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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відомо, що на межі ХХ–XXI 

століття Чорне море оголошено зоною екологічного лиха. Це пов'язано з тим, 

що в порівнянні з 60-ми роками в чорноморському водному середовищі в 

цілому вміст фенолів, отриманих в результаті розпаду нафтопродуктів, зріс у 5-

7 разів, а в окремих районах – в 30 і більше разів. Заходи, що вживаються 

Україною та іншими чорноморськими державами, призводять до стабілізації і 

поліпшення екологічної обстановки, але, не зважаючи на це, вона дуже далека 

від бажаної. При цьому виникає безліч питань і проблем, пов'язаних з 

попередженням надзвичайних ситуацій в портах, місцях стоянки на зовнішніх 

рейдах, а також при вирішенні бойових завдань з охорони і захисту 

територіального моря та виключної (морської) економічної зони України, з 

підтриманням оперативного режиму в акваторіях, де Україна здійснює свою 

юрисдикцію. 

Надзвичайні ситуації (НС) на морі відбуваються з безпосередньою 

участю водних транспортних засобів – бойових кораблів і цивільних суден усіх 

класів і типів. Це навігаційні події, в результаті яких екіпаж втрачає можливість 

визначати своє місце розташування в морі, порушує порядок руху в системах 

поділу, виходить за межі фарватеру тощо. В залежності від наслідків на 

морському транспорті можуть відбуватися аварійні події та катастрофи. Перші, 

призводять до пошкодження корпусу корабля або його механізмів і приладів, 

що не призводить до загибелі судна або людських жертв, а другі – до тяжких 

наслідків, які супроводжуються загибеллю судна або виходом його з ладу на 

тривалий період. В катастрофах гинуть люди і завдається значної шкоди 

вантажам, гідротехнічним спорудам та навколишньому середовищу, що 

призводить до значних матеріальних збитків. Всі ці НС супроводжуються 

потраплянням нафтопродуктів та інших небезпечних речовин у водне 

середовище. НС з потраплянням великих об’ємів нафтопродуктів, виникають 

при аваріях нафтоналивних суден, аваріях на нафтовидобувних платформах, а 

також нафтових терміналах, розташованих на узбережжі. 

Особливо небезпечні НС, пов’язані з умисним забрудненням водного 

середовища. Це може відбуватися на водних транспортних засобах в морі і на 

річках, а також на промислових підприємствах і очисних колекторах під час 

скидання технологічних вод. 

Ефективність превентивних і ліквідаційних заходів визначається в першу 

чергу своєчасністю виявлення антропогенних забруднень у водній товщі, які 

приховані під поверхнею води. Тому особливо актуальними є дослідження з 

розробки пропозицій в інтересах попередження НС, викликаних потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водне середовище. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках Державної програми «Про охорону державного кордону 

України в Азовському і Чорному морях і забезпечення прав України у 

виключній (морській) економічній зоні та континентальному шельфі в 

північно-західній частині Чорного моря», затвердженої розпорядженням 
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Президента України № 515 від 06.10.1998, «Програми дій, спрямованих на 

підтримання режиму державного кордону України і прикордонного регіону, 

розвитку Прикордонних військ та митних органів України до 2005 року», 

затвердженої Указом Президента України № 124/2000 від 16.11.2000, які 

реалізувалися відповідно до спільного плану науково-дослідних робіт 

Севастопольського національного університету ядерної енергії та 

промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затвердженого 15.12.2004, 

науково-дослідної роботи за темою «Управління екологічною безпекою 

прибережних вод і морських полігонів» (шифр «Середовище», реєстр.  

№ 0105U001357), спільної науково-дослідної роботи (шифр «Зразок-НДЦ», 

реєстр. № 0113U001100), що виконувалась спільно з науково-дослідним 

центром Збройних Сил України «Державний океанаріум» та НАН України, 

Державною установою «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН 

України» відповідно до плану наукових робіт ДУ «ІГНС НАНУ» (науково-

дослідні роботи реєстр. № 0113U001674 і реєстр. № 0108U011008), а також 

планами науково-дослідних робіт «Розробка засобів акустичного контролю 

на підходах до об'єктів критичної інфраструктури в інтересах запобігання 

надзвичайний ситуацій терористичного характеру» (реєстр. № 0117U000033), 

«Розробка нових засобів фізичного захисту в інтересах запобігання 

надзвичайним ситуаціям терористичного характеру на об'єктах ядерної 

енергетики» (реєстр. № 0117U000034). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – розробка пропозицій щодо 

попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі шляхом своєчасного 

виявлення об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні наукові 

завдання: 

1. Проаналізувати наслідки надзвичайних ситуацій, викликаних 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі. 

2. Розглянути закономірності зміни фізичних властивостей у водному 

середовищі при наявності антропогенних домішок і розробити математичну 

модель виявлення об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду. 

3. Перевірити проведенням лабораторних експериментів достовірність 

розробленої математичної моделі виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду. 

4. Запропонувати варіанти технічної реалізації розробленої математичної 

моделі в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі. 

Об'єкт дослідження: надзвичайні ситуації, викликані потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі. 

Предмет дослідження: закономірності зміни властивостей водного 

середовища при потраплянні в неї антропогенних забруднень. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі при вирішенні поставлених 

наукових завдань комплексно використовувалися методи математичного, 
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функціонального і системного аналізу, фізики суцільних середовищ, теорії 

акустики і гідродинаміки, теорії ймовірностей і математичної статистики, 

методи планування наукового експерименту і обробки експериментальних 

результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вирішено важливе завдання 

у сфері цивільного захисту – розроблені пропозиції щодо попередження 

надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі шляхом своєчасного 

виявлення об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду. 

Вперше: 

- розроблена математична модель виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду, яка представляє собою систему з двох 

аналітичних залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно 

виконаних вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, 

величина якої пропорційна концентрації антропогенної домішки в 

досліджуваному одиничному об’ємі водного середовища. Друга залежність 

описує процес отримання достовірної інформації про значення вимірюваної 

величини за певний проміжок часу, як відношення дисперсії (середнє 

відхилення) вимірюваної величини до похибки її вимірювання [4]; 

- виконані теоретичні дослідження математичної моделі, в яких показано, 

що потрапляння дрібно-дисперсійної, емульсованої і будь-якої іншої не 

розчинної домішки призводить до зміни фізичних властивостей суцільного 

середовища і зменшення швидкості поширення пружних коливань в ній [5, 6, 

10]. 

Удосконалено: 

- лабораторна установка з виявлення антропогенних домішок у водному 

середовищі шляхом розміщення в заповненій ємності гідроакустичного стенду 

чотирьох вимірювальних пристроїв, що реалізують прямий і непрямий методи 

вимірювань швидкості звуку [8, 12]; 

- лабораторна установка, розміщена на науково-дослідному судні в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі, шляхом 

монтажу непрямого вимірювача швидкості звуку на платформі океанологічного 

комплексу, що опускається [1,7]. 

Отримало подальший розвиток: 

- фізична модель виявлення об'ємного антропогенного забруднення у 

водному середовищі як обґрунтування змін швидкості поширення звуку у 

водному середовищі при внесенні в неї дрібнодисперсної домішки [6, 9]; 

- технічні розробки по створенню засобів попередження надзвичайних 

ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі, а саме: пропонованого детектора антропогенних 

забруднень у водному середовищі і використання його в якості одиночного зонда 

і основного елемента системи моніторингу водного середовища, а також системи 

оперативного контролю технологічних вод, які скидаються [1-3, 11, 13, 14]. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

покладені в основу створення нових засобів (датчиків, приладів, 

вимірювальних пристроїв) для виявлення антропогенних домішок у водному 

середовищі. Це дозволяє удосконалювати (модернізувати) існуючі корабельні 

океанологічні комплекси, встановлені на науково-дослідних суднах, для 

контролю всієї товщі морських вод територіального моря і 

виключної (морської) економічної зони України. 

Запропонований одиночний детектор забруднень дозволяє створювати 

зонди – для пошуку антропогенних забруднень. Такий автономний 

вимірювальний пристрій може застосовуватися не тільки з великих судів, але і 

малих плавзасобів, в тому числі з катерів і шлюпок. Зонди можуть 

використовуватися з гідротехнічних споруд, причалів, пірсів для контролю 

стану водного середовища морських і річкових портів, а також прибережних 

морських вод, водного середовища заток і лиманів, річок і озер та інших 

природних і штучних водойм. 

Розроблений структурний елемент системи моніторингу може 

використовуватися в стаціонарних і мобільних системах моніторингу вод в 

інтересах запобігання надзвичайним ситуаціям, які спричинені потраплянням і 

поширення антропогенних забруднень у водному середовищі, так і інших НС, 

що відбуваються в прибережних морських водах, на річках і озерах та інших 

водоймах. 

Запропонована система оперативного контролю вод, що скидаються може 

використовуватися на теплових електростанціях, очисних спорудах, 

металургійних та інших виробництвах. 

Отримані результати також можуть використовуватися для розробки 

нових методик щодо попередження НС. 

Особистий внесок здобувача. При проведенні дисертаційних досліджень 

особисто здобувачем виконано аналіз літературних та інформаційних джерел 

про наслідки надзвичайних ситуацій, викликаних поширенням антропогенних 

забруднень у водному середовищі [1, 2, 11]. 

Особисто здобувачем запропоновано новий підхід в розгляді 

закономірностей зміни фізичних властивостей водного середовища при 

наявності антропогенних домішок і обґрунтуванні фізичних факторів їх 

виявлення [6, 10]. 

Особисто здобувачем розроблено математичну модель виявлення 

об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду [4]. 

Здобувач також брав участь в плануванні, підготовці та аналізі 

результатів експериментів [3]. 

Особисто здобувачем виконані теоретичні дослідження розробленої 

математичної моделі і проведена статистична обробка результатів 

експериментів [5, 8, 9]. 

Особисто здобувачем розроблені варіанти технічної реалізації створеної 

математичної моделі в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі [7, 12, 13, 14]. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

доповідалися і обговорювалися на: 

- Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні аспекти 

техногенно-екологічної безпеки» (4 грудня 2015 року, м. Харків); 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Прикладні аспекти 

техногенно-екологічної безпеки» (6 грудня 2013 року, м. Харків); 

- Першій міжвузівській науково-методичній конференції «Екологічні 

аспекти регіонального партнерства з питань надзвичайних 

ситуацій» (21 листопада 2012 року, м. Харків); 

- Київській конференції з аналітичної хімії «Сучасні Тенденції» (18-22 

жовтня 2016 року, м. Київ); 

- Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» (10-11 

квітня 2019 року, м. Харків); 

- семінарах, що проводяться в Національному університеті цивільного 

захисту України та Державному підприємстві «Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України». 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 робіт, з них 7 у 

спеціалізованих фахових виданнях, з яких 5 входять до міжнародних 

наукометричних баз, 2 патенти та 5 тез конференцій. 

Структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота являє собою 

рукопис загальним обсягом 167 аркушів, складається з вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел з 143 найменувань та двох 

додатків на 4 сторінках, містить 15 рисунків і 17 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі подано загальну характеристику дисертаційної роботи. 

Обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовано мету роботи та 

основні завдання дослідження, показано зв’язок роботи з науковими 

програмами. Наведено дані про особистий внесок здобувача, апробацію роботи 

та публікації. 

У першому розділі НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ 

ВИКЛИКАНІ ПОШИРЕННЯМ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ У 

ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ проведено аналіз літературних та інформаційних 

джерел щодо Світового океану як складової частини планетарної екосистеми 

має унікальну властивість регенерації – самоочищення і відновлення від впливу 

антропогенних факторів, однак наростаючий обсяг та інтенсивність 

антропогенного впливу вимагають розробки спеціальних заходів по боротьбі, 

ефективність застосування яких визначається, головним чином, своєчасним 

виявленням антропогенного впливу. 

Розглянуто законодавчі акти України, що визначають попередження 

надзвичайним ситуаціям, викликаних поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі, відповідають міжнародним конвенціям, які визначають 

міжнародні принципи і норми охорони навколишнього природного 
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середовища. Вони вимагають від усіх громадян, підприємств, міністерств і 

відомств забезпечувати безпеку життєдіяльності людей, виробничих процесів, 

збереження навколишнього природного середовища та раціонального 

використання природних ресурсів. 

Підібраний або створений за певними класифікаційними ознаками 

пристрій, який може своєчасно виявити антропогенні домішки у водному 

середовищі, дозволить створити систему виявлення забруднень на 

підприємствах і виробництвах, що забезпечить попередження аварій, катастроф 

та інших екологічних надзвичайних ситуацій. 

Тому ключовим завданням дисертаційного дослідження є розробка 

пропозицій щодо попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водне середовище. 

У другому розділі ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ФІЗИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА НАЯВНОСТІ 

АНТРОПОГЕННИХ ДОМІШОК І РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ, ЩО 

ПОТРАПЛЯЮТЬ У ВОДУ визначено особливості швидкості поширення 

пружних коливань у воді як вторинної фізичної характеристики водного 

середовища. 

Стан водного середовища визначається трьома характеристиками, а саме: 

T – температурою, S – солоністю, P – гідростатичним тиском, які є первинними 

гідрологічними характеристиками. Їх зміна буде викликати зміну щільності 

води. Зміна щільності, в свою чергу, призводить до зміни швидкості поширення 

пружних коливань у воді та до зміни швидкості поширення звуку. Таку фізичну 

характеристику рідин прийнято називати вторинною або інтегральною 

(залежить від сукупності ряду первинних фізичних характеристик). У суцільних 

природних середовищах, до яких відноситься водне середовище, пружні і 

інерційні сили обумовлені пружною взаємодією часток середовища та інерцією 

їх маси. У цих середовищах з розподіленими параметрами можна порушити 

коливання стиснення і розрідження, що поширюються з певною швидкістю. У 

рідинах, що характеризуються лише об'ємною пружністю, можуть виникати 

поздовжні акустичні хвилі, в яких напрямок коливань частинок середовища 

збігається з напрямком поширення хвилі. 

Для аналізу співвідношень, які пов’язують характеристики пружного 

середовища з характеристиками акустичних коливань, позначимо елементарний 

об'єм пружного середовища V0, його щільність 0, а статичний тиск P0, які були 

в стаціонарному стані середовища до порушення звукових коливань. 

Величиною зворотної пружності є стисливість середовища. Лінійний 

зв'язок між тиском і стисненням можна вважати окремим випадком закону Гука 

для об'ємного стиснення середовища з коефіцієнтом пружності, рівним 0С
2. 

Звідси випливає, що швидкість звуку в рідинах описується такими 

характеристиками пружного середовища, як щільність, коефіцієнт 

пружності (модуль об'ємної пружності) і адіабатична стисливість Кр: 
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Величини Кр та 0, визначають значення швидкості звуку і залежать від 

температури, солоності морської води і гідростатичного тиску в точці 

вимірювання, але ці залежності мають складний, нелінійний характер. 

На практиці широко застосовуються отримані емпіричним шляхом 

формули Вуда, Вільсона, Де-Гроссо і багато інших. Фактично – це поліноми 

виду: 
 

PST CCCCC  0 ,    (2) 

 

де С0 – опорна базове значення швидкості звуку, [м/с], а інші члени є 

поправками: СT – температурна, [°С]; СS – солоності, [‰]; СР – гідростатична 

(за рахунок дії гідростатичного тиску), [кг/см2]; СTSР – сумарна, що отримується 

за рахунок спільної дії всіх факторів. 

У роботах академіка Булгакова M.П. показано, що збільшення солоності 

або гідростатичного тиску призводить до збільшення щільності морської води. 

Зростання температури води викликає зростання швидкості звуку. Це 

пояснюється збільшенням значення модуля об'ємної пружності. Теоретично зі 

збільшенням температури щільність води повинна зменшуватися і швидкість 

звуку повинна падати. Однак це зростання значення модуля об'ємної пружності 

підпорядковується нелінійним залежностям і відбувається швидше, ніж 

збільшення щільності морської води, тобто 

 

  ,ВКМ  12

0       (3) 

 

де К – коефіцієнт лінійної пропорційності; 

В – позитивний емпіричний коефіцієнт. 

Під гіпотетичним забрудненням слід розуміти забруднення, яке не 

розчиняється у воді. Його частинки або дрібномасштабні неоднорідності у 

вигляді бульбашок газу, фолікул нафти, дрібно-дисперсійних суспензій та інше. 

Вони мають однакову щільність і рівномірно розподілені в розглянутому 

одиничному об’ємі, як показано на рис. 1. 

 

 

mв V 
V1+V2+…=Vn 

 
а) б) 

Рис. 1. Одиничний об’єм води: а) чистої води; б) який піддався 

гіпотетичному забрудненню 
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Одиничний об’єм V  складається з води масою т , щільність якої буде 

визначатися у вигляді відношення маси до об'єму. Додавання в одиничний 

об’єм гіпотетичної домішки (забруднення) викличе в ньому зміни. Частинки 

домішок в елементарному об’ємі V  витіснять певну кількість води, об’єм якої 

дорівнює об’єму забруднення, поміщеного в розглянутий елементарний об’єм. 

Маса води в одиничному об’ємі зменшиться на величину, що дорівнює добутку 

щільності води на об’єм домішок. Тоді щільність одиничного об'єму води при 

наявності гіпотетичного забруднення повинна зменшитися на певну величину і 

скласти 
 

 
.

V

VV

V

Vт nввnв 



      (4) 

 

Отримана в результаті гіпотетичного забруднення одиничного об’єму 

води щільність матиме меншу величину, ніж щільність води без цих домішок. 

У свою чергу це викличе зменшення швидкості звуку в одиничному об’ємі 

водного середовища. Чим більше буде концентрація домішок у воді, тим 

сильніше зменшується швидкість звуку. 

Отже, дрібномасштабні неоднорідності у вигляді домішок зменшують 

швидкість поширення звуку у водному середовищі, причому тим більше, чим 

вище концентрація домішок. 

Відомо, що все різноманіття способів визначення швидкості звуку у 

водному середовищі, розділяється на дві групи: прямі і непрямі методи 

вимірювання швидкості звуку. У першій групі вимірювання засновані на 

класичному визначенні поняття швидкості (швидкість – це перша похідна від 

шляху за часом), тобто 
 

.
dt

dL
С        (5) 

 

Непрямі методи вимірювання швидкості звуку засновані на тому, що 

швидкість звуку – це вторинна гідрологічна характеристика, що є функцією 

температури, солоності і гідростатичного тиску, тобто 
 

)P;S;Т(fС  .     (6) 

 

При внесенні антропогенної об'ємної домішки у водне середовище будуть 

змінюватися її пружні (щільнісні) характеристики, що буде фіксуватися 

вимірами швидкості звуку, виконуваними прямими методами вимірювань. У 

той же час вимірювання швидкості звуку, що виконуються за непрямими 

методами, не реагуватимуть на наявність антропогенного забруднення. Різниця 

у результатах вимірювань, виконаних прямими і непрямими методами, буде 

тим більше, чим вище концентрація антропогенних домішок. Це покладено в 

основу математичної моделі. Отже, для прийняття рішення про наявність чи 

відсутність забруднення оперують поняттями теорії інформації. 
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Предметом аналізу є частота появи символів, тобто знаків коду, зв'язку 

між ними, порядку проходження. При синтаксичному аналізі інформація 

визначається як міра (математична міра) зменшення невизначеності знань про 

який-небудь предмет в пізнавальному процесі. Якщо Н1 – вихідна (апріорна) 

невизначеність знання з якого-небудь питання, а Н2 – залишкова (апостеріорна) 

невизначеність, що характеризує стан знання після отримання повідомлення. 

Тоді інформацію, яка міститься в цьому повідомленні, можна представити так: 

 

21 HHI  .      (7) 

 

Якщо показання непрямого вимірювача швидкості звуку – Ск,, а 

прямого – Сп, то результатом бінарного вимірювання буде випадкова величина 

х, яка дорівнює їх різниці: nk CCx  . Інформація, очікувана при вимірюванні 

бінарної величини, що розподіляється по нормальному закону з урахуванням 

всіх припущень (що визначаються початковими умовами), буде визначатися як 
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Математичний опис процесу отримання достовірної інформації про 

значення вимірюваної величини за певний проміжок часу визначається як 

відношення дисперсії (середнє відхилення) вимірюваної величини до похибки її 

вимірювання. 

Фізичний процес виявлення об'ємного антропогенного забруднення у 

водному середовищі є результатом одночасно виконаних вимірювань 

швидкості звуку прямим і непрямим методами, які описуються аналітичними 

залежностями (1) і (6). Виявлення антропогенної домішки буде оцінюватися 

різницею результатів цих вимірювань, тобто 

 

 P,S,Tf
М

ССС кп 
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Об'єднуючи вирази (9) і (8) в одну систему рівнянь, отримаємо шукану 

математичну модель (10) 
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Таким чином, математична модель виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду, представляє собою систему з двох 

аналітичних залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно 

виконаних вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, 

величина якої пропорційна концентрації антропогенної домішки в 

досліджуваному одиночному об’ємі водного середовища. Друга залежність 

описує процес отримання достовірної інформації про значення вимірюваної 

величини за певний проміжок часу як відношення дисперсії (середнє 

відхилення) вимірюваної величини до похибки її вимірювання. 

У третьому розділі ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ АНТРОПОГЕННИХ 

ЗАБРУДНЕНЬ, ЩО ПОТРАПЛЯЮТЬ У ВОДУ описано розроблену 

лабораторну установку на базі каліброваного стенду гідроакустичних приладів, 

вимірників швидкості звуку, що використовуються для океанологічних 

досліджень (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Загальний вигляд лабораторної установки: 1 – резервуар з 

звукопоглинальним покриттям; 2 – кріплення для встановлення приладу або 

опускання капсули; 3 – поверхня води; 4 – нерозбірні капсули вимірювачів 

швидкості звуку; 5 – прилад або капсула вимірювача швидкості звуку 

 

Методика проведення експериментів передбачала виконання таких дій: 

спочатку проведення одночасних двадцяти пар вимірювань швидкості звуку в 

чистій воді, а потім двадцяти пар вимірювань швидкості звуку у воді з 

антропогенною домішкою. Методикою передбачалося виконання двох груп 

експериментів. У першій групі вимірювання виконувалися двома 

вимірювачами швидкості звуку. Один реалізовував прямий метод вимірювання 

звуку, інший – непрямий метод вимірювання швидкості звуку. У другій групі 

вимірювання виконувалися чотирма вимірювачами швидкості звуку. Два 

реалізовували прямий фазовий та імпульсний методи вимірювання звуку, два 

інших – непрямий метод вимірювання швидкості звуку. 

Відповідно до розробленої методики у першій групі було виконано три 

експерименти. У кожному експерименті в якості антропогенної домішки 

використовувався свій забруднювач. У першому – пральний порошок, в 
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другому – будівельний пил, в третьому – дизельне паливо (перемішане до 

однорідної маси з водою). Узагальнені результати першої групи експериментів 

представлені в табл. 1. Вони показують, що в чистій морській воді при заданих 

умовах показники прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку 

розрізняються не більше, ніж до 1 м/с. Наявність забруднення в тих же умовах 

призводить до відмінностей в показаннях прямого і непрямого вимірювачів 

швидкості звуку на 5-17 м/с. 

 

Табл. 1. Узагальнені результати першої групи лабораторних 

експериментів 

№ 

експ. 

Чиста вода 
Вода з 

забруднювачем 
С 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. 
Чиста 

вода 

Вода із 

забруднювачем 

1 1520,49 1521,29 1510,86 1520,85 0,8 9,99 

2 1519,52 1520,35 1514,33 1520,21 0,83 5,88 

3 1521,15 1522,06 1505,43 1522,10 0,91 16,67 

 

Для другої групи лабораторних експериментів були обрані нові види 

забруднювачів, частинки яких не перевищували 10-6 – 10-7 м, і щільність яких 

набагато більше щільності води. Це порошки свинцевого і залізного сурику, 

цементу, крейди і муру (будівельного матеріалу). Вони в рівних об’ємах 

послідовно додавалися в чисту воду у відповідності до методики проведення 

експериментів. Узагальнені дані результатів другої групи лабораторних 

експериментів представлені в табл. 2. 

 

Табл. 2. Узагальнені результати другої групи лабораторних експериментів 

№ 

експ. 

Чиста вода 
Вода з 

забруднювачем 
С 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. 
Чиста 

вода 

Вода із 

забруднювачем 

1 
1504,81 1504,40 1482,05 1504,86 

0,41–1,29 22,81–23,9 
1505,92 1506,10 1483,20 1505,95 

2 
1502,02 1502,08 1482,01 1502,49 

0,06–2,03 20,48–22,26 
1503,42 1504,05 1483,42 1504,27 

3 
1504,42 1504,61 1488,05 1504,12 

0,19–1,63 16,07–18,17 
1505,98 1506,05 1489,88 1506,22 

4 
1504,12 1504,23 1491,15 1503,02 

0,11–1,09 11,87–13,11 
1505,26 1505,21 1492,93 1504,26 

5 
1504,02 1504,22 1491,13 1503,00 

0,20–1,70 11,87–13,72 
1505,33 1505,72 1492,61 1504,85 
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Використані антропогенні забруднювачі у вигляді подрібнених порошків 

викликали істотні відмінності в показаннях прямих і непрямих вимірювачів 

швидкості звуку, на рівні 10-20 м/с і більше. 

Результати розрахунків довірчих інтервалів, виконаних для кожного 

експерименту наведені табл. 3. 

 

Табл. 3. Зіставлення результатів експериментів 

№ 

експ. 

Чиста вода 
Вода з 

забруднювачем 
Довірчий 

інтервал 

С 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. 
Чиста 

вода 

Вода із 

забрудню-

вачем 

1.1 1520,49 1521,29 1510,86 1520,85 
1508,81 – 

1522,39 
0,8 9,99 

1.2 1519,52 1520,35 1514,33 1520,21 
1511,27 – 

1523,39 
0,83 5,88 

1.3 1521,15 1522,06 1505,43 1522,10 
1504,16 – 

1524,85 
0,91 16,67 

2.1 
1504,81 1504,40 1482,05 1504,86 1480,15 – 

1507,28 
0,85 23,35 

1505,92 1506,10 1483,20 1505,95 

2.2 
1502,02 1502,08 1482,01 1502,49 1480,46 – 

1506,95 
1,04 21,37 

1503,42 1504,05 1483,42 1504,27 

2.3 
1504,42 1504,61 1488,05 1504,12 1486,12 – 

1508,02 
0,91 17,12 

1505,98 1506,05 1489,88 1506,22 

2.4 
1504,12 1504,23 1491,15 1503,02 1488,96 – 

1507,42 
0,6 12,49 

1505,26 1505,21 1492,93 1504,26 

2.5 
1504,02 1504,22 1491,13 1503,00 1488,98 – 

1506,73 
0,95 12,79 

1505,33 1505,72 1492,61 1504,85 

 

Результати всіх експериментальних вимірювань швидкості звуку 

укладаються в довірчі інтервали, розраховані відповідно до критерію 

Стьюдента, для кожного експерименту з надійністю 0,99. 

Це є обґрунтуванням того, що розроблена модель вважається 

достовірною. 

У четвертому розділі ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

РОЗРОБЛЕНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ В ІНТЕРЕСАХ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ВИКЛИКАНИХ 

ПОТРАПЛЯННЯМ І ПОШИРЕННЯМ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ У 

ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ описано три варіанти технічної реалізації 

розробленої математичної моделі. 

Перший. Модернізація розробленої лабораторної установки на науково-

дослідному судні в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі. Така модернізація передбачала розміщення на відкритій ділянці 
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контейнера вимірювальних пристроїв, що реалізують непрямий метод 

вимірювання швидкості звуку, як показано на рис. 3. 

 

 

ПІТ-2 

ПІТ-1 

t 

x 

p 

КС-4 

0,1  м/с 

 

Береста 

0,1  м/с  

 

1 

2 
 

Рис. 3. Схема модернізованої лабораторної установки: 1 – корпус 

герметичного контейнера, 2 – датчики температури, електропровідності, 

гідростатичного тиску 

 

Другий. Використання детектора антропогенних забруднень у водному 

середовищі, як складової системи моніторингу водного середовища (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема системи моніторингу вод: 1 – гідрографічні буї, оснащені 

занурюваними системами; 2 – буї, що фіксують забруднення; 3 – береговий пост 

системи моніторингу; 4 – межа поширення емульгованих забруднення, отримана за 

даними моделювання 
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Третій. Схема оперативного контролю технологічних вод, що 

скидаються (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема системи оперативного контролю технологічних вод, що 

скидаються: ПК – переносний комп'ютер; З1, З2 – акустичні пристрої в точках 

водозабору; С1, С2, ... Сn – акустичні пристрої в точках водоскиду 

 

ВИСНОВКИ 

Вирішено важливе завдання у сфері цивільного захисту – розроблені 

пропозиції щодо попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі 

шляхом своєчасного виявлення об'ємних антропогенних забруднень, що 

потрапляють у воду. 

В результаті виконаного дисертаційного дослідження отримані наступні 

висновки. 

1. Аналіз наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі, показує, що наростаючий 

обсяг і інтенсивність антропогенного впливу на водне середовище, не 

дивлячись на унікальні властивості самоочищення і відновлення Світового 

океану, вимагають розробки спеціальних заходів по боротьбі з антропогенними 

забрудненнями. Ефективність цих заходів визначається, головним чином, 

своєчасним виявленням антропогенного впливу. Підібраний або створений за 

певними класифікаційними ознаками засіб, який може своєчасно виявити 

антропогенні домішки у водному середовищі, дозволить створити систему 

виявлення забруднень на підприємствах і виробництвах, що забезпечить 

попередження аварій, катастроф та інших екологічних надзвичайних ситуацій. 
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Тому ключовим завданням дисертаційного дослідження є розробка 

пропозицій щодо попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водне середовище. 

2. Головна особливість швидкості поширення пружних коливань у воді як 

вторинної фізичної характеристики водного середовища полягає в тому, що при 

внесенні антропогенної об'ємної домішки у водне середовище будуть 

змінюватися її пружні (щільні) характеристики, що буде фіксуватися вимірами 

швидкості звуку, прямими методами вимірювань. У той же час вимірювання 

швидкості звуку, що виконуються за непрямими методами, не реагуватимуть на 

наявність антропогенного забруднення. 

Розроблено математичну модель виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду, яка представляє собою систему з двох 

аналітичних залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно 

виконаних вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, 

величина якої пропорційна концентрації антропогенної домішки в 

досліджуваному одиничному об’ємі водного середовища. Друга залежність 

описує процес отримання достовірної інформації про значення вимірюваної 

величини за певний проміжок часу як відношення дисперсії (середнє 

відхилення) вимірюваної величини до похибки її вимірювання. 

3. Результати експериментів, виконані на зібраній лабораторній 

установці, показують, що в чистій морській воді при заданих умовах показання 

прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку практично не відрізняються. 

Поява антропогенної домішки призводить до відмінностей в показаннях прямих 

і непрямих вимірників швидкості звуку на 5-20 м/с і більше, що підтверджує 

адекватність теоретично розробленої математичної моделі виявлення об'ємних 

антропогенних забруднень, що потрапляють у воду. 

Результати всіх експериментів укладаються в довірчі інтервали, 

розраховані з надійністю 0,99 відповідно до критерію Стьюдента. Це дозволяє 

зробити обґрунтований висновок, що розроблена математична модель є 

достовірною. 

4. Запропоновано три варіанти технічної реалізації розробленої 

математичної моделі в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі. 

Перший – модернізована лабораторна установка, розміщена на науково-

дослідному судні. Вона забезпечить одночасне вимірювання вторинних 

параметрів водного середовища, що реалізуються прямими і непрямими 

вимірами, які дозволять виявити об'ємні антропогенні забруднення, що 

поширюються у водному товщі, і вжити заходів щодо недопущення 

екологічних катастроф на рекреаційному узбережжі. 

Другий – детектор антропогенних забруднень у водному середовищі. Він 

являє собою мініатюрну ажурну конструкцію об'ємом один кубічний дециметр, 

всередині якого кріпляться прямий і непрямий вимірювачі швидкості звуку. 

Детектор може використовуватися в якості вимірювального зонда, 

занурюваного з будь-якого корабля або плавзасобу, чи в якості структурного 
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елементу системи моніторингу вод, яка використовує навігаційний буй, віху 

або швартову бочку. 

Третій – система оперативного контролю технологічних вод, що 

скидаються, яка включає набір акустичних вимірювальних пристроїв, 

встановлених в точках водозабору і водоскиду. Ці пристрої підключені по 

лініях телекомунікації до комп'ютера, де здійснюється реєстрація вимірів 

швидкості звуку, відповідно у чистій воді, а також у воді, що містить домішки 

вище і нижче граничнодопустимих концентрацій. 
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АНОТАЦІЯ 

Іванов Є. В. Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 – Цивільний захист. – Національний університет 

цивільного захисту України. – Харків, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого завдання у сфері 

цивільного захисту – розроблені пропозиції щодо попередження надзвичайних 

ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі шляхом своєчасного виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду. 

Розроблено математичну модель виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду, та виконані теоретичні дослідження 

математичної моделі. Удосконалено лабораторну установку по виявленню 

антропогенних домішок у водному середовищі шляхом розміщення в 

наповненій ємності гідроакустичного стенду для чотирьох вимірювальних 

пристроїв. Запропоновано три варіанти технічної реалізації розробленої 

математичної моделі в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі. 

Ключові слова: надзвичайні ситуації, математична модель, антропогенне 

забруднення, детектор антропогенних забруднень у водному середовищі. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Иванов Е. В. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных 

попаданием и распространением антропогенных загрязнений в водной среде. - 

Квалификационная научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 21.02.03 - Гражданская защита. - Национальный университет 

гражданской защиты Украины. - Харьков, 2020. 

Диссертация посвящена решению важной задачи в сфере гражданской 

защиты - разработаны предложения по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, вызванных попаданием и распространением антропогенных 

загрязнений в водной среде путем своевременного выявления объемных 

антропогенных загрязнений, попадающих в воду. 

Разработана математическая модель выявления объемных антропогенных 

загрязнений, попадающих в воду, и выполнены теоретические исследования 

математической модели. Усовершенствована лабораторная установка по 

выявлению антропогенных примесей в водной среде путем размещения в 
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наполненной емкости гидроакустического стенда для четырех измерительных 

устройств. Предложено три варианта технической реализации разработанной 

математической модели в интересах предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

вызванных попаданием и распространением антропогенных загрязнений в 

водной среде. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, математическая модель, 

антропогенное загрязнение, детектор антропогенных загрязнений в водной 

среде. 

 

ANOTATION 

Ivanov E. V. Prevention of emergencies caused by the ingress and spread of 

anthropogenic pollution in the aquatic environment. – Qualified scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for Candidate of Science Degree in Specialty 21.02.03 – Civil 

Defence. – National University of Civil Defence of Ukraine. – Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to solving an important task in the field of civil 

protection – proposals are developed to prevent emergencies caused by the ingress 

and spread of anthropogenic pollution in the aquatic environment by timely detection 

of large - scale anthropogenic pollution entering the water. 

The introduction describes the general characteristics of the dissertation. The 

relevance of the dissertation topic is substantiated, the purpose of the work and the 

main tasks of the research are formulated, the relation of work with scientific 

programs is shown. The data on the personal contribution of the applicant, 

approbation of work and publications are given. 

In the first section, the consequences of extraordinary situations are caused by 

the extensions of anthropogenic pollution, and by the use of water in the 

environment, the analysis of literary and information sources in prevention of 

emergencies caused by the spread of anthropogenic pollution in the aquatic 

environment.  

In the second section, the main feature of the velocity of propagation of elastic 

vibrations in water as a secondary physical characteristic of the aquatic environment 

is considered. Analysis of the physical model of detecting volumetric anthropogenic 

pollution in the aquatic environment shows that the introduction of anthropogenic 

volumetric impurity in the aquatic environment will change its elastic (density) 

characteristics, which will be fixed by measurements of the speed of sound, 

performed by direct measurement methods.  

Theoretical studies of the mathematical model of the detection of bulk 

anthropogenic contaminants entering the water show that the presence of 

anthropogenic impurities in the aquatic environment causes a decrease in the 

numerical value of the speed of sound measured by direct methods of measurement.  

In the third section, the verification of the reliability of the developed model for 

the detection of volumetric anthropogenic pollution, which fall into the water is 

solved the third task of scientific research. The technique of experiments involved 

performing a series of measurements in pure seawater simultaneously by measuring 
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the speed of sound, implementing direct and indirect measurement methods, and then 

similar measurements, after the introduction into the water of anthropogenic 

impurities. 

The results of the first and second series of laboratory experiments show that in 

clear seawater under given conditions, the readings of the direct and indirect sound 

velocity meters differ slightly. The presence of contamination in the same conditions 

leads to differences in the readings of direct and indirect sound speed meters by 10-

20 m/s or more. All laboratory test results are compiled into confidence intervals 

calculated for each experiment with a reliability of 0.99 according to Student's t test, 

which confirms the reliability of the model developed. 

The fourth section proposals technical realization the mathematical model in 

the interest of prevention of emergency situations caused by the ingress and 

distribution of anthropogenic pollution in water environment problem solved fourth 

research. At first, the modernization of the laboratory facility on the research vessel 

was considered in the interest of emergency prevention caused by ingress and spread 

of anthropogenic pollution in the aquatic environment.  

The proposed system for operational control of discharged process water 

includes a set of acoustic measuring devices installed at the points of intake and 

spillway, which are connected through telecommunication lines to a laptop computer, 

where the measurement of sound velocity corresponding to pure water, water 

contains impurities above and below the maximum permissible concentrations. 

Scientific novelty of the obtained results. An important task in the field of civil 

protection has been solved – comprehensive proposals have been developed to 

prevent emergencies caused by the ingress and spread of anthropogenic contaminants 

in the aquatic environment by timely detection of large-scale anthropogenic 

contaminants entering the water. 

The practical significance of the obtained results is that they are the basis for 

the creation of new tools (sensors, devices, measuring devices) for the detection of 

anthropogenic impurities in the aquatic environment. This allows to improve 

(modernize) existing ship ocean logical complexes installed on research vessels to 

control the entire thickness of the active layer of sea waters of the territorial sea and 

the exclusive (marine) economic zone of Ukraine. 

The proposed single contamination detector allows you to create probes to 

search for anthropogenic contamination.  

The developed structural element of the monitoring system can be used in 

stationary and mobile water monitoring systems in order to prevent emergencies that 

have caused the anthropogenic pollution in the aquatic environment, as well as other 

emergencies occurring in coastal waters and on rivers. 

The proposed system of operational control of discharged water can be used at 

thermal power plants, treatment plants, metallurgical and other industries. The results 

obtained can also be used to develop new techniques for preventing emergencies. 

Keywords: emergencies, mathematical model, anthropogenic pollution, 

anthropogenic pollution detector in aquatic environment. 
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