
де αi – вага важливості i-го фактору; βj – відносна похибка способу об-
ліку факторів, яка визначається як:  
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Значення показників достовірності, які розраховані за формулою 

(2) для методики, що розроблена [2], та існуючої методики [3], приве-
дені у табл.3. 

 
Табл. 3. Значення показників достовірності результатів, які отримані з 

використанням методики прогнозування наслідків застосування 
запалювальних речовин 

 
Методики, що оцінюються, відрізняються по кількості оцінюваних 

показників щодо пожежної обстановки, умов застосування та типам 
об’єктів, які уражаються запалювальними речовинами. Облік кількості по-
казників, що оцінюються, характеризується повнотою результатів, які 
отримані за допомогою методики. Значення показника повноти результа-
тів, які отримані за допомогою методики прогнозування наслідків застосу-
вання запалювальних речовин,  можливо знайти з співвідношення: 

 

Q
PRW γ
⋅⋅= ,                                                     (3) 

 
де Q – загальна кількість показників; R – значення показника достовір-
ності результатів, отриманих за допомогою методики (табл. 3.); P – зна-
чення показника оперативності розрахунків (табл. 2.); γ – кількість пока-
зників щодо пожежної обстановки, які визначаються у методиці. 

Результати існуючих досліджень [4] дозволяють зробити висно-
вок відносно того, що методика прогнозування наслідків застосування 
запалювальних речовин повинна враховувати сорок чотири основних 
показника щодо оцінки пожежної обстановки та   захисту від запалю-
вальних речовин (Q=44). При проведенні розрахунків за методикою [2] 
враховуються саме значення сорока чотирьох показників щодо оцінки 
пожежної обстановки та  захисту від запалювальних речовин (γ=44), а 
існуюча методика [3] враховує значення тільки дев’ятнадцяти показни-
ків із загальної кількості (γ=19). Тобто, повнота результатів, які отри-
мані за допомогою методики  [2], у 2,3 рази перевищують можливості 
існуючої методики [3]. 

Висновки. Порівняльний аналіз отриманих результатів засвідчує,  
що методика прогнозування наслідків застосування запалювальних ре-

Показник ефективності Методика
[2] [3] 

Достовірність R 0,6948 0,2159 

   
  

  

⎪ 
⎪ 
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−
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ні.узагальненнепрямому при1,33 
    ні;узагальненьномуфункціонал при 0,6 
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човин, яка розроблена на основі математичної моделі процесу виник-
нення і розповсюдження масової пожежі [2], перевершує існуючу ме-
тодику [3]  за показником оперативності на 60%, за показником досто-
вірності на 65%, за показником повноти в 2,3 рази та може бути реко-
мендована для оцінки обстановки в осередках надзвичайних ситуацій 
із застосуванням запалювальних речовин. 
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