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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтованість теми. Велика концентрація потенційно-небезпечних 

об'єктів, на яких зберігаються, обертаються або утилізуються пожежо-

вибухонебезпечні речовини, в окремих регіонах України обумовлює досить 

велику ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

унаслідок пожежі, що становлять потенційну загрозу як населенню та 

персоналу цих об'єктів, так і природно-техногенно-соціальному середовищу. 

Надзвичайні ситуації унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об'єктах 

(ПНО), що мали місце за останні п'ятнадцять років, підтвердили постійно 

зростаючі ризики небезпеки населенню та об'єктам економіки, а також 

засвідчили про здатність значно впливати на стан природно-техногенного 

середовища, ініціюючи тим самим гострі соціальні відгуки спільноти.  

Загальновизнаною, з боку світової наукової спільноти, концепцією 

ефективної протидії існуючій тенденції поширення небезпеки НС унаслідок 

пожежі на ПНО, є застосування систем раннього виявлення загорянь в осередку 

НС, як всередині так і зовні ПНО, незважаючи на природу чинників 

(природний, техногенний, антропогенний характер), що ініціюють небезпеку. 

За цією ж концепцією ефективними вважаються високопродуктивні, з огляду 

співвідношення кінцевий результат - сукупність втрат (прямого та вторинного 

характеру), системи контролю осередку розвитку НС унаслідок пожежі. 

Аналіз, за певними критеріями ефективності, існуючих методів протидії, 

які застосовуються для попередження НС унаслідок пожежі на ПНО показує, 

що в специфічних умовах експлуатації ПНО, ці методи, в частині ідентифікації 

осередку НС на початковому етапі поширення небезпеки, малоефективні. 

Альтернативні методи, що базуються на явищі акустичної емісії, попри їх 

доведену високу ефективність в інших сферах організації безпеки суспільства, в 

системах протидії НС унаслідок пожежі на ПНО не використовуються, оскільки 

складні фізичні процеси та можливості їх застосування в контексті існуючої 

проблематики цивільного захисту недостатньо досліджені. 

Враховуючи це, наукова проблема у сфері цивільного захисту, а саме, 

створення акустичних інженерно-технічних методів попередження НС 

унаслідок пожежі на ПНО є актуальною, а її всебічне дослідження та 

розв’язання є вкрай необхідним в контексті підвищення безпеки суспільства.  

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

дослідження за темою дисертації виконувалися у відповідності до Тематичних 

планів з 2004 по 2019 рр.  прикладних науково-дослідних робіт Національного 

університету цивільного захисту України: "Розроблення технічних пропозицій 

до системи збирання, накопичення, передачі, оброблення і відображення даних 

підрозділів обласного та районного рівня, у тому числі віддалених і мобільних 

абонентських пунктів" (№ ДР 0104U004794), "Розробка програмно-

інформаційного комплексу оцінки характеристик надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характер" (№ ДР 0109U003072), "Розробка 

алгоритму моніторингу попередніх факторів надзвичайних ситуацій міських 

об’єктів підвищеної небезпеки" (№ ДР 0109U003073), "Дослідження умов 
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раннього моніторингу та попередження надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру" (№ ДР 0112U002587), "Розробка моделі 

прогнозування залучення оперативно-рятувальних підрозділів Харківської 

області до ліквідації надзвичайних подій" (№ ДР 0116U002010), "Формалізація 

процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території областей 

України" (№ ДР 0116U002009), "Дослідження шляхів удосконалення 

моніторингу надзвичайних ситуацій за допомогою безпілотних літальних 

апаратів" (№ ДР 0117U002005), "Розробка акустичного методу для раннього 

виявлення джерел загорань" (№ ДР 0118U001009). Здобувач був 

відповідальним виконавцем та виконавцем зазначених науково-дослідних 

робіт. 

 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка інженерно-

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об’єктах в інтересах їх не розповсюдження та 

переростання на більш значні рівні поширення.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 

1. Проаналізувати світові тенденції попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно – небезпечних об’єктах. 

2. Розглянути стан та особливості попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах. 

3. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру унаслідок пожежі з осередком виникнення 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту.  

4. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення зовні потенційно-

небезпечного об’єкту. 

5. Перевірити достовірність розроблених математичних моделей та 

ефективність інженерно-технічних методів.  

6. Запропонувати пропозиції з впровадження розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів. 

Об’єкт дослідження – процес попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах.  

Предмет дослідження – акустичні параметри осередку виникнення та 

процесу ідентифікації надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-

небезпечних об’єктах. 

Методи дослідження – математичне та імітаційне моделювання, методи 

системного аналізу, теорії ймовірностей, теорії акустичних систем, 

математичної статистики, фрактального та спектрального аналізу, методи 

цифрової обробки сигналів, теорії прийняття рішень. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вирішено важливу 

наукову проблему у сфері цивільного захисту з попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах в інтересах їх 

не розповсюдження та переростання на більш значні рівні поширення.  
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В результаті дисертаційного дослідження вперше отримані наступні 

наукові результати: 

1. Розроблено математичну модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту, яка складається з трьох аналітичних 

залежностей: залежність інтегрального наслідку надзвичайної ситуації від 

площі й температури осередку та часу розвитку небезпеки; залежність 

акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації від площі й температури 

осередку та часу розвитку небезпеки; залежність відповідності інтегрального 

показника надзвичайної ситуації та акустичних спектрів образів осередку 

надзвичайної ситуації. 

2. Розроблено математичну модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту, що дозволяє визначити умови попередження 

надзвичайних ситуацій у відповідності до варіантів розв’язання задач 

розміщення пристроїв контролю, формування акустичних образів небезпек, 

порівняння акустичних образів осередку надзвичайних ситуацій. 

3. Розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення всередині потенційно-

небезпечного об’єкту, що дозволяє скоротити кількість інтегральних наслідків 

надзвичайної ситуації та недопущення переростання останніх на більший 

рівень поширення небезпеки. 

4. Розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру унаслідок пожежі з осередком виникнення 

зовні потенційно-небезпечного об’єкту, що дозволяє скоротити кількість 

інтегральних наслідків надзвичайної ситуації та недопущення переростання 

останньої на міський рівень поширення небезпеки.  

5. За власною розробкою створено оригінальну лабораторну установку з 

експериментального дослідження властивостей процесу акустичного 

випромінювання в осередку надзвичайної ситуації техногенного характеру 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту (у складі модуля 

безконтактного загоряння, модуля ідентифікації осередку та програмного 

додатка), на якій підтверджено адекватність розробленої математичної моделі 

та ефективність інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації.  

6. За власною розробкою створено оригінальний лабораторну установку з 

експериментального дослідження властивостей процесу акустичного 

випромінювання в осередку надзвичайної ситуації техногенного характеру 

унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного об’єкту (у складі безпілотного 

аеростата, модуля ідентифікації осередку, модуля передачі і прийняття 

інформаційного сигналу та програмного додатка), на якій підтверджено 

адекватність розробленої математичної моделі та ефективність інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної ситуації. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

алгоритмів застосування інженерно-технічних методів попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині та зовні потенційно-

небезпечних об’єктів і відповідних процедур їх виконання. У разі надзвичайної 

ситуації всередині об’єкту – у вигляді тактико-методичного комп’ютерного 

забезпечення, що програмно реалізує розроблені керуючий алгоритм та основні 

процедури інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині об’єкту та дозволяє оцінити ефективність 

управлінських рішень та заходів протидії. У разі надзвичайної ситуації зовні 

об’єкту – у вигляді багатофункціональної системи підтримки ефективних 

оперативно-тактичних рішень з попередження надзвичайних ситуацій, що 

програмно реалізує розроблені керуючий алгоритм та основні процедури 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій та дозволяє 

суттєво підвищити ефективність управлінських рішень та заходів протидії.  

Результати дисертаційного дослідження використані в практичній 

діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту України в ході 

пілотного впровадження на потенційно-небезпечних об’єктах ПрАТ «ВК 

«УКРНАФТОБУРІННЯ» попередньої підготовки нафти і газу Сахалінського 

нафтогазоконденсатного родовища Краснокутського району Харківської 

області, які знаходяться в зоні відповідальності Краснокутського районного 

сектору ГУ ДСНС України в Харківській області (акт впровадження від 

18.12.2019 року), в практичній діяльності Кранокутського районного сектору 

ГУ ДСНС України у Харківський області (акт впровадження від 12.12.2019) та 

в практичній діяльності НДПК та ТІ мікрографії, в рамках удосконалення 

структури реєстру ПНО України (акт впровадження від 10.01.2020 року) і у 

дослідно-випробувальній лабораторії АРЗ СП ГУ ДСНС України у Харківський 

області у вигляді алгоритмів та процедур з ідентифікації місця виникнення 

пожежі й визначення параметрів ефективності роботи систем пожежної 

автоматики та пожежогасіння, за результатами акустичної емісії біля осередку 

пожежі (акт впровадження від 14.06.2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем виконано збір даних 

літературних та інформаційних джерел, систематизацію матеріалу про 

особливості попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об’єктах в провідних країнах світу та Європейських 

країнах, що розвиваються.  

Особисто здобувачем:  

– розроблено математичну модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

потенційно небезпечного об’єкту, яка визначає умови попередження 

надзвичайних ситуацій в залежності від варіантів розв’язання задач розміщення 

пристроїв контролю, формування акустичних образів небезпек, порівняння 

акустичних образів осередку надзвичайних ситуацій;  

– розроблено математичну модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині 

потенційно небезпечного об’єкту, яка дозволяє визначити умови попередження 
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надзвичайних ситуацій в залежності від варіантів розв’язання задач 

формування діапазону застосування когнітивного робота контролю небезпеки 

поширення надзвичайної ситуації, формування та порівняння акустичних 

образів небезпеки осередку надзвичайних ситуацій з використанням 

генетичних алгоритмів; 

– розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту, застосування якого забезпечує не переростання інтегральних наслідків 

НС на місцевий рівень поширення небезпеки; 

– розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком зовні потенційно-небезпечного об'єкту, 

застосування якого забезпечує не переростання інтегральних наслідків 

надзвичайної ситуації на місцевий рівень поширення небезпеки; 

– організовано проведення експериментів й обробка отриманих 

результатів; 

– розроблено схеми та виготовлені дві оригінальні лабораторні установки 

з експериментального дослідження властивостей процесу акустичного 

випромінювання, за допомогою яких перевірено адекватність розроблених 

математичних моделей та продемонстровано (підтверджено) ефективність 

застосування запропонованих інженерно-технічних методів виявлення осередку 

та попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру унаслідок 

пожежі всередині, або зовні ПНО; 

– сформульовані пропозиції з впровадження розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів в практику створення новітніх 

ефективних систем виявлення та попередження осередків виникнення 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі, придатних для використання на всіх 

потенційно-небезпечних об’єктах зі складними умовами функціонування різної 

форми підпорядкування та власності. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи доповідались та обговорювались на наукових конференціях: Третя 

міжнародна науково-практична конференція "Проблемы, технологии, 

инновации" (Гомель, 2014), 18 Всеукраїнська науково-практична конференція 

рятувальників "Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та 

шляхи до європейського простору" ( Київ, 2016), "71-ша науково-технічна 

конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та 

студентів" (Одеса, 2016), 19 Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку" (Київ, 

2017), 4-а Міжнародна науково-практична конференція "Безпека 

життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика"(Херсон, 

2017), VII Международная научно-практическая конференция 

"Информационные управляющие системы и технологии" (Одесса, 2018), 

Международная конференция "Чрезвычайные ситуации и проблемы 

безопасности" (Баку, 2018), 20 Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку" (Київ, 

2018), Всеукраїнська науково-практична конференція "Пожежна безпека: 
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проблеми та перспективи" (Харків, 2018), Третя міжнародна науково-технічна 

конференція "Комп’ютерні та інформаційні системи і технології" (Харків, 

2019), Міжнародна науково-практична конференція "Європейський 

Університет" (Миколаїв, 2019), 9 Міжнародна науково-технічна конференція 

"Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів 

управління"(Баку-Харків-Жиліна, 2019), Міжнародна науково-практична 

конференція присвячена 150-річчю з дня народження Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса (Харків, 2019), 21 Всеукраїнська науково-практична 

конференція (за міжнародною участю) "Розвиток цивільного захисту в 

сучасних безпекових умовах" (Київ, 2019), Міжнародна науково-практична 

конференція "Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, 

практика" (Харків, 2019), Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Метрологічні аспекти 

прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах" 

(Харків, 2019), ІІІ Международная заочная научно-практическая конференция 

"Безопасность человека и общества: совершенствование системы реагирования 

и управления защитой от чрезвычайных ситуаций" (Минск, 2019), Міжнародна 

науково-практична конференція "Priority Directions of Science Development" 

(Львів, 2019), 7-ма міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми 

інформатизації" (Черкаси-Харків-Баку-Бельсько-Бяла, 2019). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

45 наукові роботи у вітчизняних та закордонних виданнях, з них: 25 наукові 

статті, з них у фахових наукових виданнях України 22, 11 включені до 

міжнародних науково-метричних баз, з них 2 у науково-метричній базі Scopus, 

2 патенти, тези 18 доповідей у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

змісту, переліку умовних скорочень, вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаних джерел й 2 додатків. Загальний обсяг дисертації 311 сторінок, 

який містить 15 таблиць та 91 ілюстрацію, список використаних джерел з 287 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі викладено обґрунтованість вибору теми роботи, сформульовано 

мету та задачі дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів дисертаційного дослідження. 

У першому розділі «Світові тенденції попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах» розв’язана 

перша наукова задача дослідження. В ході її розв’язання визначено що майже 

всі аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації, що відбуваються на 

потенційно-небезпечних об’єктах супроводжуються загоряннями, вибухами і 

пожежами. Останні (вибухи, пожежі та загоряння) мають чітко виражені місця 

розташування, а саме всередині потенційно-небезпечних об’єктах або зовні. 

Для попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі використовують 

термічні, діелектричні, оптичні, хімічні, акустичні, барометричні, іонізаційні, 
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магнітоелектричні та інші методи виявлення осередків загорянь. З метою 

підвищення ефективності останніх системи попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-небезпечного 

об’єкта використовують не менш 3-4 наведених методів одночасно. Системи 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком зовні 

потенційно-небезпечного об’єкта використовують різні безпілотні літальні 

апарати на яких реалізовані методи дистанційного виявлення осередку 

загорянь. Зазначений шлях підвищення ефективності системами попередження 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-

небезпечних об’єктів з використанням більш 2-3 методів одночасно призводить 

у свою чергу до появи помилок узгодження, та фактично нівелює затрачені 

зусилля. Системи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж з 

осередком зовні потенційно-небезпечного об’єкта, у масовому використанні, на 

теренах України практично відсутні. Наведене свідчить про нагальність 

запропонованих досліджень та обґрунтованість щодо вибору підходів до їх 

здійснення у вигляді всебічного розгляду процесів акустичної емісії процесу 

попередження НС унаслідок пожежі на ПНО.  

У другому розділі «Стан та особливості попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах України» 

розв’язана друга задача дисертаційного дослідження. В ході її розв’язання 

визначено основні закономірності виникнення й протікання надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах та розглянуто 

основні характеристики функціональної спроможності інженерно-технічної 

бази вітчизняної системи попередження надзвичайних ситуацій подібного 

характеру. 

Доведено, що надзвичайні ситуації техногенного характеру унаслідок 

пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах за природою виникнення 

ініціюючих чинників небезпеки поділяються на дві групи: внутрішні, де 

домінуючими є чинники техногенного походження, і зовнішні, де домінуючими 

є чинники природного походження. Останнє обумовлює розробку в 

подальшому методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

на ПНО, враховуючи особливості природи виникнення ініціюючих чинників. 

Визначено, що стан та особливості попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно небезпечних об’єктах України повністю 

визначається вітчизняною інженерно-технічною базою із застосуванням хіміко-

аналітичних, оптоелектронних, термо-хвильових, газодісперсних, іонізуючих та 

електро-магнитних приладів. Акустичні прилади, що мають великий потенціал 

для попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно 

небезпечних об’єктах не застосовуються. 

З цього випливає, що рішенням першої та другої наукових задач 

дисертаційного дослідження стало визначення підходів до розв’язання нової як 

за темою, так і за об'єктом та предметом дослідження наукової проблеми 

цивільного захисту, а саме - попередження надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі на ПНО за рахунок розробки та застосування інноваційних інженерно-

технічних методів, які спираються на можливості процесу акустичної емісії. 
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У третьому розділі «Розробка інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком 

виникнення всередині потенційно-небезпечного об’єкту» розв’язана третя 

наукова задача дослідження. В ході розв’язання третьої наукової задачі 

дослідження розроблено математичну модель ідентифікації акустичних образів, 

розглянуто керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій, надано опис процедур його реалізації. 

Зазначено, що математична модель будується з урахуванням можливості 

подальшої практичної реалізації та мінімізації швидкості зростання 

наслідків. Інтегральний показник наслідків НС 𝑞інт(𝑡) є функцією площі 

ураження 𝑆(НС), температури в зоні осередку загоряння (ТНС) та часу перебігу 

НС (∆𝑡(НС)) відповідно об’єктового, місцевого, регіонального й державного 

рівня поширення небезпеки  
 

𝑞інт(𝑡) = 𝑓нс (𝑆(НС), Тнс, 𝑡), за умови 𝑡 ∈  ∆𝑡 (НС).  (1) 
 

Показано, що залежність інтегрального показника наслідків НС через 

пожежу на ПНО від часу визначається ступенем поширення наслідків НС – 

об’єктового, місцевого та регіонального рівнів (рис. 1, а), а динаміка зміни 

інтегрального показника визначається діаграмою, яку наведено на рис. 1, б. 

 

 
а)       б) 

Рис. 1. Залежність інтегрального показника 𝑞інт наслідків НС від часу розвитку 

та діаграма динаміки його зміни від небезпеки поширення НС 
 

Доведено, що ефект генерації акустичних коливань в процесі прояву й 

розвитку НС унаслідок пожежі всередині ПНО розглядається як фізичний 

процес відкритого горіння відкритої термодинамічної системи, в якій в 

результаті термічної деструкції речовини та хімічних реакцій окислення 

відбувається перерозподіл мас і вивільнення речовини та енергії у вигляді 

пружних хвиль. В загальному випадку факт генерування акустичних коливань в 

будь яких хімічних реакціях виявляється з об’єднаного рівняння першого та 

другого законів термодинаміки з огляду на вільну енергію Гіббса при фазових 

переходах та зміненню агрегатного стану, що супроводжуються 

стрибкоподібним зміненням внутрішньої енергії. Акустичні випромінювання 
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супроводжують процеси горіння від початку тління до полум’я. Генерація 

акустичних коливань характеризується амплітудно-частотною 

характеристикою з енергетичним показником [𝑊небезпека
Акуст

], що залежать від 

частоти ( f ) і часу (t) випромінюваного акустичного спектру 𝛹нс
𝑗 (𝑡) (2). 

Акустичний образ осередку 𝛹нс
𝑗

 унаслідок пожежі на ПНО матиме вигляд 

𝛹нс
𝑗 (𝑡) = 𝐾нс 

𝑆 𝐾нс 
𝑇 𝑆(НСоб)𝐹𝑒  (Тнс), де 𝐾нс ,

𝑆  𝐾нс 
𝑇 – коефіцієнти впливу некерованих 

змінних на характеристики акустичного спектру. На стадії поширення НС на 

об’єктовому рівні має місце наступна умова існування рівняння зв’язку  
 

𝑞інт
об (𝑡) = 𝑓нс

об(𝑆(НСоб), Тнс, 𝑡), за умови t ∈  ∆𝑡 (НСоб),а саме  (2) 

Ψнс
j (t)  ∈ [Ψнс

1 (tj), Ψнс
2 (tj) … Ψнс

k (tj)] при  Тнс < Тдетон. 

 

де 𝛹нс
1 (𝑡𝑗), 𝛹нс

2 (𝑡𝑗) … 𝛹нс
𝑘 (𝑡𝑗) – акустичні спектри переліку небезпек, що мають 

місце в осередку НС унаслідок пожежі у фіксований час 𝑡𝑗 з часового інтервалу 

∆𝑡 (НСоб); 𝑘 – кількість потенційних небезпек, які можливо визначити; Тдетон – 

температура детонації компонент техногенного навантаження. Друга часова 

фаза ∆𝑡(НСмісц.) характеризується імпульсним характером зростання наслідків, 

що викликані детонацією компонент техногенного навантаження. Характерним 

показником цієї фази є часовий розподіл  
 

∆t (НСмісц) ≪  ∆t (НСрегіон) ≪ ∆t (НСдерж), (3) 
 

де ∆𝑡 (НСмісц), ∆𝑡 (НСрегіон) і  ∆𝑡 (НСдерж) – час перебігу НС унаслідок пожежі 

всередині ПНО відповідно місцевого, регіонального й державного рівня 

поширення небезпеки. 

Доведено, що в реальних умовах час ∆𝑡 (НСмісц) стрімко наближається до 

нуля, характеризується стрімким зростанням наслідків у хаотичній 

послідовності й фактично є верхньою межею підконтрольного періоду 

попередження НС інженерно-технічними засобами акустичного впливу на 

осередок її виникнення. У найгіршому випадку мова може йти лише про 

фактично інтегральний показник наслідків НС, який є результатом випадкового 

імпульсного процесу, схематично поданого на рис. 2. 

 

Рис. 2. Еквівалентна 

схема перебігу 

процесу поширення 

наслідків НС 

унаслідок пожежі 

всередині ПНО 
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Зазначено, що випадковий імпульсний процес зростання показника 

інтегральних наслідків НС може бути представлений у вигляді суми імпульсів з 

випадковою амплітудою, що виникають у моменти 𝑡𝑗 інтервалу розвитку НС на 

місцевому рівні у вигляді: 
 

qінт(t) = qінт
місц + ∑(qінт

i+1 − qінт
i )φ(ti)

N

i=1

,                                (4) 

 

де 𝑞інт
𝑖  – амплітуди імпульсів процесу зростання негативних наслідків; 𝜑(𝑡𝑖)– 

відображення часу процесу поширення наслідків НС, яке відповідає умові: 
 

                         φ(ti) = [
1,  за умови ti ∈ ∆t (НСмісц)

0, за умови ti ∉ ∆t (НСмісц)
.    (5) 

 

В той же час на регіональному й державному рівнях поширення 

небезпеки НС унаслідок пожежі всередині ПНО має хаотичний характер. 

Задача попередження НС подібного характеру не має рішення в рамках 

інженерно-технічного підходу з використанням акустичних засобів.  

У зв’язку з цим, початкові умови розв’язання задачі визначаються 

припущенням, що формування осередку НС унаслідок пожежі, його розвитку 

та поширення характеризує генерацію звуку і зміну параметрів акустичного 

спектру, що дозволяє шляхом її реєстрації оцінювати ступінь поширення НС. 

При розв'язанні окремої задачі забезпечення належного контролю 

акустичного випромінювання всередині зони ПНО розв’язується задача 

оптимізації кількості та розташування необхідних пристроїв  контролю NΨ з 

заданими граничними умовами. Основні етапи формування схеми розміщення 

пристроїв акустичного контролю осередку НС розв`язання задачі ΩSΨ 

визначаються з будь-якою варіацією геометричних параметрів ПНО й 

параметрів техногенного навантаження. 

Визначено, що ефект випромінювання акустичних хвиль має місце на всіх 

стадіях небезпеки НС, при поширенні НС, коли процеси деструкції переходять 

у стійку стадію, інтенсивність звукових коливань швидко зростає. Спектр 

випромінюваних звукових хвиль в реакційному середовищі можна виявити, 

використовуючи датчики, що забезпечують прийом слабких сигналів на тлі 

власних шумів. З цією метою необхідно отримати спектри випромінювань, які 

супроводжують горіння різноманітних матеріалів. В рамках дослідження було 

отримано амплітудно-частотні акустичні спектри деструкції деревини (рис. 3) 

та деяких інших целюлозо-містких матеріалів, які можна вважати домінуючою 

компонентою техногенного навантаження в осередку НС на початковій стадії її 

розвитку. 

Обробка отриманих спектрів у відповідності до методів спектрального 

аналізу в єдиних координатах Pmin/Рa  (відносна амплітуда ) – частота сигналу 

довела задовільну збіжність пікових амплітуд досліджуваних зразків в різних 

діапазонах частот від 5 Гц до 25 кГц. (рис. 4). 
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Рис.3. Акустичні спектри деструкції зразка деревини до (а) і після (б) фільтрації 

від фонових перешкод 
 

 

Рис. 4. Характерні пікові відносні амплітуди частотного спектру акустичних 

образів для різних компонент техногенного навантаження ПНО 
 

Доведено, що найбільшу практичну цінність являє встановлення 

характерних частотних областей спектрів для ідентифікації досліджуваних 

матеріалів, де відносна амплітуда акустичної емісії максимальна, тобто 

відповідає максимальній термодеструкції речовини, що горить (можливому 

поширенню НС при пожежі), (рис. 5).  

Встановлення беззаперечної ідентичності акустичних спектрів процесу 

деструкції речовини потребує додаткової умови. В якості останньої 

запропоновано механізм дослідження фрактальних об’єктів. В хвильових 

процесах фрактальні властивості вочевидь виявляються, якщо випромінююча їх 

система керується хаотичною динамікою, що є характерним для НС унаслідок 

пожежі. Обробка акустичних образів, що супроводжують деструкцію 

матеріалів, будується на умові існування часового ряду, отриманого як безліч 

спостережуваних значень фізичних величин Х(t), яка реєструються за часом 

кожні 2,2·10-5 с до моменту припинення горіння. Для кожного зразка речовини 

було сформовано по 5 і більше оброблених часових рядів (кількість відліків 

знаходилася в межах від 1,5·106 до 9,7·106). 
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    а)                                                                 б) 

Рис.5. Інтегральний розподіл характерних пікових амплітуд (а) та амплітудно-

частотні характеристики (б) спектрів акустичних образів компонент 

техногенного навантаження (1– звукоізолюючий наповнювач, 2– деревина, 3– 

картон, 4– бинт) осередку НС. 
 

Доведено, що для визначення параметрів акустичного образу й 

ідентифікації речовини за акустичним сигналом необхідно, у разі фрактального 

аналізу кожного зареєстрованого часового ряду, використовувати залежності 
H

n ncSR )/( , де R – відстань, на яку переміщується система за заданий 

відтинок часу (кількість відліків n), а S - стандартне відхилення. Визначення 

показника Херста у даному випадку здійснюється на підставі рівняння 

CnSRH  )lg()/lg( , де константа )lg(/)lg( ncC  . Кількість точок 

апроксимації методом лінійної регресії загального виду для кожного 

досліджуваного зразка визначається шляхом послідовного розподілу відліків 

всього часового ряду на число суміжних ділянок, маючи за мету щоб з кожним 

наступним розподілом кількість відліків n в кожній ділянці збільшувалася, 

досягаючи по завершенні процедури розподілу величини N/2, де N – довжина 

ряду. Вочевидь, для кожної ділянки довжини n з сукупності А визначається 

математичне очікування, формується часовий ряд накопичення відхилень, 

визначається скоригований розмах, стандартне відхилення, середнє значення 

нормованого розмаху для першої дискретизації на А ділянок довжиною n: 
 

)/(
1

)/(

1





A

a
aan SR

А
SR .       (6) 

 

Результати R/S аналізу часових рядів при горінні елементів техногенного 

навантаження у вигляді деревини, звукоізолюючого наповнювача, картону й 

паперу представлені на рис. 6. Аналіз свідчить, що в одному ряду знаходяться 

деревина й папір (0,3<Н<0,32), в іншому – звукоізолюючий наповнювач і 

картон (0,16<Н<0,27). Доведено, що показник Херста залежить від будови 

молекул речовини, що горить та особливостей кристалічної решітки, ступеня 

стійкості до термодеструкції при підвищенні температури. Близькість 

показників у деревини й паперу пов’язана з масовою часткою вмісту в них 

целюлози.  



13 

 
Рис. 6. Результати R/S аналізу часових рядів, отриманих в процесі горіння 

елементів техногенного навантаження в осередку НС: a) – папір, б) – картон, в) 

– звукоізолюючий наповнювач, г) – деревина. 

Значення величини фрактальної розмірності часового ряду знаходиться у 

межах 1 < D < 2, розмірність D пов’язана з показником Херста 

залежністю D  =  2 – H .  R/S аналіз часових рядів показав, що у разі значення 

Н = 0,5 – процес є випадковим, при 0 <Н <0,5, досліджуваний процес є 

антиперсистентним, при 0,5 <Н <1, процес є персистентним. І тільки при 

1 <Н <2 процес набуває динамічного характеру.  

Розрахунок дробної розмірності сигналу, яка отримана в даному випадку, 

як сукупність фону й акустичної емісії відповідного процесу деструкції 

компонент техногенного навантаження в осередку НС на ПНО та  динаміку 

зміни фрактальної розмірності D(t) для 4 видів зразків техногенного 

навантаження добре демонструється рис.7. 
 

 
   а)       б)  

Рис.7. Фрактальна розмірність D(n) та її осереднені за кількістю дослідів 

значення випробовуваних зразків для різних компонент. 

Кількість дослідів 
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Результатом розв’язання першої окремої задачі є формування бази даних 

акустичних образів отриманих за різними підходами аналізу процесу 

акустичної емісії при горінні, що дозволяє стверджувати про можливість 

встановлення однозначної ідентифікації. 

В ході розв’язання окремої задачі з порівняння акустичних образів 

осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині ПНО ΩОΨ з 

еталоном небезпек ΩNΨ засноване на виділенні характерного для осередку НС 

спектру випромінювання звукових хвиль на тлі загального акустичного 

випромінювання встановлено, що акустичний образ, який генерується 

процесом виникнення надзвичайної ситуації унаслідок пожежі, відтворюється 

пасивним методом в режимі реального часу без прямого контакту. 

Еталон небезпек (сукупність ідентифікаційних ознак: Н, D, мінімальне 

значення Kexmin та розмірності вкладення числових рядів) формується 

заздалегідь. Кожний еталон небезпеки складається з 3-х звукових файлів, що 

характеризують процес виникнення надзвичайної ситуацій унаслідок пожежі. 

Так, на рис. 8 наведені типові форми спектру випромінювання, часовий ряд та 

амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) акустичного сигналу еталону 

небезпеки для деревини, що горить.  
 

 
                     а)                                      б)                                      в) 

Рис. 8. Спектрограма АЕ (а), часовий ряд (б) та АЧХ акустичного сигналу (в) 

еталону небезпеки горіння деревини, вісь абсцис – амплітуда в дБ, вісь ординат 

– частота в кГц. 
 

На рис. 9 наведено порівняння фрактальних розмірностей АЕ горіння 

рідких та твердих компонент техногенного навантаження з осередку НС. 

Мінімальне значення Kexmin отримано шляхом математичних перетворень 

відображення  An(f) амплітудно-частотної характеристики в кожний момент 

часу (часовий відлік – n), пошуку її екстремумів та відповідних їм частот, що 

характеризують акустичний спектр поширення небезпеки в осередку 

НС. Кількість таких екстремумів – Кех, на відповідних частотах характеризує 

процес горіння відповідного елемента техногенного навантаження в осередку 

поширення НС. 

Показано, що існує мінімальне значення Kexmin, при якому можна 

стверджувати з високою вірогідністю, що виявлений процес горіння елемента 

техногенного навантаження в осередку НС збігається з еталоном небезпеки. 
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Рис. 9. Порівняння фрактальної розмірності АЕ горіння різних компонент 

техногенного навантаження з осередку НС 
 

Процес ідентифікації небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі за 

спектром АЕ горіння набуде опису виразами 
 

  maxmin exvsnnex KKffK  ,    nsnbdn fff  ,  (7) 

 

де fn – припустиме відхилення між fnbd (n–а характерна частота бази даних 

речовин) і відповідною fns (n–а характерна частота спектра АЕ процесу горіння). 

Експериментально встановлено числове значення Kexmin та підтверджено, 

що в усіх осередках небезпеки Kexmin  4. На підставі цього прийнято 

припущення, що при виділенні зі спектру АЕ небезпеки поширення НС 

чотирьох характерних частот і більше, процес акустичного випромінювання 

ідентифікується як «НЕБЕЗПЕКА», не вдаючись до порівняння з іншими 

речовинами в базі даних. Для ідентифікації ж конкретної речовини 

техногенного навантаження осередку НС, коефіцієнт набуде наступних 

значень: Kexmin = 4 для твердих матеріалів і Kexmin ≥ 8 для горючих рідин. 

Значення фрактальної дробної розмірності акустичного сигналу з осередку НС 

порівнюються з еталонними значеннями. Процес ідентифікації полягає в 

порівнянні значення фрактальної розмірності АЕ горіння еталону акустичного 

образу небезпеки, що зберігається в базі даних акустичних образів горіння 

компонент техногенного навантаження. На підставі викладеного, кінцевий 

вираз розв’язання окремої задачі, що характеризує процес ідентифікації 

компоненти техногенного навантаження за фрактальною розмірністю має 

вигляд: 
 

SLsbd KDD  ,     (8) 

 

де Dbd – значення фрактальної розмірності, що зберігається в базі даних; DS – 

значення фрактальної розмірності прийнятого сигналу з осередку поширення 

НС; KSL – коефіцієнт ідентифікації компоненти техногенного навантаження в 

осередку НС. 

Розглянуті окремі задачі розташування пристроїв контролю об’єкту ΩSΨ, 

формування акустичних образів небезпек всередині об’єкту ΩОΨ, порівняння 
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акустичних образів осередку НС з еталоном небезпек ΩNΨ є окремими 

математичними модулями, які об’єднані умовою 
 

𝛺(𝑞інт
об , 𝛹нс

𝑗
) = fΩнс

об ([ΩSΨ], [ΩОΨ], [ΩNΨ]).    (9) 
 

Показано, що шукана математична модель ідентифікації акустичних 

образів унаслідок загоряння утворюється системою залежностей: 
 

{

𝐪
інт
об (𝐭) = 𝐟нс

об(𝐒(НСоб), Тнс, 𝐭)

𝝍нс
𝒋 (𝐭) = 𝐊нс 

𝐒 𝐊нс 
𝐓 𝐒(НСоб)𝑭𝒆 (Тнс)

𝛀(𝐪
інт
об , 𝚿нс

𝐣 ) = 𝐟𝛀нс
об ([𝛀𝐒𝚿], [𝛀О𝚿], [𝛀𝐍𝚿])

              (10) 

 

де Fe (THC) – функція зростання температури осередку НС. 

Таким чином, математична модель (10) ідентифікації акустичних образів 

унаслідок загоряння всередині потенційно небезпечного об’єкту являє собою 

систему з трьох аналітичних залежностей. Перша описує залежність 

інтегрального наслідку надзвичайної ситуації від площі й температури осередку 

та часу розвитку небезпеки. Друга встановлює залежність акустичного спектру 

осередку надзвичайної ситуації від площі й температури осередку, та часу 

розвитку небезпеки. Третя дозволяє визначити відповідність інтегрального 

показника й акустичного образу акустичних спектрів осередку надзвичайної 

ситуації. 

Наступним кроком було розроблено керуючий алгоритм інженерно-

технічного методу попередження надзвичайних ситуацій всередині ПНО, що 

реалізує розроблену математичну модель відповідно до схеми, рис. 10 та 

складається з 8 блоків, розміщених на 3-х ієрархічних рівнях, об’єднаних 

прямими й зворотними логічними зв’язками. 

(1 – калібрування за еталонним сигналом небезпеки для 

повірки працездатності засобів; 2 – запис фонового 

сигналу; 3 – перевірка фону на характерні пікові 

частоти й амплітуди; 4 – база даних акустичних 

спектрів; 5 – управління записом; 6 – спрацьовує у 

випадку відсутності характерних ознак в записаному 

спектрі й відповідає за запис корисного сигналу; 7 – 

обробка корисного сигналу;  

8 – формування управлінських рішень для 

функціонування автоматичних систем контролю 

горіння в осередку НС) 

Рис. 10. Керуючий алгоритм інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі всередині ПНО 

 

Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу призначений для 

попередження НС за інтегральним наслідком і недопущення переростання 
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останньої на міський рівень поширення небезпеки, має забезпечені властивості 

дискретність за рахунок високого рівня деталізації процесу, зрозумілість, 

визначеність, результативність, масовість.  

За результатами розв’язання третьої наукової задачі дослідження 

сформовано інженерно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком виникнення всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту. Використання методу передбачає збір і систематизацію даних та їх 

формалізацію; розв’язання задачі з розміщення пристроїв контролю 

акустичного випромінювання всередині об’єкту; задачі з формування 

акустичних образів небезпек всередині об’єкту; задачі порівняння акустичних 

образів об’єкту з еталоном небезпек; прийняття управляючого рішення; аналіз 

ефективності процесу попередження НС унаслідок пожежі всередині об’єкту 

після застосування штатних засобів попередження; застосування акустичного 

контролю за процесом поширення НС унаслідок пожежі всередині ПНО.  

У четвертому розділі «Розробка інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій з осередком виникнення зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту» розв’язана четверта наукова задача 

дослідження. Для цього було розроблено математичну модель ідентифікації 

акустичних образів небезпеки поширення НС унаслідок загоряння зовні ПНО, 

розглянуто керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

НС та визначено процедури його реалізації.  

Показано, що виникнення надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

ПНО характеризується додатковими чинниками впливу на акустичний образ 

осередку НС змінними за часом компонентами природного 𝜒пр(𝑡)  та 

антропогенно-техногенного характеру 𝜒тех(𝑡),  й чинниками природного 

характеру, які дестабілізують розміщення пристрою з формування акустичного 

спектру χкор(t). Рівняння, яке визначає залежність акустичного спектру 

(образу) осередку 𝛹нс
𝑗

 НС унаслідок пожежі зовні ПНО має вигляд 
 

𝛹нс
𝑗 (𝑡) = 𝐾нс 

𝑆" 𝐾нс 
𝑇"𝑆(НСоб)𝑒𝑥𝑝 (Тнс).    (11) 

 

Коефіцієнти впливу некерованих змінних 𝐾нс ,
𝑆" 𝐾нс 

𝑇" на інтенсивність 

акустичного спектру осередку визначаються за рівняннями: 
 

[
𝐾нс 

𝑆" = 𝐾нс 
𝑆 ∙ Кінт

𝑆 ∙ 𝜒пр(𝑡) ∙ 𝜒тех(𝑡) ∙ 𝜒кор(𝑡)

    𝐾нс 
Т" = 𝐾нс 

Т ∙ Кінт
Т ∙ 𝜒пр(𝑡) ∙ 𝜒тех(𝑡) ∙ 𝜒кор(𝑡)

,   (12) 

 

де, у свою чергу, 𝐾інт ,
𝑆 𝐾нс 

𝑇  – коефіцієнти інтегрального внеску чинників 

зовнішнього впливу. Відображення акустичного образу від дії чинників 

природного і техногенного характеру викривляються, внаслідок чого рівняння 

залежності акустичного спектру осередку набуває вигляду 
 

𝛹нс
𝑗 (𝑡) = 𝐾нс 

𝑆 ∙ 𝐾нс 
𝑇 ∙ Кінт

𝑆 ∙ Кінт
Т ∙ 𝜒пр(𝑡) ∙ 𝜒тех(𝑡) ∙ 𝜒кор(𝑡)𝑆(НСоб) 𝐹𝑒(Тнс).(13) 
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Параметри існування відображень характеризуються умовою 
 

𝛘пр(𝐭)

𝛘тех(𝐭)
𝛘кор(𝐭)

   ∈   [𝟎, 𝟏],                  (14) 

 

де 1 – відсутність впливу, 0 – домінування впливу зовнішнього чинника. 

Досягнення правої межі інтервалу свідчить про перехід НС унаслідок пожежі зі 

стану всередині в стан зовні ПНО і відповідно подальше застосування 

інженерно-технічного методу, розглянутого у розділі 3, ілюструється на рис. 11. 
 

 

Рис. 11. Межі інтервалу існування 

відображень процесу викривлення 

акустичного образу осередку НС 

унаслідок пожежі 

 

 

 

 
 

Забезпечення умов 
χпр(t) ≠ 0

χтех(t) ≠ 0
 і χкор(t) ≠ 0 досягається розв’язанням завдань 

формування акустичних образів зовні ПНО, порівняння акустичних образів 

осередку НС з еталонними, компенсації викривлення образів, посилення 

акустичного сигналу та, окрім того завдань формування діапазону роботи 

когнітивного робота контролю, процедури стабілізації системи пристроїв 

формування акустичного образу осередку НС. 

Доведено, що зовні ПНО найбільшу небезпеку складають компоненти 

техногенного навантаження осередку НС в стані рідини. Характер залежності 

наростання наслідків НС від часу наведено на рис. 12.  
 

 

Рис. 12. Залежність інтегрального 

показника наслідків НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО від часу розвитку 

НС 
 

 

 

 

Виходячи з наукової гіпотези, яка ілюстрована на рис. 12, рівняння 

зв’язку між керованою змінною (𝒒інт
об ) та некерованими змінними (площею, 

температурою, часом поширення небезпеки об’єктового рівня НС, що залежить 

від лінійної швидкості поширення горіння в осередку НС) має вигляд 
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𝒒інт
об (𝒕) = 𝒇нс

об (𝑺(НСоб), Тнс, 𝒕(𝑽нс
об)), 𝒕 ∈  ∆𝒕(НСоб)  (15) 

 

та існує за умов 
 

𝜳нс
𝒋 (𝒕)  ∈ [𝜳нс

𝟏 (𝒕𝒋), 𝜳нс
𝟐 (𝒕𝒋) … 𝜳нс

𝒌 (𝒕𝒋)]; 𝑽нс < 𝑽нс
місц,   (16) 

 

де 𝜳нс
𝟏 (𝒕𝒋), 𝜳нс

𝟐 (𝒕𝒋) … 𝜳нс
𝒌 (𝒕𝒋) – акустичні спектри переліку небезпек при t = 𝒕𝒋 за 

інтервал часу ∆𝒕(НСоб) , 𝒌 – кількість потенційних небезпек, 𝑽нс
місц – швидкість 

поширення горіння в осередку НС, часові фази зростання за умов: 
 

∆𝒕 (НСоб) ≪ ∆𝒕 (НСмісц) ≤  ∆𝒕 (НСрегіон) ≤ ∆𝒕 (НСдерж). (17) 

 

Зазначено, що розвиток НС унаслідок пожежі зовні ПНО принципово не 

відрізняється від розглянутого раніше з пожежею всередині ПНО (в розділі 3), 

отже, задача попередження НС унаслідок пожежі зовні ПНО для складних 

рівнів поширення небезпеки і у цьому випадку, немає рішення в рамках 

інженерно-технічного підходу з використанням акустичних засобів.  

Доведено, що при поширенні НС в умовах радіоперешкод контроль 

ситуації ґрунтується на бездротовому принципі передавання команд, в тому 

числі й акустичних, когнітивному роботу в діапазоні частот від 100 до 3500 Гц. 

При цьому використовується поняття ентропії фрейму, дискретне перетворення 

Фур’є та MEL – перетворення, отримані результати їх практичної реалізації 

наведено на рис. 13. Слід зазначити можливість використання цього підходу й 

при реєстрації сигналів АЕ під час горіння. 
 

 
Рис 13. Спектр акустичної команди до когнітивного роботу в зоні ПНО 
 

Зазначено, що в результаті використання функції Хемінга сигнал керування 

перетворюється у сигнал у вигляді рис. 14. 
 

 

 

Рис. 14. Сигнал керування когнітивним 

роботом у зоні ПНО після застосування 

функції Хемінга 
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Перетворення частоти сигналу керування, в MEL-шкалу відбувається за 

виразом M = 1127ln(1+f / 700) Виконавши зворотне перетворення отримаємо 

набір характеристик  частот відповідно до опорних точок фільтрів ( fі
r ).  

Шкала MEL (частот й коефіцієнтів) наведена на рис.15. Накладемо 

отриману шкалу на спектр фрейму, базуючись на рівнянні 
 













 


sr

r
is

i
F

ff
f

)1(
,         (18) 

 

де fs – розмір фрейму дорівнює 512; srF – максимальна частота сигналу, що 

реєструється дорівнює 25 кГц виходячи з акустичного діапазону в зоні 

контролю ПНО. 

                       

Рис.15. Залежність MEL-частоти від частоти керуючого сигналу когнітивного 

робота та косинусне перетворення – отримання MEL-коефіцієнтів 
 

Доведено, що отриманий набір MEL – коефіцієнтів дозволяє значно 

скоротити час обробки модулем ідентифікації команд когнітивного робота, і 

тим самим, підвищує швидкодію системи «оператор-робот» і ефективність 

застосування акустичних команд в умовах потужних радіоперешкод при 

керуванні роботом, являється можливість застосувати підхід автономного 

адаптивного керування (ААУ). Система ААУ (блок датчиків, виконавчі органи, 

підсистеми формування й розпізнавання образів, база знань, підсистема 

моделювання «емоцій», блок прийняття рішень) накопичує емпірично знайдені 

знання про властивості об’єкта управління й знаходить спосіб керувати ним.  

Для визначення координат осередку НС було задіяний ААУ на основі 

мереж нейроноподібних елементів за допомогою евристичних алгоритмів (ЕА). 

Робота ЕА процесу управління технічною роботизованою системою 

ідентифікації осередку НС зовні ПНО являє собою ітераційний процес, який 

триває до тих пір, поки не виконається задане число ітерацій або будь-який 

інший критерій зупинки. У кожному циклі алгоритму реалізується відбір 

необхідних відповідностей заданого параметра, одно-точковий кросинговер і 

стійкий параметр (рис. 16). 

Зазначено, що синтез системи ААУ є завданням великої розмірності, 

вирішити яке аналітично на даному етапі не вдається. Для вирішення цього 

завдання потрібно знати точну модель взаємозв’язку параметрів, що 

визначають систему, а також критерії, що характеризують успішність її 

реалізації. Такі характеристики вдалося отримати в результаті спостережень за 
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серією експериментів з моделювання поведінки системи ідентифікації осередку 

НС унаслідок пожежі зовні ПНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Схема евристичного алгоритму процесу 

управління технічною роботизованою системою 

ідентифікації осередку НС.  

 

В ході розв’язання окремої задачі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення НС унаслідок загоряння зовні ПНО доведено, що 

формування акустичних образів здійснюється шляхом розгляду випадкового 

процесу горіння рідких легкозаймистих речовин (нафти, її похідних та спиртів). 

Еталони характеристик акустичних образів, отриманих при дослідженні 

процесу горіння обраних легкозаймистих речовин,  доповнюють базу еталонів 

акустичних образів горіння целюлозо-містких компонент техногенного 

навантаження всередині ПНО. Обробка сигналів АЕ, що супроводжують 

хімічні реакції горіння дослідних зразків легкозаймистих речовин техногенного 

навантаження осередку, будується на умові існування часового ряду, 

отриманого як безліч спостережуваних значень фізичних величин Х(t), що 

реєструються за часом. Виконується R/S аналіз кожного зареєстрованого 

часового ряду відповідно до алгоритму, розглянутого в розділі 3.Типова форма 

спектру випромінювання, амплітудно-часовий ряд і амплітудно-частотна 

характеристика акустичного сигналу, що реєструється в процесі горіння рідкої 

речовини техногенного навантаження на прикладі метанолу наведені на рис. 17. 

Доведено, що на показник Херста істотно впливає величина часового 

проміжку між значеннями вибірки акустичного сигналу. На рис. 18 показано, як 

змінюється показник Херста для значень часового ряду, що характеризують 

горіння рідинної речовини техногенного навантаження (на прикладі метанолу) 

за різних значень інтервалу τ між сусідніми відліками вибірки: ступінь точності 

апроксимації показнику Херста збільшується зі зменшенням часового 

проміжку. 

У всіх розрахунках використано величину τ = 22 мкс, регламентовану 

апаратними можливостями реєструючого пристрою. 

0 Номер початкового стану для кожної ітерації 

1 Номер вхідного впливу, що здійснюється в 

нульовому (початковому) стані 

1 Номер станів, в які потрібно здійснити перехід 

0 В залежності від вхідного впливу: 

1- до 1 стану, 2- до нульового 

2 Номер вихідного впливу, що здійснюється в 1 

стані 

0 Номер станів, в які потрібно здійснити перехід 

1 В залежності від вхідного впливу: 

1- до 0 стану, 2- до 1 
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Рис. 17. Спектрограма випромінювання, амплітудно-часовий ряд і амплітудно-

частотна характеристика акустичного сигналу 
 

Рис. 18. Вплив на показник Херста 

значення величини часового проміжку 

вибірки звукового сигналу горіння 

рідинної речовини (метанол):  

 1(*) –  τ  = 2,2•10-5 мкс; 2(●) –  τ  = 

11,0•10-5 мкс; 3(▼) –  τ  = 55,0•10-5 мкс; 

4(♦) – τ  = 110,0•10-5 мкс 

 
 

Результати R/S аналізу часових рядів процесу горіння різних видів 

рідинних компонент техногенного навантаження осередку НС – (нафти й 

нафтових продуктів, спиртів, ацетону) представлено на рис. 19 та в табл.1. 
 

                                                           
а)                                                         б) 

           
в)                                                       г) 

Рис. 19. Результати R/S аналізу часових рядів процесу горіння рідинних 

компонент техногенного навантаження осередку НС ( а – нафта; б – дизельне 

паливо; в – метанол; г – ацетон). 
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Таблиця 1 

Значення показника Херста часових рядів звукового сигналу процесу горіння 

рідинних компонент техногенного навантаження зовні ПНО 

Вид рідинного техногенного навантаження осередку НС 

П
о
к
аз

н
и

к
 Х

ер
ст

а 
 

Метанол 
Ізоаміловий 

спирт 
Октанол Ацетон 

Сира 

нафта  
Бензин 

Дизельне 

паливо 
Парафін 

0.271 0.33 0.34 0.71 0.61 0.45 0.32 0.39 

0.307 0.36 0.36 0.67 0.57 0.34 0.34 0.34 

0.288 0.38 0.33 0.70 0.52 0.42 0,33 0,37 

0.310 0.37 0,35 0,69 0,59 0.37 0,35 0,38 

 

Зазначимо, що зразки рідинних речовин техногенного навантаження 

можна поділити на дві групи. Перша – це спирти( 38.0271.0 H ), друга – 

нафтопродукти: бензин, дизельне паливо і парафін ( 45.032.0 H ). Із 

загальної картини виділяються сира нафта ( 61.052.0 H ), і ацетон (кетон) 

)71.067.0(  H . 

Доведено, що показник Херста залежить від будови молекул палаючої 

речовини в осередку НС, вмісту в ньому різного виду вуглеводнів, 

гідроксильних та карбонільних груп та від особливостей вмісту кожної горючої 

суміші, який, головним чином, визначає її випаровуваність.  

Підсумовуючи наведене зазначимо, що під час розв’язання задачі Υфор 
нс  

отримана сукупність часових рядів амплітудно-частотних характеристик 

параметрів акустичної емісії, що генерується при горінні компонент рідинного 

техногенного навантаження осередку НС та доведена принципова можливість 

ідентифікації отриманих акустичних образів для рішення задачі Υпорів 
нс  зовні 

ПНО з використанням евристичних алгоритмів. 

В ході розв’язання задачі порівняння акустичних образів небезпек 

осередку НС доведено, що останнє будується на ґрунті накопичених даних у 

вигляді елементів нечітких множин за двома чинниками – головним d1, d2, …, dn 

(число характерних частот) та допоміжним е1, e2, …, en (фрактальні 

розмірності), де n – кількість спостережень з випадковим чином обраних 

характеристик. Порівняння здійснювалося шляхом пошуку перетинання двох 

множин – зовнішніх та еталонних акустичних сигналів. 

Зазначено, що в якості критерію оптимальності при порівнянні сигналу 

осередку НС з еталоном доцільно використовувати мінімальне значення 

середньої відносної похибки процесу ідентифікації (СВП) 
 

%100

/)(

1

*











kn

ddd

СВП

n

ki
iii

,          (19) 
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де *
id , di – передбачене й реальне значення елемента множини для i-го періоду 

ідентифікації nki ,1 . «Характеристика» (ознака) для виключення елемента 

з набору даних як найгіршого (йому відповідає мінімум функції придатності), 

обчислюється як сума середньої відносної похибки процесу ідентифікації СВП 

і числа L (задана кількість ітерацій) 

 








випадкуіншомувLСВП

йзалежностелогічнихчастиниправіусівизначеніякщоСВП
SJ i

;,
)( ,(20) 

 

«Визначення стійкої властивості» виконується з певною ймовірністю Pm, 

при якій відбувається заміна напрямку розвитку випадковим значенням. 

Підсумовуючи розв’язання окремої задачі ідентифікації акустичних 

образів небезпеки поширення НС зазначимо, що застосування евристичних 

алгоритмів пошуку оптимальних параметрів двох факторного процесу 

ідентифікації небезпек осередку НС зовні ПНО дозволяє підвищити якість і 

швидкість процесу.  

З урахуванням вище викладеного попередження наслідків НС з 

осередком зовні ПНО досягатиметься формуванням комбінації 

(S(НСоб), Тнс, t(𝑉нс
об)) за умов існування рівняння зв’язку (14), (16) і (17). 

Формалізація зазначених параметрів здійснюється формуванням діапазону 

застосування когнітивного роботу контролю небезпеки поширення НС об’єкту 

Υконтр  
нс ; формуванням акустичних образів небезпек осередку НС зовні ПНО 

Υфор 
нс ; порівнянням акустичних образів осередку НС с еталоном образів горіння 

з використанням евристичних алгоритмів Υпорів
нс  комбінована умова розв’язання 

задачі набуває вигляду 
 

Υ(qінт
об , Ψнс

j
) = fΥнс

об ([Υконтр  
нс ], [Υфор 

нс ], [Υпорів
нс ]),   (21) 

 

а шукана математична модель складається системою залежностей: 

інтегрального наслідку НС, акустичного спектру осередку НС та умов 

відповідності інтегрального показника НС та акустичних образів небезпеки 

осередку НС: 
 

{

qінт
об (t) = fнс

об(S(НСоб), Тнс, t(𝑉нс
об)), за умови t ∈  ∆t (НСоб)

Ψнс
j (t) = Kнс 

S ∙ Kнс 
T ∙ Кінт

S ∙ Кінт
Т ∙ χпр(t) ∙ χтех(t) ∙ χкор(t)S(НСоб)𝐹𝑒  (Тнс)

Υ(qінт
об , Ψнс

j
) = fΥнс

об ([Υконтр  
нс ], [Υфор 

нс ], [Υпорів
нс ])

. (22) 

 

Наступним кроком була розробка керуючого алгоритму інженерно-

технічного методу попередження НС унаслідок пожежі зовні ПНО відповідно 

до схеми, наведеної на рис. 20.  
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1 – калібрування за еталонним сигналом небезпеки для 

повірки працездатності засобів; 2 – запис фонового 

сигналу на ПНО; 3 – перевірка фону на характерні пікові 

частоти й амплітуди; 4 – база даних еталонів акустичних 

образів; 5 – блок управління записом; 6 – блок, який 

спрацьовує у випадку відсутності характерних пікових 

амплітуд в записаному спектрі й відповідає за запис 

корисного сигналу; 7 – обробка корисного сигналу; 8 – 

блок формування управлінських рішень для 

функціонування автоматичних систем контролю горіння 

в осередку НС; 9 – процедура визначення координат 

осередку НС; 10 – саме блок з формування й передачі 

управляючого рішення на систему попередження НС; 11, 

12 – система ідентифікації небезпеки запускає виконання 

блоків у разі отримання негативного рішення 8 блоком; 

13 – оцінка якості запису сигналу з осередку НС; 14 – 

усунення координатного зміщення системи фіксації 

звукового сигналу) 
 

Рис. 20. Керуючий алгоритм інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі зовні ПНО 

Алгоритм методу реалізує відповідну розроблену математичну модель в 

3-х ієрархічних рівнях, об’єднаних прямими й зворотними логічними зв’язками.  

Відтак, у ході розв’язання четвертої наукової задачі дослідження 

сформовано інженерно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій 

з осередком виникнення зовні потенційно-небезпечного об’єкту. Метод 

призначено для попередження НС за інтегральним наслідком та недопущення 

переростання останньої на міський рівень поширення небезпеки та має 

забезпечені властивості дискретність за рахунок високого рівня деталізації 

процесу, зрозумілість, визначеність, результативність. 

Використання методу передбачає збір, систематизацію даних та їх 

формалізацію; розв’язання задачі з формування діапазону застосування 

когнітивного робота контролю небезпеки поширення НС; задачі з формування 

акустичних образів небезпек зовні об’єкту; задачі порівняння акустичних 

образів зовні об’єкту з еталоном небезпек з використанням евристичних 

алгоритмів; застосування процедури стабілізації системи пристроїв формування 

акустичного образу осередку НС зовні об’єкту; процедури компенсації 

викривлення акустичного спектру осередку НС; процедури посилення 

акустичного спектру осередку НС; прийняття управляючого рішення про 

застосування штатних засобів контролю горіння в осередку НС зовні ПНО. 

У п’ятому розділі «Перевірка достовірності розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів» розв’язана п’ята наукова задача 

дослідження в ході її вирішення розроблено методики проведення дослідження 

та лабораторний комплекс, перевірено достовірність отриманих результатів 

експериментів, розроблених математичних моделей та інженерно-технічних 

методів попередження НС унаслідок пожежі всередині та зовні ПНО.  
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Так з метою реалізації зазначених раніше акустичних підходів до 

виявлення осередку небезпеки, запропонованих в інженерно-технічних методах 

попередження НС унаслідок пожежі, необхідно визначити параметри 

акустичного чутливого елемента (АЧЕ), якимє акустична антена (мікрофон) або 

чутливий дифузор. 

За умови розгляду плоских акустичних хвиль, як найбільш характерних 

для осередку небезпеки НС унаслідок пожежі, як всередині, так і зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту, енергетичним критерієм виявлення 

характерного частотного діапазону звукових коливань є його інтенсивність. 

Отже, основний модуль передбачає безшумний, безконтактний та 

бездротовий спосіб ініціації горіння (рис. 21). 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Лабораторні установки та функціональна 

схема дослідження властивостей процесу 

акустичного випромінювання в осередку НС 

унаслідок пожежі всередині та зовні ПНО 
 

Аналоговий сигнал акустичного випромінювання реєструвався з 

дискретністю 22 мкс, з достатньою для його подальшої обробки та 

ідентифікації точністю. Для отримання вимірювань з зовні зони ПНО 

використовувався аеростат якірного типу з регулятором висоти на платформі 

якого змонтовано установку ідентифікації осередку НС (рис. 21). Реєстрований 

звуковий безперервний сигнал (акустичний образ) з осередку НС являє собою 

набір дискретних значень n із заданим часовим інтервалом t . Для 

спектрального аналізу сигналу, зокрема для пошуку екстремумів відповідних 

частот, використовувалася можливість його запису за допомогою дискретного 

перетворення Фур’є  







1
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nkk etxtfXX .   (23) 

 

Приклад такої залежності при горінні метанолу наведено на рис. 22. 

З метою визначення параметрів АЕ в осередку поширення НС 

використані експериментальні зразки твердих (однакової маси) та рідких 

(однакового об’єму) горючих речовин найбільш поширеного переліку 

компонент техногенного навантаження як всередині так і зовні ПНО. Сигнал з 

осередку НС реєструвався за одних зовнішніх умов.  
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Рис. 22. Формування екстремумів АЧХ та обвідної спектру акустичної емісії у 

разі горіння метанолу 

Для ідентифікації речовини введено коефіцієнт допустимого відхилення 

значення частоти на екстремумі АЧХ – Кvs, значення якого знаходяться в 

діапазоні від 400 до 600 Гц відповідно до виразу  
 

Kex={As
’(fi)=0|sign(As

’(fi))>0},   (24) 
 

де Аs(f)– функція обвідної; fi – коріння рівняння As
’(fi)=0 при яких 

спостерігаються максимуми (sign(As
’(fi))>0) Аs(f). 

Характерні пікові частоти (fi) в кількості від 6 до 11 отримані для різних 

зразків компонент техногенного навантаження всередині та зовні ПНО за 

підсумками натурних експериментів не менш ніж 15 для кожного.  

У разі нормального закону розподілу, щільності ймовірностей результатів 

спостережень і невеликої їх кількості середнє арифметичне підкоряється закону 

розподілу Стьюдента, котрим перевіряється достовірність інженерно-

технічного методу. Методика статистичної обробки результатів вимірювання з 

багаторазовими спостереженнями відповідно до критерію Стьюдента повинна 

враховувати, що результати спостережень можуть містити систематичну 

похибку, а в групі спостережень можуть зустрічатися грубі похибки, при цьому 

розподіл випадкових похибок може відрізнятися від нормального. 

Перевірка достовірності результатів включала: позбавлення відомих 

систематичних похибок; обчислювання середньо-арифметичного значення 

виправлених результатів спостережень; оцінювання розсіювання одиничних 

результатів спостережень в групі щодо середнього їх значення; обчислювання 

середнього відхилення результату вимірювання; перевірку приналежності 

нормальному розподілу; обчислювання довірчого інтервалу для математичного 

очікування випадкової величини з заданою надійністю . 

Перевірку приналежності до нормального розподілу результатів 

експериментів для твердих та рідких елементів техногенного навантаження в 

середині і зовні ПНО наведено на рис.23 та рис. 24. Зазначено, що перевірка 

довела для усіх наведених груп експериментів нормальний закон розподілу 

результатів. Різниця значень результатів вимірювань величин та істинних 

значень не перевішує величину довірчового інтервалу. У разі застосування 

інженерно-технічного методу попередження НС всередині та зовні ПНО 

результати вимірювань сигналів АЕ при горінні рідинних та целюлюзомістких 

компонент техногенного навантаження із заданою (0,95) вірогідністю 

знаходяться в довірчому інтервалі. 
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Рис. 23. Гістограми результатів розподілу характерних частот АЕ при горінні 

деревини та ацетону в осередку НС всередині ПНО 

 

Рис.24. Гістограма результатів розподілу характерних частот АЕ при горінні 

бензину та дизельного пального зовні ПНО  

 

Припустивши, що при горінні матеріал або речовина випромінює 

індивідуальні фрактальні, властиві тільки йому акустичні спектри, можна не 

тільки зареєструвати випромінювання, але й ідентифікувати палаючу речовину 

по показнику Херста для часових рядів звукового сигналу при горінні зразків 

техногенного навантаження, була перевірена достовірність (рис. 25) отриманих 

результатів з використанням фрактального аналізу, щодо наведеного 

припущення фактично довело ефективність подальшого застосування 

інженерно-технічних методів в основній фазі попередження НС, а саме ранньої 

ідентифікації загоряння. 

 

 

Рис. 25. Гістограма результатів розподілу показника Херста часових рядів 

звукового сигналу при горінні целюлозо-місткої речовини всередині ПНО та 

легкозаймистих речовин зовні ПНО 
 

Доведено для усіх виконаних розрахунків показника Херста нормальний 

закон розподілу результатів. У разі застосування інженерно-технічного методу 

попередження НС всередині та зовні ПНО результати розрахунків непрямих 
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вимірювань сигналів АЕ при горінні рідинних та целюлюзо-містких компонент 

техногенного навантаження із заданою (0,95) вірогідністю знаходяться в 

довірчому інтервалі. 

Таким чином, результати натурних експериментів співпадають з 

результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, розраховані з 

надійністю 0,95 за критерієм Стьюдента, що підтверджує адекватність та 

надійність розроблених математичних моделей, а також достовірність та 

ефективність інженерно-технічних методів попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі, як всередині так і зовні потенційно-небезпечного 

об’єкту. 

У шостому розділі «Пропозиції з впровадження розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методів» розв’язана шоста 

наукова задача дослідження. В ході її розв’язання сформовані пропозиції щодо 

використання розроблених математичних моделей і методів їх реалізації в 

умовах попередження НС всередині і зовні контрольованих об’єктів при 

підготовці особового складу аварійно-рятувальних підрозділів ПНО до 

виконання дій за призначенням та при забезпеченні інформаційної підтримки 

ефективних оперативно-тактичних рішень з попередження НС унаслідок 

пожежі.  

Критерієм ефективності підготовки особового складу аварійно-

рятувальних підрозділів є відсоток помилкових рішень під час організації та 

забезпеченні заходів з протидії НС. Зменшити частку помилкових рішень 

можливо використовуючи розроблену багаторівневу систему прикладного 

тактико-методичного комп'ютерного забезпечення, яка використовує акустичні 

явища в процесі горіння для аналізу ситуації, характеристик контрольованого 

об’єкта та способів попередження розширення НС. 

Для відпрацювання оперативно-тактичних дій на сформованих (внесених 

в базу даних) ПНО розроблена методика покрокової підготовки особового 

складу аварійно-рятувальних підрозділів до протидії поширенню НС:  фіксація 

інформаційних повідомлень про місце та характеристики об’єкту; формування 

характеристик компонент техногенного навантаження об’єкта; формування 

характеристик засобів ідентифікації осередку НС та активного впливу з метою 

їх попередження; оцінка показників ефективності дій керівника з попередження 

НС.  

Запропонована система ТМКЗ (тактико-методичного комп’ютерного 

забезпечення) дозволяє порівняти дії людини і комп’ютера, як за якісними так і 

за кількісними показниками. Для забезпечення підготовки особового складу 

аварійно-рятувальних підрозділів ПНО до виконання дій за призначенням 

всередині об’єкту пропонується впровадження розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів для підготовки та підвищення рівня 

кваліфікації керівників з ліквідації НС. 

Забезпечення інформаційної підтримки ефективних оперативно-

тактичних рішень з попередження НС унаслідок пожежі на потенційно-

небезпечних об’єктах зовні потребує використання в роботі оперативних 

підрозділів автоматизованих засобів, як на базі окремих персональних 
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комп’ютерів, так і з використанням стаціонарних комп’ютерних систем. Одним 

з найбільш перспективних шляхів вирішення поставленого завдання є 

створення багатофункціональної системи підтримки ефективних оперативно-

тактичних рішень, здатної вирішувати питання, пов’язані з ліквідацією НС та їх 

наслідків в масштабі реального часу(рис. 26).  

 

 
    а)      б) 

Рис. 26. Структурна схема (а) та інтерфес (б) програмної реалізації 

багатофункціональної системи підтримки ефективних оперативно-тактичних 

рішень з попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні ПНО. 
 

Основу складових елементів системи, що розроблена становить 

теоретичний і практичний матеріал, накопичений в ході виконання 

дослідження. Проведений аналіз дозволив сформувати основні вимоги до 

розроблюваної автоматизованої системи підтримки ефективних управлінських 

рішень: багатоваріантність можливих сценаріїв виникнення і розвитку НС 

всередині та зовні ПНО; багатоваріантність можливих сценаріїв розстановки 

системи ідентифікації, сил та засобів попередження; відображення процесу 

розвитку і попередження НС в динаміці та реальному масштабі часу; зменшує 

частку суб’єктивних чинників; враховує процес безперервного вдосконалення 

наших знань в сфері безпеки об’єктів; є основою для формування нових 

наукових критеріїв за вибором оптимальних рішень. 

Зазначено, що особливістю запропонованого підходу є те, що система, 

орієнтована безпосередньо на особовий склад оперативних розрахунків 

пожежно-рятувальних підрозділів місцевого рівня підпорядкування, які у 

переважній більшості і проводять заходи з попередження надзвичайних 

ситуацій зовні ПНО. Для відпрацювання оперативно-тактичних дій на 

сформованій багатофункціональній системі підтримки ефективних оперативно-

тактичних рішень, розроблена методика покрокової підготовки особового 

складу аварійно-рятувальних підрозділів до протидії поширенню НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО. 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі вирішена важлива наукова проблема у сфері цивільного захисту, 

а саме – розроблено нові інженерно-технічні методи попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах в 

інтересах недопущення їх розповсюдження та переростання на більш значні 

рівні поширення.  

В результаті дисертаційного дослідження отримані наступні висновки:  

1. За підсумками аналізу світових тенденцій попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах сформульовано 

проблему та визначено: по-перше, причини, що призводять до виникнення 

надзвичайних ситуацій подібного характеру, мають чітко виразні внутрішні або 

зовнішні ознаки, отже, ефективні методи протидії повинні бути сформовані за 

принципом їх впливу на осередок всередині або зовні потенційно-небезпечного 

об’єкту; по-друге, існуючі методи та системи попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах мають суттєві 

функціональні недоліки та недостатню ефективність щодо ідентифікації 

осередку надзвичайної ситуації, як всередині, так і зовні об’єкту, отже, 

інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій, повинні 

базуватися на інноваційних підходах щодо ідентифікації осередку небезпеки, 

насамперед заснованих на ефекті акустичної емісії. 

2. Розглянуті існуючі підходи з попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах мають істотні системні 

протиріччя, які однозначно усуваються: по-перше, у разі чіткого визначення 

природи виникнення ініціюючих чинників небезпеки надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах з подальшим поділом на 

дві групи: внутрішні, де домінуючими є чинники техногенного походження, та 

зовнішні, де домінуючими є чинники природного походження; по-друге, за 

рахунок розробки та застосування нових інженерно-технічних методів, які 

спираються на можливості сучасних технологій контролю акустичного 

випромінювання осередку небезпеки. 

3. На основі математичної моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині 

потенційно небезпечного об’єкту розроблено інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі усередині потенційно-

небезпечного об’єкту, який призначено для попередження надзвичайної 

ситуації за інтегральним наслідком з метою не допущення переростання 

останньої на більш високий рівень поширення небезпеки. Його використання 

передбачає виконання наступних восьми процедур: збір та систематизація 

даних; формалізація систематизованих даних; розв’язання окремої задачі з 

розміщення пристроїв контролю акустичного випромінювання осередку 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі усередині потенційно-небезпечного 

об’єкту; розв’язання окремої задачі з формування акустичних образів небезпек 

осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-

небезпечного об’єкту; розв’язання окремої задачі порівняння акустичних 
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образів осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

потенційно небезпечного об’єкту з еталоном небезпек; прийняття 

управляючого рішення; аналіз ефективності процесу попередження 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно небезпечного 

об’єкту після застосування штатних засобів попередження; застосування 

акустичного контролю процесу поширення надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі всередині потенційно небезпечного об’єкту. 

4. На основі математичної моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

потенційно небезпечного об’єкту розроблено інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту, який призначено для попередження надзвичайної 

ситуації за інтегральним наслідком в інтересах не переростання останньої на 

більш високий рівень поширення небезпеки. Його використання передбачає 

виконання дев’яти наступних процедур: збір та систематизація даних; 

формалізація систематизованих даних; рішення окремої задачі з формування 

діапазону застосування когнітивного робота контролю небезпеки поширення 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно небезпечного 

об’єкту; рішення окремої задачі з формування акустичних образів небезпек 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту; рішення окремої задачі порівняння акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно 

небезпечного об’єкту з використанням евристичних алгоритмів; застосування 

стабілізації системи пристроїв формування акустичного образу осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно небезпечного 

об’єкту; застосування компенсації викривлення акустичного спектру осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно небезпечного 

об’єкту; застосування посилення акустичного спектру осередку надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно небезпечного об’єкту; прийняття 

управляючого рішення. 

5. Створено 2 оригінальні лабораторні установки з експериментального 

дослідження властивостей процесу акустичного випромінювання в осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині та зовні потенційно 

небезпечного об’єкту. В структурі їх функціональних схем реалізовані 

розроблені математичні моделі та інженерно-технічні методи. Результати 

виконаних експериментів укладаються в довірчі інтервали, розраховані за 

критерієм Стьюдента з надійністю 0.95, що підтверджує достовірність 

розроблених математичних моделей та інженерно-технічних методів. 

6. Пропонується використовувати розроблені інженерно-технічні методи 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком як 

всередині, так і зовні об’єктів, а також оптимізації заходів з профілактики їх 

виникнення на всіх потенційно-небезпечних об’єктах різної форми 

підпорядкування та власності. 
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функції розміщення пунктів дистанційного моніторингу на потенційно-

небезпечних об’єктах. 

2. Левтеров А.А.,  Тютюник В.В., Калугин В.Д. Методы идентификации 

процесса горения целлюлозосодержащих материалов на основе эффекта 

акустической эмиссии. Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных 

трудов. 2017. Вып. 42. С. 72-84. (Стаття у міжнародних наукометричних базах 

Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Research Bib, Google Scholar).  

Особисто здобувачем виконано розробку методу ідентифікації процесу 

горіння осередку надзвичайної ситуацій, яка містить целюлозовмісткі 

матеріали 

3. Levterov A.А., Levterov A.M. Thermodynamic properties of fatty acid 

esters in some biodiesel fuels. Functional materials, НТК «Інститут монокристалів» 

НАН України. 2018. P. 308-312 (Стаття у міжнародних наукометричних базах 

Scopus, Q4) 

Особисто здобувачем виконано розробку алгоритмів та методики 

проведення експерименту та отримані характеристики горіння осередку 

надзвичайної ситуацій, яка містить біодизельне пальне 

4. Лєвтєров О.А., Бабарика І.Г., Єременко С.А., Кривулькін І.М., 

Шевченко Р.І. Розвиток інноваційних методів скорочення наслідків 

надзвичайних ситуацій природного характеру. Проблеми надзвичайних 

ситуацій. 2018. № 2(28) С. 27-38. (Стаття у міжнародних наукометричних базах 

Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Research Bib, Google Scholar) 

Особисто здобувачем виконано розробку керуючих алгоритмів, процедур 

та програмних засобів для розрахунків негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій пов’язаних з пожежами на об’єктах контролю ландшафтного 

характеру. 

5. Лєвтєров О.А. Виявлення надзвичайної ситуації техногенного 

характеру за акустичним випромінюванням осередку небезпеки.  Комунальне 

господарство міст. 2019. Вып. 151. С. 100-105. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus та Ulrich's Periodicals) 



34 

6. Лєвтєров О.А. Математична модель попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення усередині потенційно-

небезпечного об’єкту. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2019. № 4 (30). C.147-

154. (Стаття у міжнародних наукометричних базах Ulrich’s Periodicals Directory, 

Index Copernicus, Research Bib, Google Scholar) 

7. Лєвтєров О.А. Акустический инженерно-технический 

методпредупреждения чрезвычайных ситуаций,возникающих в 

результатепожара внутрипотенциально-опасного объекта. Проблемы пожарной 

безопасности. 2019. Вып. 46. С. 94-102. (Стаття у міжнароднихнаукометричних 

базах Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Research Bib, Google 

Scholar) 

8. Лєвтєров О.А., Шевченко Р.І. Апаратно-програмна реалізація 

сучасних підходів з попередження надзвичайних ситуацій природного 

характеру. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2019. № 1(29). С. 47-60.(Стаття у 

міжнародних наукометричних базах Ulrich’s Periodicals Directory, Index 

Copernicus, Research Bib, Google Scholar) 

Особисто здобувачем виконано розробка керуючих алгоритмів та 

процедур ідентифікації небезпеки надзвичайних ситуацій різного характеру 

9. Levterov A.A. Acoustic Research Method for Burning Flammable 

Substances. Acoustical Physics. Volume 65. 2019. №4. P. 444–449. (Стаття у 

міжнародних наукометричних базах Scopus, Q2) 

10. Левтеров А.А. Разработка модели идентификации горючего вещества 

в зоне очага возгорания. Проблемы пожарной безопасности. 2019. Вып. 45. 

С. 92-97. (Стаття у міжнародних наукометричних базах Ulrich’s Periodicals 

Directory, Index Copernicus, Research Bib, Google Scholar). 

11. Лєвтєров О.А. Розробка математичної моделі попередження 

надзвичайних ситуаций унаслідок пожежі з осередком виникнення зовні 

потенційно-небезпечного об’єктую. Комунальне господарство міст. 2019. 

Вып. 152. С. 233-238. (Стаття у науковому фаховому виданні України, 

включеному доміжнародних наукометричних баз Index Copernicus та Ulrich’s 

Periodicals Directory) 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

 

12. Левтеров А.А., Гринченко Е.Н., Шевченко Р.И. Автоматизация 

процесса проведения работ по проектированию автоматических систем 

пожаротушения. Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр.- Харьков: 

АГЗУ. 2004. Спец. вып. С. 76-83 (Стаття у науковому фаховому виданні 

України) 

Особисто здобувачем виконано розробку програмних засобів по 

автоматизації систем пожежегасіння, на базі яких проведено системний 

аналіз ефективності застосування існуючих систем деструкції осередку 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі. 

13. Левтеров А.А., Шевченко Р.И. Построение электронного комплекса 

по расчету и оптимальному выбору аварийных вентиляционных систем. 
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Проблеми надзвичайних ситуацій. Сб. науч. тр. - Харьков: АЦЗУ. 2006. Вып. 3. 

С. 138-144. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано розробку керуючих алгоритмів та 

програмних засобів їх реалізації з розрахунку параметрів аварійних систем 

видалення наслідків надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-

небезпечних об’єктах. 

14. Левтеров А.А., Шевченко Р.И. Анализ надежности прикладного 

программного обеспечения при проектировании автоматизированных систем 

пожарной безопасности. Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. 

Харьков: АЦЗУ. 2006. Вып. 19. С. 183-192. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України) 

Особисто здобувачем виконано аналіз надійності та ефективності  

керуючих алгоритмів систем ідентифікації осередку виникнення надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі. 

15. Левтеров А.А., Гринченко Е.Н., Шевченко Р.И. Анализ методики 

расчета газового пожаротушения (ДБН В. 2.5-13-98*). Проблемы пожарной 

безопасности. Сб. наук. тр. Харьков: УГЗУ 2008. Вип. 23. С. 61-68. (Стаття у 

науковому фаховому виданні України)  

Особисто здобувачем виконано аналіз щодо автентичності методики 

та ефективності її застосування на всередині та зовні потенційно-

небезпечних об’єктів. 

16. Левтеров А.А., Климчук Ю. Особливості застосування комп’ютерних 

технологій в підготовці спеціалістів органів дізнання державного пожежного 

нагляду МНС України. Новий колегіум. Х.: ПФ "Колегіум". 2010. № 6. С.51-55. 

(Стаття у науковому фаховому виданні України). 

Особисто здобувачем виконано розробку керуючих алгоритмів, процедур 

та програмних засобів щодо підготовки, як персоналу потенційно-небезпечних 

об’єктів, так і фахівців підрозділів ДСНС до дій в умовах надзвичайної 

ситуацій унаслідок пожежі. 

17. Левтеров А.А. Система мобильного мониторинга чрезвычайной 

ситуации с использованием беспилотных летательных аппаратов. Проблеми 

надзвичайних ситуацій. Збірка наукових праць. 2011. Вип. 14. С.112-117. 

(Стаття у науковому фаховому виданні України) 

18. Левтеров А.А., Кирочкин А.Ю. Использование системы мобильного 

мониторинга с беспилотным летательным аппаратом для оценки характеристик 

выброса опасного химического вещества. Проблеми надзвичайних ситуацій. 

Збірка наукових праць. 2012. Вип. 15. С.72-77. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України) 

Особисто здобувачем розроблено керуючі алгоритми та програмні 

засоби їх реалізації та програмні засоби для визначення рівня небезпеки у зоні 

НС техногенного характеру зовні ПНО, виконано експериментальні 

дослідження.  

19. Левтеров А.А. Оценка информационной безопасности и надежности 

программных средств органов и подразделений ГСЧС. Проблеми надзвичайних 
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ситуацій. Збірка наукових праць. 2015. Вип. 21. С. 46-51. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

20. Левтеров А.А. Прогнозирование чрезвычайной ситуации природного 

характера с использованием генетических алгоритмов. Проблеми надзвичайних 

ситуацій. Збірка наукових праць. 2015. №22. С.84-92. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

21. Левтеров А.А., Левтеров А.М., Левтерова Л.И. Формирование базы 

данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот 

биодизельных топлив в газовой фазе (часть 1). Вісник Національного 

технічного університету "ХПІ". Серія : Математичне моделювання в техніці та 

технологіях. 2016. № 6. С. 30-37. (Стаття у науковому фаховому виданні 

України) 

Особисто здобувачем виконано розробку алгоритмів та методики 

проведення експерименту та отримані термодинамічні характеристики 

горіння осередку надзвичайної ситуацій, яка містить техногенне 

навантаження органічного походження. 

22. Левтеров А.А.,  Нечитайло Ю.А., Лычман М.А. Расчет MEL-

коэффициентов звукового спектра для модуля идентификации голосовых 

команд управления мобильным роботом. Технология приборостроения. 2017. 

№ 2. С. 36-39. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано розробку алгоритму розрахунку MEL-

коефіцієнтів звукового спектру в умовах виникнення та поширення НС 

унаслідок пожежі на ПНО. 

 

 

Патенти: 

 

23. Пат. № 127254, Україна, A62C3/00 Спосіб раннього виявлення 

осередку займання / Калугін В.Д., Лєвтєров О.А., Тютюник В.В. (UA); 

патентовласник НУЦЗУ (UA) – № 201801387; заявл. 12.02.2018, опубл. 

25.07.2018. 

Особисто здобувачем виконано розробку методики раннього виявлення 

загоряння в осередку НС на основі аналізу акустичних образів, запропоновано 

формулу патенту. 

24. Пат. № 137790, Україна, A62C3/00 Спосіб гасіння пожежі / 

Калугін В.Д., Левтеров О.А., Тютюник В.В. (UA); патентовласник НУЦЗУ 

(UA) – № 201903504; заявл. 08.04.2019, опубл. 11.11.2019.  

Особисто здобувачем виконано розробку методики та розрахунок 

параметрів акустичного впливу на осередок пожежі, запропоновано формулу 

патенту. 
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Статті у наукових виданнях України: 

 

25. Левтеров А.А., Нечитайло Ю.А., Степанова Е.Г. Особенности 

интеллектуальных гибридных систем мобильного робота. Технология 

приборостроения. 2015. №1. С.66-68. (Стаття у науковому фаховому виданні 

України) 

Особисто здобувачем виконано аналіз можливостей застосування 

інтелектуальних гібридних систем мобільних роботів для дій в умовах НС 

унаслідок пожежі на ПНО. 

26. Лєвтєров О.А., Нечитайло Ю.А., Степанова О.Г. Побудова системи 

поведінки когнітивного робота на основі еволюційних алгоритмів. Технология 

приборостроения. 2016. №2. С.77-80. (Стаття у науковому фаховому виданні 

України)  

Особисто здобувачем розроблено керуючий алгоритм поведінки 

когнітивного робота для дій в умовах НС унаслідок пожежі на ПНО. 

27. Левтеров А.А., Тютюник В.В., Калугин В.Д., Ольховиков С.В. Испол

ьзование эффекта акустической эмиссии при раннем обнаружении возгорания 

целлюлозосодержащих материалов объектовой подсистемой универсальной 

системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в Украине. Прикладная 

радиоэлектроника. 2017. Т. 16. № 1-2. С. 23-40. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України) 

Особисто здобувачем виконано розробку методики раннього виявлення 

загоряння в осередку НС на основі аналізу акустичних образів. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

28. Левтеров А.А., Гринченко Е.Н., Сидоренко С.В., Шевченко Р.И. 

Программный комплекс расчета систем пожаротушения с выбором схем 

размещения оросителей. Шляхи автоматизації, інформатизації та 

комп’ютеризації діяльності МНС України. Тез. допов. НТК. Харьков. АГЗУ. 

2004. С. 27-29 (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем виконано розробку програмних засобів розрахунку 

систем пожежегасіння. 

29. Левтеров А.А., Шевченко Р.И. Автоматизация процесса 

оптимального выбора оборудования для систем аварийного удаления 

продуктов горения. Застосування інформаційних технологій для підвищення 

ефективності управління у сфері цивільного захисту. Тез. допов. НТК. Харків. 

АЦЗУ. 2006. С. 88-91 (Форма участі – очна) 

Особисто здобувачем виконано аналіз ефективності методики 

розрахунку параметрів окремих елементів видалення продуктів горіння з 

осередку НС. 

30. Левтеров А.А. Повышение эффективности пожаротушения при 

Использовании справочной системы по пожаровзрывоопасным свойствам 

веществ и материалов. / Пожаротушение: Проблемы, технологии, инновации 

Материалы III международной научно-практической конференции 20-21 марта 
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Часть 1 (секции 1–2). Академия ГПС МЧС России. Mосква. 2014. С.40-41 

(Форма участі – заочна) 

31. Левтеров А.А. Определение целевой функции оптимального 

размещения пунктов дистанционного мониторинга с применением 

эволюционных вычислений / МАТЕРІАЛИ 18 Всеукраїнської науково-

практичної конференції рятувальників «Сучасний стан цивільного захисту 

України: перспективи та шляхи до європейського простору», Київ: ІДУЦЗ . –11-

12 жовтня 2016 року. С.190-193. (Форма участі – очна) 

32. Левтеров А.А. Идентификация акустических спектров 

высокотемпературных реакций окисления / «Информационные управляющие 

системы и технологии» (ИУСТ-ОДЕССА-2018). Материалы VII 

Международной научно-практической конференции, 17 – 18 сентября 2018. 

Одесса. 2018. С.50-53. (Форма участі – заочна) 

33. Левтеров А.А. Акустический метод обнаружения очага пожара / 

Материалы международной конференции "Чрезвычайные ситуации и проблемы 

безопасности". Баку. Азербайжан, Академия МЧС Республики Азербайджан. 

2018. С.118-120. (Форма участі – заочна). 

34. Левтеров А.А. Способ обнаружения очага возгорания на основе 

эффекта акустической эмиссии. Сучасний стан цивільного захисту України та 

перспективи розвитку. Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. – м. Київ, 9-10 жовт. 2018 р. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 

2018. C.257-260. (Форма участі – очна). 

35. Лєвтєров О. А. Розробка акустичного інженерно–технічного методу 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з 

осередком усередині об’єкту контролю. / Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно 

небезпечних об’єктах». ХНАДУ. Харків. 2019 (Посвідчення УкрІНТЕІ № 672 
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АНОТАЦІЯ 

 

Лєвтєров О.А. Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 – цивільний захист (21 – національна безпека). 

Національний університет цивільного захисту України, ДСНС України, Харків, 

2020. 

У дисертації розроблені інженерно-технічних методів попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах, 

в інтересах їх не розповсюдження та переростання на більш значні рівні 

поширення. 

Розроблено математичні моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині і 

зовні потенційно-небезпечного об’єкту.  

Наведено результати перевірки достовірності розроблених математичних 

моделей та достовірності результатів розрахунків, виконаних з застосуванням 

створених інженерно-технічних методів. Описано розробку та виготовлення 2 

лабораторних установки для відтворення фізичної моделі попередження 

надзвичайних ситуацій внаслідок пожежі всередині та зовні потенційно-

небезпечного об’єкту, які у підсумку дозволяють реалізувати систему 

прийняття рішень з використанням прикладного програмного забезпечення. 

Результати виконаних експериментів укладаються в довірчі інтервали, 

розраховані за критерієм Стьюдента з надійністю 0,95, що підтверджує 

достовірність розроблених математичних моделей та інженерно-технічних 

методів. 

Наведено пропозиції, щодо використання розроблених інженерно-

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з 

осередком як всередині, так і зовні об’єктів, на всіх потенційно-небезпечних 

об’єктах різної форми підпорядкування та власності в інтересах попередження 

надзвичайних ситуацій відповідного характеру і підвищення ефективності та 

оптимізації заходів з профілактики їх виникнення на об’єктах.  

Ключові слова: надзвичайна ситуація, попередження надзвичайних 

ситуацій, потенційно-небезпечний об’єкт, інженерно-технічний метод, 

акустична емісія. 
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41 

В диссертации разработаны инженерно-технические методы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в результате пожара на потенциально 

опасных объектах в интересах их не распространения и перерастания на более 

значительные уровни. Разработаны математические модели идентификации 

акустических образов опасности распространения чрезвычайной ситуации 

вследствие возгорания внутри и снаружи потенциально опасного 

объекта.Приведены результаты проверки достоверности разработанных 

математических моделей и инженерно-технических методов. Описаны 2-е 

лабораторные установки для воспроизведения физической модели 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в результате пожара внутри и 

снаружи потенциально опасного объекта. Результаты выполненных 

экспериментов заключаются в доверительные интервалы, рассчитанные по 

критерию Стьюдента с надежностью 0,95, что подтверждает достоверность 

разработанных математических моделей и инженерно-технических методов. 

Приведены предложения по использованию разработанных инженерно-

технических методов предупреждения чрезвычайных ситуаций вследствие 

пожара как внутри, так и снаружи объектов. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, потенциально опасный объект, инженерно-

технический метод, акустическая эмиссия. 

 

ABSTRACT 

Levterov O.A. Engineering and technical methods for preventing emergency 

situations as a result of the fire at potentially hazardous facilities – Qualified 

scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Engineering Science Degree in specialty 21.02.03 - Civil 

Defence (21 - National Security). National University of Civil Defence of Ukraine, 

SES of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The purpose of the thesis is to develop engineering and technical methods for 

preventing emergency situations as a result of a fire at potentially hazardous facilities 

in the interests of not spreading them and escalating to higher levels. 

Achieving this purpose involves solving the following tasks: 

1. To analyze the world trends in the prevention of emergency situations as a 

result of a fire at potentially hazardous facilities. 

2. To consider the state and features of the prevention of emergency situations 

as a result of a fire at potentially hazardous facilities. 

3. To develop an engineering method for the prevention of technological 

emergencies due to a fire with a seat of occurrence inside the potentially hazardous 

facilities. 

4. To develop an engineering and technical method for the prevention of 

emergencies due to a fire with the seat outside of a potentially hazardous facility. 

5. Check the reliability of the developed mathematical models and the 

effectiveness of engineering methods. 

6. Suggestions for the implementation of developed mathematical models and 

engineering methods are recommended to be offered. 



42 

Methods of system analysis, probability theory, mathematical statistics, fractal 

analysis, spectral analysis, acoustic systems theory, decision theory, mathematical 

and simulation modeling have been applied to solve these problems. 

The first chapter of the thesis analyzed the world trends in the solution of the 

issue of emergency prevention as a result of fire at potentially hazardous facilities. It 

was determined: firstly, the causes leading to emergencies of this nature have clearly 

expressive internal or external reason. Therefore, countermeasures should be formed 

on the principle of their influence on the seat inside or outside the potentially 

hazardous facility; secondly, existing methods and systems of emergency prevention 

as a result of fire at potentially hazardous facilities have significant functional 

deficiencies and insufficient efficiency of identification of the emergency seat, both 

inside and outside the facility. Therefore, engineering and technical methods of 

emergency prevention should be based on innovative approaches to the identification 

of the hazard seat based on the effect of acoustic emission. 

In the second chapter existing approaches for the prevention of emergencies 

resulting from a fire at potentially hazardous facilities have been considered. These 

have significant systemic contradictions that have been shown. Elimination of these 

contradictions was proposed. Firstly, by identifying the nature of the occurrence of 

initiating hazard factors for emergencies as a result of a fire at potentially hazardous 

facilities, followed by division into internal groups, where factors of technogenic 

origin are dominant. And external groups, where factors of natural origin are 

dominant. Secondly, due to the development and application of new engineering 

methods, those rely on the capabilities of modern technologies for control the 

acoustic radiation of the hazard seat. 

In the third chapter, on the basis of the developed mathematical model for 

identifying acoustic images of the hazard spread of an emergency due to a fire inside 

a potentially hazardous facility an appropriate engineering method has been 

developed to prevent emergencies resulting from potentially hazard inside the 

facility. It for prevent an emergency according to an integrated indicator in order to 

prevent the emergency from escalating to a higher level of danger has been 

developed. The use of an integrated indicator involves eight procedures, namely: data 

collection and systematization; formalization of systematized data; solving a separate 

purpose for the placement of acoustic radiation monitoring devices in emergency 

cells due to a fire inside a potentially hazardous facility; solving a separate purpose of 

forming acoustic images of the hazards of emergency organization as a result of a fire 

inside a potentially dangerous object; solving a separate purpose of comparing 

acoustic images of an emergency cell due to a fire inside a potentially dangerous 

object with a hazard standard; managerial decision making; analysis of the 

effectiveness of the process preventing an emergency as a result of a fire inside a 

potentially hazardous facility after the use of standard means of warning; the use of 

acoustic control of the emergency spread process as a result of a fire inside a 

potentially hazardous facility. 

In the fourth chapter, on the basis of a mathematical model for identifying 

acoustic images of the hazard of the spread of an emergency due to ignition of a 

potentially dangerous object from the outside, an engineering and technical method 
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for preventing emergencies due to a fire outside a potentially dangerous object has 

been developed. It for prevent an emergency on an integral indicator in the interests 

of not escalating to a higher level of hazard spread has been developed. Using this 

method involves performing nine procedures, namely: collection and systematization 

of data; formalization of systematized data; solving a separate problem of forming the 

range of application of cognitive robot system to control the hazard of the spread of 

an emergency as a result of a fire from outside a potentially hazard facility; solving a 

separate purpose of forming acoustic images of dangers in the midst of an emergency 

as a result of a fire outside a potentially hazardous facility; solving a separate purpose 

of comparing acoustic images of hazards in the midst of an emergency as a result of a 

fire from outside a potentially dangerous facility using heuristic algorithms; the use 

of stabilization system of devices for the formation of an acoustic image of the focus 

of an emergency as a result of a fire from outside a potentially dangerous object; 

applying compensation for the distortion of the acoustic spectrum to the seat of an 

emergency as a result of a fire from outside a potentially hazardous facility; the use of 

amplification of the acoustic spectrum of the emergency site as a result of a fire from 

outside a potentially hazardous facility; managerial decision making. 

In the fifth chapter, the results of checking the reliability of the developed 

mathematical models and the reliability of the results of the calculations performed 

using the created engineering and technical methods were presented. The design and 

manufacture of 2 laboratory units to reproduce the emergency physical model 

prevention as a result of a fire inside and outside a potentially hazardous facility have 

been described. 

These units allow implement a decision-making system using application 

software. The results of the experiments performed fit into confidence intervals 

calculated by the Student's criterion with a reliability of 0.95. This confirms the 

validity of the developed mathematical models and engineering techniques. 

In the sixth chapter of the proposal on the use of developed engineering and 

technical methods of emergency prevention due to fire seat both inside and outside at 

all potentially hazardous facilities of various forms of subordination and property in 

the interests of preventing emergencies of the appropriate nature and improving the 

efficiency and optimization of their prevention measures occurrences have been cited. 

Keywords: emergency, emergency prevention, potentially hazardous object, 

engineering method, acoustic emission. 
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