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АНОТАЦІЯ 

 

Іванов Є. В. Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 «Цивільний захист». – Національний університет 

цивільного захисту України, Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій, Харків, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого завдання у сфері 

цивільного захисту – розроблені пропозиції щодо попередження надзвичайних 

ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі шляхом своєчасного виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду. 

У вступі подано загальну характеристику дисертаційної роботи. 

Обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовано мету роботи та 

основні завдання дослідження, показано зв’язок роботи з науковими 

програмами. Наведено дані про особистий внесок здобувача, апробацію роботи 

та публікації. 

У першому розділі НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ 

ВИКЛИКАНІ ПОШИРЕННЯМ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ У 

ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ проведений аналіз літературних та інформаційних 

джерел щодо ролі води в формуванні екосистем і наслідків надзвичайних 

ситуацій, викликаних поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі, а також міжнародних та державних законодавчих актів, які 

визначають запобігання надзвичайним ситуаціям, викликаних поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі. Крім того розглянута 

класифікація засобів і систем виявлення антропогенних домішок у водному 

середовищі. 
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У другому розділі ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ФІЗИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА НАЯВНОСТІ 

АНТРОПОГЕННИХ ДОМІШОК І РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ, ЩО 

ПОТРАПЛЯЮТЬ У ВОДУ вирішено друге завдання наукового дослідження. 

Спочатку розглянуто головну особливість швидкості поширення пружних 

коливань у воді, як вторинної фізичної характеристики водного середовища. 

Вона полягає в тому, що вона (швидкість звуку), як акустична характеристика 

суцільного середовища являє собою результуючу сукупність (залежність) її 

термохалінних і термобаричних характеристик. Аналіз фізичної моделі 

виявлення об'ємного антропогенного забруднення у водному середовищі 

показує, що при внесенні антропогенної об'ємної домішки у водне середовище 

будуть змінюватися її пружні (щільнісні) характеристики, що буде фіксуватися 

вимірами швидкості звуку, які виконуються прямими методами вимірювань. У 

той же час вимірювання швидкості звуку, що виконуються непрямими 

методами, не реагуватимуть на наявність антропогенного забруднення. Різниця 

у вимірах, виконаних прямими і непрямими методами, буде тим більше, чим 

вище концентрація антропогенних домішок. 

Початковими умовами математичної моделі є безперервність 

вимірюваних величин, похибка порівняння яких визначається точністю 

вимірювань прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку. Апріорна 

ймовірність отримання вимірюваного результату і ймовірність спільної появи 

істинного значення величини з вимірюваним параметром підкоряються 

нормальному закону розподілу. Граничні умови визначаються зміною значень 

вимірів від 0,1 до 20 м/с, а їх похибка буде змінюватися від 10-3 до 10-1 м/с. 

Математична модель виявлення об'ємних антропогенних забруднень, що 

потрапляють у воду, представляє совою систему з двох аналітичних 

залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно виконаних 

вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, величина якої 

пропорційна концентрації антропогенної домішки в досліджуваному 
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одиничному об’ємі водного середовища. Друга залежність описує процес 

отримання достовірної інформації про значення вимірюваної величини за 

певний проміжок часу, як відношення дисперсії (середнє відхилення) 

вимірюваної величини до похибки її вимірювання. 

Теоретичні дослідження математичної моделі виявлення об'ємних 

антропогенних забруднень, що потрапляють у воду, показують, що наявність 

антропогенної домішки у водному середовищі викликає зменшення чисельного 

значення швидкості звуку, яке вимірюється прямими методами вимірювань. 

Оптимізація вимірювальної системи за критерієм максимальної 

правдоподібності зводиться до мінімізації квадратичного функціонала, шляхом 

вибору оптимальних сигналів або алгоритмів обробки. 

У третьому розділі ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ АНТРОПОГЕННИХ 

ЗАБРУДНЕНЬ, ЩО ПОТРАПЛЯЮТЬ У ВОДУ вирішено третє завдання 

наукового дослідження. Спочатку розглянуто лабораторну установку, яка була 

виконана на базі каліброваного стенду гідроакустичних приладів, вимірників 

швидкості звуку, які використовуються для океанологічних досліджень. Стенд 

представляє собою резервуар з звукопоглинальним покриттям усередині, 

об'ємом 0,25 м3 зі спеціальними кріпленнями для гідроакустичних приладів або 

звукопрозорих капсул, що опускаються в воду. Нерозбірні капсули вимірювачів 

швидкості звуку, при виконанні калібрувальних робіт, опускалися на дно 

вимірювального стенду. Методика проведення експериментів передбачала 

виконання групи вимірювань в чистій морській воді одночасно вимірювачами 

швидкості звуку, що реалізують прямі і непрямі методи вимірювань, а потім 

аналогічних вимірювань, після внесення в воду антропогенної домішки. 

У першій групі, відповідно до розробленої методики, було виконано три 

експерименти. У кожному експерименті в якості антропогенної домішки 

використовувався свій забруднювач. У першому – пральний порошок, в 

другому – будівельний пил, в третьому – емульсований (перемішаний до 

однорідної маси з водою) соляр. Для другої групи лабораторних експериментів 
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були обрані нові види забруднювачів. Це порошки свинцевого і залізного 

сурику, цементу, крейди і мурування (будівельного матеріалу). В цій групі 

експериментів вже використовувалося по два вимірювача швидкості звуку. 

Вимірювачі «Береста» і «Алтин», що реалізують прямі методи вимірювань, та 

«ПІТ-1» і «ПІТ-2», що реалізують не прямі методи вимірювань. 

Результати першої та другої групи виконаних лабораторних 

експериментів показують, що в чистій морській воді при заданих умовах 

показання прямих і непрямих вимірників швидкості звуку розрізняються в 

незначній мірі. Наявність забруднення в тих же умовах призводить до 

відмінностей в показаннях прямих і непрямих вимірників швидкості звуку на 

10-20 м/с і більше. Усі результати лабораторних експериментів укладаються в 

довірчі інтервали, розраховані для кожного експерименту з надійністю 0,99 

відповідно до критерію Стьюдента, що підтверджує достовірність розробленої 

математичної моделі. 

У четвертому розділі ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

РОЗРОБЛЕНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ В ІНТЕРЕСАХ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ВИКЛИКАНИХ 

ПОТРАПЛЯННЯМ І ПОШИРЕННЯМ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ У 

ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ вирішено четверте завдання наукового 

дослідження. Спочатку розглянуто модернізацію розробленої лабораторної 

установки на науково-дослідному судні для попередження надзвичайних 

ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі. Ідея, яка покладена в основу створення лабораторної 

установки, полягала в том, що необхідно було одночасно виконати 

вимірювання швидкості звуку прямим і непрямим методами і зіставити 

отримані результати. На науково-дослідному «Ізмаїл», «Краб», «Трепанг», 

«Водяницький» розміщувались комплекси, які опускаються, для проведення 

океанологічних досліджень. На відкритій ділянці опускаються контейнери, в 

яких розміщені антени і вимірювальні пристрої різних приладів. Це «Береста» і 

«Алтин», які встановлені на різних судах. Вони реалізують прямий фазовий 
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метод вимірювання швидкості звуку. Додатково монтувалися ПІТ-1 або ПІТ-2, 

які раніше використовувалися автономно. Результати прямих та непрямих 

вимірювань відображаються на двох реєстраторах-самописцях типу КС-4. При 

відсутності об'ємних антропогенних забруднень, профілі, отримані прямими і 

непрямими методами, будуть ідентичні. У разі наявності об'ємного 

антропогенного забруднення на глибині, результати цих вимірювань будуть 

відрізнятися. Чим вище буде концентрація антропогенної домішки, тим більше 

будуть відхилення в профілі, отриманому прямими вимірами в порівнянні з 

профілем, отриманим непрямими вимірами. 

Далі наведено запропонований детектор антропогенних забруднень у 

водному середовищі. Це є ажурний металевий куб зі стороною 100 мм, 

всередині якого кріпляться прямий (датчик ІІСЗ) і непрямий (СТТ – датчик) 

вимірювачі швидкості звуку. Він може використовуватися в двох варіантах. 

Перший – в якості вимірювального зонда, який занурюється з будь-якого 

корабля або плавзасоби. Другий – як структурний елемент системи моніторингу 

вод, що використовує навігаційний буй або швартову бочку. Основний 

структурний елемент складається з занурюваної частини (вимірювальної 

гірлянди), кабель-троса і герметичного модуля, в якому розміщені блок 

живлення, основний процесор, радіопередавальний і радіоприймальний 

пристрої. 

Запропонована система оперативного контролю скидання технологічних 

вод включає набір акустичних вимірювальних пристроїв, встановлених в 

точках водозабору і водоскиду, які підключені по лініях телекомунікації до 

переносного комп'ютера, де здійснюється реєстрація вимірів швидкості звуку, 

відповідно у чистій воді, у воді, що містить домішки вище і нижче гранично 

допустимих концентрацій. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вирішено важливе завдання 

у сфері цивільного захисту – розроблені комплексні пропозиції щодо 

попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням 
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антропогенних забруднень у водному середовищі шляхом своєчасного 

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

Вперше: 

– розроблена математична модель виявлення об'ємних антропогенних 

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

аналітичних залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно 

виконаних вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, 

величина якої пропорційна концентрації антропогенної домішки в 

досліджуваному одиничному об’ємі водного середовища. Друга залежність 

описує процес отримання достовірної інформації про значення вимірюваної 

величини за певний проміжок часу як відношення дисперсії (середнє 

відхилення) вимірюваної величини до похибки її вимірювання; 

– виконані теоретичні дослідження математичної моделі, в яких показано, 

що потрапляння дрібнодисперсної, емульсованої і будь-якої іншої не розчинної 

домішки призводить до зміни фізичних властивостей суцільного середовища і 

зменшення швидкості поширення пружних коливань в ній. 

Удосконалено: 

– лабораторна установка по виявленню антропогенних домішок у 

водному середовищі шляхом розміщення в наповненій ємності 

гідроакустичного стенду для чотирьох вимірювальних пристроїв, що 

реалізують прямий і непрямий методи вимірювань швидкості звуку; 

– лабораторна установка, розміщена на науково-дослідному судні в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі, шляхом 

монтажу непрямого вимірювача швидкості звуку платформі океанологічного 

комплексу, що опускається. 

Отримало розвиток: 

– фізична модель виявлення об'ємного антропогенного забруднення у 

водному середовищі, як обґрунтування змін швидкості поширення звуку у 

водному середовищі при внесенні в неї дрібнодисперсної домішки; 
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– технічні розробки зі створення засобів попередження надзвичайних 

ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі, а саме: запропонований детектор антропогенних 

забруднень у водному середовищі і використання його в якості одиночного 

зонда і основного елемента системи моніторингу водного середовища, а також 

системи оперативного контролю технологічних вод, які скидаються. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

покладені в основу створення нових засобів (датчиків, приладів, 

вимірювальних пристроїв) для виявлення антропогенних домішок у водному 

середовищі. Це дозволяє удосконалювати (модернізувати) існуючі корабельні 

океанологічні комплекси, встановлені на науково-дослідних суднах, для 

контролю всієї товщі шару морських вод територіального моря і 

виключної (морської) економічної зони України. 

Запропонований одиночний детектор забруднень дозволяє створювати 

зонди – для пошуку антропогенних забруднень. Це автономний вимірювальний 

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

плавзасобів, в тому числі з катерів і шлюпок. Ці зонди можу використовуватися 

з гідротехнічних споруд, причалів, пірсів для контролю стану водного 

середовища морських і річкових портів, а також прибережних морських вод, 

водного середовища заток і лиманів, річок і озер, та інших природних і 

штучних водойм. 

Розроблений структурний елемент системи моніторингу може 

використовуватися в стаціонарних і мобільних системах моніторингу вод в 

інтересах попередження надзвичайним ситуаціям, які спричинили потрапляння 

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

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

водоймах. 

Пропонована система оперативного контролю вод, що скидаються може 

використовуватися на теплових електростанціях, очисних спорудах, 
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металургійних та інших виробництвах. Отримані результати також можуть 

використовуватися для розробки нових методик щодо попередження НС. 

Ключові слова: надзвичайні ситуації, математична модель, антропогенне 

забруднення, детектор антропогенних забруднень у водному середовищі. 
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ANOTATION 

 

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

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

the rights of the manuscript. 

Dissertation for Candidate of Science Degree in Specialty 21.02.03 «Civil 

defense». – National University of Civil Defence of Ukraine, State Emergency 

Service of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

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

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

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

of large - scale anthropogenic pollution entering the water. 

The introduction describes the general characteristics of the dissertation. The 

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

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

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

approbation of work and publications are given. 

In the first section, THE CONSEQUENCES OF EXTRAORDINARY 

SITUATIONS ARE CAUSED BY THE EXTENSIONS OF ANTHROPOGENIC 

POLLUTION, AND BY THE USE OF WATER IN THE ENVIRONMENT, the 

analysis of literary and information sources in prevention of emergencies caused by 

the spread of anthropogenic pollution in the aquatic environment. In addition, the 

classification of means and systems for the detection of anthropogenic impurities in 

the aquatic environment is considered. 

In the second section, in the second section, in the second section, in the 

second section, in the second section, in the second section, there are First, the main 

feature of the velocity of propagation of elastic vibrations in water as a secondary 

physical characteristic of the aquatic environment is considered. It lies in the fact that 

it (speed of sound) as an acoustic characteristic of a continuous medium is the 

resultant set (dependence) of its term hyaline and term baric characteristics. Analysis 
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of the physical model of detecting volumetric anthropogenic pollution in the aquatic 

environment shows that the introduction of anthropogenic volumetric impurity in the 

aquatic environment will change its elastic (density) characteristics, which will be 

fixed by measurements of the speed of sound, performed by direct measurement 

methods. At the same time, measurements of sound velocities performed by indirect 

methods will not respond to anthropogenic contamination. The difference in 

measurements made by direct and indirect methods will be greater than the 

concentration of anthropogenic impurities. 

The initial conditions of the mathematical model are the continuity of the 

measured values, the error of comparison of which is determined by the accuracy of 

measurements of the direct and indirect sound velocity meters. The a priori 

probability of obtaining a measured result and the probability of a joint occurrence of 

a true value of a value with a measurable parameter obey the normal law of 

distribution. The boundary conditions are determined by changing the measurement 

values from 0.1 to 20 m/s, and their error will vary from 10-3 to 10-1 m/s. 

The mathematical model for the detection of bulk anthropogenic contaminants 

entering the water is an owl system with two analytical dependencies. The first shows 

the difference between the results of simultaneously performed measurements of 

sound velocity by direct and indirect methods, the value of which is proportional to 

the concentration of anthropogenic impurity in the investigated unit volume of the 

aqueous medium. The second dependence describes the process of obtaining reliable 

information about the value of the measured value over a period of time as the ratio 

of the variance (mean deviation) of the measured value to the error of its 

measurement. 

Theoretical studies of the mathematical model of the detection of bulk 

anthropogenic contaminants entering the water show that the presence of 

anthropogenic impurities in the aquatic environment causes a decrease in the 

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

Optimization of the measurement system by the maximum likelihood criterion is 
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minimized to the quadratic functional by selecting the optimal signals or processing 

algorithms. 

In the third section, THE VERIFICATION OF THE RELIABILITY OF THE 

DEVELOPED MODEL FOR THE DETECTION OF VOLUMETRIC 

ANTHROPOGENIC POLLUTION, WHICH FALL INTO THE WATER is solved 

the third task of scientific research. Initially, a laboratory installation, which was 

made on the basis of a calibrated stand of hydro acoustic instruments, sound velocity 

meters used for ocean research, was considered. The stand is a tank with a sound 

absorption coating inside, a volume of 0.25 m3 and special fastenings for hydro 

acoustic devices or sound-proof capsules that are immersed in water. Non-collapsible 

dropping capsules of sound speed meters, when performing calibration work, were 

lowered to the bottom of the measuring stand. The technique of experiments involved 

performing a series of measurements in pure seawater simultaneously by measuring 

the speed of sound, implementing direct and indirect measurement methods, and then 

similar measurements, after the introduction into the water of anthropogenic 

impurities. 

In the first group, according to the developed methodology, three experiments 

were performed. In each experiment, a pollutant was used as an anthropogenic 

impurity. In the first – washing powder, in the second – construction dust, in the third 

– emulsified (mixed to a homogeneous mass with water) solar. New types of 

pollutants were selected for the second group of laboratory experiments. These are 

powders of lead and iron minium, cement, chalk and masonry (building material). 

Two sound speed meters have already been used in this experiment group. «Beresta» 

and «Altin» meters, which implement direct measurement methods, and PIT-1 and 

PIT-2, which implement non-direct measurement methods. 

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

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

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

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

20 m/s or more. All laboratory test results are compiled into confidence intervals 
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calculated for each experiment with a reliability of 0.99 according to Student's t test, 

which confirms the reliability of the model developed. 

The fourth section PROPOSALS TECHNICAL REALIZATION THE 

MATHEMATICAL MODEL IN THE INTEREST OF PREVENTION OF 

EMERGENCY SITUATIONS CAUSED BY THE INGRESS AND 

DISTRIBUTION OF ANTHROPOGENIC POLLUTION IN WATER 

ENVIRONMENT PROBLEM solved fourth research. At first, the modernization of 

the laboratory facility on the research vessel was considered in the interest of 

emergency prevention caused by ingress and spread of anthropogenic pollution in the 

aquatic environment. The idea behind the creation of the laboratory unit was that it 

was necessary to simultaneously perform sound velocity measurements by direct and 

indirect methods and compare the results obtained. Complexes for carrying out ocean 

research were lowered at the Izmail, Crab, Trepang, and Vodianytskyy. Antennas and 

measuring devices of various devices were located in the open area of the lowering 

container. These are «Beresta» and «Chqut», which are installed on different vessels. 

They implement a direct phase method of measuring the speed of sound. Additionally 

installed here is the PIT-1 or PIT-2, which were previously used offline. The results 

of direct and indirect measurements are displayed on two KC-4 type recorders. In the 

absence of bulk anthropogenic pollution, the profiles obtained by direct and indirect 

methods will be identical. In the case of volumetric anthropogenic contamination at 

depth, the results of these measurements will differ. The higher the anthropogenic 

impurity concentration, the greater the deviation in the profile obtained by direct 

measurements compared to the profile obtained by indirect measurements. 

The following is a proposed detector of anthropogenic pollution in the aquatic 

environment. It is an openwork metal cube with a side of 100 mm, inside which are 

fixed direct (ICHS sensor) and indirect (CTT – sensor) sound speed meters. It can be 

used in two variants. The first – as a measuring probe, immersed in any ship or craft. 

The second – as a structural element of the water monitoring system, which uses a 

navigation buoy, milestone or mooring barrel. The main structural element consists of 

a submerged part (measuring garland), cable-cable and a sealed module, which 
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houses the power supply unit, the main processor, the radio transmitter and the radio 

device. 

The proposed system for operational control of discharged process water 

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

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

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

contains impurities above and below the maximum permissible concentrations. 

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

civil protection has been solved – comprehensive proposals have been developed to 

prevent emergencies caused by the ingress and spread of anthropogenic contaminants 

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

contaminants entering the water. 

For the first time: 

- a mathematical model for the detection of bulk anthropogenic contaminants 

entering the water has been developed, which is an owl system with two analytical 

dependencies. The first shows the difference between the results of simultaneously 

performed measurements of sound velocity by direct and indirect methods, the value 

of which is proportional to the concentration of anthropogenic impurity in the 

investigated unit volume of the aqueous medium. The second dependence describes 

the process of obtaining reliable information about the value of the measured value 

over a period of time as the ratio of the variance (mean deviation) of the measured 

value to the error of its measurement; 

- performed theoretical studies of the mathematical model, which shows that 

the hit by finely dispersed, emulsified and any other insoluble impurity leads to a 

change in the physical properties of a continuous medium and reduce the speed of 

propagation of elastic vibrations in it. 

Improved: 

- laboratory installation for the detection of anthropogenic impurities in the 

aquatic environment by placing in the filling capacity of the hydroacoustic stand four 
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measuring devices that implement direct and indirect methods of measuring the speed 

of sound; 

- a laboratory installation placed on a research vessel in the interest of 

preventing emergencies caused by the ingress and spread of anthropogenic 

contaminants in the aquatic environment by installing an indirect sound speed meter 

on a lowered platform of the oceanic complex. 

Developed: 

- physical model of detecting volumetric anthropogenic pollution in the aquatic 

environment as a justification for changes in the speed of sound propagation in the 

aquatic environment when introduced into it fine particles; 

- technical developments on the creation of means of emergency prevention 

caused by the ingress and spread of anthropogenic pollution in the aquatic 

environment, namely: the proposed anthropogenic pollution detector in the aquatic 

environment and use it as a single probe and the main element of the monitoring 

system of the aquatic environment, and control of discharged process waters. 

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

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

of anthropogenic impurities in the aquatic environment. This allows to improve 

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

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

the exclusive (marine) economic zone of Ukraine. 

The proposed single contamination detector allows you to create probes to 

search for anthropogenic contamination. This standalone measuring device can be 

used not only with large vessels but also with small craft, including boats and boats. 

These probes can be used from hydraulic structures, piers, piers to control the state of 

the aquatic environment of seaports and river ports, as well as coastal seawater, the 

aquatic environment of bays and estuaries, rivers and lakes, and other natural and 

artificial reservoirs. 

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

stationary and mobile water monitoring systems in order to prevent emergencies that 
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have caused the anthropogenic pollution in the aquatic environment, as well as other 

emergencies occurring in coastal waters and on rivers. 

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

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

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

Keywords: emergencies, mathematical model, anthropogenic pollution, 

anthropogenic pollution detector in aquatic environment. 

 

LIST OF AUTHOR'S PUBLICATIONS ON DISSERTATION TOPIC 

 

Scientific works in which the main scientific results of the dissertation are 

published: 

 

Articles in scientific professional editions of Ukraine 

 

1. Ivanov Y. V. Vasyukov, O.Y., Varyvoda, O. Y., Andronov, V. A., Ivanov, 

Y. V. (2012). Tekhnohenni i ekolohichni aspekty zhyttyevoho tsyklu 

nadzvychaynykh sytuatsiy Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu 

“Kharkivsʹkyy politekhnichnyy instytut” Zbirnyk naukovykh pratsʹ Seriya “Novi 

rishennya v suchasnykh tekhnolohiyakh” Kharkiv NTU “KHPI” 34, 104–110. 

The applicant personally performed an analysis of literary and informational 

sources about the consequences of emergencies caused by the spread of 

anthropogenic pollution in the aquatic environment 

2. Ivanov Y. V. Ivanov, Y. V. , Vasyukov, O.Y. (2015). Shkoda vnaslidok 

vynyknennya nadzvychaynoyi sytuatsiyi i rozrakhunok zbytkiv vid vtraty derevyny ta 

lisovykh resursiv. Problemy okhorony navkolyshnʹoho seredovyshcha ta 

ekolohichnoyi bezpeky: Zbirnyk naukovykh pratsʹ Ukrayinsʹkyy naukovo-doslidnyy 

instytut ekolohichnykh problem. Kharkiv V XXXVII ,135–142. 



21 

 

The applicant personally performed an analysis of the consequences of 

emergencies caused by the spread of anthropogenic pollution in the aquatic 

environment 

 

Articles in scientific professional editions of Ukraine, which are included in 

international scientometric bases 

 

3. Ivanov Y. V. Vasyukov, A. Ye. , Ivanov, Y. V. , Loboychenko, V. M. , 

Varivoda, Y. A. (2013). K voprosu rascheta massy zagryaznyayushchego 

veshchestva pri opredelenii ekologicheskogo ushcherba ot chrezvychaynykh situatsiy 

vsledstviye zagryazneniya vodnykh resursov Problemi nadzvichaynikh situatsíí̈: 

Zbírnik naukovikh prats' NUTSZ Ukraí̈ni. Kharkív NUTSZ. 18, 33–41. 

The applicant personally processed the results of the experiment 

4. Ivanov Y. V. Andronov, V. A., Divizinyuk, M. M. , Ivanov, Y. V. , Rybka, 

E. A. , Sulyma, A. P. (2019). Rozrobka matematychnoyi modeli vyyavlennya 

ob'yemnykh antropohennykh zabrudnenʹ vody. Problemy PYTANʹ 

NADZVYCHAYNYKH sytuatsyy Zbirnyk naukovykh pratsʹ NUTSZ Ukrayiny. 

Kharkiv NUTSZU. 30, 4–26. 

Personally, the applicant has developed a mathematical model for the 

detecting large-scale anthropogenic contaminants entering the water 

5. Ivanov Y. V. Azarenko, O., Honcharenko, Y. U. , Divizinyuk, M. , Ivanov, 

Y. V. , Farrakhov, A. (2019). Perevirka dostovirnosti propozytsiy shchodo zakhystu 

morsʹkykh ob'yektiv krytychnoyi infrastruktury vid tekhnohennykh nadzvychaynykh 

sytuatsiy Naukovo-tekhnichnyy zbirnyk «Pravove, normatyvne ta metrolohichne 

zabezpechennya systemy zakhystu informatsiyi v Ukrayini» Kyyiv Derzhavna 

sluzhba spetsialʹnoho zvʺyazku ta zakhystu informatsiyi Ukrayiny NTUU «KPI» 2 

(38), 82–87. 

The applicant personally performed theoretical researches of the developed 

mathematical model and statistical processing of experimental results 



22 

 

6. Ivanov Y. V. Plyuta, V. O., Tyshchenko, V. O., Yeremenko, S. A., Ivanov, 

Y. V. (2019). Kompʺyuterne modelyuvannya parametriv vodnoho seredovyshcha za 

dopomohoyu okremoho modulyu prohramnoho kompleksu flow vision. Fire safety 

problems: Sbornyk nauchnykh trudov. 46, 137–142. 

The applicant personally performed a new approach in considering the 

regularities of changes in the physical properties of the aquatic environment in the 

presence of anthropogenic impurities 

7. Ivanov Y. V. Azarenko, O. V., Honcharenko, Y. U., Divizinyuk, M. M. , 

Ivanov, Y. V., Myrnenko, O. V. (2019). Propozytsiyi shchodo zapobihannya 

nadzvychaynykh sytuatsiy, vyklykane poshyrennyam antropohennykh zabrudnenʹ u 

vodniy Social development & Security. 9 (4), 165–181. 

Personally, the applicant developed options for the technical implementation of 

the created mathematical model in the interest of emergency prevention caused by 

the spread of anthropogenic pollution in the aquatic environment 

 

Scientific works which additionally reflect the scientific results of the 

dissertation 

 

8. Patent 101700, Ukraine, МПК G01N 27/00 (2015.01) Sposib ekspres-

identyfikatsiyi vodnykh rozchyniv / Vasyukov O.YE., Loboychenko V.M., Lozovyy 

A.I., Ivanov YE.V. (UA); patent holder: National University of Civil Defence of 

Ukraine. №. u 2015 03182; at 25/09/2015. 

The applicant personally performed an theoretical studies and statistical 

processing of experimental results 

9. Patent 101077, Ukraine, МПК G01N 27/00 (2016.01) Sposib ekspres-

identyfikatsiyi vodnykh rozchyniv serednʹoyi ta vysokoyi mineralizatsiyi / 

Loboychenko V.M., Vasyukov O.YE., Ivanov YE.V., Sabadash V.V. (UA); patent 

holder: National University of Civil Defence of Ukraine. №. u 2016 05614 at 

24/05/2016. 



23 

 

The applicant personally performed theoretical studies and statistical 

processing of experimental results 

 

Scientific works certifying the approbation of the dissertation materials: 

 

10. Ivanov Y. V. Ivanov Y. V., Loboychenko, V. M., Vasyukov, A. Ye., 

Bushtets, S. P. (2015). Identyfikatsiya vody pryrodnikh dzherel, yaka 

vykorystovuyetʹsya pry pozhezhohasinni Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoyi 

naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Prykladni aspekty tekhnohenno-ekolohichnoyi 

bezpeky». Kharkiv., 13–14. (Form of participation – intramural). 

The applicant personally performed a new approach in the known patterns of 

change in the physical power of water resources 

11. Ivanov Y. V. Vasyukov, A. Ye., Loboychenko, V. M., Ivanov Y. V., 

Ypaty, H. V. , Predko, V. A. (2013). Znachenye analytycheskoho kontrolya obʺektov 

okruzhayushchey sredy dlya otsenky ushcherba ot posledstvyy chrezvychaynykh 

sytuatsiy Zbirnyk materialiv Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi 

«Prykladni aspekty tekhnohenno-ekolohichnoyi bezpeky». Kharkiv, 91–93. (Form of 

participation – intramural). 

The applicant personally performed an analysis literature and information 

sources on the consequences of emergencies 

12. Ivanov Y. V. Loboychenko, V. M., Vasyukov, A. Ye., Ivanov Y. V. 

(2016). Shchodo vykorystannya koefitsiyenta identyfikatsiyi dlya analitychnoho 

kontrolyu yakosti vod z postiynym mineralʹnym skladom. Tezy dopovidey 

Kyyivsʹkoyi Konferentsiyi z analitychnoyi khimiyi «Suchasni Tendentsiyi». Kiev, 

112. (Form of participation – extramural). 

Personally, the applicant developed options for the technical implementation 

options for the prevention of emergencies caused by the ingress and spread of 

anthropogenic pollution in the aquatic environment 

13. Ivanov Y. V. Vasyukov, A. Ye., Ivanov Y. V. (2012). Nekotorye 

osobennosty razvytyya y protekanyya chrezvychaynykh sytuatsyy tekhnohennoho 



24 

 

Zbirka materialiv pershoyi mizhvuzivsʹkoyi naukovo-metodychnoyi konferentsiyi 

«Ekolohichni aspekty rehionalʹnoho partnerstva v nadzvychaynykh sytuatsiyakh». 

Kharkiv, 18–20. (Form of participation – intramural). 

Personally, the applicant developed options for the technical implementation 

options for the prevention of emergencies caused by the ingress and spread of 

anthropogenic pollution in the aquatic environment 

14. Ivanov Y. E. Meleshchenko, R. H., Ivanov Y. E. (2019). Zapobihannya 

nadzvychaynym sytuatsiyam tekhnohennoho kharakteru na obʺyektakh krytychnoyi 

infrastruktury shlyakhom rannʹoho vyyavlennya zahroz. Materialy mizhnarodnoyi 

naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh «Problemy ta perspektyvy 

zabezpechennya tsyvilʹnoho zakhystu». Kharkiv, 36. (Form of participation – 

intramural). 

Personally, the applicant developed options for the technical implementation 

options for the prevention of emergencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ЗМІСТ 

 

АНОТАЦІЯ………………………………………………………………… 2 

  

ЗМІСТ………………………………………………………………………. 25 

  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………….. 29 

  

ВСТУП…...………………………………………………………………… 30 

  

  

РОЗДІЛ 1 НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ 

ВИКЛИКАНІ ПОШИРЕННЯМ АНТРОПОГЕННИХ 

ЗАБРУДНЕНЬ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ…………… 

 

37 

1.1. Роль води в формуванні екосистем і наслідки 

надзвичайних ситуацій, викликаних поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі………. 

 

 

37 

1.2. Міжнародні та державні законодавчі акти визначають 

запобігання надзвичайним ситуаціям, викликаних 

поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі…………………………………………………... 

 

40 

1.3. Класифікація засобів і систем виявлення антропогенних 

домішок у водному середовищі………………………….... 

 

43 

Висновки до розділу 1……………………………………………………... 48 

  

  

РОЗДІЛ 2 ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОС-

ТЕЙ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА НАЯВНОСТІ 

АНТРОПОГЕННИХ ДОМІШОК І РОЗРОБКА 

 

 

 

 



26 

 

МАТЕМАТИЧНОЇ  МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ 

АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ, ЩО 

ПОТРАПЛЯЮТЬ У ВОДУ………………………................ 

 

 

50 

2.1.  Особливості швидкості поширення пружних коливань у 

воді, як вторинної фізичної характеристики водного 

середовища…………..……………………………………… 50 

2.1.1 Рівняння руху елементарного об'єму………...……………. 51 

2.1.2 Будова акустичної хвилі…………………………………… 52 

2.1.3 Швидкість поширення звуку, як акустична 

характеристика середовища…………………….…………. 

 

54 

2.2 Фізична модель виявлення об'ємного антропогенного 

забруднення у водному середовищі………………..……… 57 

2.2.1 Обґрунтування зміни швидкості звуку у водному 

середовищі при внесенні дрібнодисперсної домішки…..... 57 

2.2.2 Аналіз фізичної моделі виявлення об'ємного 

антропогенного забруднення у водному середовищі…..... 59 

2.3 Визначення початкових та граничних умов для розробки 

математичної моделі……….………………………………. 63 

2.4 Математична модель виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду…...………………….. 66 

2.5 Теоретичні дослідження розробленої математичної 

моделі виявлення об'ємних антропогенних забруднень, 

що потрапляють у воду………….…………………………. 71 

2.5.1 Дослідження першої аналітичної залежності, як гранична 

задача математичної фізики…………….…………………. 71 

2.5.2 Дослідження другої залежності, з позицій обробки 

сигналів, що приймаються радіоелектронними 

пристроями……………………..…………………………… 79 

Висновки до розділу 2……………………………………………………... 82 

  



27 

 

  

РОЗДІЛ 3 ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ 

АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ, ЩО 

ПОТРАПЛЯЮТЬ У ВОДУ………………………………… 

 

 

85 

3.1 Опис лабораторної установки і методики проведення 

лабораторних експериментів………………………………. 85 

3.2 Аналіз результатів першої групи експериментів…..…….. 89 

3.3 Результати другої групи лабораторних експериментів….. 94 

3.4 Обґрунтування достовірності розробленої математичної 

моделі виявлення об'ємних антропогенних забруднень, 

що потрапляють у воду………………….…………………. 109 

3.4.1 Статистична оцінка стану середовища за результатами 

вимірювання контрольованих параметрів…….………….. 109 

3.4.2 Розрахунок довірчих інтервалів за обраним критерієм 

оцінки………………………………………………………... 117 

Висновки до розділу 3……………………………….…………………….. 119 

  

  

РОЗДІЛ 4 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

РОЗРОБЛЕНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ В 

ІНТЕРЕСАХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ, ВИКЛИКАНИХ ПОТРАПЛЯННЯМ І 

ПОШИРЕННЯМ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ У 

ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ………..……………………… 121 

4.1 Модернізація розробленої лабораторної установки на 

науково-дослідному судні в інтересах попередження 

надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі………………………………………………….. 121 



28 

 

4.2 Опис пропонованого детектора антропогенних 

забруднень у водному середовищі……………………….... 129 

4.3 Варіант системи оперативного контролю технологічних 

вод, що скидаються………………………………………… 138 

Висновки до розділу 4……………………………………………………... 140 

 

 

 

ВИСНОВКИ…………………………………...…………………………… 142 

  

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………. 145 

  

ДОДАТОК А. Список публікацій за темою дисертації…………………. 158 

  

ДОДАТОК Б. Акти впровадження результатів досліджень…………..... 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

Алтин – назва приладу для вимірювання швидкості звуку в воді 

Береста – назва приладу для вимірювання швидкості звуку в воді 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГІС – геоінформаційна система 

ІІСЗ – датчик типу ІІСЗ або прямий вимірювач швидкості звуку в воді 

КС – корабельний реєстратор самописець 

Непрям – вимірювачі, що реалізують непрямі методи вимірювань 

НДС – науково-дослідне судно 

НС – надзвичайна ситуація 

ОПР – особа, що приймає рішення 

ОПУР – особа, що приймає управлінське рішення 

ПІТ – зонд-профілемір типа ПІТ (ПІТ-1, ПІТ-2) 

ПК – переносний комп'ютер 

Прям – вимірювачі, що реалізують прямі методи вимірювань 

СКВ – середнє квадратичне відхилення 

СТТ – датчик типу СТТ (солоність, температура, тиск) 

ШСЗ – штучний супутник Землі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відомо, що в 90-і роки 

минулого століття – на початку XXI століття Чорне море було оголошено 

зоною екологічного лиха. Це пов'язано з тим, що в порівнянні з 60-ми роками в 

чорноморському водному середовищі в цілому вміст фенолів, отриманих в 

результаті розпаду нафтопродуктів, зріс у 5-7 разів, а в окремих районах – в 30 і 

більше разів. Заходи, що вживаються Україною та іншими чорноморськими 

державами, призводять до стабілізації і поліпшення екологічної обстановки, 

але, не зважаючи на це вона дуже далека від бажаної. При цьому виникає безліч 

питань і проблем, пов'язаних з попередженням надзвичайних ситуацій в портах, 

місцях стоянки на зовнішніх рейдах, а також при вирішенні бойових завдань з 

охорони і захисту територіального моря та виключної (морської) економічної 

зони України, з підтриманням оперативного режиму в акваторіях, де Україна 

здійснює свою юрисдикцію. 

Надзвичайні ситуації (НС) на морі відбуваються з безпосередньою 

участю водних транспортних засобів – бойових кораблів і цивільних суден усіх 

класів і типів – це навігаційні події, в результаті яких екіпаж втрачає 

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

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

на морському транспорті можуть відбуватися аварійні події та катастрофи. 

Перші, призводять до пошкодження корпусу корабля або його механізмів і 

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

тяжких наслідків, які супроводжуються загибеллю судна або виходом його з 

ладу на тривалий період. В катастрофах гинуть люди і завдається значної 

шкоди вантажам, гідротехнічним спорудам та навколишньому середовищу, що 

призводить до значних матеріальних збитків. Всі ці НС супроводжуються 

потраплянням нафтопродуктів та інших небезпечних речовин у водне 

середовище. НС з потраплянням великих обсягів нафтопродуктів, виникають 
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при аваріях нафтоналивних суден, аваріях на нафтовидобувних платформах, а 

так само нафтових терміналах, розташованих на узбережжі. 

Особливо небезпечні НС, коли відбувається навмисне забруднення 

водного середовища. Це може відбуватися на водних транспортних засобах в 

морі і на річках. Це може відбуватися на промислових підприємствах і очисних 

колекторах під час скидання технологічних вод. 

Ефективність превентивних і ліквідаційних заходів визначається в першу 

чергу своєчасність виявлення антропогенних забруднень у водній товщі, які 

приховані під поверхнею води. Тому особливо актуальними є дослідження з 

розробки пропозицій в інтересах попередження НС, викликаних потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водне середовище. 

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

виконана в рамках Державної програми «Про охорону державного кордону 

України в Азовському і Чорному морях і забезпечення прав України у 

виключній (морській) економічній зоні та континентальному шельфі в 

північно-західній частині Чорного моря», затвердженої розпорядженням 

Президента України № 515 від 06.10.1998 і «Програми дій, спрямованих на 

підтримання режиму державного кордону України і прикордонного регіону, 

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

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

реалізувалися відповідно до спільного плану науково-дослідних робіт 

Севастопольського національного університету ядерної енергії та 

промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затвердженого 15.12.2004, 

науково-дослідної роботи за темою «Управління екологічною безпекою 

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

№ 0105U001357), а також спільної науково-дослідної роботи (шифр «Зразок-

НДЦ», рег. № 0113U001100), що виконувалась спільно з науково-дослідним 

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

Державною установою «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН 
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України» відповідно до плану наукових робіт ДУ «ІГНС НАНУ» (науково-

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

науково-дослідних робіт «Розробка засобів акустичного контролю на підходах 

до об'єктів критичної інфраструктури в інтересах запобігання надзвичайний 

ситуацій терористичного характеру» (№ 0117U000033), «Розробка нових 

засобів фізичного захисту в інтересах запобігання надзвичайним ситуаціям 

терористичного характеру на об'єктах ядерної енергетики» (№ 0117U000034), 

які виконуються в Державній установі «Інститут геохімії навколишнього 

середовища НАН України». 

Мета і завдання дослідження. 

Мета роботи – розробка пропозицій щодо попередження надзвичайних 

ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі шляхом своєчасного виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні наукові 

завдання: 

1. Проаналізувати наслідки надзвичайних ситуацій, викликаних 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі. 

2. Розглянути закономірності зміни фізичних властивостей у водному 

середовищі при наявності антропогенних домішок і розробити математичну 

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

3. Перевірити проведенням лабораторних експериментів достовірність 

розробленої математичної моделі виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду. 

4. Запропонувати варіанти технічної реалізації розробленої математичної 

моделі в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі. 

Об'єкт дослідження: надзвичайні ситуації, викликані потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі. 
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Предмет дослідження: закономірності зміни властивостей водного 

середовища при потраплянні в неї антропогенних забруднень. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі при вирішенні поставлених 

наукових завдань комплексно використовувалися методи математичного, 

функціонального і системного аналізу, фізики суцільних середовищ, теорії 

акустики і гідродинаміки, теорії ймовірностей і математичної статистики, 

методи планування наукового експерименту і обробки експериментальних 

результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вирішено важливе завдання 

у сфері цивільного захисту – розроблені пропозиції щодо попередження 

надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі шляхом своєчасного 

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

Вперше: 

- розроблена математична модель виявлення об'ємних антропогенних 

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

аналітичних залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно 

виконаних вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, 

величина якої пропорційна концентрації антропогенної домішки в 

досліджуваному одиничному обсязі водного середовища. Друга залежність 

описує процес отримання достовірної інформації про значення вимірюваної 

величини за певний проміжок часу, як відношення дисперсії (середнє 

відхилення) вимірюваної величини до похибки її вимірювання; 

- виконані теоретичні дослідження математичної моделі, в яких показано, 

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

розчинної домішки призводить до зміни фізичних властивостей суцільного 

середовища і зменшення швидкості поширення пружних коливань в ній. 

Удосконалено: 

- лабораторна установка з виявлення антропогенних домішок у водному 

середовищі шляхом розміщення в заповненій ємності гідроакустичного стенду 
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чотирьох вимірювальних пристроїв, що реалізують прямий і непрямий методи 

вимірювань швидкості звуку; 

- лабораторна установка, розміщена на науково-дослідному судні в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі, шляхом 

монтажу непрямого вимірювача швидкості звуку на платформі океанологічного 

комплексу, що опускається. 

Отримало розвиток: 

- фізична модель виявлення об'ємного антропогенного забруднення у 

водному середовищі як обґрунтування змін швидкості поширення звуку у 

водному середовищі при внесенні в неї дрібнодисперсної домішки; 

- технічні розробки по створенню засобів попередження надзвичайних 

ситуацій, викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі, а саме: пропонованого детектора антропогенних 

забруднень у водному середовищі і використання його в якості одиночного 

зонда і основного елемента системи моніторингу водного середовища, а так 

само системи оперативного контролю технологічних вод, які скидаються. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

покладені в основу створення нових засобів (датчиків, приладів, 

вимірювальних пристроїв) для виявлення антропогенних домішок у водному 

середовищі. Це дозволяє удосконалювати (модернізувати) існуючі корабельні 

океанологічні комплекси, встановлені на науково-дослідних суднах, для 

контролю всієї товщі шару морських вод територіального моря і 

виключної (морської) економічної зони України. 

Запропонований одиночний детектор забруднень дозволяє створювати 

зонди – для пошуку антропогенних забруднень. Такий автономний 

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

малих плавзасобів, в тому числі з катерів і шлюпок. Ці зонди можу 

використовуватися з гідротехнічних споруд, причалів, пірсів для контролю 

стану водного середовища морських і річкових портів, а також прибережних 
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морських вод, водного середовища заток і лиманів, річок і озер та інших 

природних і штучних водойм. 

Розроблений структурний елемент системи моніторингу може 

використовуватися в стаціонарних і мобільних системах моніторингу вод в 

інтересах запобігання надзвичайним ситуаціям, які спричинили потрапляння і 

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

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

водоймах. 

Пропонована система оперативного контролю вод, що скидаються може 

використовуватися на теплових електричних станціях, очисних спорудах, 

металургійних та інших виробництвах. 

Отримані результати так само можуть використовуватися для розробки 

нових методик щодо попередження НС. 

Особистий внесок здобувача. При проведенні дисертаційних досліджень 

особисто здобувачем виконано аналіз літературних та інформаційних джерел 

про наслідки надзвичайних ситуацій, викликаних поширенням антропогенних 

забруднень у водному середовищі. 

Особисто здобувачем запропоновано новий підхід в розгляді 

закономірностей зміни фізичних властивостей водного середовища при 

наявності антропогенних домішок і обґрунтуванні фізичних факторів їх 

виявлення. 

Особисто здобувачем розроблено математичну модель виявлення 

об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду. 

Здобувач також брав участь в плануванні, підготовці та аналізі 

результатів експериментів. 

Особисто здобувачем виконані теоретичні дослідження розробленої 

математичної моделі і проведена статистична обробка результатів 

експериментів. 

Особисто здобувачем розроблені варіанти технічної реалізації створеної 

математичної моделі в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 
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викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

доповідалися і обговорювалися на: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні аспекти 

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

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Прикладні аспекти 

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

Першій міжвузівській науково-методичній конференції «Екологічні 

аспекти регіонального партнерства з питань надзвичайних ситуацій» (21 

листопада 2012 року, м. Харків); 

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

жовтня 2016 року, м. Київ); 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

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

2019 року, м. Харків); 

Семінарах, що проводяться в Державному підприємстві «Інститут 

геохімії навколишнього середовища НАН України» і Національному 

університеті цивільного захисту України. 

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

спеціалізованих виданнях, 5 з них входять до міжнародних баз даних, 2 патенти 

та 5 тези конференцій. 

Структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота являє собою 

рукопис загальним обсягом 167 (+2 Акти) аркуші, складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 143 найменувань і 

додатків, містить 15 рисунків і 17 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ ВИКЛИКАНІ 

ПОШИРЕННЯМ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ВОДНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

 

1.1 Роль води в формуванні екосистем і наслідки надзвичайних 

ситуацій, викликаних поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі 

 

Розвиток екологічних питань в даний час пояснюється рядом факторів. 

Людина, як біологічний вид, живе в навколишньому його природному 

середовищі, перетворює її і витрачає в процесі життя певні зусилля для 

підтримки і коригування свого фізіологічного стану і всебічного розвитку [1-4]. 

В сучасних умовах високої інтенсивності і напруженості праці, наростання 

психологічних перевантажень для людського організму особливого значення 

набуває екологічний стан природних систем навколишнього середовища [5-8]. 

Саме зниження якісних характеристик навколишнього середовища по 

відношенню до норми негативно позначаються на працездатності [9-11], 

тривалості життя населення [12-16], народжуваності [17-18]. 

Крім того, виникають ситуації, які переростають в екологічні катастрофи 

[19-21], коли з тих чи інших причин місцевість стає небезпечною для 

проживання, вирощені на ній продукти або худобу не можна вживати в їжу [9, 

15, 20], а джерела води містять отруйні або радіоактивні речовини [20, 21]. З 

урахуванням таких ситуацій потрібно розглядати сукупність екологічних 

проблем зовсім під іншим кутом зору, а саме – з позиції попередження 

надзвичайним ситуаціям, викликаних поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі [22]. 
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Сьогодні на Україні, як і в більшості розвинених країн, громадянська і 

екологічна безпека у всіх своїх аспектах є складовою частиною національної 

безпеки [23-27]. У суспільстві відбулося усвідомлення глобальної кризи [28, 

29], суть якого проявляється в різкому зростанні несприятливих змін 

природних умов життя в результаті антропогенного впливу на гідросферу, 

атмосферу, літосферу, біосферу – рослинний і тваринний світ [30-33]. 

Небезпека цих несприятливих змін полягає в тому, що темпи їх зростання 

значно перевищили еволюційні процеси живих організмів. Це може викликати 

стихійний процес руйнування природного середовища. Він буде проявлятися в 

негативному впливі, як на окремих людей, так і на людство в цілому [34, 35]. 

Щоб уникнути цього необхідно, щоб суспільний розвиток здійснювався з 

екологічною домінантою. Ця екологічна домінанта повинна забезпечити 

сприятливі характеристики навколишнього природного середовища для 

нормального людського життя [36, 37]. Подібний підхід викликав утворення 

нових понять, головним з яких є еколого-економічна система. Під цією 

системою розуміється єдність соціуму, тобто суспільства, і навколишнього 

природного середовища який створює умови життєзабезпечення суспільства 

або умови функціонування людини, як біологічного виду [38, 39]. 

У структурі еколого-економічної системи присутні соціальна і 

економічна підсистеми. Перша відображає соціальні основи суспільства, його 

чисельність, розселення, мотивацію, культуру та інше. Друга, економічна 

підсистема, характеризує сукупність процесів, механізмів, систем виробництва, 

схем життєзабезпечення та інше. Екологічне середовище входить як 

підсистема, в межах якої відбувається функціонування соціальної системи. 

Вона має свої природні (атмосфера, гідросфера та інші) і природно-

антропогенні складові [40-42]. 

Гідросфера або Світовий океан займає три чверті земної поверхні, а саме: 

з 510 млн. км2 поверхні земної кулі 361 млн. км2 припадає на морське 

середовище [43]. Порівняння поверхні Світового океану і суші показує, що 

океани і моря утворюють безперервну водну поверхню. Материки з усіх боків 
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оточені водою. Тому характер багатьох явищ, що відбуваються на Землі, 

обумовлений взаємодією атмосфери та гідросфери [44]. Клімат материків 

формується за рахунок процесів, що відбуваються в океанах. Там зароджуються 

тайфуни і смерчі, зливи і інші природні катаклізми [45]. З іншого боку, 

характер хвилювання, морські течії визначаються режимом вітрів над океаном. 

Головна властивість вод Світового океану складається в їх регенерації – 

самоочищення. Іншими словами, вважалося, що всі шкідливі речовини, 

наприклад, після виверження вулканів, землетрусів та інших глобальних 

катастроф будуть розчинятися в водах Світового океану до нескінченності. 

Тому їх концентрація у воді буде нескінченно мала [46, 47]. 

Однак скидання забруднюючих речовин в океанах і морях [48-51], а в 

ряді випадків умисне поховання небезпечних і отруйних речовин [52-54], 

призвело до того, що питання запобігання забрудненню Світового океану стає 

все більш актуальним. У відкритому океані зустрічаються ділянки забруднення 

вод в тисячі км2. Один з найбільш поширених видів забруднення Світового 

океану – нафтові забруднення [55, 56], які з'являються в результаті аварій 

нафтоналивних суден [57, 58], аварій на нафтових платформах і терміналах [59, 

60], а також в результаті навмисного скидання забруднених нафтою вод з 

водних транспортних засобів [61]. Досвід роботи з очищення від 

нафтопродуктів узбережжя Британії, Аляски, Скандинавії показав, що для їх 

організації необхідно своєчасно виявити і визначити масштаби забруднення 

нафтою, здійснити прогноз і розрахунок сил і засобів, необхідних для ліквідації 

забруднень [62-65]. При проведенні цих робіт був також відзначений факт, що 

під час інтенсивних штормів частина нафтопродуктів переходить в 

емульсованих стан і у вигляді об'ємних забруднень мігрує в діяльному шарі 

морських вод, а потім спливає на поверхню в акваторіях, де повністю відсутнє 

нафтове забруднення [66, 67]. 

Таким чином, Світовий океан як складова частина планетарної 

екосистеми має унікальну властивість регенерації – самоочищення і 

відновлення від впливу антропогенних факторів, однак наростаючий обсяг і 
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інтенсивність антропогенного впливу вимагають розробки спеціальних заходів 

по боротьбі, ефективність застосування яких визначається, головним чином, 

своєчасним виявленням антропогенного впливу. 

 

 

1.2. Міжнародні та державні законодавчі акти визначають 

попередження надзвичайним ситуаціям, викликаних поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі 

 

Міжнародне право, що визначає охорону навколишнього середовища та 

попередження надзвичайним ситуаціям, викликаних поширенням 

антропогенних забруднень – це система норм права, що містяться в 

міжнародних договорах, угодах, конвенціях, рішеннях міжнародних 

організацій, що регулюють використання та охорону природних об'єктів і 

навколишнього середовища [68.]. Предметом міжнародного права в цьому 

випадку є екологічні відносини з приводу таких природних об'єктів, 

використання і охорона яких вимагає узгоджених дій певних держав або всієї 

світової спільноти [69]. Таким об'єктом є Світовий океан і Чорне море, як його 

складова частина [70]. Практика світового співробітництва з питань захисту 

Світового океану і попередження надзвичайним ситуаціям, викликаних 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі, налічує 

сторіччя. Це питання збереження морських тварин (морських котиків-тюленів) 

[71] і китобійного промислу [72], особливостей експлуатації суден з ядерними 

енергетичними установками [53, 54] і збереження природного середовища при 

видобутку вуглеводнів з морського дна [56], відповідальності за забруднення 

водного середовища нафтопродуктами [73] і різними видами промислових 

відходів [74]. 

Особливість Стокгольмської конференції ООН по навколишньому 

природному середовищі [75] полягає в тому, що на ній були оголошені 

принципи, які діють до цього дня. Це право кожної людини на життя в більш 
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сприятливих екологічних умовах. Кожна держава має право на використання 

навколишнього природного середовища та природних ресурсів з метою 

розвитку і забезпечення потреб своїх громадян. Екологічне благополуччя однієї 

держави не може забезпечуватися за рахунок інших держав або без урахування 

їх інтересів. Господарська діяльність, що здійснюється на території держави, не 

повинна завдавати шкоди навколишньому природному середовищу, як в межах, 

так і за межами його юрисдикції. Неприпустимі будь-які види господарської чи 

іншої діяльності, екологічні наслідки якої непередбачувані. Повинен бути 

встановлений контроль на глобальному, регіональному, національному рівнях 

за станом і змінами навколишнього природного середовища та природних 

ресурсів на основі міжнародних визнаних критеріїв і параметрів. Повинен бути 

забезпечений вільний і безперешкодний міжнародний обмін науково-технічною 

інформацією з проблем навколишнього природного середовища та передових 

природозберігаючих технологій. Всі суперечки, пов'язані з проблемами 

навколишнього природного середовища, повинні вирішуватися тільки мирними 

засобами. 

Віденська конвенція з морського права [76] вперше узаконила питання 

захисту екологічних систем Світового океану. Тут передбачені міжнародні 

норми і стандарти щодо попередження забрудненню із суден у відкритому 

морі, відзначено право держав на створення своїх морських економічних зон і 

закріплено їх право на створення і забезпечення подібних норм і стандартів в 

економічних зонах виключно до їх юрисдикції. 

На конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, що 

відбулася 3-14 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро, були підведені підсумки 

двадцятирічної діяльності з охорони навколишнього природного 

середовища [4]. Тут були сформульовані основні принципи охорони 

навколишнього природного середовища, а також прийнято велику програму дій 

з охорони природи в поточному столітті, яка отримала назву «Порядок 

денний – 21 століття». Ці норми набули широкого визнання, і в даний час 

відомі у всьому світі як «Принципи РІО-92». 
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Чинним українським законодавством встановлено пріоритет норм 

міжнародного права над внутрішнім законодавством. Це передбачено 

Конституцією України [77], згідно з якою загальновизнані норми і принципи 

міжнародного права і міжнародні договори України є частиною нашої правової 

системи. 

Законом України «Про основи національної безпеки України» [24] 

визначено, що екологічна безпека держави є складовою частиною його 

національної безпеки. Іншим законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» [25] встановлено права та обов'язки громадян, 

підприємств, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та 

інших компетентних осіб з охорони природи і раціонального використання 

природних ресурсів. Законами України «Про державний кордон України» [78] і 

«Про виключну (морську) економічну зону України» [79] уточнена діяльність 

цих компетентних органів в територіальному морі та виключній (морській) 

економічній зоні України. На основі зазначених законодавчих актів в 

подальшому були розроблені Закони України «Про екологічну експертизу» [80] 

і «Про екологічний аудит» [81], «Про генеральну схему планування території 

України» [82] і «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» [83]. 

Управління державними об'єктами і регіонами десятиліттями було 

направлено головним чином для отримання максимального економічного 

ефекту, що призвело на сучасному етапі розвитку держави до ряду негативних 

наслідків, які проявляються в зростанні антропогенного чинника на природу, 

більш інтенсивному використанні матеріальних і трудових ресурсів, збільшенні 

числа важких аварій, стихійних лих, епідемій [6, 7, 11, 17]. З цієї причини були 

прийняті Закони України «Про правовий режим надзвичайного стану» [84], 

«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру» [23], «Про цивільну оборону України» [85] затверджені 

земельний [30] , лісовий [31], повітряний [32] і водний [33] кодекси України. Ці 

керівні документи вже вимагають при прийнятті рішень керуватися не тільки 

одним економічним ефектом. Необхідний обґрунтований підхід з урахуванням 
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мінімального техногенного, природного та соціального ризику, що мінімізує 

можливі витрати по забезпеченню реальної безпеки при реалізації цих рішень. 

Таким чином, законодавчі акти України, що визначають попередження 

надзвичайним ситуаціям, викликаних поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі, відповідають міжнародним конвенціям, які визначають 

міжнародні принципи і норми охорони навколишнього природного 

середовища. Вони вимагають від усіх громадян, підприємств, міністерств і 

відомств забезпечити безпеку життєдіяльності людей, виробничих процесів, 

збереження навколишнього природного середовища та раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

 

1.3 Класифікація засобів і систем виявлення антропогенних домішок 

у водному середовищі 

 

Необхідно відзначити, що ризик виникнення надзвичайних ситуацій в 

прибережній зоні України (територіальних і внутрішніх водах), в морських і 

річкових портах має об'єктивну складову, викликану економічним станом. Це 

використання застарілих технологій і зношеного портового обладнання, 

зменшення фінансування заходів з модернізації виробничих фондів, збільшення 

термінів між профілактичними оглядами та ремонтами і інше [17, 23, 48, 58, 

86]. Тому головним фактором, що знижує ризик розвитку надзвичайних 

ситуацій, викликаних поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі, є засоби, що забезпечують своєчасне виявлення цих домішок. 

Під класифікацією в загальному випадку розуміють застосування логічної 

операції поділу деякого обсягу знань про поняття відповідно до визначених 

принципів або класифікаційними критеріями [87, 88], що представляють собою 

ознаку, підставу, правило прийняття рішення щодо оцінки чого-небудь на 

відповідність вимогам, що пред'являються. Класифікація, як гносеологічний 

метод (метод пізнання) заснована на пізнанні ознак зв'язку між видами, 
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переходу від одного виду до іншого в процесі розвитку, призначена для 

постійного використання в будь-якій області знань або в практичній діяльності. 

Специфіка класифікації визначається її метою, яка може бути 

об'єктивною або суб'єктивною. В даному випадку класифікація здійснюється з 

метою короткого опису засобів виявлення антропогенних домішок у водному 

середовищі. Це дозволяє за сукупністю всіх або частини класифікаційних ознак 

визначити функціональні можливості засобу, його роль і місце при створенні 

структур більш високого рівня – вимірювальної системи, що складається з 

певного набору елементів. На детальному рівні здійснюється охоплення не 

великої території, як правило, одиночним елементом або невеликою групою 

розподілених по площі елементів, вимірюються один-два параметра [89-91]. У 

разі, якщо для виявлення антропогенної домішки використовується досить 

велика кількість одиночних елементів, то прийнято говорити про систему 

виявлення антропогенної домішки або систему моніторингу. Локальний або 

об'єктовий рівень системи обмежується, як правило, об'єктом або периметром 

його території. Місцевий рівень системи моніторингу передбачає її розміщення 

в межах міста або району, що охоплює кілька населених пунктів. Локальні і 

місцеві системи в свою чергу можуть об'єднуватися в регіональні, що 

охоплюють території в межах однієї або декількох областей. Відповідно, 

системи національного рівня функціонують в межах державних кордонів, а 

міждержавні – об'єднують території декількох держав [38-40, 92]. 

За ступенем автоматизації системи моніторингу навколишнього 

середовища можуть бути автоматизованими, напівавтоматизованими і 

неавтоматизованими, коли проводиться традиційний (ручний) відбір проб, 

вимірювання параметрів навколишнього середовища, відповідний збір і 

подальша обробка даних [39-41, 93]. 

Незалежно від ступеня автоматизації системи моніторингу вирішують 

п'ять видів задач. Перша – порогові виявлення (реєстрація присутності 

антропогенної домішки). Друга – вимірювання концентрації забруднення. 

Третя – ідентифікація забруднюючої речовини. Четверта – визначення меж 
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поширення антропогенного чинника і, п'ята – обчислення параметрів його 

поширення [49, 66, 67, 94]. 

Залежно від вимірюваних первинних параметрів системи виявлення 

антропогенної домішки можуть бути хімічними, дозиметричними 

(радіологічними), магнітометричними, електрохімічними, оптоелектронними, 

радіолокаційними, сейсмоакустичними, телевізійними, інфрачервоними та 

іншими [95-101]. Ця класифікаційна ознака породжує досить велике число 

видів систем екологічного моніторингу. Необхідно відзначити, що поява нових 

способів реєстрації антропогенних забруднень тут же викликає появу нових 

систем виявлення, що реалізують ці способи. 

Тут також слід зазначити, що в залежності від числа вимірюваних 

параметрів системи можуть бути одно-, дво-, трьох- і багато параметричними 

(моно-, бі-..., мульти-параметричними). Але навіть при вимірюванні одного 

параметру система моніторингу може мати кілька каналів виявлення і бути 

двоканальною, трьох канальною та інше. Це обумовлено тим, що вимірюючи 

один і той же параметр, наприклад, рівень радіації радіоактивного забруднення 

або частоту антропогенних акустичних шумів, необхідно мати в наявності 

стільки вимірювальних каналів, щоб перекрити весь очікуваний діапазон 

вимірюваного параметру. 

Як було зазначено раніше, будь-яка система моніторингу забезпечує свій 

конкретний контур управління, тому її структура має сувору ієрархію, яка 

визначає, на якому рівні необхідна присутність особи, що приймає 

управлінське рішення (ОПУР), виконання волі якого замикає контур 

управління. У зв'язку з вищевказаним, за рівнем ієрархії системи моніторингу 

можуть бути двох і багаторівневими [102, 103]. 

По можливості переміщення в просторі системи моніторингу поділяють 

на стаціонарні (позиційні) і рухомі (переміщаються в просторі), які в свою 

чергу поділяються за кількістю вимірювальних структурних елементів від 

моно- до мультисистем [104-106]. 
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Для стаціонарних систем моніторингу характерна специфічна 

конфігурація розташування вимірювальних елементів, яка може являти собою 

лінію, коло, трикутник, що огинає характерні височини ландшафту та інші 

особливості [107-110]. Рухомі системи моніторингу діляться на вільно 

переміщаються в просторі під дією природних сил (дрейфуючі, аерозонди і 

інші) і мобільні, рухомі за допомогою спеціальних силових установок. 

Мобільні пересувні системи екологічного моніторингу в залежності від типу 

носіїв, на яких встановлені вимірювальні елементи, можуть бути космічними, 

авіаційними, автомобільними, корабельними. 

По виду використовуваних видів телекомунікації системи можуть бути 

дротяними, волоконно-оптичними, радіорелейними. Кожен з цих видів також 

може поділятися за додатковими специфічними ознаками. Наприклад, 

радіосистеми в залежності від використаного частотного діапазону можуть 

бути короткохвильовими, ультракороткохвильовими, FM-діапазону та 

іншими [2, 17, 43, 49, 108-111]. 

За електроспоживанням системи діляться на автономні (використовують 

спеціалізовані акумулятори), бортові, які споживають електроенергію від 

джерел, розташованих на носії, підключені до діючих електромереж, що 

використовують нетрадиційні джерела енергії (сонячні батареї, енергію вітру та 

інші) [43, 112]. 

Залежно від методів реєстрації та первинної обробки інформації системи 

моніторингу можуть бути аналоговими і цифровими, а по виду реєстрації 

механізмів діляться на механічні (термографи, барографи), електромеханічні 

(хвилеграфи, вимірювачі потоку – анемометри та інші), лампові, 

напівпровідникові, мікропроцесорні та змішані, що використовують певну 

комбінацію елементів [17, 43, 111-113]. Необхідність використання 

різнопланових елементних баз пояснюється безліччю причин, одна з яких 

полягає в тому, що точність електронно-процесорних засобів вимірювання 

всього на 15-20% перевищує точність механічних та електронно-механічних 

приладів, в той час як різниця в їх вартості становить 2-4 порядки. 



47 

 

За конструктивним виконанням в якості вимірювальних елементів 

системи моніторингу можуть використовуватися датчики, пристрої, 

вимірювальні засоби [2, 43, 114]. У першому випадку – це елементарні 

пристрої, що є поодинокі датчики, наприклад, температури, 

електропровідності, статистичного тиску та інші. Вони розташовуються в 

досліджуваному середовищі (повітрі, воді, ґрунті), і їх виходи з'єднані лініями 

дротового зв'язку (телекомунікації) з одним з плечей вимірювального моста, де 

здійснюється реєстрація вимірюваного параметру. У другому випадку 

одиночний датчик підключений до підсилювача, виходи якого йдуть до 

вимірювального мосту. Так само і сам вимірювальний міст може 

розташовуватися в спеціальній герметичній конструкції, на поверхні якої 

знаходиться первинний датчик. Подібна конструкція значно підвищує 

чутливість вимірювального елемента і покращує його стійкість перед 

перешкодами. У третьому випадку в корпусі вимірювального пристрою, крім 

первинного датчика, вимірювального моста і підсилювача, розташовується 

аналого-цифровий перетворювач. Він забезпечує трансляцію основному 

споживачу перетвореного сигналу у вигляді двійкового коду. Необхідно 

відзначити, що вимірювальний пристрій може бути як монопараметричним, 

який реєструє один параметр, так і мультипараметричним [45-47, 115]. 

Залежно від часу проведення спостереження системи моніторингу 

діляться на працюючі безперервно (постійно), дискретно (з перервою від 

одиниць мікросекунд до десятків хвилин і годин) і епізодично (від декількох 

діб до декількох місяців). В останньому випадку періодичність спостережень 

визначається незакономірним, хаотичним чином, наприклад, в залежності від 

кількості коштів, виділених на автомобільний бензин, авіаційний гас, 

корабельний соляр [2, 17, 18, 114-117]. 

За швидкістю обробки інформації (одержуваних даних) системи 

моніторингу можуть бути працюючими в реальному масштабі часу 

(обробляють первинну інформацію за лічені хвилини), швидкодіючими (дають 
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результат з затримкою до однієї або декілька годин), традиційними 

(обробляють результат протягом 1-2 діб і більше) [43, 118]. 

Ще однією класифікаційною ознакою, що відрізняє системи моніторингу, 

є використовувані ними методи реєстрації первинних даних, які можуть бути 

контактними, виконуваними безпосередньо в середовищі виміру («in sity»), і 

дистанційними, коли реєстрація параметрів проводиться за первинним або 

вторинним полем [44-50, 118-120]. Крім цього, за способом огляду простору 

елементи системи екологічного моніторингу можуть бути круговими, які 

беруть реєстрований параметр з усіх напрямків, секторними і вузько 

направленими, які в свою чергу можуть бути стаціонарними і скануючими за 

певною програмою. 

Таким чином, підібране або створене за певними класифікаційними 

ознаками засіб, який може своєчасно виявити антропогенні домішки у водному 

середовищі, дозволить створити систему виявлення забруднень на 

підприємствах і виробництвах, що забезпечить попередження аварій, катастроф 

та інших екологічних надзвичайних ситуацій. 

Тому ключовим завданням дисертаційного дослідження є розробка 

пропозицій щодо попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водне середовище. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Світовий океан як складова частина планетарної екосистеми має 

унікальну властивість регенерації – самоочищення і відновлення від впливу 

антропогенних факторів, однак наростаючий обсяг та інтенсивність 

антропогенного впливу вимагають розробки спеціальних заходів по боротьбі, 

ефективність застосування яких визначається, головним чином, своєчасним 

виявленням антропогенного впливу. 
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2. Законодавчі акти України, що визначають попередження надзвичайним 

ситуаціям, викликаних поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі, відповідають міжнародним конвенціям, які визначають міжнародні 

принципи і норми охорони навколишнього природного середовища. Вони 

вимагають від усіх громадян, підприємств, міністерств і відомств забезпечити 

безпеку життєдіяльності людей, виробничих процесів, збереження 

навколишнього природного середовища та раціонального використання 

природних ресурсів. 

 

3. Підібране або створене за певними класифікаційними ознаками засіб, 

який може своєчасно виявити антропогенні домішки у водному середовищі, 

дозволить створити систему виявлення забруднень на підприємствах і 

виробництвах, що забезпечить попередження аварій, катастроф та інших 

екологічних надзвичайних ситуацій. 

Тому ключовим завданням дисертаційного дослідження є розробка 

пропозицій щодо попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водне середовище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

РОЗДІЛ 2 

 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА НАЯВНОСТІ АНТРОПОГЕННИХ 

ДОМІШОК І РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ 

ОБ'ЄМНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ, ЩО ПОТРАПЛЯЮТЬ У 

ВОДУ 

 

 

Вирішувати друге завдання наукового дослідження будемо наступним 

чином. Спочатку розглянемо особливості швидкості поширення пружних 

коливань у воді як вторинної фізичної характеристики водного середовища. 

Потім проаналізуємо фізичну модель виявлення об'ємного антропогенного 

забруднення у водному середовищі. Після чого визначимо початкові і граничні 

умови для розробки математичної моделі і опишемо математичну модель 

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

Завершимо розділ теоретичним дослідженням отриманої моделі. 

 

 

2.1 Особливості швидкості поширення пружних коливань у воді як 

вторинної фізичної характеристики водного середовища 

 

Стан водного середовища визначається трьома характеристиками, а саме: 

Т  – температурою, S  – солоністю, P  – гідростатичним тиском, які є 

первинними гідрологічними характеристиками. Їх зміна буде викликати зміну 

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

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

Таку фізичну характеристику рідин прийнято називати вторинною або 

інтегральною (залежить від сукупності ряду первинних фізичних 
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характеристик). Для розгляду особливостей цієї фізичної характеристики 

спочатку дамо опис рівняння руху елементарного об'єму. Потім опишемо 

будову акустичної хвилі. Після чого розглянемо швидкість поширення звуку як 

вторинну (акустичну) характеристику суцільного середовища. 

 

2.1.1. Рівняння руху елементарного об'єму. Рівняння руху 

елементарного об'єму водного середовища (частинки середовища) в загальному 

вигляді описується законом Ньютона: 

 

F
dt

dV
m  ,      (2.1) 

 

де m – маса частинки (елементарного об’єму); 

V – вектор швидкості; 

F – сума всіх зовнішніх сил, що діють на елементарний об'єм. 

Для подальшого перетворення рівняння (2.1) введемо декартову систему 

координат [112, 121]. Розглянемо рух частинки водного середовища у вигляді 

елементарного прямокутного паралелепіпеда з вимірами dx, dy, dz, тоді площі 

бічних граней, на які здійснюється тиск, рівні добутку dzdy, а об’єм 

елементарного прямокутного паралелепіпеда відповідно dхdydz, рис. 2.1. 

 

 
x x+dx 

dx 

dy 

dz 
 

x 
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Рис. 2.1. Схема елементарного об’єму середовища. 

Нехай рух елементарного об'єму рідини здійснюється уздовж осі ОХ, тоді 

(2.1) набуде вигляду: 

 

x
x F

dt

dV
m  .      (2.2) 

 

Масу елементарного об’єму знайдемо як добуток щільності води на її 

об’єм, тобто: 

.dxdydzm   .     (2.3) 

 

Сила Fx виникає як результат різниці тисків з боку сусідніх стінок, 

виділених на рис. 2.1, і дорівнює добутку різниці тисків на площу грані: 

 

  dydzxpdxxpFx  )()( .    (2.4) 

 

Використовуючи формулу Лагранжа для (2.4), підставляючи (2.3) в (2.2), 

отримаємо: 

x

P

dt

dV
P x




 .     (2.5) 

 

Отже, вираз (2.5) відображає залежність тиску не тільки від просторової 

координати, але і від часу, і є нелінійним рівнянням, яке справедливе для 

коливань будь-якої амплітуди. 

 

2.1.2. Будова акустичної хвилі. У суцільних природних середовищах, до 

яких відноситься водне середовище, пружні і інерційні сили обумовлені 

пружною взаємодією часток середовища та інерцією їх маси. У цих 

середовищах з розподіленими параметрами можна порушити коливання 

стиснення і розрідження, що поширюються з певною швидкістю. У рідинах, що 
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характеризуються лише об'ємною пружністю, можуть виникати поздовжні 

акустичні хвилі, в яких напрямок коливань частинок середовища збігається з 

напрямком поширення хвилі [45, 113, 122]. 

Для аналізу співвідношень, які зв'язують характеристики пружного 

середовища з характеристиками акустичних коливань, позначимо елементарний 

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

стаціонарному стані середовища до порушення звукових коливань. 

Порушуючи коливання, прикладена зовнішня сила викликає зсув 

частинок середовища і змінює об’єм, щільність і тиск до значень V, , P, тоді 

відносні зміни об’єму (об'ємна деформація) і щільності (ущільнення) будуть 

відповідно рівні: 
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 .   (2.6) 

 

Ці величини можуть бути як позитивними, так і негативними. 

Для малих деформацій, коли V<<1 та <<1, враховується закон 

збереження маси (V=0 V0=const), і з співвідношень (2.6) випливає, що: 

 

V .      (2.7) 

 

Тобто при малих деформаціях ущільнення одно об'ємної деформації та 

протилежний йому за знаком. 

Зміна щільності елемента об’єму середовища призводить до зміни тиску. 

Воно буде складатися з початкового статичного тиску і надлишкового 

динамічного (акустичного тиску): 

 

pPP  0 .      (2.8) 
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Зауважимо, що в задачах по вимірюванню швидкості звуку у водному 

середовищі акустичний тиск набагато менше статичного. У загальному випадку 

тиск в рідині є функцією щільності і температури. 

В акустичних хвилях малої амплітуди (р<<P) чергування стиснення і 

розрідження відбувається настільки швидко, що передача тепла між цими 

об’ємами за період коливань не відбувається, тому процес поширення звукової 

хвилі є адіабатичним, при цьому випадковий тиск, що дорівнює сумі 

статичного і акустичного тиску, в суцільному середовищі буде функцією, що 

залежить від щільності, тобто: 

 

)(fP  .      (2.9) 

 

Отже, акустична хвиля являє собою адіабатичний процес послідовної 

передачі стиснень і розрідження від однієї локальної частини середовища до 

іншої, який характеризується надмірним (акустичним) тиском, як однозначною 

функцією щільності. 

 

2.1.3. Швидкість поширення звуку як акустична характеристика 

середовища. Параметри акустичної хвилі є функцією щільності, розкладемо 

вираз (2.9) в ряд Тейлора: 
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Так, як умовами завдання визначено, що розглядаються коливання з 

малими амплітудами, тобто 0<<0, то в результаті лінеаризації вираження 

(2.10), відкинувши члени вищих порядків малості, ніж , отримаємо: 
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При цьому з урахуванням (2.8) і (2.11) акустичний тиск, що створюється 

пружними коливаннями, буде мати вигляд: 
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Величина С2 є для даного середовища постійною величиною, що має 

розмірність [м2/с2], і визначає квадрат швидкості поширення поздовжніх 

коливань. Залежність (2.12) також можна представити у вигляді: 

 

 Mp ,     (2.13) 

 

де 2

0 CM    – модуль об'ємної пружності середовища, [1 Па = Н/м2]; 

0

0

0 









   – акустичне стиснення. 

Величина, зворотна пружності, є стисливість середовища. Лінійний 

зв'язок між тиском і стисненням (2.13) можна вважати окремим випадком 

закону Гука для об'ємного стиснення середовища з коефіцієнтом пружності, 

рівним 0С
2. Звідси випливає, що швидкість звуку в рідинах описується такими 

характеристиками пружного середовища, як щільність, коефіцієнт пружності 

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

температури, солоності морської води і гідростатичного тиску в точці 

вимірювання, але ці залежності мають складний, нелінійний характер, тому 

теоретичний висновок значення швидкості звуку виявляється громіздким і 

неприйнятним для практичних розрахунків. 

На практиці широко застосовуються отримані емпіричним шляхом 

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

[43, 123]: 

 

TSPPST
CCCCCC 

0
,    (2.15) 

 

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

поправками: 

СT – температурна, [°С]; 

СS – солоності, [‰]; 

СР – гідростатична (за рахунок дії гідростатичного тиску), [кг/см2]; 

СTSР – сумарна, що отримується за рахунок спільної дії всіх факторів. 

Наприклад, для формули Вільсона ці поправки рівні: 
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Таким чином, головна особливість швидкості поширення пружних 

коливань у воді як вторинної фізичної характеристики водного середовища 

полягає в тому, що вона (швидкість звуку) як акустична характеристика 

суцільного середовища являє собою результуючу сукупність (залежність) її 

термогалінних і термобаричних характеристик. 

 

2.2 Фізична модель виявлення об'ємного антропогенного 

забруднення у водному середовищі 

 

Для аналізу фізичної моделі виявлення об'ємного антропогенного 

забруднення у водному середовищі спочатку проведемо обґрунтування зміни 

швидкості звуку у водному середовищі при внесенні дрібнодисперсної 

домішки. Після чого детально проаналізуємо зазначену вище фізичну модель. 

 

2.2.1 Обґрунтування зміни швидкості звуку у водному середовищі 

при внесенні дрібнодисперсної домішки. Спочатку розглянемо поняття 

одиничного об’єму водного середовища. Так само, як і елементарний об'єм, він 

являє собою прямокутний паралелепіпед з вимірами x, y, z (довжина, ширина, 

висота), але відрізняються вони величиною цих характеристик. 
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Якщо елементарний об'єм – це частинка рідини, яка здійснює коливальні 

рухи, в результаті безліч таких елементарних об’ємів формує акустичну хвилю, 

то одиничний об’єм має такі розміри, що в ньому укладаються кілька періодів 

поширення акустичної хвилі. 

Розглянемо одиничний об’єм водного середовища, рис. 2.2, а. 

Одиничний об’єм VE укладає в собі водне середовище масою mв1 з 

щільністю в1 (рис. 2.2, а). Тут швидкість звуку дорівнює С1. 

Тепер в одиничний об’єм додамо дрібнодисперсну домішку, яка має 

об’єм Vn, масу mn і щільність n. 

Нехай в одиничному об’ємі домішка розподіляється рівномірно (рис. 

2.2, б). Розглянемо, як при цьому зміняться параметри середовища. 

 

Рис. 2.2. Схема одиничного об’єму: а) без домішки; б) з 

дрібнодисперсною домішкою. 

 

Оскільки об’єм прямокутного паралелепіпеда, прийнятий за одиничний, 

залишається незмінним VЕ=const, то первинний об'єм води в одиничному об’ємі 

зменшиться на величину об’єму домішки VЕ–Vn. Відповідно, маса води в 

одиничному об’ємі буде дорівнює (VЕ–Vn)в1. При цьому маса домішки в 

одиничному об’ємі також дорівнює добутку його об’єму на щільність, тобто 

mn=Vnn. Загальна маса одиничного об’єму буде дорівнювати сумі мас води і 

домішки, а її щільність, з урахуванням того, що домішка розподілена 

рівномірно, можна знайти за формулою: 
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mв1        ρв1 Vп     mп      ρп 
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Отримуємо, що при додаванні домішки в одиничний об’єм його щільність 

змінюється, причому ступінь цієї зміни залежить від абсолютної величини 

різниці значень щільності води і домішки, а також від об’єму дрібнодисперсної 

домішки. Іншими словами, нова величина щільності одиничного об’єму 

відрізняється від початкової, тобто в1, тому відповідно до (2.13) після 

додавання домішки в одиничному об’ємі зміниться і швидкість звуку, тобто 

С1С [113, 121, 124]. 

Отже, внесення дрібнодисперсної домішки у водне середовище змінює її 

щільність, що в свою чергу буде викликати зміну швидкості поширення звуку в 

цьому водному об’ємі. 

 

2.2.2 Аналіз фізичної моделі виявлення об'ємного антропогенного 

забруднення у водному середовищі. У роботах академіка Булгакова M.П. 

[125–128] показано, що збільшення солоності або гідростатичного тиску 

призводить до збільшення щільності морської води. Зростання температури 

води викликає зростання швидкості звуку. Це пояснюється збільшенням 

значення модуля об'ємної пружності. Теоретично зі збільшенням температури 

щільність води повинна зменшуватися і швидкість звуку повинна падати. 

Однак це зростання значення модуля об'ємної пружності підпорядковується 

нелінійним залежностям і відбувається швидше, ніж збільшення щільності 

морської води, тобто 

 

  ,12

0 ВКМ        (2.17) 

 

де К  – коефіцієнт лінійної пропорційності; 

В  – позитивний емпіричний коефіцієнт. 

Тоді швидкість звуку, з урахуванням (2.14), дорівнює 
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З формули (2.18) випливає, що головною величиною, що визначає 

швидкість звуку в морській воді, є її щільність. Ця залежність нелінійна, але її 

якісна характеристика показує, що зі збільшенням щільності швидкість звуку 

зростає, а зі зменшенням щільності – зменшується. 

Розглянемо вплив знаходження в морській воді об'ємних гіпотетичних 

антропогенних забруднень на її щільність. Під гіпотетичним забрудненням слід 

розуміти забруднення, яке не розчиняється у воді. Його частинки або 

дрібномасштабні неоднорідності у вигляді бульбашок газу, фолікул нафти, 

дрібно-дисперсійних суспензій та інше. Вони мають однакову щільність і 

рівномірно розподілені в розглянутому одиничному об’ємі, як показано на 

рис. 2.3. 

 

а)      б) 

 

 

Рис. 2.3. Одиничний об’єм води: а) чистої води; б) піддався 

гіпотетичному забрудненню. 

 

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

визначатися у вигляді відношення маси до об'єму, тобто 

 

V
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mв V 
V1+V2+…=Vn 
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Додавання в одиничний об’єм гіпотетичної домішки (забруднення) 

викличе в ньому зміни. Частинки домішки в елементарному об’ємі V  витіснять 

певну кількість води, об’єм якої дорівнює об’єму забруднення, поміщеного в 

розглянутий елементарний об’єм. Маса води в одиничному об’ємі зменшиться 

на величину, що дорівнює добутку щільності води на об’єм домішок. Тоді 

щільність одиничного об'єму води при наявності гіпотетичного забруднення 

повинна зменшитися на певну величину і скласти 
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Отримана в результаті гіпотетичного забруднення одиничного об’єму 

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

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

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

сильніше зменшується швидкість звуку. 

Отже, дрібномасштабні неоднорідності у вигляді домішок зменшують 

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

вище концентрація домішок. 

Відомо [8, 50, 112, 113, 122, 123, 125], що все різноманіття способів 

визначення швидкості звуку у водному середовищі, розділяється на дві групи: 

прямі і непрямі методи вимірювання швидкості звуку. У першій групі 

вимірювання засновані на класичному визначенні поняття швидкості 

(швидкість – це перша похідна від шляху за часом), тобто 

 

.
dt

dL
С        (2.21) 

 

Ці методи зводяться до вимірювання довжини і часу. Прямі вимірювання 

проводяться безпосередньо в певній точці водного середовища. В даний час в 

прямому вимірі швидкості звуку реалізуються фазовий, резонансний, 

дифракційний, імпульсний, імпульсно-циклічний методи вимірювань 
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швидкості звуку, які дозволяють проводити вимірювання з відносною 

похибкою до 0,005–0,01 м/с. 

Непрямі методи вимірювання швидкості звуку засновані на тому, що 

швидкість звуку – це вторинна гідрологічна характеристика, що є функцією 

температури, солоності і гідростатичного тиску, тобто 

 

);;( PSТfС       (2.22) 

 

Існуючі океанологічні прилади з високою точністю визначають 

температуру і солоність морської води, гідростатичний тиск визначається на 

глибині занурення цих приладів. Потім по відомим залежностям проводиться 

аналітичний розрахунок швидкості звуку для кожної конкретної точки 

простору, використовуючи виміряні дані температури, солоності і 

гідростатичного тиску. В даний час розроблені і ефективно застосовуються 

непрямі вимірювачі швидкості звуку, як автономні одноразові прилади типу 

СТТ зондів, так і комплексні багаторазові вимірювальні прилади, в яких 

розрахунок швидкості звуку виробляється вбудованим цифровим процесором. 

Отримуємо, що якщо в обмеженому одиничному об’ємі водного 

середовища провести вимірювання швидкості звуку прямим і непрямим 

методами, то отримані значення повинні збігатися. У першому випадку 

швидкість визначається за формулою (2.14) або (2.18) або (2.21) і являє собою 

значення швидкості поширення звуку, як властивість пружного середовища, 

яке буде змінюватися, якщо будуть змінюватися пружні (щільнісні) 

характеристики водного середовища, наприклад, внаслідок внесення 

антропогенної об'ємної домішки. 

У другому випадку, швидкість – це функція температури, солоності і 

гідростатичного тиску (2.22), яка буде обчислюватися відповідно за 

емпіричними формулами. Залежно від зміни значень цих характеристик вона 

буде змінюватися, збільшуватися з їх зростанням і навпаки. Якщо термогалінні 

і гідростатичні параметри водного середовища залишаться незмінними, то і 
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значення швидкості звуку, отримане непрямими методами, також не зміниться 

навіть в разі внесення в воду антропогенної домішки. 

Таким чином, аналіз фізичної моделі виявлення об'ємного 

антропогенного забруднення у водному середовищі показує, що при внесенні 

антропогенної об'ємної домішки у водне середовище будуть змінюватися її 

пружні (щільнісні) характеристики, що буде фіксуватися вимірами швидкості 

звуку, виконуваними прямими методами вимірювань. У той же час 

вимірювання швидкості звуку, що виконуються за непрямими методами, не 

реагуватимуть на наявність антропогенного забруднення. Різниця у вимірах, 

виконаних прямими і непрямими методами, буде тим більше, чим вище 

концентрація антропогенних домішок. 

 

 

2.3 Визначення початкових та граничних умов для розробки 

математичної моделі 

 

В основу розроблюваної математичної моделі виявлення об'ємних 

антропогенних забруднень, що потрапляють у воду, покладена одна з фізичних 

особливостей водного середовища. Вона полягає в тому, при внесенні у водне 

середовище об'ємної антропогенної домішки виникатиме різниця в результаті 

вимірів швидкості звуку, виконаних прямими і непрямими методами. Отже, для 

прийняття рішення про наявність чи відсутність забруднення доведеться 

оперувати поняттями теорії інформації [89, 97–99, 102, 125]. 

У синтактиці (першому рівні семіотики – теорії знаків) повідомлення 

розглядаються як символи, абстраговані від змісту будь-якої цінності. 

Предметом аналізу є частота появи символів, тобто знаків коду, зв'язку між 

ними, порядку проходження. При синтаксичному аналізі інформація 

визначається як міра (математична міра) зменшення невизначеності знань про 

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

невизначеність знання з якого-небудь питання, а Н2 – залишкова (апостеріорна) 
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невизначеність, що характеризує стан знання після отримання повідомлення, то 

що міститься в цьому повідомленні інформацію можна уявити: 

 

21 HHI  .     (2.23) 

 

Для оцінки ступеня невизначеності знань на синтаксичному рівні 

використовують, головним чином, дві математичні заходи: логарифмічну, 

запропоновану Р. Хартлі, і вірогідну, яку запропонував Е. Шенон [89]. 

У першому випадку, чим більше рівнів N може мати вимірювана 

величина, тим важче визначити її значення. Значить, вихідна невизначеність 

знання до вимірювань зростає зі збільшенням числа N, характеризується 

логарифмічною функцією від N, а невизначеність знання про істоту величини 

оцінюється логарифмічною функцією від n – числа можливих значень величини 

після вимірів, тобто 

 

nN aa logH     ,log 2  .    (2.24) 

 

Очевидно, що n < N, а n = 1 тільки при ідеальному вимірі без похибки, 

тоді інформація, отримана в результаті вимірів 

 

n

N
nNHHI aaa logloglog21  .   (2.25) 

 

При а = 2 одиниця невизначеності буде двійковій одиницею інформації – 

біт. 

У другому випадку задаються вихідні (апріорні) ймовірності всіх 

можливих результатів досвіду  NiPi ,,2,1   так, що їх сума дорівнює 

одиниці, при цьому імовірнісна або статистична міра невизначеності 

описується виразом: 
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1 log .     (2.26) 

 

Якщо показання непрямого вимірювача швидкості звуку – Ск,, а 

прямого – Сп, то результатом бінарного вимірювання буде випадкова величина 

х, що дорівнює їх різниці: nk CCx  . У дискретному випадку, коли вимірювана 

величина приймає тільки дискретне фіксоване значення, позначимо 

апостеріорну ймовірність 








j

i
P  того, що у вимірі отримано значення j – 

величини, в дійсності воно має значення i. 

Нехай результат дає значення k k  kj  , тоді залишкова невизначеність 

знання про значення вимірюваної величини оцінюється виразом 
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а спільна ймовірність настання двох подій, що складаються в тому, що 

результат вимірювання дає значення j, а в дійсності має місце значення i 

величини, так само   
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Необхідно зауважити, що швидкість переміщення об'ємних забруднень в 

морському водному середовищі не перевищує десятих часток м/с, їх 

протяжність від сотень метрів до одиниць кілометрів [8, 47, 55, 64, 66, 92]. 

Отримуємо, що час проходження антропогенного забруднення через одиничний 

(контрольований) об’єм водного середовища становитиме годинник. У той же 

час вимірювання і порівняння показань прямого і непрямого вимірювачів 

швидкості звуку відбувається з частотою в сотні Гц [113, 122], тобто 
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виконуються сотні вимірювань в секунду. Виходячи з цього, вимірювана 

величина x може вважатися безперервною, а межі її вимірів можуть коливатися 

від часток м/с до десятків м/с. 

Залишкову невизначеність будемо оцінювати похибкою порівняння p , 

яка визначається значеннями точності (похибки вимірювання) вимірюваних 

величин. Вони можуть приймати значення від 10-3 до 10-1 м/с. Припускаємо 

також, що похибка порівняння значень величини і результату вимірювання 

однакові і рівні p . Якщо x  і Nx - поточні значення вимірюваної величини і 

результату вимірювання, то  NxP  – щільність апріорної ймовірності отримання 

результату вимірювання Nx , а  NxxP ,  – щільність ймовірності спільного появи 

Х і Хn, які мають нормальний розподіл. 

Таким чином, початковими умовами математичної моделі є 

безперервність вимірюваних величин, похибка порівняння яких визначається 

точністю вимірювань прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку. 

Апріорна ймовірність отримання вимірюваного результату і ймовірність 

спільної появи істинного значення величини з вимірюваним параметром 

підкоряються нормальному закону розподілу. Граничні умови визначаються 

зміною значень вимірів від 0,1 до 20 м/с, а їх похибка буде змінюватися від 10-3 

до 10-1 м/с. 

 

 

2.4 Математична модель виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду 

 

Нехай виконуються припущення, розглянуті вище, тоді справедливо 

вираз 
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    (2.29) 
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Підставляючи (2.29) в (2.28) і переходячи до інтеграла, одержимо: 
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 (2.30) 

 

В (2.30) перший доданок не залежить від похибки порівняння і являє 

собою диференціальну залишкову ентропію. У другому доданку за умовами 

нормування ймовірностей 

 

  








 1, nN dxdxxxp ,     (2.31) 

 

тоді повна залишкова ентропія значень неперервної величини після 

вимірювання визначається різницею 
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log .     (2.32) 

 

Відповідно до початкових умов, яка вимірюється величина Х і загальна 

похибка вимірювання підпорядковуються нормальному закону, який можна 

задати за допомогою математичного очікування 0m   ,0  xm  і 

середньоквадратичного відхилення  x  і   , тоді 
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Загальна вираз для диференціальної залишкової ентропії має вигляд: 
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а результат вимірювання буде визначатися сумою істинного значення 

вимірюваної величини і похибки, тобто  

 

 XX x p       (2.35) 

 

Тому, закон розподілу для XN композицією законів розподілу Х і Δ буде 

нормальним і запишеться, як 
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з математичним очікуванням 0
Nxm  і дисперсією       22  XxN . 

Тоді (2.34) можна розглядати як перший момент, тобто як математичне 

очікування величини 
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Для обчислення диференціальної ентропії потрібно знайти спільний закон 

розподілу Х і ХN, для чого скористаємося співвідношенням, що щільність 

ймовірностей двох подій  Nxxp ,  дорівнює добутку щільності ймовірності 

одного з них  xp  на щільність умовної ймовірності значення результату 

вимірювання XN при певному значенні вимірюваної величини Х, тобто 
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Закон розподілу буде збігатися з законом розподілу похибок і набуде 

вигляду: 
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Виходячи з цих міркувань, диференціальну ентропію можна представити 

у вигляді виразу: 
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Підставляючи в нього (2.33), (2.39) отримаємо 
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(2.41) 

 

В (2.41) перший доданок, що стоїть під знаком математичного 

очікування, величина постійна, яка не залежить від змінних X, Δ, XN. У той же 

час математичне очікування постійної величини дорівнює цій величині, а 

математичне сподівання суми величин дорівнює сумі математичних сподівань 

цих величин, отримаємо 
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Так як математичні очікування величин Х, Δ, ХN дорівнюють нулю, 

вираження в (2.42), що стоять під знаком математичного очікування, являють 

собою дисперсії відповідних величин, тобто 

     

        

         .

,

,

222

22

22













ХХDХDХm

DХХDxХm

ХxDХm

NN

NN
   (2.43) 

 

З урахуванням (2.43) вираз (2.42) набуде вигляду: 
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тоді з урахуванням (2.39) інформація, очікувана при вимірюванні бінарної 

величини, що розподіляється по нормальному закону з урахуванням всіх 

припущень, що визначаються початковими умовами, буде визначатися, як 
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Отже, математичний опис процесу отримання достовірної інформації про 

значення вимірюваної величини за певний проміжок часу як відношення 

дисперсії (середнє відхилення) вимірюваної величини до похибки її 

вимірювання. 

Фізичний процес по виявленню об'ємного антропогенного забруднення у 

водному середовищі є результатом одночасно виконаних вимірювань 

швидкості звуку прямим і непрямим методами, які описуються аналітичними 
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залежностями (2.14) і (2.22). Виявлення антропогенної домішки буде 

оцінюватися різницею результатів цих вимірювань, тобто 

 

 PSTf
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     (2.46) 

Об'єднуючи вирази (2.46) і (2.45) в одну систему рівнянь, отримаємо 

шукану математичну модель (2.47) 
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Таким чином, математична модель виявлення об'ємних антропогенних 

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

аналітичних залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно 

виконаних вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, 

величина якої пропорційна концентрації антропогенної домішки в 

досліджуваному одиночному об’ємі водного середовища. Друга залежність 

описує процес отримання достовірної інформації про значення вимірюваної 

величини за певний проміжок часу, як відношення дисперсії (середнє 

відхилення) вимірюваної величини до похибки її вимірювання [129]. 

 

 

2.5 Теоретичні дослідження розробленої математичної моделі 

виявлення об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду 

 

Теоретичні дослідження розробленої математичної моделі виявлення 

об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду, будемо 

виконувати в такий спосіб. Спочатку досліджуємо першу аналітичну 

залежність, як граничну задачу математичної фізики, і якісно визначимо 
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порядок зміни значень швидкості звуку у водному середовищі об'ємної 

антропогенної домішки. Потім досліджуємо другу аналітичну залежність, з 

позицій обробки сигналів, що приймаються радіоелектронними пристроями. 

2.5.1 Дослідження першої аналітичної залежності, як гранична задача 

математичної фізики. Цей клас граничних задач, описаних в роботах [130–

132] в загальному вигляді визначається наступним чином. 

 

У n - мірному евклідовому просторі 
nR , координати точок якого можуть 

містити тимчасову змінну, багатовимірна багато зв’язна область G  обмежена 

поверхнею  . В області G  визначено деяке диференціальне рівняння в 

приватних похідних: 

 

G),()(  xxfxuL ,     (2.48) 

 

де  11 ,, LLL   – лінійний векторний диференційний оператор; 

)(xu  і )(xf  – елементи деяких векторних функціональних просторів 

 GR1  і  GR 2  відповідно. 

На поверхні   визначений оператор l  співвідношенням 

 

 yyxul ),()(  ,     (2.49) 

 

де )(y  – елемент векторного функціонального простору  ΓR3 . 

Поверхня   може містити окремі незамкнуті поверхні, мати безкінечно 

віддалену точку, може не охоплювати всю границю області та інше. 

Як правило, визначити )(xu  з рівнянь (2.48) і (2.49) при заданих правих 

частинах )(xf  і )(x  в елементарних функціях не вдається. Тому для 

вирішення цього завдання використовуються наближені методи, одним з яких є 

метод розкладання по не ортогональної функцій. Його ідея полягає в тому, що в 

кінцевому ряду по системі функцій  11 R,)(   N
kk x  відбувається заміна 
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простору  GR1  його концевомірним (G)R N
 підпростором, що є лінійною 

оболонкою системи функцій N

kx 1)(  . Наближене рішення )(xu N
 шукається у 

вигляді ряду 

   xxu k

n

k

N
k

N 



1

)( .     (2.50) 

 

Координати розкладання 
 N
k  знаходяться шляхом мінімізації 

функціонала 

 

   
)()( 32

)()(



R

N
N

GR

N yyulKxfxuL  .   (2.51) 

 

Постійна NK  показує, з якою «вагою» повинні задовольняти граничні 

умови. На практиці вона істотно впливає на наближене рішення. 

Оскільки водне середовище є пружною, а швидкість поширення в ній 

пружних коливань (швидкість поширення звуку С) – одна з характеристик 

пружних середовищ, то вона буде визначатися виразом (2.14). У той же час 

модуль об'ємної пружності дорівнює сумі 

 

   2M       (2.52) 

 

де   – перший коефіцієнт Ламі; 

  – другий коефіцієнт Ламі (  чисельно збігається з модулем зсуву). 

Розглянемо тривимірний евклідів простір
3R , заповнений середовищем, 

де   і   – коефіцієнти Ламі. У точці О – джерело домішки, сформована 

аномальна зона G , обмежена поверхнею  , яка може мати найрізноманітнішу 

конфігурацію (рис. 2.4), тоді рішення задачі (2.50) буде відповідати таким 

інтегральним співвідношенням: 

 



74 

 
              GxdSyxKyuldSyxKyulxu yy  



,,,)( 2
2

1
1

,  (2.53) 

 

              GzdSyzKyuldSyzKyul yy  


,,,0 2
2

1
1

,  (2.54) 

 

де  
 1l  і 

 2l  – диференціальні оператори, визначені на кордоні; 

1K  і 2K  – ядра (матриці) інтегральних уявлень (2.53) і (2.54). 

 

 

Рис. 2.4. Схема, яка пояснює постановку задачі. 

 

Нехай в точці x  діє сила, зосереджена в напрямку осі )3,2,1( iOxi , тоді 

зміщення будь-якої точки xy   описується вектор-функцією ),( yxH i  – 

фундаментальним рішенням системи однорідних диференціальних рівнянь 

теорії пружності. Для сталих пружних коливань з частотою   оператор 

Lприйме вигляд: 

 

2)(   divgradL ,    (2.55) 
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а матриця фундаментальних рішень 
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де ij  – компоненти вектора напружень; 

1K  і 2K  – невід'ємні числа, справедливі для рівнянь: 
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2
1
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K

K

     (2.58) 

 

При виконанні зазначених вище умов формули (2.53) і (2.54) приймуть 

вид: 

 

    GxdSyxTHyudSyuTyxHxu yy  


,,)()(,)( ,  (2.59) 

    GzdSyxTHyudSyuTyzH yy  


,,)()(,0 ,  (2.60) 

 

де ),( yxH  – матриця Купрадзе; 

T  – оператор напруги. 
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При вирішенні граничних задач в рівняннях сталих коливань рішення 

можна шукати у вигляді суми безвихрового (потенційного) та соленоідального 

рішень рівняння Гельмгольца: 

 

)()()( xvxvxu  ,     (2.61) 

 

де вектори )(xv  і )(xv  задовольняють умовам: 

 

 
  









0)(,0)(

0)(,0)(

2
2

2
1

xvdivxVK

xvrotxVK
    (2.62) 

 

Введемо припущення, характерні для реального водного середовища. 

1. Ізотропності, тобто незалежність властивостей середовища від 

напрямку поширення пружних коливань. 

2. Об'ємна сила змінюється за часом гармонійно, тобто 

 

txBtxAtxF  sin)(cos)(),(  .    (2.63) 

 

Вираз (2.61) оцінює дію високочастотного акустичного випромінювача, 

що застосовується в пристроях, що реалізують прямі методи вимірювання 

швидкості звуку у водному середовищі. 

3. На кордоні області G  безпосередньо на поверхні Γ  значення 

швидкості звуку збігається зі значенням швидкості звуку в просторі 
3R  і так 

само 1C . 

4. В автономній області G  є область (досягає навіть елементарного 

нескінченно малого об’єму), де концентрація домішки максимальна (об’єм 

домішки приблизно дорівнює об’єму води), а щільність домішки значно 

відрізняється від щільності води. Або перевершує її, як порошок металевого 

сурику, тобто пв  1 . Або менше її, як бульбашки повітря. Крім цього, 
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домішка не розчинна у воді, але є дрібнодисперсною, тобто розміри її частинок 

порівнянні з молекулами води. Тоді матриця фундаментальних рішень прийме 

вигляд: 
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(2.64) 

 

де  










.0  

,0  0
)(
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при

aa

a
a

 

 

У вираженні (2.64) присутні дві константи: 

1C  – значення швидкості звуку у водному середовищі при відсутності 

об'ємних антропогенних домішок; 

2C  – значення швидкості звуку при максимально допустимих параметрах 

дрібнодисперсної домішки, при цьому 

 

.
2

1


 M
C 


       (2.65) 

 

Тут 1C  відповідає класичному визначенню швидкості звуку у водному 

середовищі без сторонніх домішок, тоді 

 

,2


C       (2.66) 



78 

 

де 2C  – це мінімально можливий (екстремальне) значення швидкості 

звуку при найбільших показниках дрібнодисперсної домішки. 

Зміна (величина зменшення) швидкості звуку в залежності від збільшення 

концентрації дрібнодисперсної домішки буде визначатися аналітичною 

залежністю 

 












 







M
KC np ,     (2.67) 

 

де 


 1в
npK   – коефіцієнт, що характеризує зміну щільності води в 

залежності від кількості та фізичних властивостей внесеним до неї домішки; 

1в   – щільність чистої води в одиничному об'ємі рідини; 

  – щільність води з домішкою за умови, що вона розподілена 

рівномірно в одиничному об'ємі рідини, що обчислюється за формулою (2.16). 

Отже, теоретичні дослідження показують, що величина (числове 

значення) швидкості звуку у водному середовищі при додаванні в неї 

антропогенної дрібнодисперсної домішки буде змінюватися. Ці зміни будуть 

відбуватися в бік зменшення чисельного значення швидкості звуку, незалежно 

від щільності частинок антропогенного забруднення. Зменшення чисельного 

значення швидкості звуку будуть тим більше, чим вище концентрація 

антропогенної домішки. Графічна інтерпретація цього дослідження 

представлена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Діаграма зменшення швидкості звуку в залежності від 

збільшення кількості антропогенної домішки. 

 

2.5.2 Дослідження другої залежності, з позицій обробки сигналів, що 

приймаються радіоелектронними пристроями. Всі пристрої, що реалізують 

прямі методи вимірювання швидкості звуку у водному середовищі, працюють 

за однією класичною схемою. Проводиться випромінювання акустичного 

сигналу у водне середовище і фіксується час проходження цим сигналом 

фіксованої (відомого стандартного) відстані, яке прийнято називати 

вимірювальною базою. 

Нехай  tS i  – приймається приймальною антеною сигнал,  tk  – опорний 

сигнал (випромінюється передавальною антеною),  wSi  і  wk  – їх спектри, а 

Т – тривалість випромінюваного акустичного сигналу. Для оптимальних 

алгоритмів лінійної обробки сигналів одноканальних систем основною є 

операція обчислення скалярного добутку 
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Тут функція  tU  є мірою схожості (або відмінності) сигналів з індексами i 

та k. При цьому функція максимальна і визначає вихідний ефект приймача для 

«свого» сигналу, а при ki   вихідний ефект  tU  буде визначати міжсигнальну 

перешкоду, яка обумовлена впливом сусідніх (раніше випромінених) сигналів. 

У каналах з адитивною перешкодою вихідний ефект приймача визначається 

кореляційним інтегралом 

 

    

T

0

kiki dtttxU  ,    (2.69) 

 

де      tntStx ii   – прийняте коливання на вході приймача вимірювача; 

 tk  – опорна коливання, що визначає алгоритм обробки сигналу. 

Якщо передаються сигнали   tSi , які рівно вірогідні і мають однакову 

енергію, і в каналі передачі інформації (уздовж вимірювальної бази) діє 

гауссовий шум  tn , то прийом буде оптимальним по максимуму 

правдоподібності, коли  tSkk  . В цьому випадку приймач обчислює функцію 

взаємної кореляції прийнятого коливання  txi  з усіма m очікуваними сигналами 

  mktSk ,2,1,  : 

           

T

ki

T

kiki dttStntSdttStxU
00

.   (2.70) 

 

Вираз (2.70) приймає найбільше значення для сигналу, що передається. 

Такий приймач повинен містити корелятор з опорними сигналами    tSt kk   

або узгоджені фільтри, імпульсні реакції яких    tTaSt kk  , де а – постійний 

множник. 

При наявності уздовж вимірювальної акустичної бази різного роду 

перешкод і спотворень, відмінних від гауссового шуму, стійкість системи буде 

відрізняться від потенційної перешкодостійкості, і визначаться 

співвідношенням сигнал-шум і коефіцієнтами кореляції сигналів 
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В свою чергу 
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де прпер q  ,q  – імпульсні характеристики фільтрів на передавачі і приймачі; 

 21ttq  – імпульсна характеристика параметричного фільтра, що 

характеризує вимірювальну акустичну базу. 

Сукупність кореляційних параметрів  mkiU ki ,2,1,,  , що визначаються 

виразом (2.71), утворюють матрицю [U]'. При заданій (еталонної) матриці [U] 

матриця, яка дорівнює 

 

   UU 


,      (2.73) 

 

характеризує ступінь зниження перешкодостійкості кореляційного 

приймача за рахунок спотворень різного роду перешкод в акустичному каналі 

уздовж бази, розташованої від випромінюючої антени до приймальні. 

Використовуючи вираз (2.73) можна оцінити якість системи передачі 

інформації внаслідок того, що функції  tU ki
  і  tU ki  є випадковими величинами. 

Якість роботи приймача оцінимо за середнім квадрату норми матриці похибок 
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UUMUUMD ,   (2.74) 

 

де M  – усереднення по всіх реалізацій '

kiki U,U , яке в загальному випадку 

визначається виразом (2.71). 
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Вибір середнього квадратичного рішення дозволяє отримати рішення 

задачі оптимізації в аналітичній формі шляхом зведення вираження (2.70) до 

квадратичного функціоналу   kk ,В   де В – позитивно певний оператор, який 

діє в 
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L2 . Простір 2L  вважається матеріально скалярним добутком 
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Отже, теоретичні дослідження другої залежності показують, що задача 

оптимізації системи за критерієм максимальної правдоподібності зводиться до 

мінімізації квадратичного функціонала шляхом вибору оптимальних сигналів 

або алгоритмів обробки. Для одноканальної системи  1k,i   мінімум 

квадратичної формули   ,B  за умови не зсуненості   1S,   дозволяє 

отримати на виході системи максимум відносного сигналу – шум в певний 

момент часу. Технічна реалізація цього рішення може полягати в виборі: 

- виду, форми і складності опорного сигналу; 

- тривалості випромінюваних сигналів (імпульсів) і періоду їх слідування; 

- часу осереднення, часу на протязі якого проводиться систематизація 

поточних одиничних вимірювань; 

- числа зіставлень прямих і непрямих вимірювань; 

- стратегія прийняття рішення по числу зіставлень (2 з 2, 3 з 3, 4 з 4, 3 з 4 

та інші). 

Таким чином, теоретичні дослідження математичної моделі виявлення 

об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду, показують, що 

наявність антропогенної домішки у водному середовищі викликає зменшення 

чисельного значення швидкості звуку вимірюється прямими методами 

вимірювань. Оптимізація вимірювальної системи за критерієм максимальної 
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правдоподібності зводиться до мінімізації квадратичного функціонала шляхом 

вибору оптимальних сигналів або алгоритмів обробки. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Головна особливість швидкості поширення пружних коливань у воді як 

вторинної фізичної характеристики водного середовища полягає в тому, що 

вона (швидкість звуку) як акустична характеристика суцільного середовища 

являє собою результуючу сукупність (залежність) її термогалінних і 

термобаричних характеристик. 

 

2. Аналіз фізичної моделі виявлення об'ємного антропогенного 

забруднення у водному середовищі показує, що при внесенні антропогенної 

об'ємної домішки у водне середовище будуть змінюватися її пружні (щільнісні) 

характеристики, що буде фіксуватися вимірами швидкості звуку, виконуваними 

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

виконуються за непрямими методами, не реагуватимуть на наявність 

антропогенного забруднення. Різниця у вимірах, виконаних прямими і 

непрямими методами, буде тим більше, чим вище концентрація антропогенних 

домішок. 

 

3. Початковими умовами математичної моделі є безперервність 

вимірюваних величин, похибка порівняння яких визначається точністю 

вимірювань прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку. Апріорна 

ймовірність отримання вимірюваного результату і ймовірність спільної появи 

істинного значення величини з вимірюваним параметром підкоряються 

нормальному закону розподілу. Граничні умови визначаються зміною значень 

вимірів від 0,1 до 20 м/с, а їх похибка буде змінюватися від 10-3 до 10-1 м/с. 
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4. Математична модель виявлення об'ємних антропогенних забруднень, 

що потрапляють у воду, представляє собою систему з двох аналітичних 

залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно виконаних 

вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, величина якої 

пропорційна концентрації антропогенної домішки в досліджуваному 

одиничному об’ємі водного середовища. Друга залежність описує процес 

отримання достовірної інформації про значення вимірюваної величини за 

певний проміжок часу, як відношення дисперсії (середнє відхилення) 

вимірюваної величини до похибки її вимірювання. 

 

5. Теоретичні дослідження математичної моделі виявлення об'ємних 

антропогенних забруднень, що потрапляють у воду, показують, що наявність 

антропогенної домішки у водному середовищі викликає зменшення чисельного 

значення швидкості звуку вимірюється прямими методами вимірювань. 

Оптимізація вимірювальної системи за критерієм максимальної 

правдоподібності зводиться до мінімізації квадратичного функціонала шляхом 

вибору оптимальних сигналів або алгоритмів обробки.
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ 

МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄМНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ, 

ЩО ПОТРАПЛЯЮТЬ У ВОДУ 

 

 

Перевірку достовірності розробленої математичної моделі виявлення 

об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду, будемо 

здійснювати в такий спосіб. Спочатку опишемо лабораторну установку, 

створену для виконання лабораторних експериментів, і методику їх виконання. 

Потім проаналізуємо результати першої групи експериментів, після чого 

розглянемо результати, отримані при виконанні другої групи експериментів, і 

обґрунтуємо висновок про достовірність розробленої моделі. 

 

 

3.1 Опис лабораторної установки і методики проведення 

лабораторних експериментів 

 

Лабораторна установка була виконана на базі каліброваного стенду 

гідроакустичних приладів, вимірників швидкості звуку, що використовуються 

для океанологічних досліджень [133]. 

Стенд представляє собою резервуар з звукопоглинальним покриттям 

усередині, об'ємом 0,25 м3 і спеціальними кріпленнями для гідроакустичних 

приладів або звукопрозорих капсул, що опускаються в воду. Капсули, виконані 

у вигляді закругленого видовженого циліндра, по краях якого розміщений 

гідроакустичний випромінювач і приймач. Прилад або капсула встановлюються 

на кріпленнях так, щоб акустичний випромінювач і приймач виявилися 

зануреними у воду, що заповнює резервуар, як показано на рис. 3.1. Таке 
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кріплення для встановлення приладів та опускання капсул виконане для їх 

калібрування. У верхній частині приладів і капсул перебували герметичні 

кришки. Під герметичними кришками розташовуються регулювальні 

плунжери, за допомогою яких можна регулювати відстань між випромінювачем 

і приймачем, тобто здійснювати калібрування вимірювального приладу. 

Нерозбірні капсули вимірювачів швидкості звуку, при виконанні 

калібрувальних робіт, опускалися на дно вимірювального стенду, а 

калібрування виконувалася введенням відповідних поправок до програмно 

вимірювальної частини приладів. Резервуар заповнювався морською водою. 

 

 

Рис. 3.1. Загальний вигляд лабораторної установки: 1 – резервуар з 

звукопоглинальним покриттям; 2 – кріплення для встановлення приладу або 

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

швидкості звуку; 5 – прилад або капсула вимірювача швидкості звуку 

 

Схема проведення експериментів передбачала виконання серії 

вимірювань в чистій морській воді одночасно вимірювачами швидкості звуку, 

що реалізують прямі і непрямі методи вимірювань, а потім аналогічних 

вимірювань, після внесення в воду антропогенної домішки (рис. 3.2). 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 3.2. Схема проведення експериментів: а) чиста вода; б) вода з 

антропогенною домішкою 

 

Розроблена методика проведення лабораторних експериментів, 

передбачає виконання таких дій: 
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1. Підготовка вимірювального стенду та забезпечення систем заповнення 

його морською водою, видаленням використаної води та очищення дна і стінок 

стенду від внесеної в воду антропогенної домішки. 

2. Підготовка вимірювачів швидкості звуку, що реалізують прямі і 

непрямі методи вимірювань. Їх калібрування і забезпечення фіксування 

одночасно знімаються показання. 

3. Виконання одночасних двадцяти пар вимірювань швидкості звуку в 

чистій воді. 

4. Підготовка антропогенної домішки і внесення її в воду, що заповнює 

вимірювальний резервуар. 

5. Виконання одночасних двадцяти пар вимірювань швидкості звуку в 

воді з антропогенною домішкою. 

6. Видалення з резервуара води з антропогенною домішкою і виконання 

дій з його очищення і підготовки до нових вимірів. 

7. Заповнення резервуара чистою водою і підготовка вимірювального 

стенду вимірювачів швидкості звуку, що реалізують прямі і непрямі методи 

вимірювань, до нових вимірів. 

8. Виконання пунктів 3, 4, 5, 6 і 7 з другою антропогенної домішкою, 

потім третьою антропогенною домішкою, четвертою та іншими. 

Методикою передбачалося виконання двох груп експериментів. У першій 

групі вимірювання виконувалися двома вимірювачами швидкості звуку. Один 

реалізовував прямий фазовий метод вимірювання звуку, інший – непрямий 

метод вимірювання швидкості звуку. Як антропогенна домішка 

використовувалися три види забруднювачів: пральний порошок, будівельний 

пил, емульсований (перемішаний до однорідної маси з водою) соляр. 

У другій групі вимірювання виконувалися чотирма вимірювачами 

швидкості звуку. Два реалізовували прямий фазовий і імпульсний методи 

вимірювання звуку, два інших – непрямий метод вимірювання швидкості звуку. 

Антропогенними домішками використовувалися п'ять видів забруднювачів: 
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порошки свинцевого і залізного сурику, цементу, крейди і муру, будівельного 

матеріалу у вигляді пудри. 

Таким чином, зібрано лабораторну установку і розроблена методика 

проведення експериментів дозволяють проведенням лабораторних 

експериментів перевірити достовірність теоретично розробленої математичної 

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

 

 

3.2 Аналіз результатів першої групи експериментів 

 

У першій групі, відповідно до розробленої методики, було виконано три 

експерименти. У кожному експерименті в якості антропогенної домішки 

використовувався свій забруднювач. У першому – пральний порошок, в 

другому – будівельний пил, в третьому – емульсований (перемішаний до 

однорідної маси з водою) соляр. 

У першому експерименті на першому етапі, коли вимірювання 

проводилися в чистій воді, було виконано по двадцять вимірів прямим і 

непрямим вимірювачами швидкості звуку. Середні значення склали в першому 

випадку – 1520,49 м/с, у другому – 1521,29 м/с. Розбіжність на 0,8 м/с 

обумовлено систематичними помилками застосовуваних вимірників швидкості 

звуку. 

Ємність резервуара становила 0,25 м3. У цьому об’ємі води було внесено 

близько кілограма прального порошку (пральний порошок в морській воді не 

розчиняється). Щоб домогтися рівномірного розподілу домішки по всьому 

об'єму, порошок спочатку розчинявся в ємності меншого об’єму (у відрі) за 

допомогою міксера, а потім отриманий розчин виливався в резервуар. Після 

того, як мильна піна осіла (приблизно через 15-20 хвилин), був виконаний 

другий етап експерименту. В обох етапах експерименту температура води була 

однаковою і становила 25,8 °С. 



90 

 

На другому етапі середнє значення, виміряне прямим вимірювачем 

швидкості звуку, склало 1510,86 м/с, а непрямим – 1520,85 м/с. Розбіжність на 

цей раз склало 9,99 м/с. Результати вимірювань виконані в першому 

експерименті представлені в таблиці 3.1. 

Другий експеримент виконувався аналогічно в тому ж об'ємі води і при 

тій же температурі. 

У чистій воді середнє значення прямих вимірювань становило 

1519,52 м/с, а непрямих – 1520,35 м/с. Різниця між цими вимірами склала 

0,83 м/с. 

Забруднювачем у другому експерименті використовувалася будівельний 

пил. Приблизно кілограм цього забруднювача був розмішаний спочатку в відрі 

з морською водою, а потім вилитий в резервуар з вимірювачами швидкості 

звуку. Вода прийняла бурий (брудний) відтінок. Саме в цей період проводилися 

вимірювання. Середнє значення прямих вимірювань склало 1514,33 м/с, а 

непрямих – 1520,21 м/с. Різниця вимірів дорівнює 5,88 м/с. Ці результати 

представлені в таблиці 3.2. 

Необхідно зауважити, що різниця між показаннями прямих і непрямих 

вимірів не була постійною. З плином часу вона зменшувалася, при цьому 

прозорість воду поліпшувалася. Через дві години різниця в показаннях 

скоротилася вдвічі. Ще через чотири години, коли майже всі частинки 

будівельного пилу осіли на дно, і стінки резервуара, і вода в ньому стала 

прозорою, різниця в показаннях прямого і непрямого вимірювачів швидкості 

звуку склала менше 1 м/с. 

У третьому експерименті забруднювачем було дизельне паливо. 

Приблизно літр його був перемішаний в відрі морської води за допомогою 

міксера до однорідної консистенції, а потім вилитий в резервуар. Результати 

цього експерименту представлені в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.1 

Результати першого експерименту 

№ експ. 
Чиста вода Вода з забруднювачем 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. 

1 1520,5 1521,2 1510,8 1520,6 

2 1520,3 1521,3 1510,9 1520,9 

3 1520,5 1521,2 1511,0 1521,2 

4 1520,6 1521,4 1510,6 1520,8 

5 1520,4 1521,3 1510,7 1520,5 

6 1520,5 1521,2 1511,2 1520,4 

7 1520,4 1521,3 1510,6 1521,3 

8 1520,7 1521,4 1510,8 1521,0 

9 1520,5 1521,2 1511,2 1520,7 

10 1520,6 1521,2 1510,8 1520,5 

11 1520,7 1521,2 1511,3 1520,8 

12 1520,5 1521,3 1510,9 1520,7 

13 1520,3 1521,4 1510,6 1520,5 

14 1520,5 1521,3 1511,0 1521,5 

15 1520,4 1521,4 1510,9 1520,9 

16 1520,5 1521,3 1510,8 1520,9 

17 1520,5 1521,1 1511,0 1520,8 

18 1520,4 1521,5 1510,7 1521,0 

19 1520,7 1521,3 1510,3 1521,1 

20 1520,4 1521,2 1511,0 1520,9 

Середнє 1520,49 1521,29 1510,86 1520,85 

Max 1520,7 1521,5 1511,3 1521,5 

Min 1520,3 1521,1 1510,3 1520,4 
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Таблиця 3.2 

Результати другого експерименту 

№ експ. 
Чиста вода Вода з забруднювачем 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. 

1 1519,5 1520,2 1514,1 1520,1 

2 1519,6 1520,1 1514,5 1520,0 

3 1519,5 1520,6 1514,2 1520,0 

4 1519,7 1520,3 1514,2 1520,5 

5 1519,5 1520,7 1514,8 1520,2 

6 1519,8 1520,4 1514,4 1520,2 

7 1519,3 1520,3 1514,0 1520,3 

8 1519,4 1520,5 1514,2 1520,2 

9 1519,6 1520,3 1514,3 1520,1 

10 1519,5 1520,3 1514,2 1520,4 

11 1519,4 1520,2 1514,7 1520,2 

12 1519,6 1520,2 1514,4 1520,0 

13 1519,5 1520,3 1514,1 1520,4 

14 1519,5 1520,5 1514,6 1520,2 

15 1519,5 1520,6 1514,2 1520,3 

16 1519,4 1520,5 1513,8 1520,2 

17 1519,7 1520,4 1514,6 1520,5 

18 1519,5 1520,2 1514,5 1520,4 

19 1519,5 1520,1 1514,1 1520,3 

20 1519,4 1520,2 1514,7 1520,2 

Середнє 1519,52 1520,35 1514,33 1520,21 

Max 1519,8 1520,7 1514,8 1520,5 

Min 1519,3 1520,1 1513,8 1520,0 
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Таблиця 3.3 

Результати третього експерименту 

№ експ. 
Чиста вода Вода з забруднювачем 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. 

1 1520,8 1521,8 1505,2 1521,8 

2 1521,3 1522,2 1505,7 1521,8 

3 1521,2 1522,1 1505,0 1521,9 

4 1521,5 1522,0 1505,6 1522,5 

5 1521,0 1521,9 1505,5 1522,0 

6 1521,2 1521,9 1505,4 1522,3 

7 1521,4 1521,9 1505,1 1522,2 

8 1520,9 1522,0 1505,3 1522,2 

9 1521,0 1522,2 1505,5 1522,4 

10 1521,1 1522,0 1505,2 1521,9 

11 1521,4 1522,1 1505,4 1522,0 

12 1521,5 1522,0 1505,0 1522,3 

13 1521,0 1521,9 1505,6 1522,2 

14 1521,1 1522,4 1505,5 1522,1 

15 1521,2 1522,3 1505,8 1522,1 

16 1521,3 1522,2 1505,9 1522,0 

17 1521,0 1522,0 1505,7 1522,1 

18 1521,1 1522,1 1505,3 1521,9 

19 1521,2 1522,0 1505,5 1522,2 

20 1521,1 1522,2 1505,4 1522,1 

Середнє 1521,15 1522,06 1505,43 1522,10 

Max 1521,5 1522,4 1505,9 1522,5 

Min 1520,8 1521,8 1505,0 1521,8 
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Тут середні показання прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку 

склали відповідно 1521,15 м/с і 1522,06 м/с, різниця між ними – 0,91 м/с. При 

наявності забруднення середні показання прямого і непрямого вимірювачів 

швидкості звуку були рівні 1505,43 м/с і 1522,10 м/с відповідно. Наявність 

емульсованого дизельного палива викликало різницю в показаннях вимірників 

16,67 м/с. Узагальнені результати першої групи експериментів представлені в 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Узагальнені результати першої групи лабораторних експериментів 

№ 

експ. 

Чиста вода Вода з 

забруднювачем 

С 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. Чиста 
вода 

Вода з 
забруднювачем 

1.1 1520,49 1521,29 1510,86 1520,85 0,8 9,99 

1.2 1519,52 1520,35 1514,33 1520,21 0,83 5,88 

1.3 1521,15 1522,06 1505,43 1522,10 0,91 16,67 

 

Таким чином, результати першої групи лабораторних експериментів 

показують, що в чистій морській воді при заданих умовах показники прямого і 

непрямого вимірювачів швидкості звуку розрізняються не більше, ніж до 1 м/с. 

Наявність забруднення в тих же умовах призводить до відмінностей в 

показаннях прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку на 5-17 м/с, що 

підтверджує адекватність теоретично розробленої математичної моделі 

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

 

 

3.3 Результати другої групи лабораторних експериментів 

 

Для другої групи лабораторних експериментів були обрані нові види 

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

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

цементу, крейди і муру (будівельного матеріалу). Вони в рівних об’ємах 
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послідовно додавалися в чисту воду у відповідності до методики проведення 

експериментів. Кожен експеримент так само складався з двох етапів. Першого – 

вимірювань в чистій воді і другого – з додаванням забруднювача. У другій 

групі експериментів вже використовувалося по два вимірювача швидкості 

звуку. Вимірювачі, що реалізують прямі методи вимірювань були, представлені 

приладами «Береста» і «Алтин». Перший використовував прямий фазовий 

метод вимірювання швидкості звуку, а другий – прямий імпульсний метод 

вимірювання швидкості звуку. Непрямі вимірювачі швидкості звуку були 

представлені приладами «ПІТ-1» і «ПІТ-2». 

У першому експерименті на першому етапі було виконано по двадцять 

вимірювань швидкості звуку двома прямими і двома непрямими вимірювачами 

швидкості звуку. Результати цих вимірювань представлені в таблиці 3.5. 

Результати прямих і непрямих вимірювань незначно відрізнялися один 

від одного. Їх максимальна відмінність склала 1,29 м/с. 

З урахуванням мінімуму в розбіжностях вимірювань, рівного 0,41 м/с, 

середнє значення в показаннях вимірювачів склала 0,75-0,85 м/с. 

На другому етапі першого експерименту, після додавання домішки 

свинцевого сурику, розбіжності в показаннях прямих і непрямих вимірників 

швидкості звуку стали відрізнятися більш, ніж на 20 м/с. Було виконано по 

20 вимірювань швидкості звуку кожним вимірником. 

Результати другого етапу представлені в таблиці 3.6. Тут мінімальне 

розходження в показаннях прямих і непрямих вимірників швидкості звуку було 

рівним 22,81 м/с. Максимальна різниця в показаннях склала 23,90 м/с. Середня 

величина різниці показань прямих і непрямих вимірників коливалась від  

22,2 м/с до 23,2 м/с. 
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Таблиця 3.5 

Результати першого етапу першого експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1504,89 1505,32 1506,10 1505,82 

2 1504,81 1505,31 1505,70 1505,67 

3 1505,00 1505,30 1505,85 1505,71 

4 1505,12 1505,41 1505,72 1505,40 

5 1505,32 1505,62 1505,42 1505,62 

6 1505,10 1505,41 1505,62 1505,95 

7 1504,81 1505,47 1505,84 1505,42 

8 1504,87 1505,92 1505,44 1505,67 

9 1504,89 1505,75 1505,75 1505,75 

10 1505,21 1505,65 1505,82 1505,40 

11 1504,99 1505,49 1504,40 1505,31 

12 1505,05 1505,51 1505,72 1505,20 

13 1505,11 1505,65 1505,81 1505,59 

14 1505,00 1505,72 1505,57 1505,55 

15 1505,13 1505,59 1505,69 1505,68 

16 1505,14 1505,67 1505,95 1505,41 

17 1504,95 1505,49 1505,87 1505,72 

18 1504,87 1505,62 1505,81 1505,65 

19 1505,21 1505,53 1505,61 1505,48 

20 1505,05 1505,61 1505,91 1505,78 

Середнє 1505,03 1505,55 1505,68 1505,59 

Min 1504,81 1505,30 1504,40 1505,20 

Max 1505,32 1505,92 1506,10 1505,95 
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Таблиця 3.6 

Результати другого етапу першого експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1482,51 1483,10 1505,42 1505,10 

2 1482,45 1482,59 1505,54 1505,05 

3 1482,05 1482,70 1505,39 1505,25 

4 1482,42 1483,02 1505,45 1504,86 

5 1482,57 1483,20 1505,51 1504,92 

6 1482,70 1483,05 1505,43 1505,12 

7 1482,12 1482,94 1505,95 1505,62 

8 1482,64 1482,91 1505,59 1505,42 

9 1482,91 1482,86 1505,72 1505,37 

10 1482,85 1482,41 1505,32 1505,39 

11 1482,59 1482,25 1505,42 1505,47 

12 1482,74 1482,76 1505,12 1505,15 

13 1483,12 1482,74 1505,25 1505,18 

14 1483,00 1482,71 1505,53 1504,97 

15 1483,06 1482,52 1505,48 1505,05 

16 1482,46 1482,65 1505,62 1505,48 

17 1482,82 1482,61 1505,58 1505,25 

18 1482,94 1482,30 1505,60 1505,50 

19 1482,54 1482,71 1505,43 1505,33 

20 1482,78 1482,84 1505,52 1505,41 

Середнє 1482,66 1482,74 1505,49 1505,24 

Min 1482,05 1482,25 1505,12 1504,86 

Max 1483,12 1483,20 1505,95 1505,62 

 

 

 



98 

 

У другому експерименті на першому етапі, коли вимірювання 

виконувалися в чистій воді, було виконано по двадцять вимірювань швидкості 

звуку кожним вимірником. Результати першого етапу представлені в таблиці 

3.7. Тут, як і в першому експерименті, результати вимірювань прямих і 

непрямих вимірників практично не відрізняються один від одного. Мінімальна 

розбіжність - 0,06 м/с, а максимальна - 2,03 м/с. 

На другому етапі другого експерименту, після додавання в 

вимірювальний водний об’єм антропогенної домішки у вигляді залізного 

сурику, показання прямих і непрямих вимірників стали істотно відрізнятися. 

Тепер мінімальне розходження в показаннях прямих і непрямих вимірників 

швидкості звуку - 20,48 м/с, а максимальна – 22,26 м/с. Результати виконаних 

вимірювань представлені в таблиці 3.8. 

Третій експеримент також виконувався в два етапи. На першому етапі 

було виконано по двадцять вимірювань кожним вимірювачем швидкості звуку. 

Тут, як і в перших двох експериментах, розбіжності в показаннях склали від 

0,19 м/с до 1,63 м/с, що дозволяло оцінити їх як відрізняються незначно. 

Результати першого етапу третього експерименту представлені в таблиці 3.9. 

На другому етапі в воду була додана антропогенна домішка у вигляді 

цементу, наявність якої викликало істотні розбіжності в показаннях прямих і 

непрямих вимірників швидкості звуку. Тепер мінімальні розбіжності склали 

16,07 м/с, а максимальні – 18,17 м/с. Результати другого етапу третього 

експерименту представлені в таблиці 3.10. 
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Таблиця 3.7 

Результати першого етапу другого експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1502,54 1502,87 1503,21 1502,31 

2 1502,39 1502,94 1503,45 1502,19 

3 1502,62 1502,91 1503,58 1502,42 

4 1502,46 1503,32 1503,35 1502,36 

5 1502,51 1503,02 1503,60 1502,08 

6 1502,45 1502,67 1503,05 1502,51 

7 1502,74 1503,16 1503,21 1502,46 

8 1502,28 1502,95 1503,61 1502,31 

9 1502,02 1502,92 1503,59 1502,57 

10 1502,13 1503,05 1503,56 1502,62 

11 1502,25 1503,42 1503,39 1502,41 

12 1502,42 1503,08 1503,66 1502,25 

13 1502,70 1503,12 1503,42 1502,63 

14 1502,53 1503,04 1503,92 1502,92 

15 1502,63 1503,22 1503,47 1502,51 

16 1502,45 1503,00 1503,62 1502,71 

17 1502,85 1503,05 1503,59 1502,42 

18 1502,57 1503,18 1504,05 1502,47 

19 1502,25 1503,35 1503,64 1502,44 

20 1502,15 1503,07 1503,72 1502,38 

Середнє 1502,45 1503,07 1503,53 1502,45 

Min 1502,02 1502,67 1503,05 1502,08 

Max 1502,85 1503,42 1504,05 1502,92 
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Таблиця 3.8 

Результати другого етапу другого експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1482,21 1482,81 1503,84 1502,87 

2 1482,92 1482,52 1503,62 1503,23 

3 1482,57 1482,31 1503,92 1503,51 

4 1482,72 1482,20 1504,27 1503,62 

5 1482,35 1482,74 1504,18 1503,12 

6 1482,61 1483,14 1503,85 1503,31 

7 1482,42 1482,90 1503,21 1503,17 

8 1483,02 1482,92 1503,61 1503,42 

9 1482,01 1482,50 1503,87 1503,02 

10 1483,01 1483,42 1504,08 1502,49 

11 1482,59 1482,95 1503,34 1502,75 

12 1482,65 1482,74 1503,82 1502,92 

13 1482,84 1483,01 1503,25 1503,33 

14 1482,43 1482,93 1503,12 1503,12 

15 1483,12 1482,69 1503,52 1502,90 

16 1482,74 1482,42 1503,82 1502,74 

17 1483,05 1483,12 1504,12 1503,12 

18 1482,94 1482,94 1503,79 1502,58 

19 1482,61 1483,15 1503,55 1503,08 

20 1482,52 1483,31 1503,84 1503,17 

Середнє 1482,67 1482,84 1503,73 1503,07 

Min 1482,01 1482,20 1503,12 1502,49 

Max 1483,12 1483,42 1504,27 1503,62 
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Таблиця 3.9 

Результати першого етапу третього експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1504,92 1505,57 1504,80 1505,21 

2 1504,88 1505,12 1504,94 1505,42 

3 1505,12 1505,42 1504,84 1505,69 

4 1504,42 1505,07 1505,02 1505,57 

5 1505,01 1505,29 1504,62 1505,72 

6 1504,78 1505,72 1504,96 1505,78 

7 1505,22 1505,56 1504,74 1505,56 

8 1504,96 1505,74 1504,98 1505,78 

9 1504,81 1505,82 1504,61 1505,62 

10 1505,00 1505,98 1505,00 1506,05 

11 1504,92 1505,74 1504,87 1505,55 

12 1504,87 1505,36 1505,17 1505,92 

13 1505,05 1505,64 1504,92 1505,65 

14 1505,30 1505,23 1505,28 1505,72 

15 1504,92 1505,58 1505,34 1505,61 

16 1504,61 1505,62 1504,97 1505,84 

17 1504,95 1505,67 1505,42 1505,95 

18 1504,79 1505,52 1504,84 1505,84 

19 1504,82 1505,63 1505,05 1505,71 

20 1504,89 1505,34 1504,98 1505,49 

Середнє 1504,91 1505,53 1504,97 1505,68 

Min 1504,42 1505,07 1504,61 1505,21 

Max 1505,30 1505,98 1505,42 1506,05 
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Таблиця 3.10 

Результати другого етапу третього експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1489,12 1488,52 1505,18 1505,82 

2 1489,33 1488,23 1505,80 1505,67 

3 1489,00 1488,67 1505,83 1505,58 

4 1488,97 1488,62 1505,02 1506,22 

5 1488,99 1488,52 1505,72 1505,92 

6 1489,88 1488,84 1505,87 1506,01 

7 1489,72 1488,64 1504,96 1505,58 

8 1489,05 1488,96 1504,92 1504,55 

9 1489,23 1488,69 1505,05 1505,56 

10 1489,43 1488,05 1505,26 1504,87 

11 1489,20 1488,72 1505,20 1506,13 

12 1489,76 1488,46 1505,05 1504,28 

13 1489,05 1488,72 1505,41 1504,83 

14 1489,23 1488,64 1504,12 1504,95 

15 1488,42 1488,51 1504,41 1505,76 

16 1488,97 1489,02 1504,22 1504,58 

17 1488,33 1489,15 1505,25 1505,62 

18 1488,12 1488,12 1505,17 1505,81 

19 1488,52 1488,42 1504,87 1505,83 

20 1488,78 1488,57 1505,08 1505,32 

Середнє 1489,06 1488,60 1505,12 1505,44 

Min 1488,12 1488,05 1504,12 1504,28 

Max 1489,88 1489,15 1505,87 1506,22 

 

 

 



103 

 

Четвертий експеримент проводився за тією ж методикою і в тих же 

умовах. Результати виконаних вимірювань прямими і непрямими 

вимірювачами швидкості звуку представлені в таблиці 3.11. 

Отримані дані вимірювань, виконані в чистій воді, мали також майже 

однакові результати. Як видно з таблиці 3.11, вони відрізнялися від 0,11 м/с до 

1,09 м/с, що з досить високим ступенем точності дозволяє вважати їх практично 

однаковими. 

На другому етапі експерименту, коли в вимірюваний об’єм була додана 

антропогенне домішка у вигляді подрібненої крейди, розбіжності між 

показаннями прямих і непрямих вимірників швидкості звуку стали істотно 

відрізнятися один від одного: від 11,87 м/с до 13,11 м/с. Дані, отримані на 

другому етапі четвертого експерименту, представлені в таблиці 3.12. 

П'ятий, заключний експеримент другої серії лабораторних дослідів, на 

першому етапі дозволив отримати дані прямих і непрямих вимірювань, 

представлені в таблиці 3.13. Тут в чистій воді показання прямих і непрямих 

вимірників швидкості звуку відрізнялися від 0,20 м/с до 1,70 м/с, що також 

дозволило з високим ступенем достовірності вважати їх відмінними допустимо. 

На другому етапі п'ятого експерименту в якості антропогенного 

забруднювача використовувалася мура – будівельний матеріал. Після її 

додавання в вимірювальний об'єм свідчення прямих і непрямих вимірників 

швидкості звуку стали також істотно відрізнятися один від одного. Ця різниця 

коливалася в межах від 11,87 м/с до 13,72 м/с. 

Результати вимірювань, отриманих на другому етапі п'ятого 

експерименту, представлені в таблиці 3.14. 
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Таблиця 3.11 

Результати першого етапу четвертого експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1504,28 1505,06 1504,72 1504,76 

2 1504,62 1504,98 1504,61 1504,23 

3 1504,39 1505,12 1504,86 1504,57 

4 1504,45 1505,26 1504,56 1504,59 

5 1504,12 1504,82 1504,79 1504,82 

6 1504,70 1504,98 1504,99 1504,68 

7 1504,80 1504,89 1504,61 1504,55 

8 1504,42 1504,92 1504,88 1504,82 

9 1504,53 1504,86 1504,74 1504,87 

10 1504,45 1504,98 1505,05 1504,60 

11 1504,86 1504,78 1505,21 1504,72 

12 1504,58 1504,86 1504,83 1504,28 

13 1504,62 1505,05 1505,12 1504,64 

14 1504,76 1504,92 1504,64 1504,87 

15 1504,52 1504,72 1504,86 1504,52 

16 1504,56 1504,94 1504,72 1505,02 

17 1504,38 1504,89 1504,92 1504,98 

18 1504,48 1505,01 1504,96 1504,81 

19 1504,28 1504,93 1504,97 1504,77 

20 1504,56 1504,96 1505,01 1504,62 

Середнє 1504,52 1504,95 1504,85 1504,69 

Min 1504,12 1504,72 1504,56 1504,23 

Max 1504,86 1505,26 1505,21 1505,02 
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Таблиця 3.12 

Результати другого етапу четвертого експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1491,26 1491,68 1504,15 1504,05 

2 1491,42 1491,92 1503,96 1504,08 

3 1491,88 1492,17 1504,26 1503,95 

4 1491,92 1492,05 1504,12 1504,12 

5 1491,97 1492,93 1503,93 1503,49 

6 1492,15 1492,34 1503,86 1503,69 

7 1491,85 1491,72 1504,02 1503,86 

8 1491,72 1492,27 1503,92 1503,56 

9 1491,15 1492,23 1503,87 1503,42 

10 1491,36 1492,87 1503,54 1503,50 

11 1491,64 1491,55 1503,28 1503,64 

12 1491,86 1492,32 1503,78 1503,57 

13 1491,97 1491,96 1503,90 1503,62 

14 1491,92 1492,52 1503,74 1503,02 

15 1491,89 1491,87 1503,62 1503,21 

16 1492,28 1492,17 1503,31 1503,76 

17 1492,13 1492,02 1503,82 1503,42 

18 1491,98 1492,54 1503,89 1503,55 

19 1491,72 1492,15 1503,91 1503,33 

20 1491,92 1492,26 1503,77 1503,52 

Середнє 1491,80 1492,18 1503,83 1503,62 

Min 1491,15 1491,55 1503,28 1503,02 

Max 1492,28 1492,93 1504,26 1504,12 
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Таблиця 3.13 

Результати першого етапу п’ятого експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1504,52 1504,92 1504,65 1505,42 

2 1504,76 1504,89 1504,28 1505,39 

3 1504,48 1504,87 1504,52 1505,56 

4 1504,55 1504,92 1504,39 1505,02 

5 1504,12 1504,94 1504,72 1505,42 

6 1504,20 1505,05 1504,55 1505,39 

7 1504,45 1505,33 1504,76 1505,23 

8 1504,42 1505,21 1504,52 1505,36 

9 1504,02 1505,02 1504,49 1505,43 

10 1504,52 1505,21 1504,33 1505,41 

11 1504,62 1505,17 1504,55 1505,49 

12 1504,47 1505,25 1504,22 1505,36 

13 1504,80 1505,12 1504,66 1505,44 

14 1504,49 1505,17 1504,52 1505,17 

15 1504,25 1504,92 1504,41 1505,72 

16 1504,46 1505,19 1504,47 1505,64 

17 1504,12 1505,12 1504,42 1505,41 

18 1504,86 1505,18 1504,88 1505,37 

19 1504,57 1505,05 1504,56 1505,44 

20 1504,53 1505,13 1504,33 1505,56 

Середнє 1504,46 1505,08 1504,51 1505,41 

Min 1504,02 1504,87 1504,22 1505,02 

Max 1504,86 1505,33 1504,88 1505,72 
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Таблиця 3.14 

Результати другого етапу п’ятого експерименту 

№ експ. «Береста» «Алтин» ПІТ-1 ПІТ-2 

1 1491,35 1491,87 1503,20 1504,05 

2 1491,52 1491,52 1503,25 1504,50 

3 1491,85 1491,37 1503,65 1504,12 

4 1491,97 1491,13 1503,00 1504,04 

5 1491,81 1491,42 1503,12 1504,85 

6 1491,86 1492,12 1503,45 1504,41 

7 1492,52 1492,05 1503,72 1504,16 

8 1492,12 1491,98 1503,57 1504,32 

9 1492,30 1492,20 1503,67 1504,64 

10 1491,99 1492,42 1503,92 1504,20 

11 1491,40 1492,61 1503,81 1504,25 

12 1492,43 1491,92 1504,05 1504,56 

13 1492,05 1491,97 1504,12 1504,71 

14 1492,02 1491,85 1504,10 1504,18 

15 1491,96 1491,92 1503,55 1503,92 

16 1491,25 1492,02 1503,61 1503,62 

17 1491,52 1491,98 1503,62 1503,86 

18 1491,86 1492,21 1503,50 1504,15 

19 1491,93 1492,04 1503,72 1504,72 

20 1491,98 1492,10 1503,63 1504,28 

Середнє 1491,88 1491,94 1503,61 1504,28 

Min 1491,25 1491,13 1503,00 1503,62 

Max 1492,52 1492,61 1504,12 1504,85 
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Узагальнені дані результатів другої групи лабораторних експериментів 

представлені в таблиці 3.15. Використані антропогенні забруднювачі у вигляді 

подрібнених порошків викликали істотні відмінності в показаннях прямих і 

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

 

Таблиця 3.15 

Узагальнені результати другої групи лабораторних експериментів 

№ 

експ. 

Чиста вода 
Вода з 

забруднювачем 
С 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. Чиста вода 
Вода з 

забруднювачем 

2.1 

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

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

2.2 

1502,02 1502,08 1482,01 1502,49 
0,06–2,03 20,48–22,26 

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

2.3 

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

0,19–1,63 16,07–18,17 

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

2.4 

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

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

2.5 

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

0,20–1,70 11,87–13,72 
1505,33 1505,72 1492,61 1504,85 

 

Таким чином, результати другої групи виконаних лабораторних 

експериментів показують, що в чистій морській воді при заданих умовах 

показання прямих і непрямих вимірників швидкості звуку розрізняються 

незначно. Наявність забруднення в тих же умовах призводить до відмінностей в 

показаннях прямих і непрямих вимірників швидкості звуку на 10-20 м/с і 
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більше, що підтверджує адекватність теоретично розробленої математичної 

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

 

 

3.4 Обґрунтування достовірності розробленої математичної моделі 

виявлення об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду 

 

Висновок про достовірність розробленої теоретичної моделі на підставі 

оцінки достовірності отриманих експериментальних результатів. Ця оцінка 

вимагає виконання наступних процедур. По-перше, проведення статистичної 

оцінки стану середовища за результатами вимірювання контрольованих 

параметрів. По-друге, розрахунку довірчих інтервалів за обраним критерієм 

оцінки. По-третє, оцінка достовірності отриманих експериментальних даних 

шляхом зіставлення їх з довірчими інтервалами. 

 

3.4.1 Статистична оцінка стану середовища за результатами 

вимірювання контрольованих параметрів. У загальному вигляді задача 

полягає в тому, щоб за вимірюваним значенням параметра ідентифікації 

прийняти оптимальне рішення щодо ситуації в даний момент часу. 

Основним серед завдань математичної статистики є перевірка 

статистичних гіпотез. Як відомо, статистичною гіпотезою називають будь-яке 

твердження про вид або властивості розподілу спостережуваних в експерименті 

випадкових величин. Математична теорія перевірки статистичних гіпотез, 

основні висновки якої виникають в результаті рішення чітко сформульованих 

завдань, була створена в 30-х роках минулого століття Ю. Нейманом та 

Е. Пірсоном і отримала значний розвиток у ряді фундаментальних робіт [134-

137]. 

Розглянемо класичну задачу перевірки простої гіпотези 
0

H  проти простої 

альтернативи 
1

H . Як відомо, при вирішенні задач перевірки гіпотез необхідно 

побудувати статистичний критерій, що дозволяє на підставі спостережень 
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прийняти рішення про ступінь їх узгодженості з гіпотезою 
0

H . Зазвичай такий 

критерій будується за допомогою критичної області, при потраплянні в яку 

деякої функції спостережень гіпотеза 
0

H  відкидається. Завдання полягає в 

найкращому виборі цієї області. 

Нехай спостережуваний параметр X  є випадковою величиною з 

щільністю розподілу  00 / Hxf  за умови, що вірна гіпотеза
0

H , і  
11

/ Hxf , якщо 

вірна альтернативна гіпотеза 
1

H . 

Введемо критичну область  , при потраплянні в яку 

спостережуваного параметра X  гіпотеза відкидається 
0

H  (тобто приймається 

гіпотеза 
1

H ). Тоді ймовірність відкинути гіпотезу 
0

H , коли вона вірна, звана 

рівнем значущості критерію (ймовірністю помилки першого роду), 

визначається виразом 

 

  


dxHxf 00 / .    (3.1) 

 

При цьому ймовірність прийняти гіпотезу 0H , коли вірна гіпотеза 1H : 

 

    
 

 dxHxfdxHxf 11
/

11 /1/ ,  (3.2) 

 

називається ймовірністю помилки другого роду. 

Отже, величини ймовірностей помилок першого і другого роду залежать 

від того, яким чином буде обрана критична область  . Очевидно, що 

розширення області   призводить до збільшення  , але зменшення  . 

З іншого боку, звуження критичної області призводить до прямо 

протилежних результатів. Виникає задача визначення критичної області, 

найкращою в якомусь певному обраному сенсі. 
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Дуже часто завдання перевірки простої гіпотези 0H  проти простої 

альтернативи 1H  зводиться до відшукання такої критичної області  , для якої 

ймовірність 

   


 dxHxf 11 /1     (3.3) 

 

відкинути гіпотезу 0H , коли вірна гіпотеза 1H , звана потужністю 

критерію, приймає найбільше значення за умови, що ймовірність помилки 

першого роду (3.1) дорівнює заданій величині  . Такий критерій прийняття 

рішень зазвичай називають критерієм Неймана-Пірсона. 

Поряд з критерієм Неймана-Пірсона в теорії статистичних рішень 

використовують так звані байєсовські критерії, засновані на функції середнього 

ризику. 

Нехай апріорі відомо, що гіпотези 0H  і 1H  вірні з можливостями  0HP  і 

 1HP  відповідно, тоді функція середнього ризику може бути визначена у 

вигляді: 

 

          







 


 dxHxfHPrdxHxfHPrR 11110000 /1/ , (3.4) 

 

де 10 , rr  – деякі кількісно виражені оцінки вартості (ризику) помилок 

першого і другого роду відповідно. 

Тепер завдання прийняття рішення за критерієм мінімуму байєсівського 

середнього ризику полягає у виборі для спостережуваного параметра X  такій 

критичній області, при якій функція (3.4) приймає мінімальне значення. 

Розглянута задача може бути сформульована в термінах континуальної 

лінійного програмування з двостороннім обмеженням, а вимірювані одиниці 

представлені в відносних одиницях, наприклад, у відсотках [136]. 

Введемо так зване рандомізоване вирішальне правило  XA , яке полягає 

в тому, що якщо спостережуваний параметр має значення x , то рішення про 
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справедливість гіпотези 0H  відкидається з імовірністю  XA . Функція  XA , 

очевидно, повинна задовольняти умови 

 

   xxA ,10 ,    (3.5) 

 

тоді потужність критерію запишеться у вигляді 

 

     


 dxxAHxf 11 / ,   (3.6) 

 

рівень значущості буде дорівнювати 

 

    


dxxAHxf 00 / ,    (3.7) 

 

а функція середнього ризику набуде вигляду 

 

       


 dxxAxrHPrAR 11 ,    (3.8) 

де  

         11110000 // HxfHPrHxfHPrxr  . 

 

Отримані співвідношення дозволяють сформулювати наступну задачу 

вибору оптимального рандомізованого вирішального правила: знайти функцію 

 xA , яка мінімізує функціонал (3.7) і задовольняє умови (3.8), при цьому 

критерій мінімізує середній ризик. 

Відповідно до результатів, описаними в [137], рішення цього завдання 

має вигляд: 

 

 
 

 








.0,0

,0,1

xrесли

xrесли
xA     (3.9) 
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Це рішення збігається з класичним Байєсовим вирішальним правилом, 

відповідно до якого гіпотеза 0H  відкидається, якщо 

 

 
 

 
 


11

00

00

11

/

/

HPr

HPr

Hxf

Hxf
.    (3.10) 

 

Отримуємо, що в розглянутому випадку оптимальне рандомізоване 

вирішальне правило   10  xA  вироджується в не рандомізоване. 

З метою перевірки адекватності розроблених математичних моделей 

проводяться експериментальні дослідження досліджуваних явищ. При 

виконанні з однаковою ретельністю і в однакових умовах повторних 

спостережень однієї і тієї ж постійної величини виходять результати, що 

відрізняються один від одного, що свідчить про наявність в них випадкових 

похибок. Кожна така похибка виникає внаслідок одночасного впливу на 

результат спостереження багатьох випадкових збурень і сама є випадковою 

величиною. В цьому випадку передбачити результат окремого спостереження і 

виправити його введенням поправки неможливо. 

Завдання полягає в тому, щоб за результатами спостережень, отриманими 

експериментальним шляхом, що містить випадкові похибки, знайти оцінку 

істинного значення вимірюваної величини – результат вимірювання. 

Припустимо, що систематичні похибки в результатах спостережень 

відсутні або виключені. Можна лише з певною часткою впевненості 

стверджувати, що істинне значення вимірюваної величини знаходиться в межах 

розкиду результатів спостережень від minx  до maxx , де minx , maxx  – відповідно, 

нижня і верхня межі розкиду. Проте залишається неясним, наскільки 

ймовірним є появи того чи іншого значення похибки, яке з безлічі лежать в цій 

області значень величини прийняти за результат вимірювання, і якими 

показниками охарактеризувати випадкову похибку результату. Для відповіді на 

ці питання потрібний підхід, заснований на розгляді результатів спостережень, 
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результатів вимірювань і випадкових похибок як випадкових величин. Методи 

теорії ймовірностей і математичної статистики дозволяють встановити 

ймовірні (статистичні) закономірності появи випадкових похибок і на підставі 

цих закономірностей дати кількісні оцінки результату вимірювання і його 

випадкової похибки [136, 137]. 

Для характеристики властивостей випадкової величини в теорії 

ймовірностей використовують поняття закону розподілу ймовірностей 

випадкової величини. У практиці вимірювань зустрічаються різні форми кривої 

закону розподілу, однак найчастіше мають справу з нормальним і рівномірним 

розподілом щільності ймовірностей. 

З огляду на багатоваріантність підходів до вибору оцінок і з метою 

забезпечення єдності вимірювань, правила обробки результатів спостережень 

зазвичай регламентуються нормативно-технічною документацією, в даному 

випадку розробленою методикою. Зазвичай в стандарті на методи обробки 

результатів прямих вимірювань з багаторазовими спостереженнями вказується, 

що наведені в ньому методи обробки встановлені для результатів 

спостережень, що належать нормальному розподілу. 

Нормальний розподіл щільності ймовірності характерно тим, що відповідно 

до центральної граничної теореми теорії ймовірностей такий розподіл має сума 

нескінченно великого числа нескінченно малих випадкових збурень з будь-якими 

розподілами. Стосовно до вимірювань це означає, що нормальний розподіл 

випадкових похибок виникає тоді, коли на результат вимірювання діє безліч 

випадкових збурень, жодне з яких не є переважаючим. Практично сумарний вплив 

навіть порівняно невеликого числа збурень призводить до закону розподілу 

результатів і похибок вимірювань, близькому до нормального. 

Розглянемо групу з n  незалежних результатів спостережень випадкової 

величини x , що підкоряється нормальному розподілу. Оцінка розсіювання 

одиничних результатів спостережень в групі   щодо середнього їх значення x  

обчислюється за формулою 
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1

2

1










n

xx
n
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i

 .      (3.11) 

 

Оскільки число спостережень в групі, на підставі яких обчислено середнє 

арифметичне x , обмежена, то при повторенні заново серії спостережень цієї ж 

величини виходить нове значення середнього арифметичного. Повторивши 

багаторазово серії спостережень і обчислюючи кожен раз їх середнє 

арифметичне значення, яке приймається за результат вимірювання, можна 

переконатися в розсіянні середніх арифметичних значень. Характеристикою 

цього розсіювання є середньоквадратичне відхилення середнього 

арифметичного 
x

S  

 

 

  nnn

xx

S

n

i
i

x













1

2

1 .    (3.12) 

 

Середнє квадратичне відхилення 
x

S  використовується для оцінки 

похибки результату вимірів з багаторазовими спостереженнями. 

Теорія показує, що якщо розсіювання результатів спостережень в групі 

підпорядковується нормальному закону, то і їх середнє арифметичне теж 

підпорядковується нормальному закону розподілу при досить великій кількості 

спостережень 50n . Звідси випливає, що при однаковій довірчої ймовірності 

довірчий інтервал середнього арифметичного в n  раз менше довірчого 

інтервалу результату спостережень. 

Теоретично при n  випадкову похибку результату вимірювання 

можна було б звести до нуля. Однак це неможливо, і прагнути безмежно 

зменшувати випадкову похибку результату вимірювання не має сенсу, так як 

рано чи пізно визначальним стає розсіювання середнього арифметичного, а 
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недостовірність поправок на систематичну похибку (не виняток систематична 

похибка). 

При нормальному законі розподілу, щільності ймовірностей результатів 

спостережень і невеликому числі спостережень середнє арифметичне 

підкоряється закону розподілу Стьюдента з тим же середнім арифметичним 

значенням x . Особливістю цього розподілу є те, що довірчий інтервал зі 

зменшенням числа спостережень розширюється в порівнянні з нормальним 

законом розподілу при тій же довірчій ймовірності. Для оцінки довірчих меж 

випадкової похибки в цьому випадку застосовується формула 

 

 
















t

ns

ax
P ,     (3.13) 

 

де t  – коефіцієнт розподілу Стьюдента, залежить від числа спостережень 

і обраної довірчої ймовірності і знаходиться по таблиці; 

x  – емпіричне математичне очікування (середнє арифметичне за 

вибіркою); 

а – математичне сподівання випадкової величини, розподіленої за 

нормальним законом; 

n – об’єм вибірки; 

s2 – емпірична дисперсія. 

З рівності (3.13) отримаємо вираз для обчислення довірчого інтервалу для 

математичного сподівання випадкової величини з достовірністю γ: 

 

n

s
txa

n

s
tx   .    (3.14) 

 

Методика обробки результатів вимірювання з багаторазовими 

спостереженнями враховує такі фактори: обробляється обмежена група зі n  

спостережень; результати спостережень ix  можуть містити систематичну 
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похибку; в групі спостережень можуть зустрічатися грубі похибки; розподіл 

випадкових похибок може відрізнятися від нормального. 

Обробка результатів спостережень проводиться в такій послідовності: 

1. Виключити відомі систематичні похибки з результатів спостережень 

(введенням поправки). 

2. Обчислити середнє арифметичне виправлених результатів 

спостережень, прийняте за результат вимірювання: 



n

i
ix

n
x

1

1
. 

3. Обчислити оцінку середнього квадратичного відхилення (СКВ) 

результатів спостереження за формулою (3.11). 

Обчисливши оцінку СКВ результату спостережень, доцільно перевірити 

наявність в групі спостережень грубих похибок, пам'ятаючи, що при 

нормальному законі розподілу жодна випадкова похибка xx
i
  з ймовірністю, 

практично дорівнює одиниці, не може вийти за межі 3 . Спостереження, що 

містять грубі похибки, виключають з групи і заново повторюють обчислення x  

і  . 

4. Обчислити оцінку СКВ результату вимірювання 
x

S  за формулою 

(3.12). 

5. Перевірити гіпотезу про те, що результати спостережень належать 

нормальному розподілу. Приблизно про характер розподілу можна судити, 

побудувавши гістограму. При числі спостережень 15n  приналежність їх до 

нормального розподілу не перевіряють, а довірчі границі випадкової похибки 

результату визначають лише в тому випадку, якщо достовірно відомо, що 

результати спостережень належать нормальному закону. 

6. Обчислити довірчі границі випадкової похибки результату 

вимірювання при заданій ймовірності  , де t  – коефіцієнт Стьюдента. 

 

3.4.2 Розрахунок довірчих інтервалів за обраним критерієм оцінки. 

Оскільки дисперсія отриманого нормального розподілу невідома, а число 

вибірок дорівнює 20 і 40 (що менше 50), то для інтервального оцінювання 
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математичного очікування такого розподілу будемо користуватися законом 

розподілу (критерій) Стьюдента відповідно до методики, викладеної вище. 

Довірчий інтервал розраховується з надійністю =0,99. 

Результати розрахунків довірчих інтервалів, виконаних для кожного 

експерименту [133], наведені таблиці 3.16. 

Таблиця 3.16 

Зіставлення результатів експериментів 

№ 

експ. 

Чиста вода 
Вода з 

забруднювачем Довірчий 

інтервал 

С 

Прям. Непрям. Прям. Непрям. 
Чиста 

вода 

Вода з 

забрудн. 

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

1522,39 
0,8 9,99 

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

1523,39 
0,83 5,88 

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

1524,85 
0,91 16,67 

2.1 

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

1507,28 
0,85 23,35 

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

2.2 

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

1506,95 
1,04 21,37 

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

2.3 

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

1508,02 
0,91 17,12 

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

2.4 

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

1507,42 
0,6 12,49 

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

2.5 

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

1506,73 
0,95 12,79 

1505,33 1505,72 1492,61 1504,85 
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Результати всіх експериментальних вимірювань швидкості звуку 

укладаються в довірчі інтервали, розраховані відповідно до критерію 

Стьюдента, для кожного експерименту з надійністю 0,99. 

Це є обґрунтуванням того, що розроблена модель вважається 

достовірною. 

Таким чином, результати всіх виконаних лабораторних експериментів 

укладаються в довірчі інтервали, розраховані для кожного експерименту з 

надійністю 0,99 відповідно до критерію Стьюдента. Це дозволяє зробити 

обґрунтований висновок, що розроблена математична модель виявлення 

об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду, вважається 

достовірною. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Зібрана лабораторна установка і розроблена методика проведення 

експериментів дозволяють проводити лабораторні експерименти щодо 

перевірки достовірності теоретично розробленої математичної моделі 

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

 

2. Результати першої групи експериментів показують, що в чистій 

морській воді при заданих умовах показники прямого і непрямого вимірювачів 

швидкості звуку розрізняються не більше, ніж до 1 м/с. Наявність забруднення 

в тих же умовах призводить до відмінностей в показаннях прямого і непрямого 

вимірювачів швидкості звуку на 5-15 м/с, що підтверджує адекватність 

теоретично розробленої математичної моделі виявлення об'ємних 

антропогенних забруднень, що потрапляють у воду. 

 

3. Результати другої групи виконаних лабораторних експериментів 

показують, що в чистій морській воді при заданих умовах показники прямих і 
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непрямих вимірників швидкості звуку розрізняються в незначній мірі. 

Наявність забруднення в тих же умовах призводить до відмінностей в 

показниках прямих і непрямих вимірників швидкості звуку на 10-20 м/с і 

більше, що підтверджує адекватність теоретично розробленої математичної 

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

 

4. Результати всіх виконаних лабораторних експериментів укладаються в 

довірчі інтервали, розраховані для кожного експерименту з надійністю 0,99 

відповідно до критерію Стьюдента. Це дозволяє зробити обґрунтований 

висновок, що розроблена математична модель виявлення об'ємних 

антропогенних забруднень, що потрапляють у воду, є достовірною. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ В ІНТЕРЕСАХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ВИКЛИКАНИХ ПОТРАПЛЯННЯМ І 

ПОШИРЕННЯМ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ВОДНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

 

Заключне завдання наукового дослідження будемо вирішувати наступним 

чином. Спочатку розглянемо можливість модернізації лабораторної установки з 

виявлення антропогенних домішок в реальних корабельних умовах на науково-

дослідному судні (НДС) в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі. Потім дамо опис запропонованого детектора антропогенних 

забруднень у водному середовищі і розглянемо його використання в якості 

одиночного зонда та основного елемента системи моніторингу водного 

середовища. Після чого запропонуємо варіант оперативного контролю 

технологічних вод, що скидаються. 

 

 

4.1 Модернізація розробленої лабораторної установки на науково-

дослідному судні в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у 

водному середовищі 

 

Ідея, яка покладена в створення лабораторної установки, полягала в 

наступному. Необхідно було одночасно виконати вимірювання швидкості звуку 

прямим і непрямим методами і зіставити отримані результати. На НДС 
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«Ізмаїл», «Краб», «Трепанг», «Водяницький» опускалися комплекси для 

проведення океанологічних досліджень [113, 128]. До складу цих комплексів 

входив герметичний контейнер, в якому розташовувалися попередні 

підсилювачі, система стабілізації та інші радіоелектронні пристрої. До 

контейнера за допомогою спеціального пристрою кріпився кабель-трос, який 

забезпечував опускання контейнера на глибину і його підйом на борт судна. На 

відкритій ділянці контейнерів розташовувалися антени і вимірювальні пристрої 

різних приладів. На такій ділянці розташовувалися вимірювальні пристрої 

приладів, що реалізують прямий фазовий метод вимірювання швидкості звуку. 

Це «Береста» і «Жгут», які встановлені на різних судах. Під цим майданчиком 

розташовувалася приймальна передаюча антена станції звуку підводного 

зв'язку. Конструкція контейнера забезпечувала кругову характеристику 

спрямованості, практично не затінену чотирма ребрами жорсткості. 

Вимірювальні пристрої приладів «Береста» і «Жгут» однотипні і являють 

собою циліндричний металевий корпус, який має довжину 530 мм, діаметр  

100 мм та кріпиться до корпусу контейнера. На фіксованій відстані 300 мм в 

металевий корпус монтуються випромінювач і приймальна акустична антена. Її 

розташування таке, що забезпечується вільний проток морської води через 

відкриту площадку контейнера. Ці прилади забезпечують вимірювання 

швидкості звуку в діапазоні 1440-1540 м/с. Індикація вимірювань здійснюється 

стрілочним приладом (індикатором), який працює в режимі грубої індикації 

(точність вимірювань від 0,5 до 1,0 м/с), і точної індикації (від 0,005 до 

0,01 м/с). Крім цього, результати вимірювань при зануренні контейнера 

графічно відображаються на реєстраторах-самописцях. 

Крім цих приладів на судах були занурювані зонди – профілеміри ПІТ 

(ПІТ-1, ПІТ-2), які могли використовуватися як самостійно, так і в складі 

океанологічного комплексу. Вони призначалися для вирішення двох завдань: 

перше – визначення профілю температури та електропровідності морської води 

і вимір їх з глибиною. Друга – перерахунок за даними температур, солоності 

(електропровідності), значень швидкості звуку і їх зміни з глибиною. 
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Занурювана частина зонду, оснащена датчиками температури (ПІТ); 

температури і електропровідності (ПІТ-1); температури, електропровідності і 

гідростатичного тиску (ПІТ-2). У перших двох зондах глибина занурення 

досягала 100 м і визначалася довжиною кабель-троса. У третьому зонді глибина 

занурення визначалася датчиком гідростатичного тиску і склала до 120 м. У 

всіх трьох приладах визначення температури і електропровідності здійснюється 

стрілочними приладами, в третьому (ПІТ-2) результати вимірювань також 

відображаються на реєстраторах-самописцях типу КС-4. У перших двох 

випадках дані температури і солоності перераховуються в значення швидкості 

звуку з використанням спеціальних таблиць. В ПІТ-2 такий перерахунок 

проводиться за допомогою вбудованого мікропроцесора. Відносна точність 

непрямих вимірювань значень швидкості звуку 0,005-0,01 м/с. В ПІТ-2 

допускається три режими індикації вимірюваних параметрів за глибиною на 

самописці КС-4: один з параметрів – температура, солоність, швидкість звуку; 

або два параметри – температура і солоність, температура і швидкість звуку. 

Модернізація лабораторної установки передбачала розміщення на 

відкритій ділянці контейнера вимірювальних пристроїв, що реалізують 

непрямий метод вимірювання швидкості звуку, як показано на рис. 4.1. 

Реалізація математичної моделі виявлення об'ємних антропогенних 

забруднень, що потрапляють у воду, з використанням модернізованої 

лабораторної установки здійснюється за допомогою спеціально розробленої 

методики [133, 138, 139]. Вона передбачає три основні етапи. Перше – 

виконання непрямих вимірювань швидкості звуку. За результатами значень 

температури води, її солоності (електропровідності) отримуємо перший 

профіль швидкості звуку на всю глибину занурення контейнера, якщо відсутні 

обмеження, обумовлені глибиною моря в районі виконання вимірів. 

Друге – виконуються вимірювання прямим вимірювачем швидкості 

звуку. Ці вимірювання проводяться одночасно з непрямими вимірами, під час 

занурення контейнера на глибину. 

 



124 

 

 

Рис. 4.1. Схема модернізованої лабораторної установки: 1 – корпус 

герметичного контейнера, 2 – датчики температури, електропровідності, 

гідростатичного тиску 

 

Третє – це порівняння отриманих даних, де за різницею отриманих 

результатів визначається місцезнаходження антропогенного об'ємного 

забруднення і визначення його параметрів. 

Якщо результати вимірювань будуть відображатися на самописці, то 

результат буде відображатися в графічному вигляді. При відсутності об'ємних 

антропогенних забруднень, профілі, отримані прямими і непрямими методами, 

будуть ідентичні. У разі наявності об'ємного антропогенного забруднення на 

глибині, результати цих вимірювань будуть відрізнятися. Чим вище буде 

концентрація антропогенної домішки, тим більше будуть відхилення в профілі, 

отриманому прямими вимірами в порівнянні з профілем, отриманим непрямими 

вимірами (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Рекордограми вимірювань швидкості звуку: а) непрямого 

вимірювача (ПІТ-2); б) прямого вимірювача («Жгут») 

 

Відомий випадок виявлення об'ємного емульсованого забруднення під 

час аварії нафтоналивного судна в Північно-західній частині Чорного моря 

[140]. Судно стало на якір. З його танків випливало дизельне паливо, які на 

поверхні водного середовища, утворили суцільне нафтове забруднення. 

Внаслідок інтенсивного хвилювання водної поверхні (висота хвиль від східного 

вітру становила 1,2-1,5 м), воно повністю зникало з водної поверхні на відстані 

10-15 миль. Передбачалося, що при цьому поверхневе нафтове забруднення 

переходило в емульсоване об'ємне, що розповсюджується в діяльному шарі 

морських вод. 

В інтересах забезпечення екологічної безпеки в Північно-західній частині 

Чорного моря НДС був проведений гідрологічний розріз. Він виконувався 

послідовним зондуванням (зануренням зонда ПІТ-2) непрямим вимірювачем 
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швидкості звуку, а потім прямим вимірювачем швидкості звуку у водному 

середовищі, шляхом занурення контейнера океанологічного комплексу, як 

показано на рис.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Схема виконання гідрологічного розрізу 

 

Результати вимірювань наведені в таблиці 4.1. За результатами 

гідрологічного розрізу можна було визначити параметри об'ємного 

емульсованого забруднення і здійснити контроль його переміщення в 

діяльному шарі вод Чорного моря. 

У першій станції розбіжності прямого і непрямого вимірювачів швидкості 

складають більше, ніж 0,5 м/с на горизонтах 20 і 35 м. Відхилення менш, ніж на 

0,5 м/с приймалося за інструментальне спотворення і випадкові похибки. 

У другій станції відмінності між непрямим і прямим вимірювачами 

швидкості звуку склали 0,5 м/с на горизонтах 15 і 42 м. При третьому 

зондуванні відхилення починаються на горизонтах 10-15 м і чітко фіксуються 

прямим вимірником до горизонтів 40-45 м. 
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Таблиця 4.1 

Результати гідрологічного зондування 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 

10 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 0,4 - 0,2 - 0,1 

15 - 0,2 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 0,4 - 0,1 

20 - 0,5 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 0,8 - 0,1 

25 - 0,7 - 0,9 - 1,5 - 2,4 - 1,2 + 0,1 

30 - 0,6 - 1,2 - 2,3 - 3,0 - 1,8 + 0,1 

35 - 0,5 - 1,7 - 1,5 - 2,4 - 2,2 - 0,1 

40 - 0,2 - 0,6 - 1,2 - 1,8 - 1,5 - 0,1 

45 + 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1,2 - 0,8 - 0,0 

50 + 0,2 - 0,1 - 0,2 - 0,6 - 0,5 - 0,1 

55 - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,4 - 0,2 - 0,1 

60 - 0,3 + 0,1 + 0,1 - 0,1 - 0,1 + 0,1 

65 - 0,1 + 0,2 - 0,1 + 0,1 - 0,2 - 0,1 

 

При четвертому зондуванні швидкості звуку розбіжності в показаннях 

прямого і непрямого вимірників склали 0,5-10%. Тому, результати вимірювань 

свідчать про наявність антропогенної домішки. 

При п'ятому зондуванні найбільша різниця відхилення вимірювань 

швидкості звуку прямого і непрямого вимірників склала 1,5-22 м/с, а при 

шостому зондуванні розбіжностей практично немає. 

Графічна інтерпретація результатів гідрологічного розрізу представлена 

на рис. 4.4, де чітко можна визначити межі нафтового емульсованого 

забруднення (ізолінії 0,5 м/с), його основну частину (ізолінії 1,0 м/с) і епіцентр 

(ізолінії 3 м/с). 
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Рис. 4.4. Схема антропогенного емульсованого забруднення за 

результатами розрізу 

 

Виконання подібного гідрологічного розрізу показує якісну картину 

об'ємного антропогенного забруднення. У разі, якщо б подібний розріз 

виконувався модернізованою лабораторною установкою, він був би виконаний 

оперативно (в більш короткий термін) і точність отриманих даних була б 

набагато вище. 

Таким чином, модернізована лабораторна установка, розміщена на 

науково-дослідному судні в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 
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середовищі, передбачає монтаж непрямого вимірювача швидкості звуку на 

занурюваній платформі океанологічного комплексу. Це забезпечує одночасне 

вимірювання вторинних параметрів водного середовища, що реалізуються 

прямими і непрямими вимірами, які дозволяють виявляти об'ємні антропогенні 

забруднення, що поширюються у водному середовищі, і вживати заходів щодо 

недопущення екологічних катастроф на рекреаційному узбережжі. 

 

 

4.2 Опис пропонованого детектора антропогенних забруднень у 

водному середовищі 

 

Передбачуваний детектор антропогенних забруднень є комбінацією 

прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку [143]. 

Прямий вимірювач швидкості типу ІІСЗ являє собою металеву 

конструкцію у вигляді паралелепіпеда більша грань якого становить 70 мм, а 

найменша 40 мм. З одного боку, є виріз, який утворює вимірювальну базу 

довжиною 50 мм. У верхню частину вирізу вмонтований приймальний 

випромінюючий п'єзоелектричний елемент, а в нижню частину – регульований 

акустичний відбивач. Регулювання відбивача здійснюється на вимірювальному 

стенді в період виготовлення або капітального ремонту вимірювача ІІСЗ. У 

корпус датчика вмонтований кварцовий імпульсний генератор, керуючий 

процесор і трансляційний підсилювач, який забезпечує узгодження і 

трансляцію результату вимірювань в блок порівняння вимірювань. У верхній 

частині датчика є спеціальний роз’єм, який забезпечує підключення живлячого 

та інформаційного кабелів. Вимірювання швидкості звуку визначається часом 

проходження вимірювального імпульсу через фіксовану вимірювальну базу. 

Синхронізацію вимірів забезпечує кварцовий генератор. Результат 

вимірювання, здійснюється, за допомогою усереднення серії імпульсів 

протягом 1, 2, 5 і 10 секунд. Частота проходження вимірювальних імпульсів до 

сотень кілогерц, а частота випромінюваних сигналів до десятків гігагерц. 
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Паспортна точність вимірювань швидкості звуку до 10-3 м/с. Напругу живлення 

6В. Корпус датчика має монтажні нарізні отвори під гвинти, за допомогою яких 

забезпечується установка і кріплення датчика ІІСЗ на інших конструкціях і 

пристроях. Датчик ІІСЗ забезпечує вимірювання при будь-якої орієнтації 

датчиків в просторі. Це, в свою чергу, дозволяє його розміщувати так, щоб 

забезпечити найбільш вдалу компактну або ергономічну конструкцію. 

Непрямий вимірювач швидкості СТТ (солоність, температура, тиск) за 

аналогією з ІІСЗ взятий з діючих вимірювачів швидкості звуку, що 

використовуються в океанології. У ньому один головний вимірювальний канал 

Т – температури і два допоміжних: С – солоність і Т – тиск. 

Основний вимірювальний канал температури забезпечується 

температурним датчиком. Зовні він являє собою металеву підкладку, діаметром 

10 мм, товщиною близько 3,5 мм, на якій розміщується виступ висотою 5 мм і 

діаметром 5 мм. Ця конструкція виконана цільною зі сплаву. Її особливість 

полягає в тому, що питомий електричний опір змінюється від температури. У 

нижній частині є два відводи, за допомогою яких він включається в 

вимірювальний міст. При збалансованих елементах вимірювального моста 

висока напруга, яка в одному з плечей, врівноважується електричним струмом, 

що протікає в іншому. При зміні температури навколишнього середовища 

змінюється температура датчика Т і його питомий електричний опір. В 

результаті порушується рівновага і через вимірювальний міст починає 

протікати електричний струм, величина якого пропорційна зміні температури 

навколишнього середовища. Використання мікропроцесора з вмонтованим 

аналого-цифровим перетворювачем забезпечує вимірювання температури води 

з точністю до 10-3 градусів за Цельсієм (паспортні дані), інерційність датчика в 

робочому стані не більше 1-1,5 с. Час приведення датчика Т в робочий режим 

від 4 до 8 хвилин в залежності від різниці температур середовища його 

зберігання (повітря) і середовища вимірювань (вода). 

Датчик С – солоності є діелектрична пластина діаметром 15 мм, 

товщиною 10 мм, через яку проходить два електроди, які підключаються до 
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вимірювального мосту. Фактично вимірюється електропровідність морської 

води, як електроліту. Провідність електроліту змінюється в залежності від 

концентрації розчинених у ньому солей. Іншими словами, при зміні солоності 

морської води буде змінюватися питомий електричний опір між електродами, 

включеними в вимірювальний міст. Як наслідок, буде змінюватися сумарна 

напруга в ньому, величина якої буде пропорційна солоності морської води. 

Використання вимірювальної схеми аналого-цифрового перетворювача і 

мікропроцесора дозволяють вимірювати солоність морської води до 10-2 

проміле (паспортні дані). Інерційність датчика в робочому стані не більше 

0,5 секунд. Час приведення в робочий стан до 4 хвилин, яке визначається 

перехідними процесами в вимірювальній системі внаслідок різниці температур 

середовища зберігання і середовища вимірювань. 

Датчик Т – тиску представляє конструкцію, виконану зі спеціального 

гігроскопічного сплаву. Його діаметр 10 мм, а товщина 12 мм. Його питомий 

електричний опір змінюється в залежності від гідростатичного тиску. При його 

зміні так само змінюється величина сумарного електричного струму в 

вимірювальному мосту. Використання аналого-цифрового перетворювача і 

мікропроцесора дозволяє проводити вимірювання гідростатичного тиску, а 

також, в свою чергу, перераховувати в глибину занурення непрямого 

вимірювача швидкості звуку до 10-1 м (паспортні дані). Інерційність датчика не 

більше 0,5 сек. в робочому стані. Час приведення в робочий стан до 8 хвилин. 

Це викликано різницею температур повітря, де зберігається датчик, і морського 

середовища, де проводяться вимірювання. 

Всі три датчика монтуються з різних сторін в один цілісний металевий 

корпус, виконаний у формі паралелепіпеда. Найбільше ребро дорівнює 70 мм, 

середнє – 50 мм, найменше – 20 мм. Усередині корпусу розташовуються 

багатофункціональний мікропроцесор, аналогово-цифровий перетворювач, 

електронний комутатор і погоджувальні підсилювачі. У верхній частині СТТ – 

датчика є спеціальний роз'єм, за допомогою якого здійснюється підключення 

живлячої і інформаційно-вимірювальних кабелів. Напругу живлення 6 В. 
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У режимі нормальної роботи з інтервалом 1,2 і 5 секунд по команді 

процесора здійснюється підключення і знімання вимірювальної інформації з 

датчиків температури, солоності і тиску. За отриманими даними процесор, який 

реалізує емпіричну формулу Вільсона (залежність швидкості поширення звуку 

від температури, солоності і глибини вимірювань) з дискретністю 4, 7 і 16 

секунд. Він забезпечує розрахунок і трансляцію результату вимірювань в блок 

порівняння вимірювань. Розрахункова точність вимірювань швидкості звуку 

датчиком СТТ становить 10-3 м/с (відносна точність вимірювань). Крім цього, в 

корпусі датчика СТТ є монтажні нарізні отвори під гвинти, за допомогою яких 

забезпечується установка і застосування датчика СТТ в інших конструкціях. 

Датчик працює при будь-якій його орієнтації в просторі. 

Для детектора антропогенних забруднень було визначено вимірювальний 

об'єм, рівний кубічному дециметру (літру). Вважалося, що подібний об’єм 

можна вважати одиничним з одного боку, з іншого він передбачає вільне 

обтікання вимірників потоком морської води, де і відбувається виявлення 

антропогенних забруднень. Третя вимога: всередині цього об’єму вільно 

можуть розташовуватися сполучні роз’єми, що забезпечують поєднання його в 

гірлянду. На рис. 4.4 представлений варіант подібної конструкції. 

Це ажурний металевий куб зі стороною 100 мм. У ньому є 12 металевих 

ребер, що забезпечують жорстку конструкцію, всередині якої кріпляться 

прямий і непрямий вимірювачі швидкості звуку. Він також забезпечує 

кріплення кабель-троса у верхній і нижній частині для формування гірлянди 

детекторів антропогенних забруднень. Пропонується два варіанти 

використання датчика-детектора антропогенних забруднень. 

Перший – в якості вимірювального зонда. Тоді нижня частина металевої 

фігурної конструкції забезпечує кріплення вантажу (як правило, свинцева гиря), 

яка забезпечує його швидке вертикальне занурення. У цьому варіанті детектори 

антропогенних забруднень можна занурювати і з борта корабля, і з будь-якого 

іншого плавзасобу. Занурення і підйом в цьому випадку здійснюється за 
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допомогою кабель-троса, який кріпиться до верхньої частини металевої 

ажурної конструкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Схема датчика-детектора антропогенних забруднень: 1 – ажурна 

металева конструкція; 2 – датчик ІІСЗ (прямий вимірювач швидкості звуку); 3 – 

датчик СТТ (непрямий вимірювач швидкості звуку) 

 

Другий – як структурний елемент системи моніторингу вод, яка 

використовує навігаційний буй, віху або швартову бочку. У свою чергу ці 

пристрої складаються з плаваючої (поверхневої) частини і якірної системи, яка 

забезпечує їх фіксацію в певній точці акваторії. Сам структурний елемент 

1 2 3 



134 

 

системи моніторингу складається з поверхневої та занурюваної частин. 

Занурювана частина включає один або кілька детекторів антропогенних 

забруднень, з'єднаних кабель-тросами в гірлянду, як показано на рис. 4.5. 

 

 
 

Рис. 4.6. Схематичне зображення структурного елементу системи 

моніторингу вод: 1 – навігаційний буй; 2 – якірна система (якірний трос, мертвий 

якір); 3 – поодинокі вимірювальні елементи; 4 – кабельний трос; 5 – герметичний 

керуючий модуль; 6 – водна поверхня; 7 – морське дно; 8 – межі об'ємного 

емульсованого нафтового забруднення 

 

Поверхнева частина основного структурного елементу системи 

моніторингу розміщена в герметичному керуючому модулі. У нього входить 

блок живлення, що складається з систем енергоємних акумуляторних батарей, і 

блок управління, який, забезпечує відключення або підключення складових 
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частин для енергозбереження та, відповідно, дозволяє збільшити час роботи 

всього структурного елементу. Попередні розрахунки показують, що при 

використанні віх і навігаційних буїв елемент системи моніторингу може 

працювати від 36 до 48 місяців. 

Розроблено варіант підключення до акумуляторних батарей навігаційних 

буїв. При їх штатному часі роботи від 24 до 28 місяців електроспоживання 

системи моніторингу зменшує цей термін не більше, ніж на 7-10%. 

Розроблено також варіант поповнення акумуляторних батарей штатних 

навігаційних буїв за рахунок геліоелементів (сонячних елементів), що 

встановлюються на радіолокаційних відбивачах навігаційних буїв. В цьому 

випадку при використанні елементу системи моніторингу на навігаційному буї 

з системою сонячних батарей його термін служби по енергозапасу зростає на 

20-30%, тобто з 24-28 місяців до 30-36 місяців. 

Всі результати вимірювань надходять в герметичний модуль. Тут в 

основному процесорі відбувається порівняння результатів прямого і непрямого 

вимірювачів швидкості звуку і приймається рішення про наявність 

антропогенних домішок в одиночному об’ємі детектора і відповідно її 

концентрації на вимірюваному горизонті. 

Всі зібрані дані про наявність антропогенної домішки, наприклад, у 

вигляді емульсованого об'ємного нафтового забруднення, об'єднуються 

центральним процесором, і у вигляді формального повідомлення 

відправляються радіопередавальним пристроєм на береговий пост системи 

моніторингу. 

Передані береговим постом сигнали управління приймаються 

радіоприймачем і транслюються в основний процесор. Він, в свою чергу, 

відповідно до прийнятих сигналів задає режими енергоспоживання, визначає 

дискретність вимірювань і періодичність передачі результатів. За командою 

основний елемент системи моніторингу може бути переведений в сплячий 

режим і видавати дані вимірювань тільки за запитом. 
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Система моніторингу вод в територіальному морі і прибережних водах 

України складається з двох підсистем. Перша – це стаціонарна підсистема 

моніторингу вод, друга – це оперативна підсистема моніторингу вод. 

Стаціонарна підсистема моніторингу вод може реалізовуватися як 

самостійно, так і з використанням буїв і віх, що входять в систему 

навігаційного забезпечення портів, фарватерів, систем розподілу руху суден, 

огородження навігаційних небезпек, а також системи швартових бочок, що 

встановлюються як на внутрішніх, так і на зовнішніх рейдах. На один буй або 

швартову бочку може бути встановлено від одного до декількох детекторів 

антропогенних забруднень, конструктивно занурюються на різну глибину в 

залежності від глибини моря, фактичної обстановки і інших чинників. На 

рис. 4.6 представлений варіант побудови підсистем екологічного моніторингу, 

що використовують навігаційні буї та швартові бочки, розташовані на 

зовнішніх рейдах. 

 

 

Рис. 4.7. Схема системи моніторингу вод: 1 – гідрографічні буї, оснащені 

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

системи моніторингу; 4 – межа поширення емульсованого забруднення, отримана 

за даними моделювання 
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Підсистема оперативного моніторингу складається з кораблів або 

плавзасобів, які за заданою програмою в разі аварії нафтоналивного судна або 

іншої екстремальної ситуації обстежують водну товщу за допомогою зондів. 

Причому, як було показано вище, їх головне завдання здійснювати постановку, 

занурення, вибірку і підйом вимірювального зонда. Всі дані про виміри по 

радіоканалу будуть передаватися на береговий термінал, де систематизується 

інформація, що надходить від стаціонарних підсистем моніторингу та інших 

джерел. 

Стаціонарні підсистеми моніторингу вод транслюють одержувану від 

стаціонарних елементів інформацію на радіоприймальний пристрій берегового 

терміналу, де вона обробляється і в дискретному вигляді надходить в 

геоінформаційну систему (ГІС), створену на базі певних апаратно-програмних 

засобів. 

Сюди ж, на береговий термінал, надходить інформація від оперативних 

підсистем моніторингу, які реалізують спеціальні водні транспортні засоби з 

вимірювальними зондами, призначеними для виявлення емульсованих 

нафтових забруднень. 

На береговому терміналі також є радіопередавальні пристрої, за 

допомогою яких здійснюється управління стаціонарними та оперативними 

підсистемами моніторингу. У ГІС дані надходять не тільки від спеціалізованих 

підсистем моніторингу, але і від інших джерел інформації, наприклад, від 

штучних супутників землі (ШСЗ), авіаційних засобів, літаючих в прибережній 

зоні, що проходять кораблів і суден, а так само приватних плавзасобів. 

За допомогою ГІС ця інформація обробляється, формуються варіанти 

розвитку надзвичайної ситуації, викликаної потраплянням і поширенням 

антропогенного забруднення у водному середовищі, про що доповідається 

особі, що приймає рішення (ОПР). За рішенням ОПР здійснюються превентивні 

і ліквідаційні заходи [141]. 

Таким чином, пропонований детектор антропогенних забруднень у 

водному середовищі є ажурний металевий куб зі стороною 100 мм, всередині 
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якого кріпляться прямий (датчик ІІСЗ) і непрямий (СТТ – датчик) вимірювачі 

швидкості звуку. Він може використовуватися в двох варіантах. Перший – в 

якості вимірювального зонда, зануреного з будь-якого корабля або плавзасобу. 

Другий – як структурного елементу системи моніторингу вод, яка використовує 

навігаційний буй, віху або швартову бочку. Основний структурний елемент 

складається з занурюваної частини (вимірювальної гірлянди), кабель-троса і 

герметичного модулю, в якому розміщені блок живлення, основний процесор, 

радіопередавальний і радіоприймальний пристрої. 

 

 

4.3 Варіант системи оперативного контролю технологічних вод, що 

скидаються 

 

В основі будь-яких вимірювачів швидкості звуку використовуються 

п'єзоелектричні датчики, які призначені для перетворення швидкозмінного і 

імпульсного тиску в електричний сигнал і навпаки. Сьогодні існує досить 

велика кількість п'єзоелектричних датчиків використовуваних для реєстрації 

гідроакустичних хвиль. Це фінські датчик типу B-Band, голландські типу VST і 

AST, німецькі типу MI і безліч інших їх габарити порівнянні з копійчаною 

монетою і можуть бути використані для комплектації самих вимірників 

швидкості звуку. На світовому метрологічному ринку так само є досить велика 

кількість малогабаритних вимірювачів швидкості звуку, які мають досить 

високий клас точності при досить малих розмірах від однієї сигнальної коробки 

до п'яти – десяти. Тут габарити вимірників визначаються також сполучними 

роз'ємами, за допомогою яких датчик підключається до основного пристрою, до 

нього підводиться електричний струм і знімається прийнятий (перетворений) 

електричний сигнал. Як приклад можна привести імпульсний малогабаритний 

вимірювач швидкості звуку МА 400А1 російського виробництва і AZ 8901 

голландського. Вони мають приблизно однакові технічні параметри і габарити 

20 мм × 50 мм × 100 мм. Найбільший геометричний розмір 100 мм. Він 
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визначається вимірювальною базою між випромінювальними і приймальними 

п’єзоелементами. У герметичну капсулу вимірювача поміщений 

мікропроцесор, який управляє роботою вимірювального генератора, що генерує 

випромінюючий сигнал, а також здійснює первинну обробку даних і розраховує 

значення швидкості звуку. 

Необхідно також додати, що діапазон вимірюваних швидкостей цих 

пристроїв 1400 – 1600 м/с, абсолютна похибка ± 0,1 м/с, а відносна похибка або 

чутливість вимірювань ± 0,01 м/с. Варіант системи моніторингу вод, що 

скидаються представлений на рис. 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Схема системи оперативного контролю технологічних вод, що 

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

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

 

Цей пристрій може бути розміщено в трубі (водоводі) по якій 

здійснюється водоскид і підключено до центрального процесора (ноутбуку), де 

С2 

ПК 

С1 Сn 

. . . 

З1 З2 

Критичні значення 

Чиста вода 

1460 1470 1465 

С, м·с-1  
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буде здійснюватися відповідна реєстрація даних. Виконавши калібрування 

вимірювача для різних температур і концентрацій антропогенних домішок, 

будуть отримані діапазони «чистих» значень швидкості звуку. Будуть також 

отримані «критичні» значення швидкості звуку, відповідні 

граничнодопустимих концентрацій (ГДК) антропогенних домішок, і 

«закритичні» значення швидкості звуку, що перевищують ГДК [142]. 

Вимірювальні пристрої можуть також встановлюватися в колекторах, 

відстійних басейнах, інших конструкціях очисних споруд в залежності від 

масштабів виробництва та їх специфіки. 

Таким чином, система оперативного контролю технологічних вод, що 

скидаються включає набір акустичних вимірювальних пристроїв, встановлених 

в точках водозабору і водоскиду, які підключені по лініях телекомунікації до 

переносного комп'ютеру, де здійснюється реєстрація вимірів швидкості звуку, 

відповідно в чистій воді, а також в воді, що містить домішки вище і нижче ГДК. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Модернізована лабораторна установка, розміщена на науково-

дослідному судні в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному 

середовищі, передбачає монтаж непрямого вимірювача швидкості звуку на 

занурюваній платформі океанологічного комплексу. Це забезпечує одночасне 

вимірювання вторинних параметрів водного середовища, що реалізуються 

прямими і непрямими вимірами, які дозволяють виявляти об'ємні антропогенні 

забруднення, що поширюються у водному середовищі, і вжити заходів щодо 

недопущення екологічних катастроф на рекреаційному узбережжі. 

 

2. Пропонований детектор антропогенних забруднень у водному 

середовищі є ажурний металевий куб зі стороною 100 мм, всередині якого 
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кріпляться прямий (датчик ІІСЗ) і непрямий (СТТ – датчик) вимірювачі 

швидкості звуку. Він може використовуватися в двох варіантах. Перший – в 

якості вимірювального зонда, занурюваного з будь-якого корабля або 

плавзасобу. Другий – як структурний елемент системи моніторингу вод, яка 

використовує навігаційний буй, віху або швартову бочку. Основний 

структурний елемент складається з занурюваної частини (вимірювальної 

гірлянди), кабель-троса і герметичного модуля, в якому розміщені блок 

живлення, основний процесор, радіопередавальний і радіоприймальний 

пристрої. 

 

3. Система оперативного контролю технологічних вод, що скидаються 

включає набір акустичних вимірювальних пристроїв, встановлених в точках 

водозабору і водоскиду, які підключені по лінії телекомунікації до переносного 

комп'ютеру, де здійснюється реєстрація вимірів швидкості звуку, відповідно в 

чистій воді, а також в воді, що містить домішки вище і нижче 

граничнодопустимих концентрацій. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Вирішено важливе завдання у сфері цивільного захисту – розроблені 

пропозиції щодо попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі 

шляхом своєчасного виявлення об'ємних антропогенних забруднень, що 

потрапляють у воду. 

В результаті виконаного дисертаційного дослідження отримані наступні 

висновки. 

1. Аналіз наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі, показує, що наростаючий 

обсяг і інтенсивність антропогенного впливу на водне середовище, не 

дивлячись на унікальні властивості самоочищення і відновлення Світового 

океану, вимагають розробки спеціальних заходів по боротьбі з антропогенними 

забрудненнями. Ефективність цих заходів визначається, головним чином, 

своєчасним виявленням антропогенного впливу. Підібраний або створений за 

певними класифікаційними ознаками засіб, який може своєчасно виявити 

антропогенні домішки у водному середовищі, дозволить створити систему 

виявлення забруднень на підприємствах і виробництвах, що забезпечить 

попередження аварій, катастроф та інших екологічних надзвичайних ситуацій. 

Тому ключовим завданням дисертаційного дослідження є розробка 

пропозицій щодо попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водне середовище. 

2. Головна особливість швидкості поширення пружних коливань у воді як 

вторинної фізичної характеристики водного середовища полягає в тому, що при 

внесенні антропогенної об'ємної домішки у водне середовище будуть 

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

швидкості звуку, виконуваними прямими методами вимірювань. У той же час 
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вимірювання швидкості звуку, що виконуються за непрямими методами, не 

реагуватимуть на наявність антропогенного забруднення. 

Розроблено математичну модель виявлення об'ємних антропогенних 

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

аналітичних залежностей. Перша показує різницю результатів одночасно 

виконаних вимірювань швидкості звуку прямим і непрямим методами, 

величина якої пропорційна концентрації антропогенної домішки в 

досліджуваному одиничному об’ємі водного середовища. Друга залежність 

описує процес отримання достовірної інформації про значення вимірюваної 

величини за певний проміжок часу, як відношення дисперсії (середнє 

відхилення) вимірюваної величини до похибки її вимірювання. 

3. Результати експериментів, виконані на зібраній лабораторній 

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

прямого і непрямого вимірювачів швидкості звуку практично не відрізняються. 

Поява антропогенної домішки призводить до відмінностей в показаннях прямих 

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

адекватність теоретично розробленої математичної моделі виявлення об'ємних 

антропогенних забруднень, що потрапляють у воду. 

Результати всіх експериментів укладаються в довірчі інтервали, 

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

зробити обґрунтований висновок, що розроблена математична модель є 

достовірною. 

4. Запропоновано варіанти технічної реалізації розробленої математичної 

моделі в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, викликаних 

потраплянням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі. 

Перший – модернізована лабораторна установка, яка розміщена на 

науково-дослідному судні. Вона забезпечить одночасне вимірювання 

вторинних параметрів водного середовища, що реалізуються прямими і 

непрямими вимірами, які дозволять виявити об'ємні антропогенні забруднення, 
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що поширюються у водній товщі, і вжити заходів щодо недопущення 

екологічних катастроф на рекреаційному узбережжі. 

Другий – детектор антропогенних забруднень у водному середовищі. Він 

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

всередині якого кріпляться прямий і непрямий вимірювачі швидкості звуку. Він 

може використовуватися в якості вимірювального зонда, занурюваного з будь-

якого корабля або плавзасобу, чи в якості структурного елементу системи 

моніторингу вод, яка використовує навігаційний буй, віху або швартовну 

бочку. 

Третій – система оперативного контролю скидання технологічних вод, 

яка включає набір акустичних вимірювальних пристроїв, встановлених в точках 

водозабору і водоскиду. Ці пристрої підключені по лінії телекомунікації до 

комп'ютеру, де здійснюється реєстрація вимірів швидкості звуку, відповідно у 

чистій воді, а також у воді, що містить домішки вище і нижче 

граничнодопустимих концентрацій. 
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джерел про наслідки надзвичайних ситуацій, викликаних поширенням 

антропогенних забруднень у водному середовищі 

2. Іванов Є. В. Шкода внаслідок виникнення надзвичайної ситуації і 

розрахунок збитків від втрати деревини та лісових ресурсів. / Є. В. Іванов, 

О. Є. Васюков // Проблеми охорони навколишнього середовища та екологічної 

безпеки: Збірник наукових праць. Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем. – Харків: 2015, Випуск XXXVII. – С. 135–142. 

Особисто здобувачем виконано аналіз наслідків надзвичайних ситуацій, 

викликаних поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, що входять до 

міжнародних наукометричних баз  

3. Иванов Е. В. К вопросу расчета массы загрязняющего вещества при 

определении экологического ущерба от чрезвычайных ситуаций вследствие 

загрязнения водных ресурсов / А. Е. Васюков, Е. В. Иванов, В. М. Лобойченко, 

Е.А. Варивода // Проблеми надзвичайних ситуації: Збірник наукових праць 

НУЦЗ України. – Харків: НУЦЗ. – 2013, Випуск 18. – С. 33–41. 

Особисто здобувачем проведена обробка результатів експерементів 
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4. Іванов Є. В. Разработка математической модели обнаружения 

объемных антропогенных загрязнений воды / В. А. Андронов, 

М. М. Дивизинюк, Е. В. Иванов, Е. А. Рыбка, А. П. Сулима // Проблеми 

надзвичайних ситуації: Збірник наукових праць НУЦЗ України. – Харків: 

НУЦЗ. – 2019, Вип. 30. – С. 4–26. 

Особисто здобувачем розроблено математичну модель виявлення 

об'ємних антропогенних забруднень, що потрапляють у воду 

5. Іванов Є. Перевірка достовірності пропозицій щодо захисту морських 

об'єктів критичної інфраструктури від техногенних надзвичайних ситуацій / О. 

Азаренко, Ю. Гончаренко, М. Дівізінюк, Є. Іванов, А. Фаррахов // Науково-

технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи 

захисту інформації в Україні». – Київ: Державна служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації України НТУУ «КПІ», 2019. – Вип. 2 (38). – С. 82–87. 

Особисто здобувачем виконані теоретичні дослідження розробленої 

математичної моделі і проведена статистична обробка результатів 

експериментів 

6. Іванов Є. В. Комп’ютерне моделювання параметрів водного 

середовища за допомогою окремого модулю програмного комплексу flow vision 

/ І. М. Плюта, В. О. Тищенко, С. А. Єременко, Є. В. Іванов // Проблемы 

пожарной безопасности: Сборник научных трудов. – 2019. Выпуск 46. – С. 137–

142. 

Особисто здобувачем запропоновано новий підхід в розгляді 

закономірностей зміни фізичних властивостей водного середовища при 

наявності антропогенних домішок 

7. Іванов Є. В. Пропозиції щодо запобігання надзвичайних ситуацій, 

викликане поширенням антропогенних забруднень у водній середовищі / 

О. В. Азаренко, Ю. Ю. Гончаренко, М. М. Дівізінюк, Є. В. Іванов, 

В. І. Мирненко, О. В. Фаррахов // Social development & Security. – № 2019. – 

№ 9 (4). – С. 165–181. 
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Особисто здобувачем розроблені варіанти технічної реалізації створеної 

математичної моделі в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

викликаних поширенням антропогенних забруднень у водній середовищі 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

8. Пат. 101700 України, МПК G01N 27/00 (2015.01) Спосіб експрес-

ідентифікації водних розчинів / Васюков О.Є., Лобойченко В.М., Лозовий А.І., 

Іванов Є.В.; патентовласник Національний університет цивільного захисту 

України. – № u 2015 03182 від 25.09.2015. 

Особисто здобувачем виконані теоретичні дослідження і проведено 

статистичну обробку результатів експериментів 

9. Пат. 101077 України, МПК G01N 27/00 (2016.01) Спосіб експрес-

ідентифікації водних розчинів середньої та високої мінералізації / 

Лобойченко В.М., Васюков О.Є., Іванов Є.В., Сабадаш В.В.; патентовласник 

Національний університет цивільного захисту України. – № u 2016 05614 від 

24.05.2016. 

Особисто здобувачем виконані теоретичні дослідження і проведено 

статистичну обробку результатів експериментів 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

10. Іванов Є. В. Ідентифікація води природніх джерел, яка 

використовується при пожежогасінні / Є. В. Іванов, В. М. Лобойченко, 

О. Є. Васюков, С. П. Буштець // Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки». 

4 грудня 2015 року, м. Харків. – С. 13–14. (форма участі – очна) 

Особисто здобувачем запропоновано новий підхід в розгляді 

закономірностей зміни фізичних властивостей водного середовища  

11. Иванов Е. В. Значение аналитического контроля объектов 

окружающей среды для оценки ущерба от последствий чрезвычайных 



162 

 

ситуацій / А. Е. Васюков, В. М. Лобойченко, Е. В. Иванов, Г. В. Ипати, 

В. А. Предко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки». 6 грудня 

2013 року, м. Харків. – С. 91–93. (форма участі – очна) 

Особисто здобувачем виконано аналіз літературних та інформаційних 

джерел про наслідки надзвичайних ситуацій 

12. Іванов Є. В. Щодо використання коефіцієнта ідентифікації для 

аналітичного контролю якості вод з постійним мінеральним складом / В. М. 

Лобойченко, О. Є. Васюков, Є. В. Іванов // Тези доповідей Київської 

Конференції з аналітичної хімії «Сучасні Тенденції». 18-22 жовтня 2016 року, 

м. Київ. – С. 112. (форма участі – заочна) 

Особисто здобувачем розроблені варіанти технічної реалізації в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі 

13. Иванов Е.В. Некоторые особенности развития и протекания 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера / А.Е. Васюков, Е.В. Иванов // 

Збірка матеріалів першої міжвузівської науково-методичної конференції 

«Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях». 

21 листопада 2012, м. Харків. – С. 18–20. (форма участі – очна) 

Особисто здобувачем розроблені варіанти технічної реалізації в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потраплянням і 

поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі 

14. Іванов Є. В. Запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного 

характеру на об’єктах критичної інфраструктури шляхом раннього виявлення 

загроз / Р. Г. Мелещенко, Є. В. Іванов // Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи 

забезпечення цивільного захисту». 10-11 квітня 2019 року, м. Харків. – С. 36. 

(форма участі – очна). 

Особисто здобувачем розроблені варіанти технічної реалізації в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій 
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