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Метою роботи є розробка інженерно-технічних методів попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних 

об’єктах, в інтересах їх не розповсюдження та переростання на більш значні 

рівні поширення. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних 

завдань:  

1. Проаналізувати світові тенденції попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно – небезпечних об’єктах. 

2. Розглянути стан та особливості попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах.  

3. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру унаслідок пожежі з осередком виникнення 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту.  

4. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення зовні потенційно-

небезпечного об’єкту. 

5. Перевірити достовірність розроблених математичних моделей та 

ефективність інженерно-технічних методів.  

6. Запропонувати пропозиції з впровадження розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методів. 
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Для розв’язання поставлених завдань застосовувались методи 

системного аналізу, теорії ймовірностей, математичної статистики, 

фрактального аналізу, спектрального аналізу, теорії акустичних систем, 

теорії прийняття рішень, математичного та імітаційного моделювання. 

У першому розділі роботи проаналізовані світові тенденції вирішення 

питання попередження надзвичайних ситуацій внаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об’єктах та визначено: по-перше, причини що 

призводять до виникнення надзвичайних ситуацій подібного характеру 

мають чітко виразні внутрішні або зовнішні ознаки, отже, ефективні методи 

протидії повинні бути сформовані за принципом їх впливу на осередок 

всередині або зовні потенційно-небезпечного об’єкту; по-друге, існуючі 

методи та системи попередження надзвичайних ситуацій внаслідок пожежі 

на потенційно-небезпечних об’єктах мають суттєві функціональні недоліки 

та недостатню ефективність ідентифікації осередку надзвичайної ситуації, як 

всередині так і зовні об’єкту, отже, розроблені інженерно-технічні методи 

попередження надзвичайних ситуацій повинні базуватися на інноваційних 

підходах щодо ідентифікації осередку небезпеки, насамперед заснованих на 

ефекті акустичної емісії. 

У другому розділі, розглянуті існуючі підходи з попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних 

об'єктах й показано, що вони мають істотні системні протиріччя. 

Запропоновано усунення означених протиріч по-перше, шляхом 

ідентифікації природи виникнення ініціюючих чинників небезпеки 

надзвичайних ситуацій внаслідок пожежі на потенційно-небезпечних 

об’єктах з подальшим поділом на внутрішні групи, де домінуючими є 

чинники техногенного походження та зовнішні - де домінуючими є чинники 

природного походження. По-друге, за рахунок розробки та застосування 

нових інженерно-технічних методів, що спираються на можливості сучасних 

технологій контролю акустичного випромінювання осередку небезпеки. 
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У третьому розділі, на основі розробленої математичної моделі 

ідентифікації акустичних образів небезпеки поширення надзвичайної 

ситуації унаслідок загоряння всередині потенційно-небезпечного об’єкту 

розроблено відповідний інженерно-технічний метод попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту, який призначено для попередження надзвичайної ситуації за 

інтегральним наслідком з метою не допущення переростання останньої на 

більш високий рівень поширення небезпеки. Його використання передбачає 

виконання восьми процедур, а саме: збір та систематизація даних; 

формалізація систематизованих даних; розв’язання окремої задачі з 

розміщення пристроїв контролю акустичного випромінювання осередку 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

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

небезпек осередку надзвичайних ситуацій внаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту; розв’язання окремої задачі порівняння 

акустичних образів осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту з еталоном небезпек; прийняття 

управляючого рішення; аналіз ефективності процесу попередження 

надзвичайної ситуації внаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту після застосування штатних засобів попередження; застосування 

акустичного контролю процесу поширення надзвичайної ситуації внаслідок 

пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

У четвертому розділі, на основі математичної моделі ідентифікації 

акустичних образів небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок 

загоряння зовні потенційно небезпечного об’єкту розроблено інженерно-

технічний метод попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

зовні потенційно небезпечного об’єкту, який призначено для попередження 

надзвичайної ситуації за інтегральним наслідком в інтересах не переростання 

останньої на більш високий рівень поширення небезпеки. Його використання 

передбачає виконання дев’яти процедур, а саме: збір та систематизація 
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даних; формалізація систематизованих даних; розв’язання окремої задачі з 

формування діапазону застосування когнітивного робота контролю 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні 

потенційно небезпечного об'єкту; розв’язання окремої задачі з формування 

акустичних образів небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі зовні потенційно небезпечного об'єкту; розв’язання окремої задачі 

порівняння акустичних образів небезпек осередку надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі ззовні потенційно небезпечного об'єкту з використанням 

евристичних алгоритмів; застосування стабілізації системи пристроїв 

формування акустичного образу осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі ззовні потенційно небезпечного об’єкту; застосування компенсації 

викривлення акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі ззовні потенційно небезпечного об'єкту; застосування посилення 

акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні 

потенційно небезпечного об’єкту; прийняття управляючого рішення. 

У п’ятому розділі наведено результати перевірки достовірності 

розроблених математичних моделей та достовірності результатів 

розрахунків, виконаних з застосуванням створених інженерно-технічних 

методів. Описано розробку та виготовлення 2 лабораторних установки для 

відтворення фізичної моделі попередження надзвичайних ситуацій внаслідок 

пожежі всередині та зовні потенційно-небезпечного об’єкту, які у підсумку 

дозволяють реалізувати систему прийняття рішень з використанням 

прикладного програмного забезпечення. Результати виконаних 

експериментів укладаються в довірчі інтервали, розраховані за критерієм 

Стьюдента з надійністю 0,95, що підтверджує достовірність розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методів. 

У шостому розділі наведено пропозиції, щодо використання 

розроблених інженерно-технічних методів попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком як всередині, так і зовні об’єктів, на 

всіх потенційно-небезпечних об’єктах різної форми підпорядкування та 
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власності в інтересах попередження надзвичайних ситуацій відповідного 

характеру і підвищення ефективності та оптимізації заходів з профілактики їх 

виникнення на об’єктах.  

Ключові слова: надзвичайна ситуація, попередження надзвичайних 

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

акустична емісія. 
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вещества в зоне очага возгорания / А. А. Левтеров // Проблемы пожарной 

безопасности. - 2019. - Вып. 45. - С. 92-97. (Стаття у міжнародних 

наукометричних базах Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, 

Research Bib, Google Scholar). 

11. Лєвтєров О.А. Розробка математичної моделі попередження 

надзвичайних ситуаций унаслідок пожежі з осередком виникнення зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту / О. А. Левтеров //  Комунальне 

господарство міст. 2019. Вып. 152. С. 233-238. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України, включеному доміжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus та Ulrich's Periodicals Directory) 

  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16759362442572419840&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16759362442572419840&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=7015912834881128707&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=7015912834881128707&btnI=1&hl=ru
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Статті у наукових фахових виданнях України: 

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

процесса проведения работ по проектированию автоматических систем 

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

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

України) 

Особисто здобувачем виконано розробку програмних засобів по 

автоматизації систем пожежегасіння, на базі яких проведено системний 

аналіз ефективності застосування існуючих систем деструкції осередку 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі. 

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

комплекса по расчету и оптимальному выбору аварийных вентиляционных 

систем. Проблеми надзвичайних ситуацій. - Сб. науч. тр. - Харьков: АЦЗУ 

2006. – Вып. 3. – С. 138-144 (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано розробку керуючих алгоритмів та 

програмних засобів їх реалізації з розрахунку параметрів аварійних систем 

видалення наслідків надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об'єктах. 

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

программного обеспечения при проектировании автоматизированных систем 

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

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

виданні України) 

Особисто здобувачем виконано аналіз надійності та ефективності  

керуючих алгоритмів систем ідентифікації осередку виникнення 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі. 

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

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

безопасности. - Сб. наук. тр. - Харьков: УГЗУ 2008. –  Вип. 23 -С. 61-68 

(Стаття у науковому фаховому виданні України)  
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Особисто здобувачем виконано аналіз щодо автентичності методики 

та ефективності її застосування на всередині та зовні потенційно-

небезпечних об'єктів. 

16. Левтеров А.А. Особливості застосування комп'ютерних 

технологій в підготовці спеціалістів органів дізнання державного 

пожежного нагляду МНС України /Ю. Климчук, О. Лєвтєров // Новий 

колегіум. -Х.:ПФ "Колегіум". –2010 – № 6 – С.51-55. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України). 

Особисто здобувачем виконано розробку керуючих алгоритмів, 

процедур та програмних засобів щодо підготовки, як персоналу потенційно-

небезпечних об'єктів, так і фахівців підрозділів ДСНС до дій в умовах 

надзвичайної ситуацій унаслідок пожежі. 

17. Левтеров А.А. Система мобильного мониторинга чрезвычайной 

ситуации с использованием беспилотных летательных аппаратов / Проблеми 

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

(Стаття у науковому фаховому виданні України) 

18. Левтеров А.А. Использование системы мобильного мониторинга с 

беспилотным летательным аппаратом для оценки характеристик выброса 

опасного химического вещества / А.А. Левтеров, А.Ю. Кирочкин / Проблеми 

надзвичайних ситуацій / Збірка наукових праць. –2012. – Вип. 15. – С.72-77. 

(Стаття у науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем розроблено керуючі алгоритми та програмні 

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

НС техногенного характеру зовні ПНО, виконано експериментальні 

дослідження.  

19. Левтеров А.А. Оценка информационной безопасности и 

надежности программных средств органов и подразделений ГСЧС / 

А.А. Левтеров / Проблеми надзвичайних ситуацій / Збірка наукових праць. –

2015. –Вип. 21. –С .46-51. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90$
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9867059720577946055&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9867059720577946055&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9867059720577946055&btnI=1&hl=ru
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20. Левтеров А.А. Прогнозирование чрезвычайной ситуации 

природного характера с использованием генетических алгоритмов / 

А.А. Левтеров / Проблеми надзвичайних ситуацій/ Збірка наукових праць.–

2015. – №22. – С.84-92. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

21. Левтеров А.А. Формирование базы данных термодинамических 

свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой 

фазе (часть 1)  / А.М. Левтеров, А.А. Левтеров, Л.И. Левтерова // Вісник 

Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Математичне 

моделювання в техніці та технологіях. - 2016. - № 6. - С. 30-37. (Стаття у 

науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано розробку алгоритмів та методики 

проведення експерименту та отримані термодинамічні характеристики 

горіння осередку надзвичайної ситуацій, яка містить техногенне 

навантаження органічного походження. 

22. Левтеров А.А. Расчет MEL-коэффициентов звукового спектра для 

модуля идентификации голосовых команд управления мобильным роботом / 

А.А. Левтеров, Ю.А. Нечитайло, М.А. Лычман // Технология 

приборостроения. - 2017. - № 2. - С. 36-39. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України) 

Особисто здобувачем виконано розробку алгоритму розрахунку MEL-

коефіцієнтів звукового спектру в умовах виникнення та поширення НС 

унаслідок пожежі на ПНО. 

 

Патенти: 

 

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

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

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

25.07.2018. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16223154624752640406&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16223154624752640406&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8727265941257736508&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8727265941257736508&btnI=1&hl=ru
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Особисто здобувачем виконано розробку методики раннього виявлення 

загоряння в осередку НС на основі аналізу акустичних образів, запропоновано 

формулу патенту. 

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

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

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

Особисто здобувачем виконано розробку методики та розрахунок 

параметрів акустичного впливу на осередок пожежі, запропоновано 

формулу патенту. 

 

Статті у наукових виданнях України: 

 

25. Левтеров А.А. Особенности интеллектуальных гибридных систем 

мобильного робота / А.А. Левтеров, Ю.А. Нечитайло, Е.Г. Степанова - 

Технология приборостроения. –2015. – №1. – С.66-68. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано аналіз можливостей застосування 

інтелектуальних гібридних систем мобільних роботів для дій в умовах НС 

унаслідок пожежі на ПНО. 

26. Лєвтєров О.А. Побудова системи поведінки когнітивного робота 

на основі еволюційних алгоритмів / О.А. Лєвтєров, Ю.А. Нечитайло, 

О.Г. Степанова . Технология приборостроения. –2016. – №2. – С.77-80. 

(Стаття у науковому фаховому виданні України)  

Особисто здобувачем розроблено керуючий алгоритм поведінки 

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

27. Левтеров А.А. Использование эффекта акустической эмиссии при 

раннем обнаружении возгорания целлюлозосодержащих материалов 

объектовой подсистемой универсальной системы мониторинга 

чрезвычайных ситуаций в Украине / А.А. Левтеров, В.В. Тютюник, В.Д. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8727265941257736508&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8187255594265782732&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8187255594265782732&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9614855724274762759&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9614855724274762759&btnI=1&hl=ru
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90$
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Калугин, С.В. Ольховиков // Прикладная радиоэлектроника. - 2017. - Т. 16. –

№ 1-2. - С. 23-40. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано розробку методики раннього виявлення 

загоряння в осередку НС на основі аналізу акустичних образів. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

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

Программный комплекс расчета систем пожаротушения с выбором схем 

размещения оросителей. Шляхи автоматизації, інформатизації та 

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

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

Особисто здобувачем виконано розробку програмних засобів 

розрахунку систем пожежегасіння. 

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

оптимального выбора оборудования для систем аварийного удаления 

продуктов горения. Застосування інформаційних технологій для підвищення 

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

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

Особисто здобувачем виконано аналіз ефективності методики 

розрахунку параметрів окремих елементів видалення продуктів горіння з 

осередку НС. 

30. Левтеров А.А. Повышение эффективности пожаротушения при 

Использовании справочной системы по  Пожаровзрывоопасным свойствам 

веществ и материалов. – пожаротушение: / Пожаротушение: Проблемы, 

технологии, инновации Материалы III международной научно-практической 

конференции 20-21 марта Часть 1 (секции 1–2). Академия ГПС МЧС России. 

Mосква. 2014. С.40-41 (Форма участі – заочна) 

31. Левтеров А.А. Определение целевой функции оптимального 

размещения пунктов дистанционного мониторинга с применением 
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эволюционных вычислений / МАТЕРІАЛИ 18 Всеукраїнської науково-

практичної конференції рятувальників «Сучасний стан цивільного захисту 

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

11-12 жовтня 2016 року, с.190-193. (Форма участі – очна) 

32. Левтеров А.А. Идентификация акустических спектров 

высокотемпературных реакций окисления / «Информационные управляющие 

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

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

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

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

Материалы международной конференции "Чрезвычайные ситуации и 

проблемы безопасности". Баку. Азербайжан, Академия МЧС Республики 

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

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

эффекта акустической эмиссии. Сучасний стан цивільного захисту України 

та перспективи розвитку : Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. – м. Київ, 9-10 жовт. 2018 р. − Київ: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – C.257-260. (Форма участі – очна). 

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

методу попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком усередині об'єкту контролю. / Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах 

роботи на техногенно небезпечних об’єктах».– ХНАДУ. Харків.– 2019 

(Посвідчення УкрІНТЕІ № 672 від 20 грудня 2018 р.). – С. 175-178. (Форма 

участі – очна). 

36. Левтеров А.А., Калугин В.Д., Тютюник В.В. Исследование 

процесса горения целлюлозосодержащих материалов с помощью эффекта 

акустической эмиссии Пожежна безпека: проблеми та перспективи: збірник 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90$
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тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. ‒ Х.: НУЦЗУ. 

– 2018. – C. 53-55. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем виконано дослідження процесу ідентифікації 

целюлозомістких матеріалів за ефектом акустичної емісії.  

37. Левтеров А.А. Алгоритм идентификации горящего вещества по 

акустическому излучению реакции горения / Третя міжнародна науково-

технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології». 
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ABSTRACT 

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

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

scientific work on the rights of the manuscript. 

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

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

Ukraine, SES of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

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

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

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

Achieving this purpose involves solving the following tasks: 

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

result of a fire at potentially hazardous facilities. 

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

situations as a result of a fire at potentially hazardous facilities. 

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

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

facilities. 

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

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

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

effectiveness of engineering methods. 

6. Suggestions for the implementation of developed mathematical models 

and engineering methods are recommended to be offered. 

Methods of system analysis, probability theory, mathematical statistics, 

fractal analysis, spectral analysis, acoustic systems theory, decision theory, 

mathematical and simulation modeling have been applied to solve these problems. 

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

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

It was determined: firstly, the causes leading to emergencies of this nature have 
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clearly expressive internal or external reason. Therefore, countermeasures should 

be formed on the principle of their influence on the seat inside or outside the 

potentially hazardous facility; secondly, existing methods and systems of 

emergency prevention as a result of fire at potentially hazardous facilities have 

significant functional deficiencies and insufficient efficiency of identification of 

the emergency seat, both inside and outside the facility. Therefore, engineering and 

technical methods of emergency prevention should be based on innovative 

approaches to the identification of the hazard seat based on the effect of acoustic 

emission. 

In the second chapter existing approaches for the prevention of emergencies 

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

have significant systemic contradictions that have been shown. Elimination of 

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

occurrence of initiating hazard factors for emergencies as a result of a fire at 

potentially hazardous facilities, followed by division into internal groups, where 

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

natural origin are dominant. Secondly, due to the development and application of 

new engineering methods, those rely on the capabilities of modern technologies for 

control the acoustic radiation of the hazard seat. 

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

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

inside a potentially hazardous facility an appropriate engineering method has been 

developed to prevent emergencies resulting from potentially hazard inside the 

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

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

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

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

separate purpose for the placement of acoustic radiation monitoring devices in 

emergency cells due to a fire inside a potentially hazardous facility; solving a 

separate purpose of forming acoustic images of the hazards of emergency 
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organization as a result of a fire inside a potentially dangerous object; solving a 

separate purpose of comparing acoustic images of an emergency cell due to a fire 

inside a potentially dangerous object with a hazard standard; managerial decision 

making; analysis of the effectiveness of the process preventing an emergency as a 

result of a fire inside a potentially hazardous facility after the use of standard 

means of warning; the use of acoustic control of the emergency spread process as a 

result of a fire inside a potentially hazardous facility. 

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

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

potentially dangerous object from the outside, an engineering and technical method 

for preventing emergencies due to a fire outside a potentially dangerous object has 

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

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

Using this method involves performing nine procedures, namely: collection and 

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

problem of forming the range of application of cognitive robot system to control 

the hazard of the spread of an emergency as a result of a fire from outside a 

potentially hazard facility; solving a separate purpose of forming acoustic images 

of dangers in the midst of an emergency as a result of a fire outside a potentially 

hazardous facility; solving a separate purpose of comparing acoustic images of 

hazards in the midst of an emergency as a result of a fire from outside a potentially 

dangerous facility using heuristic algorithms; the use of stabilization system of 

devices for the formation of an acoustic image of the focus of an emergency as a 

result of a fire from outside a potentially dangerous object; applying compensation 

for the distortion of the acoustic spectrum to the seat of an emergency as a result of 

a fire from outside a potentially hazardous facility; the use of amplification of the 

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

potentially hazardous facility; managerial decision making. 

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

mathematical models and the reliability of the results of the calculations performed 
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using the created engineering and technical methods were presented. The design 

and manufacture of 2 laboratory units to reproduce the emergency physical model 

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

have been described. 

These units allow implement a decision-making system using application 

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

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

validity of the developed mathematical models and engineering techniques. 

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

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

at all potentially hazardous facilities of various forms of subordination and 

property in the interests of preventing emergencies of the appropriate nature and 

improving the efficiency and optimization of their prevention measures 

occurrences have been cited. 

Keywords: emergency, emergency prevention, potentially hazardous object, 

engineering method, acoustic emission. 
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The possibility of using intelligent hybrid systems of mobile robots for 

actions in the event of an emergency due to a fire in the air defense system was 

performed personally by the applicant. 

26. Levterov A.A., Nechitailo J.A., Stepanova E.G. (2016) Pobudova 

sistemi povedinki kognitivnogo robota na osnovi evolyucijnih algoritmiv [Building 

a system of cognitive behavior based on evolutionary algorithms] / Technologia 

poriborostroenia – Instrument-making technology.– issue 2. pp.77-80. (Article in 

the scientific edition of Ukraine)  

Development a control algorithm for the behavior of a cognitive robot for 

actions in the context of an emergency as a result of a fire at the potentially 

hazardous facility. 

27. Levterov A.A., Tiutiunik V.V., Kalugin V.D., Olhovikov S.V. 

(2017) Ispolzovanie effekta akusticheskoj emissii pri rannem obnaruzhenii 

vozgoraniya cellyulozosoderzhashih materialov obektovoj podsistemoj 

universalnoj sistemy monitoringa chrezvychajnyh situacij v Ukraine [Elektronnij 
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resurs] [The use of the effect of acoustic emission in the early detection of ignition 

of cellulose-containing materials by the object subsystem of the universal system 

for monitoring emergency situations in Ukraine [Electronic resource] / Prikladnaya 

radioelektronika – Applied Radio Electronics - Т. 16. –issue 1-2. - pp. 23-

40. (Article in the scientific edition of Ukraine) 

The method of early detection of ignition in the seat of the emergency based 

on the analysis of acoustic images. 

 

Scientific articles certifying the approbation of the dissertation materials: 

 

28. Levterov A.A., Grinchenko E.N., Sidorenko S.V., Shevchenko R.I. 

(2004) Programmnyj kompleks rascheta sistem pozharotusheniya s vyborom shem 

razmesheniya orositelej.[A software package for calculating fire extinguishing 

systems with a choice of irrigation placement schemes] Shlyahi avtomatizaciyi, 

informatizaciyi ta komp’yuterizaciyi diyalnosti MNS Ukrayini. Tez. dopov. NTK. 

– Slots of automation, information and that computer’s dyalnosti MNS of Ukraine. 

Thes. special stages. NTK. - Kharkiv. ACDU. -.pp. 27-29 (Form of participation – 

full-time). 

Development of software for calculation of fire extinguishing systems 

29. Levterov A.A., Shevchenko R.I. (2006) Avtomatizaciya processa 

optimalnogo vybora oborudovaniya dlya sistem avarijnogo udaleniya produktov 

goreniya [Automation of the process of optimal equipment selection for emergency 

removal of combustion products.]. / Zastosuvannya informacijnih tehnologij dlya 

pidvishennya efektivnosti upravlinnya u sferi civilnogo zahistu. Tez. dopov. NTK. 

– Applied information technologies for increased efficiency of management in the 

sphere of civil society. Thes. special stages. NTK. - Kharkiv. ACDU. –pp. 88-91 

(Form of participation – full-time) 

The efficiency of the method of calculating the parameters of the individual 

elements of the removal of combustion products from the seat of the emergency. 
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30. Levterov A.A. (2014) Povyshenie effektivnosti pozharotusheniya pri 

Ispolzovanii spravochnoj sistemy po Pozharovzryvoopasnym svojstvam veshestv i 

materialov [Improving the efficiency of firefighting when using the help system on 

Fire and explosion hazard properties of substances and materials]. – 

pozharotushenie: Problemy, tehnologii, innovacii Materialy tretej mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii 20-21 marta Chast 1 (sekcii 1–2) – Fire 

fighting: Problems, technologies, innovations Materials of the third international 

scientific and practical conference March 20-21 Part 1 (sections 1-2).  Moscow. – 

State Fire Academy of MES Russia. pp. 40-41. (Form of participation extramural) 

31. Levterov A.A. (2016) Opredelenie celevoj funkcii optimalnogo 

razmesheniya punktov distancionnogo monitoringa s primeneniem evolyucionnyh 

vychislenij [Determination of the objective function of the optimal placement of 

remote monitoring points using evolutionary computing] / MATERIALI 18 

Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi ryatuvalnikiv «Suchasnij stan 

civilnogo zahistu Ukrayini: perspektivi ta shlyahi do yevropejskogo prostoru», – 

Materials 18 All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Rescuers 

“Current State of Civil Defense of Ukraine: Prospects and Ways to the European 

Space. Kiyiv: IDUCZ .–11-12 october. - pp.190-193. (Form of participation – full-

time) 

32. Levterov A.A. (2018) Identifikaciya akusticheskih spektrov 

vysokotemperaturnyh reakcij okisleniya [Identification of Acoustic Spectra of 

High-Temperature Oxidation Reactions] / «Informacionnye upravlyayushie 

sistemy i tehnologii» (IUST-ODESSA-2018). Materialy VII Mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii, 17 – 18 sentyabrya 2018 – Information Control 

Systems and Technologies” (IUST-ODESSA-2018). Materials of the VII 

International Scientific and Practical Conference, September 17 - 18,– Odessa - 

pp. 50-53. (Form of participation – extramural) 

33. Levterov A.A. (2018) Akusticheskij metod obnaruzheniya ochaga 

pozhara [Acoustic method for detecting a fire source] / Materialy mezhdunarodnoj 

konferencii "Chrezvychajnye situacii i problemy bezopasnosti" Baku. 
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Azerbajzhan, Akademiya MChS Respubliki Azerbajdzhan – Materials of the 

international conference "Emergencies and Security Issues". Baku. Azerbaijan, 

Academy of the Ministry of Emergencies of the Republic of Azerbaijan, Baku.– 

pp.118-120. [in Azerbaijan] (Form of participation – extramural). 

34. Levterov A.A. (2018) Sposob obnaruzheniya ochaga vozgoraniya na 

osnove effekta akusticheskoj emissii [The Method for detecting a source of 

ignition based on the effect of acoustic emission] / Suchasnij stan civilnogo zahistu 

Ukrayini ta perspektivi rozvitku : Materiali 20 Vseukrayinskoyi naukovo-

praktichnoyi konferenciyi, 9-10 zhovt.. – Today's stand for a civilian defense of 

Ukraine and prospect of development: Materials 20 All-Ukrainian scientific-

practical conference. - 9-10 october, Kiyiv.- Vidavnichij dim «Gelvetika» – 

Publishing house «Gelvetika, - pp.257-260. (Form of participation – full-time). 

35. Levterov O.A. (2019) Rozrobka akustichnogo inzhenerno–tehnichnogo 

metodu poperedzhennya ta likvidaciyi naslidkiv nadzvichajnih situacij unaslidok 

pozhezhi z oseredkom useredini ob'yektu kontrolyu [Development of the acoustic 

engineering-technical method of advancement and improvement of the supervision 

of the situation with the supervision of the middle of the control.] / Materiali 

Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi internet konferenciyi zdobuvachiv vishoyi 

osviti i molodih uchenih «Metrologichni aspekti prijnyattya rishen v umovah 

roboti na tehnogenno nebezpechnih ob’yektah» – Materials of the All-Ukrainian 

scientific-practical Internet conference of public health and young students 

“Metrological aspects have taken a decision in the minds of robots on 

technologically non-public objects”.– HNADU. Kharkiv.– 2019 (Posvidchennya 

UkrINTEI № 672 vid 20 grudnya 2018 r.). – pp. 175-178. (Form of participation – 

full-time). 

36. Levterov A.A., Kalugin V.D., Tiutiunik V.V. (2018) Issledovanie 

processa goreniya cellyulozosoderzhashih materialov s pomoshyu effekta 

akusticheskoj emissii [Investigation of the burning process of cellulose-containing 

materials using the effect of acoustic emission] / Pozhezhna bezpeka: problemi ta 

perspektivi: zbirnik tez dopovidej Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi 
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konferenciyi. – Fire defence: problems and perspectives: an overview of all-

Ukrainian scientific-practical conferences. ‒ Kharkiv.: NUCZU. – pp. 53-55. 

(Form of participation – full-time). 

The process of identification of cellulosic materials by the effect acoustic. 

37. Levterov A.A. (2019) Algoritm identifikacii goryashego veshestva po 

akusticheskomu izlucheniyu reakcii goreniya [Algorithm for the identification of a 

burning substance by the acoustic radiation of a combustion reaction] / Tretya 

mizhnarodna naukovo-tehnichna konferenciya «Komp’yuterni ta informacijni 

sistemi i tehnologiyi – Third International Science and Technology Conference 

"Computer and Information Systems and Technologies" – Kharkiv: HNURE. –

pp.13-14. (Form of participation – extramural). 

38. Levterov A.A. (2019) Akusticheskij metod obnaruzheniya ochaga 

pozhara i identifikacii goryashego veshestva [Acoustic method for detecting a fire 

source and identification of a burning substance] / «Problematika nadzvichajnih 

situacij virobnichogo i socialno-prirodnogo seredovisha» – “The Problems of the 

Supersubjective Situation of the Virological and Social-Natural Means”, 

Mikolayiv: 30 January. «European University»,- pp. 22-24. (Form of participation 

– full-time). 

39. Levterov A.A. (2019) Avtomatizaciya algoritma obnaruzheniya i 

identifikacii ochaga vozgoraniya po akusticheskomu [Automation of the algorithm 

for detecting and identifying a fire source by the acoustic radiation of a combustion 

reaction] izlucheniyu reakcii goreniya] / Suchasni napryami rozvitku informacijno-

komunikacijnih tehnologij ta zasobiv upravlinnya. Materiali 9 mizhnarodnoyi 

naukovo-tehnichnoyi konferenciyi, Baku-Harkiv-Zhilina, Vijskova akademiya 

zbrojnih sil Azerbajdzhanskoyi Respubliki [ta in.] – Precisely straight forwardly 

develop information technology and control technology. Materials of the 9th 

International Science-and-Technology Conference, Baku-Kharkiv-Zhilina, 

Military Academy of Combined Forces of the Azerbaijan Republic [and ec.], . 

p. 84. (Form of participation – extramural). 
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40. Levterov O.A. (2019) Sposib pidvishennya dostovirnosti viyavlennya 

oseredku pozhezhi na osnovi modeli identifikaciyi rechovini, sho gorit [Method of 

increasing fire detection accuracy based on burning substance identification model] 

/ Materiali 21 vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi Konferenciyi (za 

mizhnarodnoyu uchastyu) Rozvitok civilnogo zahistu v suchasnih bezpekovih 

movah 8 zhovtnya – Materials 21 of the All-Ukrainian Scientific-Practical 

Conference (with international participation) Development of civil protection in 

modern safe languages. October 8, 2019, Kiyiv. – IDUCZ. – pp. 166-169. (Form of 

participation – full-time). 

41. LevterovA.A., ShevchenkoR.I. (2019) The concept of forming acoustic 

engineering and technical methods of improving the technogenic safety of 

potentially dangerous objects / Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi 

21-22 listopada – International scientific practical conference 21-22 November 

2019.– NUCZU.– Harkiv. pp. 21. (Form of participation – full-time). 

The acoustic method of detecting emergencies due to a fire in the defense 

system. 

42. Levterov A.A. (2019) Metod preduprezhdeniya chrezvychajnyh situacij 

v rezultate pozhara snaruzhi potencialno opasnogo obekta [Method of emergency 

prevention as a result of a fire outside a potentially hazardous facility] / III 

Mezhdunarodnaya zaochnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya respublika 

Belarus, 29 noyabrya.  – III International correspondence scientific and practical 

conference Republic of Belarus. 29 November.– Minsk. pp. 49-51. (Form of 

participation – extramural). 

43. Levterov O.A. (2019) Formulyuvannya metodiv poperedzhennya 

nadzvichajnih situacij unaslidok pozhezhi na potencijno-nebezpechnih ob’yektah. 

[Formulation of methods for preventing emergencies caused by fire at potentially 

hazardous facility] / Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 

«PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT» (25-26 noyabrya 

2019, Lviv, Ukraina) – International Scientific and Practical Conference 

«PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT» (25-26 November 
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2019, Ukrane), SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv. – pp.199-203. (Form of 

participation – full-time sertifikat)). 

44. Levterov O.A. (2019) Formuvannya inzhenerno-tehnichnogo metodu 

poperedzhennya nadzvichajnoyi situaciyi unaslidok pozhezhi z oseredkom zovni 

potencijno-nebezpechnogo ob’yektu [Formation of engineering method of 

emergency prevention due to fire with a cell outside of potentially hazardous 

facility] / Problemi informatizaciyi. VII Mizhnarodna naukovo-tehnichna 

konferenciya – Problems of informatization. Abstracts of the Seventh International 

Scientific and Technical Conference. Cherkasi-Kharkiv-Baku-Belsko-Byala. NTU 

«HPI». Harkiv – p. 76. (Form of participation – extramural). 

45. Levterov A.A. (2019) Opredelenie vozgoranij veshestv po spektralnomu 

otpechatku v akusticheskom diapazone [Determination of flammable substances by 

spectral imprint in the acoustic range.] / Aktualni pitannya sudovoyi ekspertizi i 

kriminalistiki. Zbirnik materialiv mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi 

konferenciyi, prisvyachenoyi 150-richchyu z dnya narodzhennya Zasl. prof. M.S. 

Bokariusa Kharkiv, 18–19 kvitnya.– Collection of materials of the international 

scientific-practical conference, dedicated to the 150th anniversary of the birth of 

Zasl. prof. MS Bokarius, April 18-19.– HNDISE. Kharkov. – pp. 330-332. (Form 

of participation – extramural). 
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ЗМІСТ 

АНОТАЦІЯ  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВСТУП  

РОЗДІЛ 1. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УНАСЛІДОК ПОЖЕЖІ НА 

ПОТЕНЦІЙНО – НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 

1.1. Аналіз аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій на 

потенційно - небезпечних об'єктах. 

1.2. Попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно – небезпечних об'єктах в провідних країнах світу. 

1.2.1. Методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-небезпечних 

об'єктів в провідних країнах світу. 

1.2.2. Методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком зовні потенційно-небезпечного об’єкту в 

провідних країнах світу. 

1.3. Попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об'єктах в країнах Європи які розвиваються. 

1.3.1. Методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-небезпечних 

об’єктів. 

1.3.2. Методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком зовні потенційно-небезпечних об’єктів.  

Висновки по першому розділу 

РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УНАСЛІДОК ПОЖЕЖІ НА 

ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ УКРАЇНИ 

2.1. Основні закономірності виникнення надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах. 
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2.2. Аналіз рівня функціональної спроможності інженерно-

технічної бази вітчизняної системи попередження надзвичайних 

ситуацій внаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах. 

Висновки по другому розділу 

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО МЕТОДУ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УНАСЛІДОК 

ПОЖЕЖІ З ОСЕРЕДКОМ ВИНИКНЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТУ  

3.1. Розробка математичної моделі ідентифікації акустичних 

образів небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок 

загоряння всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

3.1.1. Початкові умови розв’язання задачі.  

3.1.2. Розв’язання окремої задачі з розміщення пристроїв 

контролю акустичного випромінювання осередку надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

3.1.3. Розв’язання окремої задачі з формування акустичних 

образів небезпек осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

3.1.4. Розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів 

осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту з еталоном небезпек. 

3.1.5. Математична модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту.  

3.2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

3.3. Опис процедур застосування інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

78 

 

 

89 

91 

 

 

 

91 

 

 

92 

97 

 

 

103 

 

 

117 

 

 

124 

 

 

126 

 

 

130 

 

 



36 

Висновки по третьому розділу 

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО МЕТОДУ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ОСЕРЕДКОМ 

ВИНИКНЕННЯ ЗОВНІ ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТУ 

4.1. Розробка математичної моделі ідентифікації акустичних 

образів небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок 

загоряння зовні потенційно-небезпечного об’єкту. 

4.1.1. Початкові умови розв’язання задачі. 

4.1.2. Розв’язання окремої задачі з формування діапазону 

застосування когнітивного робота контролю небезпеки поширення 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного 

об'єкту.  

4.1.3. Розв’язання окремої задачі з формування акустичних 

образів небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об'єкту.  

4.1.4. Розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об'єкту з використанням евристичних 

алгоритмів. 

4.1.5. Математична модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

4.2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

4.3. Опис процедур застосування інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об’єкту. 

Висновки по четвертому розділу 
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РОЗДІЛ 5. ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

МЕТОДІВ  

5.1. Розробка лабораторної бази з експериментального 

дослідження властивостей процесу акустичного випромінювання в 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі.  

5.1.1. Формування вимог до вимірювальної апаратури у складі 

лабораторних установок. 

5.1.2. Розробка лабораторних установок з експериментального 

дослідження властивостей процесу акустичного випромінювання в 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині та зовні 

об'єкту. 

5.2. Методика проведення експериментів з використанням 

розроблених лабораторних установок та їх опис. 

5.3. Результати чисельних експериментів з перевірки 

достовірності інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-

небезпечного об'єкту. 

5.4. Результати чисельних експериментів з перевірки 

достовірності інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно-

небезпечного об'єкту. 

5.5. Забезпечення ефективності використання інженерно–

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі на потенційно-небезпечних об'єктах шляхом застосування 

фрактального аналізу. 

Висновки по п’ятому розділу 

 

 

 

188 

 

 

188 

 

 

188 

 

192 

 

 

 

200 

 

209 

 

 

 

214 

 

 

 

224 

 

 

 

233 
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РОЗДІЛ 6. ПРОПОЗИЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

МЕТОДІВ 

6.1. Забезпечення підготовки особового складу аварійно-

рятувальних підрозділів потенційно-небезпечних об'єктів до виконання 

дій за призначенням з використанням запропонованих методів 

всередині об'єкту. 

6.2. Забезпечення інформаційної підтримки ефективних 

оперативно-тактичних рішень з попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об'єктах зовні. 

Висновки по шостому розділу 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Додаток А 

Додаток Б 

235 

 

 

235 

 

 

 

247 

 

 

259 

261 

264 

294 

306 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

АСУ автоматизована система управління  

АО акустичний образ 

АЕ акустична емісія 

ВАТ відкрите акціонерне товариство 

ГУ ДСНС Головне управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій 

ДОСЦЗ Департамент організації заходів цивільного захисту 

ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

ЄДСЦЗ Єдина державна система цивільного захисту 

ЄС Європейська спільнота 

ЗКД засіб контролю достовірності 

ІДУЦЗ Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 

ЛДУБЖД Львівській державний університет безпеки життєдіяльності 

МВС Міністерство внутрішніх справ України 

МО Міністерство оборони України 

НДПКтаТІ  Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 

технологічний інститут мікрографії 

НГУ Національна гвардія України 

НДР науково-дослідна робота 

НС надзвичайна ситуація 

НУЦЗУ Національний університет цивільного захисту України 

ОК об’єкт контролю 

ООС операція об’єднаних сил 

ПТСС природно-техногенно-соціальне середовище 

ПНО 

СБУ 

потенційно небезпечний об’єкт  

Служба безпеки України 

СКЗ система каналу зв’язку  

СНД Співдружність незалежних держав 

СРВКС система раннього виявлення критичних ситуацій 
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Вступ 

 

 

Обґрунтованість теми. Велика концентрація потенційно-небезпечних 

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

вибухонебезпечні речовини, в окремих регіонах України обумовлює досить 

велику ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру внаслідок пожежі, що становлять потенційну загрозу як населенню 

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

середовищу. Надзвичайні ситуації унаслідок пожежі на потенційно-

небезпечних об'єктах, що мали місце за останні п'ятнадцять років, 

підтвердили постійно зростаючі ризики небезпеки населенню та об'єктам 

економіки, а також засвідчили про здатність значно впливати на стан 

природно-техногенного середовища, ініціюючи тим самим гострі соціальні 

відгуки спільноти.  

Загальновизнаною, з боку світової наукової спільноти, концепцією 

ефективної протидії існуючій тенденції поширення небезпеки НС унаслідок 

пожежі на ПНО, є застосування систем раннього виявлення загорянь в 

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

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

За цією ж концепцією ефективними вважаються високопродуктивні, з огляду 

співвідношення кінцевий результат - сукупність втрат (прямого та 

вторинного характеру), системи контролю осередку розвитку НС унаслідок 

пожежі. 

Аналіз, за певними критеріями ефективності, існуючих методів 

протидії, які застосовуються для попередження НС унаслідок пожежі на 

ПНО показує, що в специфічних умовах експлуатації ПНО, ці методи, в 

частині ідентифікації осередку НС на початковому етапі поширення 

небезпеки, малоефективні. Альтернативні методи, що базуються на явищі 

акустичної емісії, попри їх доведену високу ефективність в інших сферах 
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організації безпеки суспільства, в системах протидії НС унаслідок пожежі на 

ПНО не використовуються, оскільки складні фізичні процеси та можливості 

їх застосування в контексті існуючої проблематики цивільного захисту 

недостатньо досліджені. 

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

створення акустичних інженерно-технічних методів попередження НС 

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

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

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

дослідження за темою дисертації виконувалися у відповідності до 

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

Національного університету цивільного захисту України: "Розроблення 

технічних пропозицій до системи збирання, накопичення, передачі, 

оброблення і відображення даних підрозділів обласного та районного рівня, у 

тому числі віддалених і мобільних абонентських пунктів" (№ ДР 

0104U004794), "Розробка програмно-інформаційного комплексу оцінки 

характеристик надзвичайних ситуацій природного та техногенного характер" 

(№ ДР 0109U003072), "Розробка алгоритму моніторингу попередніх факторів 

надзвичайних ситуацій міських об’єктів підвищеної небезпеки" (№ ДР 

0109U003073), "Дослідження умов раннього моніторингу та попередження 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру" (№ ДР 

0112U002587), "Розробка моделі прогнозування залучення оперативно-

рятувальних підрозділів Харківської області до ліквідації надзвичайних 

подій" (№ ДР 0116U002010),"Формалізація процесу виникнення та ліквідації 

надзвичайних ситуацій на території областей України" (№ ДР 0116U002009), 

"Дослідження шляхів удосконалення моніторингу надзвичайних ситуацій за 

допомогою безпілотних літальних апаратів" (№ ДР 0117U002005), "Розробка 

акустичного методу для раннього виявлення джерел загорань" (№ ДР 

0118U001009). Здобувач був відповідальним виконавцем та виконавцем 

відзначених науково-дослідних робіт.  
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Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка інженерно-

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

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

переростання на більш значні рівні поширення.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних 

завдань: 

1. Проаналізувати світові тенденції попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно – небезпечних об’єктах. 

2. Розглянути стан та особливості попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах. 

3. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру унаслідок пожежі з осередком виникнення 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту.  

4. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення зовні потенційно-

небезпечного об’єкту. 

5. Перевірити достовірність розроблених математичних моделей та 

ефективність інженерно-технічних методів.  

6. Запропонувати пропозиції з впровадження розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів. 

Об’єкт дослідження – процес попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних 

об’єктах.  

Предмет дослідження – акустичні параметри осередку виникнення та 

процесу ідентифікації надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об’єктах. 

Методи дослідження – математичне та імітаційне моделювання, 

методи системного аналізу, теорії ймовірностей , теорії акустичних систем, 

математичної статистики, фрактального та спектрального аналізу, методи 

цифрової обробки сигналів, теорії прийняття рішень. 
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Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вирішено важливу 

наукову проблему у сфері цивільного захисту з попередження надзвичайних 

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

не розповсюдження та переростання на більш значні рівні поширення.  

В результаті дисертаційного дослідження вперше отримані наступні 

наукові результати: 

1. Розроблено математичну модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

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

залежностей: залежність інтегрального наслідку надзвичайної ситуації від 

площі й температури осередку та часу розвитку небезпеки; залежність 

акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації від площі й температури 

осередку та часу розвитку небезпеки; залежність відповідності інтегрального 

показника надзвичайної ситуації та акустичних спектрів образів осередку 

надзвичайної ситуації. 

2. Розроблено математичну модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту, що дозволяє визначити умови 

попередження надзвичайних ситуацій у відповідності до варіантів 

розв’язання задач розміщення пристроїв контролю, формування акустичних 

образів небезпек, порівняння акустичних образів осередку надзвичайних 

ситуацій. 

3. Розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення всередині потенційно-

небезпечного об’єкту, що дозволяє скоротити кількість інтегральних 

наслідків надзвичайної ситуації та недопущення переростання останніх на 

більший рівень поширення небезпеки. 

4. Розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру унаслідок пожежі з осередком виникнення 

зовні потенційно-небезпечного об’єкту, що дозволяє скоротити кількість 
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інтегральних наслідків надзвичайної ситуації та недопущення переростання 

останньої на міський рівень поширення небезпеки.  

5. За власною розробкою створено оригінальну лабораторну установку 

з експериментального дослідження властивостей процесу акустичного 

випромінювання в осередку надзвичайної ситуації техногенного характеру 

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

модуля безконтактного загоряння, модуля ідентифікації осередку та 

програмного додатка), на якій підтверджено адекватність розробленої 

математичної моделі та ефективність інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації.  

6. За власною розробкою створено оригінальний лабораторну 

установку з експериментального дослідження властивостей процесу 

акустичного випромінювання в осередку надзвичайної ситуації техногенного 

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

безпілотного аеростата, модуля ідентифікації осередку, модуля передачі і 

прийняття інформаційного сигналу та програмного додатка), на якій 

підтверджено адекватність розробленої математичної моделі та ефективність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Створення алгоритмів застосування інженерно-технічних методів 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині та зовні 

потенційно-небезпечних об'єктів і відповідних процедур їх виконання 

реалізуються: у разі надзвичайної ситуації всередині об'єкту – у вигляді 

тактико-методичного комп'ютерного забезпечення, що програмно реалізує 

розроблені керуючий алгоритм та основні процедури інженерно-технічного 

методу попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

об’єкту та дозволяє оцінити ефективність управлінських рішень та заходів 

протидії; у разі надзвичайної ситуації зовні об'єкту – у вигляді 

багатофункціональної системи підтримки ефективних оперативно-тактичних 

рішень з попередження надзвичайних ситуацій, що програмно реалізує 
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розроблені керуючий алгоритм та основні процедури інженерно-технічного 

методу попередження надзвичайних ситуацій та дозволяє суттєво підвищити 

ефективність управлінських рішень та заходів протидії.  

Результати дисертаційного дослідження використані в практичній 

діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту України в ході 

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

«УКРНАФТОБУРІННЯ» попередньої підготовки нафти і газу Сахалінського 

нафтогазоконденсатного родовища Краснокутського району Харківської 

області, які знаходяться в зоні відповідальності Краснокутського районного 

сектору ГУ ДСНС України в Харківській області (акт впровадження від 

18.12.2019 року), в практичній діяльності Кранокутського районного сектору 

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

та в практичній діяльності НДПК та ТІ мікрографії, в рамках удосконалення 

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

дослідно-випробувальній лабораторії АРЗ СП ГУ ДСНС України у 

Харківський області у вигляді алгоритмів та процедур з ідентифікації місця 

виникнення пожежі й визначення параметрів ефективності роботи систем 

пожежної автоматики та пожежогасіння, за результатами акустичної емісії 

біля осередку пожежі (акт впровадження від 14.06.2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем виконано збір 

даних літературних та інформаційних джерел, систематизацію матеріалу про 

особливості попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

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

країнах, що розвиваються.  

Особисто здобувачем:  

– розроблено математичні моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

потенційно небезпечного об’єкту, яка визначає умови попередження 

надзвичайних ситуацій в залежності від варіантів розв’язання задач 
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розміщення пристроїв контролю, формування акустичних образів небезпек, 

порівняння акустичних образів осередку надзвичайних ситуацій;  

– розроблено математичні моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині 

потенційно небезпечного об’єкту, яка дозволяє визначити умови 

попередження надзвичайних ситуацій в залежності від варіантів розв’язання 

задач формування діапазону застосування когнітивного робота контролю 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації, формування та порівняння 

акустичних образів небезпеки осередку надзвичайних ситуацій з 

використанням генетичних алгоритмів; 

– розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-небезпечного 

об'єкту, застосування якого забезпечує не переростання інтегральних 

наслідків НС на місцевий рівень поширення небезпеки; 

– розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком зовні потенційно-небезпечного 

об'єкту, застосування якого забезпечує не переростання інтегральних 

наслідків надзвичайної ситуації на місцевий рівень поширення небезпеки; 

– організовано проведення експериментів й обробка отриманих 

результатів; 

– розроблено схеми та виготовлені дві оригінальні лабораторні 

установки з експериментального дослідження властивостей процесу 

акустичного випромінювання, за допомогою яких перевірено адекватність 

розроблених математичних моделей та продемонстровано (підтверджено) 

ефективність застосування запропонованих інженерно-технічних методів 

виявлення осередку та попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру унаслідок пожежі всередині, або зовні ПНО; 

– сформульовані пропозиції з впровадження розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методів в практику створення 

новітніх ефективних систем виявлення та попередження осередків 
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виникнення надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі, придатних для 

використання на всіх потенційно-небезпечних об'єктах зі складними умовами 

функціонування різної форми підпорядкування та власності. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи доповідались та обговорювались на наукових конференціях: Третя 

міжнародна науково-практична конференція "Проблемы, технологии, 

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

конференція рятувальників "Сучасний стан цивільного захисту України: 

перспективи та шляхи до європейського простору" ( Київ, 2016), "71-ша 

науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

науковців, аспірантів та студентів" (Одеса, 2016), 19 Всеукраїнська науково-

практична конференція "Сучасний стан цивільного захисту України та 

перспективи розвитку" (Київ, 2017), 4-а Міжнародна науково-практична 

конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, 

наука, практика"(Херсон, 2017), VII Международная научно-практическая 

конференция "Информационные управляющие системы и технологии" 

(ОДЕССА, 2018), Международная конференция "Чрезвычайные ситуации и 

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

конференція "Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи 

розвитку" (Київ, 2018), Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Пожежна безпека: проблеми та перспективи" (Харків,2018), Третя 

міжнародна науково-технічна конференція "Комп’ютерні та інформаційні 

системи і технології" (Харків, 2019), Міжнародна науково-практична 

конференція "Європейський Університет" (Миколаїв, 2019), 9 Міжнародна 

науково-технічна конференція "Сучасні напрями розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій та засобів управління"(Баку-Харків-Жиліна, 

2019),Міжнародна науково-практична конференція присвячена 150-річчю з 

дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 2019), 21 Всеукраїнська 

науково-практична конференція (за міжнародною участю) "Розвиток 

цивільного захисту в сучасних безпекових умовах" (Київ, 2019), Міжнародна 
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науково-практична конференція "Проблеми техногенно-екологічної безпеки: 

освіта, наука, практика" (Харків, 2019), Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених 

"Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно 

небезпечних об’єктах" (Харків, 2019), ІІІ Международная заочная научно-

практическая конференция "Безопасность человека и общества: 

совершенствование системы реагирования и управления защитой от 

чрезвычайных ситуаций" (Минск, 2019), Міжнародна науково-практична 

конференція "PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT" 

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

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

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

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

наукових статей у фахових наукових виданнях України, 11 включені до 

міжнародних науково-метричних баз, з них 2 у Scopus, 2 патенти, тези 18 

доповідей у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

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

списку використаних джерел й 2 додатків. Загальний обсяг дисертації 311 

сторінок, який містить 15 таблиць та 91 ілюстрацію, список використаних 

джерел з 287 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ УНАСЛІДОК ПОЖЕЖІ НА ПОТЕНЦІЙНО-

НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 

 

1.1. Аналіз аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій на 

потенційно-небезпечних об'єктах. 

 

У сучасну епоху побічні результати науково-технічного прогресу 

створюють серйозну загрозу життю та здоров'ю людей, навколишньому 

середовищу, генетичному фонду людства. На планеті сформувалася складна 

техногенна система. З розвитком і ускладненням технологічних процесів в 

кожній сфері діяльності людини індустріального суспільства зростає 

кількість небезпечних природних і техногенних процесів від простої аварії до 

катастроф, як правило, випадкового характеру [1]. Масове ураження людей, 

значні соціальні та екологічні ризики вносяться в кожен день життя Планети 

[2]. До техногенної катастрофи може бути віднесена будь-яка велика аварія 

на потенційно небезпечному цивільному або військовому об'єкті. Перелік 

об'єктів з загрозою виникнення техногенних надзвичайних ситуацій 

визначається державними органами з урахуванням їх рівня потенційної 

небезпеки [3]. 

Найбільшу небезпеку в техногенній сфері представляють два 

взаємопов'язаних явища – пожежі та вибухи: в будівлях, на об'єктах 

видобутку, переробки і зберігання легкозаймистих, горючих та вибухових 

речовин, на промислових об'єктах хімічного, біологічного виробництв; в 

метрополітенах, шахтах; в зонах та складах зберігання і знаходження 

боєприпасів. До пожежі призводить процес горіння, який вийшов з-під 

контролю. Горіння, що супроводжується викидом за короткий проміжок часу 
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величезної кількості енергії з надзвуковою швидкістю у вигляді ударної 

хвилі та осколкових полів являє собою вибух. Аналіз характерних небезпек 

від вибуху, фізико-хімічних закономірностей та результатів дослідження 

аварій і катастроф розглядається в [4, 5]. 

Тенденцію зростання техногенних катастроф в світі видно з 

представлених в [6, 7] графіків: від ~ 52 подій в 1970 до ~ 212 подій в 2005 

році. 2013 рік приніс 158 техногенних катастроф, а в 2018 році із загальної 

кількості 304-х катастрофічних подій 123 мали техногенний характер, тобто в 

наявності тенденція зменшення глобальних катастрофічних подій. На жаль, 

кількість людських жертв не зменшується, а неухильно зростає: 181 млн. в 

2018 році проти 150 в 2013. Для порівняння: стихійних лих за 20 років (1994–

- 2013) відбулося 6873, постраждало 218 млн. людей [8]. За іншими 

статистичними даними щорічно приріст техногенних надзвичайних ситуацій 

становить 30-35%, відбувається 2 – 3 великі аварії на підприємствах, до 

великого ризику схильна сфера енергетики, особливо гідроенергетичні 

споруди [9, 10]. Надзвичайні ситуації (НС) техногенного характеру 

виникають як через внутрішні, так і через зовнішні чинники впливу. Втім 

публікації з аналізу техногенних аварій та катастроф на сьогодні значно 

менш систематизовані, ніж аналогічні публікації за частотою і наслідками 

стихійних лих [11]. 

Отже, аналіз найбільш резонансних події, які пов'язані з пожежами та 

вибухами на потенційно небезпечному об’єкті (ПНО), що відбулися в світі 

протягом ХХ і початку ХХI століть свідчить, що до об'єктів високого ризику 

виникнення аварійних техногенних ситуацій, перш за все, відносяться 

об'єкти нафтопереробної, газової, хімічної, металургійної, деревообробної та 

енергетичної галузей. Ускладнення технологічних процесів призводить до 

збільшення кількості техногенних аварій, що відрізняються катастрофічними 

масштабами та величезними збитками для екології та економіки. Щорічно в 

світі на об'єктах нафтопереробки відбувається до 1500 аварій, 4% яких 

супроводжуються масовою загибеллю людей [12]. За останні 30 років число 
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аварій збільшилося в 3 рази, число людських жертв - в 6 раз, матеріальні 

збитки - у 11 раз [13]. За видами аварій найбільшу кількість складають 

вибухи і пожежі. Про складність ситуації, яка має місто у світі, свідчить 

перелік зафіксованих на сьогодні аварій з катастрофічними масштабами. Так, 

наприклад,  14 вересня 2019 року в Саудівській Аравії сталася пожежа на 

одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів «Saudi Aramco», за 

однією з версій причиною стала атака безпілотника [14]. На 

нафтопереробному заводі, що належить «Eni», стався потужний вибух, після 

чого почалася пожежа. Витік палива на традиційній заправці в Акрі (Гана) 

призвів до вибуху і загибелі 175 осіб [15]. 

Нафтова аварія в Мексиканській затоці сталася 20 квітня 2010 року 

через вибух метану на глибоководній буровій платформі і стала найбільшою 

екологічною катастрофою в історії США[16, 17]. Відповідні причини 

катастрофи проаналізовано у роботі [18]. Про втрату контролю над іншою 

свердловиною «Suncor Energy», через вибух та пожежу, наведеноу 

технічному звіті [19]. 

Великі пожежі характерні і для нафтопереробних заводів (НПЗ): в 

Японії (2017 р.) через займання контейнера з мастильними матеріалами [20], 

в Філадельфії (США) причиною масштабної пожежі стало займання 

цистерни з бутаном, що здетонувала [21], на НПЗ фірми Шеврон через 

руйнування труби [22], в Карибському басейні (Пуерто-Ріко) через вибух під 

час розвантаження танкера [23], через витік сірчаної кислоти [24]. 

Аварійність підприємств нафтопереробної промисловості постійно 

зростає. Так в країнах СНД, які межують з Україною, тільки з 2007 по 2016 

рік відбулося 126 аварійних ситуацій, в тому числі 65 пожеж, 46 вибухів [25]. 

З 2000 по 2010 рр. на виробничих об'єктах цих країн з рідкими і 

газоподібними речовинами сталося 5 тис. пожеж. За експертною оцінкою, 

щорічні збитки оцінюються в суму понад 50 млрд. руб. на рік [26]. За період 

2012- 2015 рр. на об'єктах нафтопереробної і нафтохімічної промисловості 
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країн, що межують з Україною, відбулося 63 небезпечних події, в тому числі 

19 вибухів, 24 пожежі і 20 аварій з викидом небезпечних речовин [27]. 

Складність ситуації додатково обумовлює наявність на території цих 

країн  більше ніж 1000 потужних хімічних об'єктів з великою кількістю 

отруйних та вибухонебезпечних речовин [28], що можуть стати джерелом 

трансграничної аварії [29]. 

Наймасштабнішою аварією за масштабами викидів хімічно 

небезпечних речовин та за числом жертв вважається вибух на заводі компанії 

«Union Carbide», що трапився в грудні 1984 року в Бхопалі (Індія). Викид 

близько 45 тонн і вибух парів надзвичайно отруйної речовини –

метілізоціаната [30]. 

У серпні 2015 року в Тяньцзіні опівночі відбулися катастрофічні 

вибухи складів, де зберігалася значна кількість токсичних хімікатів[31]. 

Хімічна аварія в 1989р. сталася в м. Іонава (Литва). Близько 7 тис.т. рідкого 

аміаку розлилося територією заводу з випуску органічних смол. Від виниклої 

пожежі сталося загоряння складу з нітрофоскою та її термічний розклад з 

виділенням отруйних газів [32]. Про складність механізмів попередження НС 

подібного характеру свідчать наступні резонансні події. Вересень 1978 року. 

КНР, м. Сучжоу. Через аварію на хімічному заводі в річку потрапило 28 тонн 

ціаністого натрію [33]. Угорщина 2010 рік. Аварія на алюмінієвому заводі. З 

резервуарів отруйних відходів витекло понад мільйон кубометрів отруйного 

червоного шламу [34]. Україна, 2007 рік, м. Львів. Аварія поїзда з жовтим 

фосфором. У зону лиха потрапило 96 населених пунктів [35]. 

Аварії на шахтах з видобутку вугілля та різних руд відбуваються зі 

стійкою регулярністю, і майже кожна забирає людські життя. Вугільна 

промисловість майже в усіх вуглевидобувних розвинених країнах стоїть у 

ряді несприятливих за рівнем травматизму і смертності. Велика 

вибухонебезпечність пов'язана з раптовими викидами вугільного пилу, газу, 

спалахами і вибухами метаноповітряної суміші. Так, наприклад, хронологія 

аварій на шахтах КНР з 2004 по 2013рр. зафіксована у роботі [36]. У 2008р. 
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уряд КНР змушений був закрити близько 1 тис. шахт, оскільки вони не 

відповідали нормам безпеки, однак аварії на шахтах виникають постійно 

[37]. 

Найбільші техногенні катастрофи стосуються й функціонування 

метрополітенів світу. Перша аварія сталася в паризькому метро в 1902 році. 

Великі аварії часто відбуваються в Лондоні. В 1975 [38] під час пожежі 

унаслідок удару поїзда в стіну, загинуло 43 людини, в 1987 [39], під час 

пожежі ескалатора заживо згоріло 31 особа. Це ж джерело повідомляє про 

інші техногенні катастрофи метрополітенів в Сеулі, Нью-Йорку, Вашингтоні. 

Аналіз аварійності метрополітену в країнах СНД наводиться в [40]. 

За останні 20 років щорічне світове споживання металів подвоїлося і 

становить близько 800 млн.т. У зв'язку з цим металургійна промисловість за 

кількістю аварій через вибухи і пожежі, що знаходиться на другому місці 

після нафтопереробної та хімічної, вимагає особливого контролю. Попре те, 

що число пожеж і вибухів в ній в 4 рази менше, ніж в нафтопереробній 

промисловості, але воно значно перевищує їх кількість в інших 

галузях [41, 42]. Останнім трагічним прикладом, є аварія, яка сталася у 2019 

році в Маріуполі Донецької області на комбінаті "Азовсталь", в результаті 

якої в цех розлилося близько 2000 тон розплавленого чавуну [43]. 

За даними Міжнародної асоціації пожежних і рятувальних служб (50 

країн Європи, Америки, Азії та Африки і 20 асоційованих членів), центр 

пожежної статистики (ЦПС) регулярно випускає звіти з актуальною і 

достовірною інформацією. У звіті ЦПС за 2013 рік представлена статистика 

пожеж в країнах світу за 2009 – 2013 роки [44], з коментарями [45]. 

Відзначено, що на початку ХХI століття в світі щорічно відбувається 10 

– 12 млн. пожеж із загибеллю 100 – 120 тисяч осіб [46]. 

В Україні за даними [47] в середньому кожні 7 хвилин відбувається 

пожежа, а кожен день у вогні гине 5 людей. Найбільш поширені пожежі у 

житловому секторі, але тяжкі наслідки мають місце в місцях масового 

скупчення людей [48, 49]. 
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Велику техногенну небезпеку в усьому світі несуть місця зберігання 

надлишкових боєприпасів, ракетних снарядів. Один неконтрольований вибух 

в такій зоні може завдати величезної шкоди інфраструктурі, забрати десятки 

життів, тому цим питанням займаються багато міжнародних організацій. В 

2011 р. в ООН розроблено Технічне керівництво з боєприпасів (МТРБ) [50]. 

Боєприпаси, у вигляді занедбаних і пошкоджених, накопичуються у всіх 

місцях пост-конфліктних ситуацій, виникає гостра потреба їх виявлення і 

утилізації, необхідність операцій з розмінування. В Женевському 

міжнародному центрі гуманітарного розмінування [51] розглядаються 

причини та наслідки виявлення безгоспних, хімічно нестабільних 

боєприпасів. Однією з найбільш забруднених мінами країн є Боснія і 

Герцеговина, де в наявності 16500 т. надлишків боєприпасів [52]. 

В республіці Конго з проміжком в два роки в зоні ПНО з боєприпасами 

сталася НС: в 2012р. [53] унаслідок короткого замикання, в 2014 р. – через 

ураження блискавкою [54]. В 2011р. в результаті вибуху через сонячну 

інсоляцію декількох контейнерів з боєприпасами, що зберігалися з 2009 року 

на військовій базі м. Лімасоль (Кіпр), ударною хвилею зруйнована найбільша 

ТЕС острова, після чого він опинився в скрутній енергетичній ситуації [55]. 

В [56, 57] у вигляді таблиць та графіків аналізується кількість подій, 

пов'язаних з неконтрольованими вибухами боєприпасів в світі по регіонах 

країн Африки, Америки, Азії, Європи, Океанії з 1979 до 2013 рр. та на 

2019 рік загальна кількість становить 507 подій (606 на 2019р.), найбільша 

кількість (72) припадає на країни СНД, на країни Європи, що розвиваються – 

39 неконтрольованих подій. 

Кількість неконтрольованих вибухів боєприпасів, і як наслідок 

виникнення НС в Україні, збільшилася в зв'язку з конфліктом на Сході 

країни: 2014 року – Кривий Ріг [58]; 2015р.– Червоний Чабан Херсонської 

обл. [59], м. Сватове – в наслідок пожежі, що виникла в зоні ПНО через 

запуск сигнальної ракети зовні [60]; 2016 р. (Хмельницька обл.) – вибух 

стався під час утилізації непридатних боєприпасів [61]. У 2017 році в 
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м. Балаклії Харківської області унаслідок пожежі, що виникла під дією 

зовнішнього чинника, НС сталася одночасно на декількох майданчиках ПНО 

з ракетно-артилерійським озброєнням [62]; на ПНО в районі с. Новоянисоль 

на Донеччині [63] – через пожежу, що перекинулась з сільгоспугідь; в 

Калинівці [64]. В 2018 р. – в Балаклії [65] та м. Ічні Чернігівської [66] 

причина досліджується, в 2019 р. – Балаклія [67]. 

Аналіз відомої інформації про аварії на ПНО дозволяє відзначити деякі 

загальні причини і закономірності їх виникнення: старіння технологічного 

устаткування, порушення технологічного процесу, порушення техніки 

безпеки, запізнення реагування, зовнішній вплив, людський фактор. За 

різними даними людський фактор є причиною аварій в 70% випадків.  

Таким чином, майже всі аварії, катастрофи та інші надзвичайні 

ситуації, що відбуваються на потенційно-небезпечних об’єктах 

супроводжуються загоряннями, вибухами і пожежами. Останні (вибухи, 

пожежі та загоряння) мають чітко виражені місця розташування, а саме 

всередині потенційно-небезпечних об’єктах або зовні. 

 

1.2. Попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно – небезпечних об'єктах в провідних країнах світу. 

 

Попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно – небезпечних об'єктах у провідних країнах світу, таких як: США, 

Велика Британія, Французька Республіка, ФРГ, КНР, Японія та інш. будемо 

розглядати в залежності від місця знаходження осередку загоряння. 

Спочатку, коли осередок загоряння знаходиться всередині. Потім, коли 

осередок загоряння знаходиться зовні. 
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1.2.1. Методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-небезпечних об'єктів 

в провідних країнах світу. В роботі [68] розглядаються профілактичні й 

захисні системи. Також в [69] йдеться про системи, що запобігають НС на 

хімічних ПНО, які включають засоби виявлення НС і автоматизовані системи 

протидії поширенню наслідків НС при зберіганні небезпечних хімічних 

речовин. Основною метою є безпечне розташування сховища при низькому 

рівні ризику. Оцінка ймовірності виникнення НС через пожежу шляхом 

аналізу марковської моделі пропонується авторами в [70]. 

У статтях [71, 72] автори, з погляду на статистику втрат реєстрованих 

інцидентів, обґрунтовано доводять, що НС, унаслідок пожежі є найбільш 

важливою причиною великих втрат у хімічній промисловості [73]. Тому 

новітні заходи техногенної безпеки можуть допомогти звести до мінімуму 

ризик таких збитків. Це тема робочої групи ProcessNet «Протипожежний 

захист в хімічній промисловості» [74], а також запропонованої методології 

управління ризиками для запобігання пожежам, що базується на заходах 

захисту в залежності від горючих компонентів техногенного 

навантаження [75]. 

Найменші втрати від пожеж фіксуються у Великій Британії, 

Французької Республіці та Нідерландах. В США введено стандарт [76], що 

регламентує забезпечення безпеки небезпечно потенційних об'єктів із 

застосуванням сучасних засобів виявлення й протидії пожежам. Захист ПНО 

від НС унаслідок пожеж обумовлено стандартом NFPA (National Fire 

Protection Association) [77], за яким регламентується застосування 

мультиспектральних інфрачервоних (ІЧ) оптичних детекторів полум'я 

[78, 79], що здатні виявляти полум'я на великих відстанях через потенційно 

щільне задимлення [80]. Крім того, застосовується система з додатковими 

датчиками (більше 3), для запобігання помилкових спрацьовувань при 

електромагнітних перешкодах, або пожежі зовні ПНО [81]. 
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Системи протидії НС різного характеру, в тому числі й унаслідок 

пожежі на ПНО, розглянуті у Великій Британії в доповіді [82], присвяченій 

протипожежному зберіганню вибухонебезпечних речовин [83], що 

знаходяться у державних та інших установах. 

На об'єктах ядерної промисловості велика увага приділена безпеці від 

НС унаслідок пожежі. Так, наприклад, у доповіді [84] обговорюється 

протидія пожежам та іншим техногенним НС. Особливу увагу приділено 

застосуванню сучасних засобів виявлення НС подібного характеру. 

Також в якості альтернативи NFPA, на окремих небезпечних об'єктах 

застосовують системи Det – Tronics [85] – світового лідера в галузі пожежних 

систем безпеки, що забезпечують виявлення й зменшення небезпеки для 

об'єктів високого ризику й небезпечних виробництв, застосовуючи 

інфрачервоні детектори полум'я типу Eagle Quantum Premier [86]. 

В роботах [87, 88] приділено увагу випадкам, що мали місце на ПНО з 

наявністю вибухонебезпечних речовин. Аналіз показує, що причини пожежі, 

значно менше технічні, а здебільшого це результат зовнішніх впливів, і є 

наслідком порушень правил пожежної безпеки. Приклади: нестандартні й 

старі електроустановки [89]; куріння й інші дії, що викликають іскри; 

спалювання сміття й пакувального матеріалу поруч з вибухонебезпечними 

речовинами; НС, викликана пожежею, що почалася зовні ПНО в іншому 

місці й поширилась на територію ПНО або всередину. 

Аспекти створення системи виявлення НС унаслідок пожежі в хімічних 

лабораторіях наведені у [90, 91] та в [92]. Концепція цього проекту полягає в 

розробці системи попереджень для ПНО подібного типу з метою 

мінімізувати ризик і підвищити безпеку. Для досягнення цих цілей 

розглянуті стандартні чинники, які супроводжують НС, викликану пожежею 

[93] і пропонується метод «Ідентифікації й оцінки небезпеки». Там же 

запропонований метод «Списку небезпечних хімічних сполук» [94], що 

мають специфічні параметри займання й горіння [95, 96]. 
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Система безпеки для ПНО, в яких містяться вибухонебезпечні 

речовини підземного типу складування на підземному об'єкті в Сінгапурі, 

описується у статті [97]. Означена система відповідає директиві SAF щодо 

ліцензування вибухонебезпечних об'єктів і стандарту НАТО «Зберігання й 

транспортування боєприпасів» AASTP– Частини 3А й 3 [98, 99]. 

В роботі китайських вчених пропонуються перспективні методи 

виявлення чинників, що спричиняють НС унаслідок пожежі на ПНО. Так, в 

роботі [100] пропонується використовувати модуль з інтелектуальною 

(нейронною) мережею для обробки даних про навколишнє оточення при 

визначенні чинників, які здатні викликати НС. 

Метод нейронних мереж з виявлення НС унаслідок пожежі 

задекларовано в роботі [101] й пропонується нова система виділення ознак та 

нова нейронна мережа з прямим зв'язком, яка має вищу швидкість обчислень, 

ніж впроваджені в теперішній час системи глибокого навчання. В роботі 

[102] мова йдеться про застосування алгоритму виявлення полум'я по образах 

в просторі, що є досить перспективним напрямом, але вимагає тривалого 

навчання нейронної моделі. Нейронні системи пропонується 

використовувати й для визначення наявності диму [103].  

Більш досконалі алгоритми виявлення диму по відео-зображенню 

запропоновані авторами робіт [104, 105], а в роботі [106] йдеться про 

виявлення полум'я за відеосигналом, базуючись на основній обробці спектру 

відеосигналу. У статті [107] представлена технологія обробки зображень для 

автоматичного виявлення полум'я й диму в режимі реального часу в тунелях. 

Метод виявлення пожежі [108, 109] базується на спектральному аналізі 

оптичного потоку [110], що дозволяє визначити розміри й площу НС [111]. 

Відеосистеми з виявлення пожеж отримали найбільше поширення й все 

частіше використовуються у моніторингу НС, пов’язаних з лісовими 

пожежами й пожежами в авіаційних ангарах [112]. Так у роботі [113] 

запропоновано спосіб визначення полум'я по RGB (колірній) і YcBcr 

(компонентній) спектрограмах, що надає ряд переваг при виявленні чинників 
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НС унаслідок пожежі на стадії полум'яного горіння. Метод виявлення 

полум'я й диму [114], що базується на накопиченні зображень переднього 

плану, дозволяє виявляти пожежу в режимі реального часу в трьох випадках: 

вогонь з полум'ям і без диму; вогонь з димом і без полум'я; вогонь з полум'ям 

і димом. 

Серія робіт присвячена інструменту для виявлення НС, що включає: 

спостереження за людьми, CCD – камери, інфрачервоні камери [115], 

бездротові сенсорні мережі (WSN) [116], метод Демпстера – Шефера [117], 

нечітку логіку [118] та пороговий метод [119]. Автори стверджують, що 

використання нечіткої логіки для компіляції даних, дозволяє зробити 

організацію формування даних про НС більш ефективною. 

Метод виявлення небезпечних чинників НС за спектроскопічною 

складовою, так званою диференціальною спектроскопією поглинання світла 

(DOAS), запропонований у роботі [120], дозволяє виділити полум'я на тлі 

об’єктів, які швидко рухаються. 

У статті [121] розглядається можливість прогнозування динаміки 

розвитку НС з використанням інверсної обчислювальної газодинаміки й 

дотичної лінеаризації, що також підвищує ймовірність виявлення НС. 

Моделі поширення полум'я й прогнозу теплового випромінювання, що 

формується фронтом полум'я пожежі, яка, виникаючи за територією ПНО, 

може призвести до вибухів технологічного устаткування при інтенсивному 

тепловому випромінюванні, запропоновані в роботах [122, 123], причому 

метод сегментації [123] поданий, як додатковий до [121], при визначенні 

області виникнення пожежі. 

Авторами [124] пропонується метод автоматичної обробки зображення 

на наявність в ньому характерних піксельних послідовностей, що 

характеризують полум'я пожежі. 

Робота [125] пропонує точні алгоритми виявлення НС унаслідок 

пожежі, але поза розглядом лишились проблеми ідентифікації, наслідком 

чого, на думку авторів [126], є велика кількість помилкових спрацьовувань. 
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Також у цій роботі представлено новий відео-детекторний метод виявлення 

зображень пожеж, який складається з чотирьох етапів. По-перше, 

застосовується алгоритм віднімання фону для виявлення рухомих областей, 

по-друге, можливі області пожежі визначаються за допомогою CIE 

(International Commission on Illumination) гами [127], по-третє, 

використовується спеціальний вейвлет аналіз [128], для того щоб розрізняти 

фактичний вогонь і подібні вогню об'єкти, оскільки області, які 

досліджуються можуть містити рухомі, подібні вогню, об'єкти. Метод 

опорних векторів використовується для класифікації, як по реальному 

зображенню, так і без наявності пожежі. Останні експериментальні 

результати підтверджують, що запропонований метод ефективно виявляє 

лише пожежі великої площі, коли наслідки НС класифікуються, принаймні, 

як місцевого рівня розповсюдження. 

Авторами [129, 130], відзначається, що при аналізі зображень лісових 

масивів є проблеми при обробці знімків у складних погодних умовах. Метод 

має низку недоліків, пов'язаних з необхідністю отримання якісного відео й 

наявність прямого огляду для відеосенсорів. Деякі пропозиції з метою 

зниження недоліків запропонованого підходу викладені авторами в роботах 

[131,132]. 

Метод виявлення диму в приміщеннях ПНО по радіочастотному 

діапазону змін середовища ПНО запропоновано у статті [133, 134]. 

Окремі проблеми захисту від НС унаслідок пожежі на об'єктах атомної 

промисловості обговорювалися на міжнародному семінарі «International 

Seminar on fire safety in nuclear power plants and installations – 2017». Так, в 

роботі [135] обговорюються шляхи вирішення подібних проблем, на прикладі 

НС на станції Фукусіма. Пропонується використовувати детерміновану 

систему для запобігання НС подібного характеру. Переглянуто комплекс 

протипожежних заходів і розроблено нові стандарти. Авторами [136] 

пропонується використовувати системи запобігання НС з пристроєм, що 
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реагує на концентрацію водню, а також застосування вогнезахисних 

перетинок і скорочення запасів палива для дизель генераторних станцій.  

В місцях з важкими умовами експлуатації, як-то склади, сховища тощо 

здебільш використовуються оптоволоконні пристрої попередження НС, 

засновані на показниках температури [137]. З метою зменшення помилкових 

спрацьовувань система виявлення НС інтегрується в інші системи, що 

обслуговують об'єкт. За статистикою впровадження таких технологій, 

наприклад у США, надало можливість зменшити кількість НС протягом 1977 

– 1997 років на 45,3% [138].  

За даними організації NFPA, за 5 років (з 2006 по 2010) дві третини НС 

на ПНО відбулися через відсутність сигналізації, або її несправність [139]. 

Нерідкі випадки, коли НС унаслідок пожежі на ПНО були виявлені вже 

при повному її розвитку. Такі випадки переважно трапляються при загорянні 

електричних дротів в малодоступних місцях, що вимагає застосування 

пристроїв, які за своїм принципом дії реагують на такі джерела загорянь. 

Наприклад, кабелі «Save Cables», що реагують на зміну температури в 

прокладеній лінії електричних дротів [140]. 

Технології виявлення НС все ще стикаються з проблемами, 

пов'язаними з помилковими спрацьовуваннями через недостатню чутливість 

пристроїв попередження НС, динамічність відгуків, тощо. Шляхами 

вирішення зазначеної проблеми можна вважати підходи, які запропоновані у 

статті [141], а саме способи виявлення зміни температури, деформації, 

розтягуючих зусиль. На відміну від звичайних пристроїв попередження НС 

запропоновані оптоволоконні датчики використовують все оптичне волокно 

в якості чутливого середовища. Застосування таких  реєстраційних пристроїв 

у загальному вигляді наведено в роботі [142], а у разі виявлення лісових 

пожеж в роботі [143]. Автори роботи [144] описують застосування 

Рамонівського розсіювання, що дозволяє вимірювати розподіл температури 

на великих відстанях. Можливість збільшення відстані виявлення НС до 100 
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км, що надає можливість використовувати означений підхід з метою 

попередження НС унаслідок пожежі зовні ПНО, описана в [145]. 

Для виявлення НС подібного класу пропонується використовувати й 

мікрохвильове (MW) випромінювання з осередку НС [146], яке здатне 

проникати без обмежень (на відміну від інших радіаційних методів) в усі 

види середовища, включаючи густий дим і пару. 

Авторами роботи [147] запропоновано метод зондування простору на 

вміст у ньому газів, виділення яких передує займанню, особлива увага 

приділяється контролю газів H2S, H2, CH4, NH3 в контрольованих 

приміщеннях [148], виявлення горіння по оксиду вуглецю (СО) докладно 

описано в роботі [149]. Втім, застосування методів зондування, заснованих 

на спектроскопії, обмежено в застосуванні через високу вартість, чутливість 

до зовнішнього впливу (туман, дим, пара), підвищені вимоги до надійності. 

Інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур’є [150], фото-акустична 

спектроскопія [151] критично пов'язані з вибором діапазону довжини хвиль 

ІЧ джерела, що впливає на кінцевий результат виявлення осередку НС 

унаслідок пожежі. Застосування газової хроматографії, яка заснована на 

аналітичних методах [152] контролю, обмежується дуже високою вартістю. 

Виявлення НС унаслідок пожежі ультразвуковим методом описано в 

роботі [153]. Останній засновано на принципах згасання звукового імпульсу 

й явищі акустичного імпедансу. Метод в цілому надає високу точність, але 

має досить суттєві технологічні обмеження. 

В роботі [154] розглянута можливість моделювання процесу горіння й 

залежність спектру звукових коливань від особливостей горіння компонент 

техногенного навантаження в різних середовищах. 

В роботах [155, 156] зроблено спробу аналізу процесу горіння 

методами акустичної емісії, в роботі [155] також йдеться про визначення 

фізичних і фізико-хімічних факторів, які супроводжують процеси горіння.  

Загальний підхід стосовно використання акустичного випромінювання, 

що супроводжує процеси горіння, для ранньої ідентифікації відкритого 
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полум'я, що виникає в матеріалах різної структури, був запропонований в 

роботі [157]. Втім, природа виникнення акустичних хвиль не 

обговорювалася, явище акустичної емісії (АЕ) було пов’язане з підвищенням 

температури навколишнього середовища. 

Використання АЕ в якості раннього індикатора відкритого вогню при 

згорянні різних матеріалів розглядається в роботі [158]. Були встановлені 

однозначні відмінності в кумулятивній енергії АЕ, що випромінюється 

матеріалами. Про можливість виявлення вогню на борту літака за 

використання ефекту АЕ, як прикладного інструменту, йдеться у роботі 

[159]. Теплові й акустичні характеристики НС, викликані великою пожежею, 

з точки зору її виявлення, розглядаються дослідниками у роботі [160]. За 

результатами досліджень авторами передбачалось створення нової системи 

моніторингу НС такого типу. 

У зв'язку з тим, що сигнал АЕ достатньо незахищений в плані 

завадостійкості, необхідно внести ряд заходів для вилучення корисного 

сигналу з фонових перешкод методом MCA (Minor Component Analysis), 

який розглянуто у роботі [161], при застосуванні якого можна виявити досить 

низький рівень сигналу акустичних випромінювань в зоні НС унаслідок 

пожежі на тлі інших акустичних перешкод. Енергія АЕ, накопичена в 

результаті процесу нагріву, забезпечує реєстрацію сигналу ще до підвищення 

температури й залежить від типу матеріалу, товщини зразків і потужності 

теплового потоку [158]. 

Дослідження акустичного випромінювання як індикатора НС 

розглянуте в роботі [159]. Тут наголошується, що такий підхід може знайти 

застосування в схемах захисту великих площ і може бути особливо 

ефективним в умовах підвищеної запиленості й задимленості.  

Експериментальні дослідження в Національному Інституті Стандартів і 

Технологій (США) [157] продемонстрували, що акустична емісія, викликана 

вогнем, може бути використана для виявлення осередку НС унаслідок 

пожежі. 
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В роботі [157] автори зазначають, що використання AE для виявлення 

пожежі має дві основні переваги. По-перше, час виявлення менший в 

порівнянні з часом від датчика температури, по-друге, пристрій 

попередження НС по АЕ може не мати прямого доступу до осередку НС, 

оскільки акустичний сигнал може розповсюджуватися всередині ПНО через 

поверхні й інші елементи конструкцій. 

Підсумовуючи наведений аналіз робіт з моделювання поширення 

полум'я й виникнення НС унаслідок пожежі, зазначимо основні вимоги, яким 

повинні задовольняти акустичні системи раннього виявлення й 

попередження НС унаслідок пожежі. 

У загальному випадку такими вимогами є забезпечення високих 

метрологічних параметрів, а саме – чутливості, селективності й стабільності 

вимірювань. 

Отже, для попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

використовуються термічні, діелектричні, оптичні, хімічні, акустичні, 

барометричні, іонізаційні, магнітоелектричні та інші методи. Сучасні 

системи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

використовують не менше 3-4 методів одночасно. 

 

1.2.2. Методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком зовні потенційно-небезпечного об’єкту в 

провідних країнах світу. Як було зазначено вище, виявлення НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО має ряд характерних особливостей, що вимагає 

специфічних підходів. Попередження НС організовується шляхом 

застосування стаціонарних спостережувальних систем (вежі, стаціонарні 

зонди та аеростати) [162], які реєструють чинники, що передують та 

спричиняють виникнення НС, або за допомогою автоматичних безпілотних 

літальних апаратів (БЛА). Безпілотний літальний апарату виявленні та 

попередженні НС виконує роль віддаленої розвідки, що дозволяє скоротити 

час від моменту виявлення події до її ліквідації. 
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Безпілотні літальні апарати визначають місцезнаходження будь-яких 

гарячих точок (області підвищеної температури в порівнянні з фоном) [163], 

або димові шлейфи [164], викликані пожежами [165], де оцінюється 

використання існуючих системи дистанційного зондування [166] для 

активного виявлення НС, з акцентом на застосовність цих системи як систем 

протидії НС. 

На БЛА й у стаціонарних системах застосовуються пристрої контролю 

за чинниками виникнення НС унаслідок пожежі відповідного типу, які 

описані в параграфі 1.2.1. 

Розглянемо деякі особливості застосування наведених методів при 

застосуванні їх зовні ПНО. Так, в роботах [167, 168] описано метод, який 

можна застосовувати для контролю великих територій, в тому числі з 

кількома суміжними ПНО. У роботі [169] мова йде про використання БЛА з 

метою проведення локального моніторингу із застосуванням роботизованої 

системи, що дозволяє декільком БЛА здійснювати безперервне 

спостереження за ПНО. 

Автори роботи [170] пропонують використання пристроїв середньо-

інфрачервоного й теплового діапазонів випромінювання на бортових 

платформах супутників для виявлення джерел НС [171], що дозволяє 

виявляти активні пожежі на поверхні Землі [172]. 

Застосування дистанційних датчиків, розташованих на стаціонарних 

вишках колового (сканування за азимутом) спостереження [173] лазерного 

типу [174] можуть бути використані для активного виявлення пожежі з 

різними фізичними чинниками [175]. Ці інструменти часто позиціонуються в 

системах забезпечення постійного моніторингу навколишніх територій, як-

то, лісових масивів [176] та режимних ПНО [177]. 

В роботі [178] йдеться про застосування БЛА не тільки як системи 

спостереження, а й як системи активного попередження НС, як-то лісові 

пожежі. Застосування БЛА для контролю за пожежею лісових масивів з 
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комплексом засобів різного типу виявлення чинників пожежі розглядається в 

роботі [179]. 

Набір пристроїв, якими споряджаються БЛА обговорюється авторами 

роботи [180]. Як видно зі змісту статті, найбільш прийнятними для БЛА 

вертолітного типу є відео й інфрачервоні сенсори, або ж одночасне їх 

використання. 

Описаний в [181] спосіб реєстрації НС на великій площі в 

автоматичному режимі засновано на методиці розпізнавання образів. 

Організаційні питання використання БЛА службами поліції, МНС, 

цивільними службами з контролю за лісовими й сільськогосподарськими 

угіддями розглядаються в [182, 183]. В роботах [184, 185] і [186] автори 

віддають перевагу, щодо застосування на БЛА, відеокамерам видимого й 

інфрачервоного спектру. 

Застосування інших чутливих елементів для виявлення чинників НС, 

як-то наприклад акустичних [187], ускладнене у зв'язку з високим рівнем 

шуму двигунів БЛА. Для застосування акустичних сенсорів на БЛА 

необхідно використовувати або безшумні [188], що в більшості випадків 

економічно не виправдано, або стаціонарні метеозонди [189], повітряні кулі, 

тощо. Так, використання роботизованих керованих дирижаблів 

запропоновано в роботі [190] в якості засобу моніторингу й спостереження за 

територією й кліматом. Застосування такого ж типу БЛА описано й в роботі 

[191], застосування дирижабля як засобу моніторингу за навколишнім 

простором розглянуто в [192]. 

Продовженням цього напрямку є дослідження наведені в роботі [193], 

де висвітлено конструктивні особливості й апаратне забезпечення 

малогабаритного дирижабля для спостереження за невеликою територією, 

що є досить прийнятним для використання при контролі невеликого за 

площею ПНО. Останнім часом такого роду БЛА набули поширення при 

спостереженні за ПНО військового призначення [194] підвищеної небезпеки.  
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Застосування БЛА типу дирижабль або зонд дозволяє розширити 

можливості системи контролю території ПНО й значно скоротити витрати на 

обслуговування таких систем, оскільки можливе використання усіх типів 

чутливих елементів на відміну від БЛА з двигуном. 

Отже, для попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

зовні потенційно-небезпечного об’єкту застосовують різні безпілотні літальні 

апарати апаратура на яких реалізує дистанційні методи виявлення осередків 

загорянь. 

Таким чином, у провідних країнах світу для попередження 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі використовують термічні, 

діелектричні, оптичні, хімічні, акустичні, барометричні, іонізаційні, 

магнітоелектричні та інші методи виявлення осередків загорянь. 

Системи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з 

осередком всередині потенційно-небезпечного об’єкта використовують не 

менш 3-4 наведених методів одночасно. Системи попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком зовні потенційно-

небезпечного об’єкта використовують різні безпілотні літальні апарати на 

яких реалізовані методи дистанційного виявлення осередку загорянь. 

 

1.3. Попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об'єктах в країнах Європи які розвиваються. 

 

Попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об'єктах в країнах Європи, які розвиваються, будемо 

розглядати в залежності від місця знаходження осередку займання. Спочатку, 

розглянемо методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком загоряння всередині потенційно-небезпечного 

об'єкта. Потім, методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком загоряння зовні потенційно-небезпечного 

об'єкта. 



68 

1.3.1. Методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-небезпечних 

об’єктів. Не зважаючи на високу вартість досліджень з попередження НС 

унаслідок пожежі на ПНО, в країнах Європи, що розвиваються, проводяться 

дослідження за всіма напрямками. Так, виявлення НС унаслідок пожежі з 

фізичних чинників, які супроводжують процес горіння, описано в роботах 

[195, 196]. Основні чинники процесу горіння розглянуті в роботах [197, 198]. 

Окремі дослідження стосуються помилкових спрацьовувань 

запобіжних пристроїв. Дослідженням цього питання присвячена робота [199], 

мета якої – визначити ефективний детектор НС виходячи з умов його 

застосування. Сучасне уявлення про методи й способи виявлення пожежі 

представлено в роботах [200, 201]. На даний час досить повно розглянуті 

методи вимірювань і аналіз газоподібних середовищ, які мають місце до й 

під час згоряння [202]. 

Значно підвищує ефективність технології раннього виявлення НС 

впровадження методів штучного інтелекту [203]. Запропонований в роботах 

[204, 205] пристрій контролю може обробляти ознаки НС унаслідок пожежі 

одночасно по декількох каналах вимірювання: дим, температура, CO2 . Метод 

напівпровідникових технологій, який представлено в роботі [206], дозволяє 

розрізняти вогонь при пожежі й мінімізувати загрози екології. 

Обґрунтування підходів до вибору системами виявлення НС унаслідок 

пожежі середнього й великого розміру наведено в роботі [207]. В роботі 

наголошується про факт, що детектори без мікропроцесорів і схем підтримки 

менш складні й більш надійні. Процесор може бути вбудований в панель 

управління, щоб система використовувала складні алгоритми обробки 

сигналу [208] для ідентифікації ознак НС і її характеристик. Це може 

забезпечити можливість швидкого виявлення осередку НС, в той же час 

знижуючи загальні витрати на систему [209]. Автор [210] переконливо 

доводить, що дані від різних розподілених датчиків по СО, CO2, диму, тепла 
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на загальному пульті управління знижують частоту помилкових 

спрацьовувань. 

З панелі керування можна отримати дані про точне місце знаходження 

осередку НС за даними просторової системи виявлення пожежі, як наведено 

в роботі [211]. Це можуть бути теплові, димові, оптичні, фотоелектричні, 

акустичні, барометричні, іонізаційні, газові, оптоволоконні, магніто-

контактні, електроконтактні й комбіновані датчики [212, 213]. 

Робота [214] присвячена розробці пристрою, який реагує на зміни 

теплового балансу із зони НС та заснований на принципі використання 

теплових властивостей газів, рідин, металів і напівпровідників 

[215]. Ефективність порогових пристроїв на основі теплового ефекту 

відносно низька, оскільки формує сигнал тривоги тільки при досягненні 

деякого встановленого порога температури спрацьовування [214]. Більш 

ефективними є теплові детектори диференціальної й максимально-

диференціальної дії [215], які здатні видавати сигнал тривоги на більш ранній 

стадії розвитку НС, що обумовлено не реєстрацією порогового значення 

температури, а похідною в часі процесу підвищення температури 

контрольованого обсягу. 

Одним з інноваційних підходів в області теплових датчиків вважається 

застосування розподіленого оптоволоконного датчика [216]. В роботі [217] 

пропонується використовувати комбіновані протипожежні системи із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій [218]. Виходячи з 

припущення, що на стадії пожежі дим з'являється набагато раніше за інших 

ознак горіння, автори роботи [219] у якості ключового параметру для 

виявлення НС унаслідок пожежі на ПНО розглядають масову концентрацію 

диму, його об'ємну частку в приміщенні й розподіл за розмірами частинок 

(гранулометричний розмір) [220]. Для ідентифікації молекул газу с 

визначеними характеристиками автори роботи [221] використовують 

технології, які основані на зміні електричних властивостей матеріалу або 

композиту. В якості чутливих матеріалів в залежності від розв'язуваної задачі 



70 

можуть бути використані й волого-поглинаючі матеріали, на полімерній 

основі [222]. Також для виявлення горючих газів в осередку НС всередині 

ПНО можуть застосовуватися калориметричні методи [223]. Автори роботи 

[224] стверджують, що за концентрацією О2 можна визначити якість пожежі 

– полум'яний, тліючий або проміжний тип. 

Методи контролю, засновані на наведених фізичних явищах зміни 

тепла, диму, виділення газу фіксують доконаний процес пожежі. В той же час 

фізична сутність процесу загоряння в осередку НС це деструкція речовини 

унаслідок швидкого підвищення температури [225]. 

Отже, достовірним виявленням ранній стадії може й повинен стати 

аналітичний контроль хімічного складу навколишнього середовища й інших 

факторів, які супроводжують весь процес горіння всередині ПНО. Так, 

автори роботи [226] стверджують, що акустична емісія супроводжує все фази 

горіння, про що свідчать численні дослідження (нестійке горіння в двигунах 

різного типу, піроліз, відкритий вогонь, хімічні реакції). Питання 

дослідження ефекту АЕ, як і в розвинутих країнах, набувають все більшого 

інтересу й країнах Європи, що розвиваються. 

Акустичний образ з осередку НС унаслідок пожежі, як фактор 

виявлення, реакції горіння, має ряд переваг. Зокрема, можливе використання 

пристроїв, що реагують на інфра-низькочастотні флуктуації тиску повітря в 

закритому просторі ПНО [227, 228]. В роботі [229] автори наголошують, що 

в разі ізохоричного процесу в закритому приміщенні ПНО зміна тиску прямо 

пропорційна температурі в осередку НС. Процес випромінювання енергії у 

вигляді пружних хвиль виникає у результаті локальної деструкції речовини 

під зовнішнім, досить швидким, впливом [230]. Частотний спектр АЕ лежить 

в межах від інфразвуку до десятків МГц [231, 232]. В роботі [233] інтерес 

представляє висновок про універсальність явища АЕ, тобто про виникнення в 

будь-якому середовищі або фізико-хімічному процесі генерації й 

синхронності акустичних коливань в окремих ділянках системи. 
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Публікації, як-то [234], які пов'язують АЕ й процеси горіння рідких і 

твердих речовин, мають епізодичний характер і не розглядають всієї низки 

питань перетворення енергії в процесі АЕ. Процеси горіння, як правило, 

розглядаються стосовно до енергетичних установок, що перетворюють 

енергію горіння в механічну роботу, а прикладом таких досліджень може 

бути робота [235]. 

Зокрема автор у складі творчого колективу [236] приймав участь у 

проведені низки лабораторних досліджень [237], які мали за мету визначення 

параметрів акустичного образу [238] окремих елементів пожежного 

навантаження виключно в інтересах забезпечення пожежної безпеки об'єкту, 

що контролюється. Втім за відсутності єдиної методології наведені 

дослідження не набули подальшого розвитку в контексті вирішення 

актуальної проблеми цивільного захисту. 

Отже, для попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі в 

країнах Європи, що розвиваються використовують такі ж методи як в 

провідних країнах світу. Проте, з метою підвищення ефективності, системи 

попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі з осередком всередині 

потенційно-небезпечного об’єкта використовують більш 2-3 методів 

одночасно, що у свою чергу призводить до появи помилок узгодження, та 

фактично нівелює затрачені зусилля. Тому, основною задачею 

дисертаційного дослідження є розробка нових інженерно-технічних методів 

попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі на потенційно-

небезпечному об’єктах. 

 

1.3.2. Методи і системи попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі з осередком зовні потенційно-небезпечних об’єктів. 

Дослідження питання застосування БЛА в країнах Європи, що розвиваються, 

мають також певну актуальність. Так, за інформацією [239], в режимі 

реального часу БЛА ZALA передають інформацію з місця події, що дозволяє 

у найкоротші терміни зосередити сили й кошти для ліквідації наслідків НС 

природного [240] й техногенного характеру. 
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Система моніторингу нафтопроводів, реалізована на базі БЛА [241], 

дозволяє своєчасно виявити НС через витік нафти й запобігти потенційному 

загорянню або підпалу нафтопродукту. 

В роботі [242] розглянута система дистанційного моніторингу пожеж, 

що об'єднує в єдиний комплекс відеоспостереження, засоби забезпечення 

безпеки й канали передачі даних. Дослідження застосування БЛА при 

моніторингу лісових пожеж наведено у роботах [243, 244]. 

З аналізу робіт [245, 246] і [247] стає зрозумілим, що у Республіці 

Казахстан й Республіці Вірменії також застосовують БЛА для виконання 

різних завдань з попередження НС унаслідок пожеж на ПНО. 

Як зазначалося вище, на борту БЛА застосовують однотипні системи 

контролю й моніторингу з деякими відмінностями. Застосування пристроїв, 

які виявляють акустичне випромінювання із зони НС, неможливе за умови 

використання моторних БЛА. Питання застосування аеростатів з метою 

попередження НС різного характеру розглянуті в роботах [248, 249] і [250]. 

Таким чином, аналіз методів і систем попередження надзвичайних 

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

застосовуються в країнах Європи, що розвиваються, до яких відноситься 

Україна, переконливо доводить стійку динаміку розвитку інноваційних 

підходів до виявлення надзвичайних ситуацій подібного роду в рамках 

загальносвітової тенденції розвитку безпекових технологій. Проте, з метою 

підвищення ефективності, системи попередження надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі з осередком всередині потенційно-небезпечних об'єктів 

використовують більш 2-3 методів одночасно, що у свою чергу призводить 

до появи помилок узгодження, та фактично нівелює затрачені зусилля. 

Системи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж з осередком 

зовні потенційно-небезпечного об’єкта у масовому використанні практично 

відсутні. Від так метою дисертаційного дослідження є розробка нових 

інженерно-технічних методів попередження надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі на потенційно-небезпечному об’єктах. 
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Висновки по першому розділу 

 

1. Майже всі аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації, що 

відбуваються на потенційно-небезпечних об’єктах супроводжуються 

загоряннями, вибухами і пожежами. Останні (вибухи, пожежі та загоряння) 

мають чітко виражені місця розташування, а саме всередині потенційно-

небезпечних об’єктах або зовні. 

2. У провідних країнах світу для попередження надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі використовують термічні, діелектричні, оптичні, хімічні, 

акустичні, барометричні, іонізаційні, магнітоелектричні та інші методи 

виявлення осередків загорянь. 

Системи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з 

осередком всередині потенційно-небезпечного об’єкта використовують не 

менш 3-4 наведених методів одночасно. Системи попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком зовні потенційно-

небезпечного об’єкта використовують різні безпілотні літальні апарати на 

яких реалізовані методи дистанційного виявлення осередку загорянь. 

3. Аналіз методів і систем попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах, які застосовуються в 

країнах Європи, що розвиваються, до яких відноситься Україна, переконливо 

доводить стійку динаміку розвитку інноваційних підходів до виявлення 

надзвичайних ситуацій подібного роду в рамках загальносвітової тенденції 

розвитку безпекових технологій. Проте, з метою підвищення ефективності, 

системи попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі з осередком 

всередині потенційно-небезпечних об'єктів використовують більш 2-3 

методів одночасно, що у свою чергу призводить до появи помилок 

узгодження, та фактично нівелює затрачені зусилля. Системи попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж з осередком зовні потенційно-

небезпечного об’єкта у масовому використанні практично відсутні. Від так 

метою дисертаційного дослідження є розробка нових інженерно-технічних 

методів попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечному об’єктах. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ УНАСЛІДОК ПОЖЕЖІ НА ПОТЕНЦІЙНО-

НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ УКРАЇНИ 

 

Розв’язування другої наукової задачі дисертаційного дослідження 

будемо здійснювати наступним чином. По-перше, розглянемо основні 

закономірності виникнення й протікання надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах. Потім, дамо характеристику 

функціональної спроможності інженерно-технічної бази вітчизняної системи 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-

небезпечних об’єктах. 

 

2.1. Основні закономірності виникнення надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах. 

 

Висока концентрація потенційно-небезпечних об’єктів різного 

призначення в окремих регіонах України обумовлює досить велику 

ймовірність виникнення унаслідок пожежі надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру, які становлять потенційну загрозу як населенню й 

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

Так, наприклад, надзвичайні ситуації унаслідок пожежі на об’єктах з 

наявністю вибухонебезпечних речовин й матеріалів, що відбулися у період з 

2010 по 2019 роки [251], підтвердили загрозу населенню й об’єктам 

економіки потоками некерованих чинників ураження, а також засвідчили про 

здатність значного забруднення навколишнього природного середовища. За 

даними ДСНС України, на території держави налічується близько 130 

подібних ПНО, де зберігається 1,3 млн. тон вибухонебезпечних речовин, з 



75 

яких більш ніж 500 тис. тонн визнані надлишковими, тобто тими, що 

потребують утилізації, а відтак до природних чинників небезпеки слід додати 

технологічні чинники небезпеки процесу утилізації накопичених надлишків 

вибухонебезпечних речовин. 

Надзвичайні ситуації на потенційно-небезпечних об’єктах унаслідок 

пожежі зазвичай супроводжуються вибухами технологічного устаткування й 

елементів техногенного навантаження. 

До основних джерел небезпеки, за підсумками аналізу, слід віднести: 

1) вибухові матеріали, що застосовуються у виробничих процесах, 

засоби (утому числі військового призначення), що містять вибухові 

матеріали, які виготовляються, знаходяться на зберіганні або утилізуються; 

2) стаціонарне обладнання для вантажно-розвантажувальних робіт, 

підіймальні споруди; 

3) обладнання для виготовлення вибухових матеріалів і виробів на їх 

основі, комплекси для їх переробки й зберігання. 

Крім того, ПНО дислокуються по всій території країни в різних 

кліматичних і природних зонах, які характеризуються різним температурним 

режимом, рослинністю, інтенсивністю грозових явищ, що впливає на їх 

пожежну небезпеку. Частина ПНО, на яких містяться вибухонебезпечні 

речовини, зазвичай розташовані на відстані від населених пунктів, доріг, 

ліній електропередач. Це, у свою чергу, створює певні труднощі з 

інженерним забезпеченням протипожежних заходів. 

Характерним для надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на ПНО є 

те, що горіння супроводжується одиничними, або груповими вибухами 

технологічного устаткування, або компонент техногенного навантаження, а 

за певних умов і більш масштабними вибухами. НС унаслідок пожеж на 

подібних об’єктах здатні до самопоширення як у межах окремого об’єкта, так 

і за його межами. 

До безпосередніх причин, що призводять до виникнення НС унаслідок 

пожежі на ПНО, слід віднести: диверсії; вплив блискавок під час гроз; 



76 

стихійні лиха (землетруси, лісові пожежі, повені, урагани тощо); катастрофи 

повітряних і космічних об’єктів над територією ПНО, порушення правил 

техніки безпеки та експлуатації технологічного устаткування й елементів 

техногенного навантаження; порушення правил пожежної безпеки. Якісну 

структуру причини виникнення НС унаслідок пожежі на ПНО наведено на 

рис.2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Якісний розподіл причин, що призводять до виникнення НС 

унаслідок пожежі на ПНО. 

 

Вплив цих причин може призвести до виникнення пожеж, а надалі – до 

детонації і вибухів технологічного устаткування й компонент техногенного 

навантаження. 

До додаткових слід також віднести внутрішні чинники виникнення 

небезпек, а саме: небезпечність будов, споруд, обладнання, технологічних 

процесів об’єктів господарської діяльності й речовин, що виготовляються, 

переробляються, зберігаються чи транспортуються на їх території (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Якісний розподіл домінуючих груп чинників небезпеки, що мають 

місце у разі виникнення НС унаслідок пожежі на ПНО. 

 

Зовнішні чинники небезпеки – особливості місця знаходження 

небезпечних об’єктів, несприятливі природні умови й інше, які можуть 

безпосередньо спричинити виникнення НС на об’єкті або негативно 

вплинути на її розвиток.  

Таким чином, надзвичайні ситуації техногенного характеру унаслідок 

пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах за природою виникнення 

ініціюючих чинників небезпеки поділяються на дві групи: внутрішні, де 

домінуючими є чинники техногенного походження, і зовнішні, де 

домінуючими є чинники природного походження. Останнє обумовлює 

розробку в подальшому методів попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно небезпечних об’єктах, враховуючи 

особливості природи виникнення ініціюючих чинників. 

 

 



78 

2.2. Аналіз рівня функціональної спроможності інженерно-

технічної бази вітчизняної системи попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах. 

 

Низці причин, що призводять до НС на ПНО, пожежі займають перше 

місце, завдаючи величезних соціальних і матеріальних збитків. Як фізичне 

явище пожежа є процесом неконтрольованого горіння. Горіння визначається 

як складний фізико-хімічний процес з потужним екзотермічним ефектом, а 

опис його з фізичної і математичної точок зору вивчено не до кінця й багато 

в чому є емпіричний. Більшою мірою це стосується багато-параметричного 

непідконтрольного процесу горіння, пов’язаного з виникненням і розвитком 

пожеж, що залежать від значної кількості чинників і граничних умов.  

Організація заходів з виявлення загорянь, як причини поширення НС 

на ПНО залежить від конкретних вихідних умов потенційно пожеже 

небезпечних місць.  

Крім того, процес горіння залежить від складу й властивостей горючих 

речовин й матеріалів, які можуть бути твердими, рідкими, газоподібними, 

полімерними, металевими, дерев’яними, радіоактивними, що входять в 

розряд електрообладнання. 

Фізичні й хімічні явища, які супроводжують початкову стадію 

поширення НС на ПНО унаслідок пожежі, відрізняються значним 

варіаційним розмаїттям, що дозволяє використовувати їх у якості основи для 

створення систем раннього виявлення НС унаслідок пожежі на ПНО. 

Базуючись на тому чи іншому фізичному явищі, що супроводжує 

початкову стадію поширення НС, системи виявлення небезпеки, зазвичай, 

автоматизовані й виділяються у самостійний об’єкт. Систематизація 

відповідних явищ наведена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Систематизація фізичних явищ, які супроводжують початкову 

стадію поширення НС на ПНО. 
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Загальним принципом роботи всіх пристроїв виявлення небезпеки НС є 

своєчасна реєстрація домінуючого фактора небезпеки й оцінка його фізичної 

величини [252]. Здебільшого фактори контролю небезпеки, які 

використовуються для реєстрації осередку НС на ПНО, поділяють на дві 

групи: непов’язані з процесом тепломасопереносу й пов’язані з ним. 

Спрацьовування автоматичних пристроїв попередження НС на ПНО 

відбувається при досягненні контрольованим параметром встановленого 

порогового значення [252]. Мета кожної системи – виявлення загоряння в 

ранній стадії за ознаками тенденції розвитку сигналу. 

Пристрої попередження обладнується чутливими елементами – 

датчиками. Датчики можна класифікувати: за принципом роботи – на активні 

й пасивні, за видом визначного фактора – на теплові, димові, оптичні; за 

типом використовуваного чутливого елемента – на інфрачервоні, 

фотоелектричні, барометричні, акустичні, іонізаційні, сейсмічні, 

п’єзоелектричні, магніто-контактні, електроконтактні, комбіновані [253]. 

Найбільшого поширення набули теплові й димові пристрої 

попередження НС на ПНО. Принцип роботи теплового сповіщувача 

заснований на використанні теплофізичних властивостей газів, рідин, металів 

і напівпровідників. Ефективність порогових пристроїв на основі теплового 

ефекту відносно низька, оскільки формує сигнал "Небезпека" тільки при 

досягненні деякого встановленого порога (температури спрацьовування) в 

точці його розміщення. Мінімальне граничне значення температури 

становить 60°С, що пов’язано із забезпеченням достатнього рівня 

перешкодозахищеності пристрою при експлуатації в приміщеннях з умовно 

нормальною температурою близько 35 °С. 

Більш ефективні теплові пристрої попередження – диференційний і 

максимально-диференційний [254]. Вони здатні видавати тривожне 

повідомлення на більш ранній стадії розвитку НС на ПНО, тому що 

реєструється не порогове значення температури, а процес підвищення 

температури за встановлений час. Застосування теплових датчиків 
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доцільніше тільки тоді, коли найбільш ймовірною ознакою виникнення НС є 

значне підвищення температури. 

Тенденція переходу датчиків теплових пристроїв попередження НС на 

ПНО від найпростіших електромеханічних термочутливих елементів до 

електронних термореле з формуванням тривожного сповіщення коротким 

замиканням лінії шлейфа сигналізації приймально-контрольного приладу з 

одночасною світловою індикацією й застосування мало-інерційних теплових 

чутливих елементів з наступною цифровою обробкою сигналу дозволяє 

інтегрально контролювати температуру й швидкість її зміни в середовищі 

загоряння. 

Пристрої виявлення осередку  НС на ПНО з лінійною й 

багатоточковою лінійною зонами виявлення, які створюються спеціальними 

чутливими елементами, використовують фізичні ефекти, що дозволяють 

виявити не тільки локальне, а й середнє об’ємне підвищення 

температури [255]. 

Широко використовуються димові пристрої попередження НС на 

ПНО, які реагують на появу диму в контрольованому середовищі. Вони 

мають високу чутливість щодо диму від тління деревини й бавовни, 

пластмаси й матеріалів ізоляції силових електричних кабелів. Пристрої цього 

виду забезпечують надійне виявлення осередку НС на ПНО в кабельних 

колекторах, тунелях, на атомних електростанціях і інших промислових 

об’єктах. 

За принципом дії димові пристрої попередження НС на ПНО діляться 

на іонізаційні й оптичні. Димовий пристрій попередження забезпечений 

точковим іонізаційним датчиком, який містить джерело радіоактивного 

випромінювання «α» – частинок низької інтенсивності. За рахунок іонізації 

молекул повітря й наявності електричного поля в димовій камері 

забезпечується спрямований потік заряджених частинок (електричний 

струм). Попадання частинок диму всередину призводить до зменшення 

величини струму, що й фіксується схемою обробки. Широко 
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використовується принцип виявлення диму через оптичний ефект 

розсіювання інфрачервоного випромінювання на частинках диму. Усередині 

димової камери пристрою розташовані інфрачервоний (ІЧ) випромінювач і 

приймач, який приймає ІЧ-сигнал, відбитий від частинок диму. Оптичні 

властивості диму поглинати або розсіювати світло використовуються в 

оптичних датчиках, що перетворюють ступінь освітленості в електричний 

сигнал про небезпеку. 

Полум’яне горіння в осередку НС на ПНО може фіксуватися димовими 

сповіщувачами, в датчиках яких використовується оптико-світловий ефект 

[256]. Спектральний склад випромінювання, як і інтегральна інтенсивність 

випромінювання, змінюється з розвитком процесу горіння в осередку НС на 

ПНО. За розвитку процесу горіння інтенсивність випромінювання 

збільшується, а при запальному горінні, крім цього, флуктурує внаслідок 

«мерехтіння» полум’я. Частотний діапазон флуктуації (від одиниць до 

декількох десятків Герц) залежить від розмірів і форми полум’я. 

Інтенсивність випромінювання вогнища горіння різна за напрямками. 

Основними інформаційними параметрами загоряння є спектральний склад і 

інтенсивність випромінювання, а також флуктуація інтенсивності 

випромінювання. При цьому виявлення загорянь в осередку поширення НС 

на ПНО по випромінюванню полум’я можна визначати, вимірюючи його 

інтенсивність в певному спектральному діапазоні. Недоліками відповідних 

пристроїв попередження є необхідність постійного електропостачання зі 

значним показником напруги, часта чистка сенсорів від бруду, велика 

вартість приймального елемента, несприйнятливість до диму, необхідність 

прямої видимості. В той же час, значна частина пожеж в осередку НС на 

ПНО починаються з тління, яке може тривати годинами [257]. 

У приміщеннях складського й виробничого призначення ПНО 

застосовуються димові пристрої попередження НС, в яких використовують 

принцип примусового відбору повітря для виявлення диму. Такі пристрої є 

аспіраційними. Аспіраційні пристрої мають переваги перед традиційними за 
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способом доставки проб повітря до чутливого елемента незалежно від 

наявності в означених приміщеннях природних і примусових повітряних 

потоків, за кількістю заборів проб повітря в межах зони, що захищається. 

Принцип побудови системи виявлення осередку НС такими пристроями є 

універсальним і може бути використаний для виявлення небезпеки не тільки 

по появі диму, але й за іншими факторами, які супроводжують початкову 

стадію НС. Аспіраційні пристрої відрізняються високою чутливість, що 

перевищує чутливість точкових і лінійних сповіщувачів у багато разів, але їх 

вартість, залишається великою. 

Лінійні димові оптико-електронні пристрої доповнюють можливості 

точкових і дозволяють контролювати приміщення, що мають значні площі. 

Контроль (перевірка) чутливості димового пристрою для забезпечення 

надійності його показань, зазвичай, проводиться досить часто, вимоги 

тестування можуть бути обтяжливо вартісними, і це формує перелік його 

недоліків. 

Основними напрямками розвитку сучасних точкових димових 

пристроїв оцінки небезпеки є наступні. 

– Підвищення чутливості пристрою й її зміни, зокрема через 

запиленість димової камери. При збільшенні рівня фонової освітленості, 

викликаної осіданням частинок пилу на стінках камери, здійснюється 

автоматичне підлаштування порогів спрацьовування пристрою і формується 

повідомлення про необхідність проведення регламентних робіт. 

– Застосування в якості джерела ІЧ випромінювання мініатюрного 

лазера, що підвищує потужність випромінювання, яке в свою чергу, дозволяє 

виявити наднизьку концентрацію частинок диму в контрольованому 

просторі. 

Принцип дії хіміко-аналітичних пристроїв попередження НС на ПНО – 

загоряння в осередку, заснований на реєстрації змін газового складу 

навколишнього середовища на контрольованому об’єкті. Основним 

елементом газового датчика є чутливий елемент (сенсор), що забезпечує 
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появу на своєму виході електричного сигналу, пропорційного концентрації 

контрольованого газу. Найбільш поширеними виявляються гази, що мають 

органічне походження або є продуктами термічного розкладання органічних 

речовин і матеріалів. Найбільш характерними з них є чадний газ (СО) і 

водень (Н2), які детектується газо-чутливими сенсорами. 

Одним з перспективних чутливих елементів для застосування в техніці 

(засобах, пристроях) виявлення небезпечних речовин є напівпровідниковий 

сенсор, що реєструє наявність в повітрі контрольного змісту газів. При 

попаданні чадного газу або водню на поверхню чутливого елемента 

змінюється його електрична провідність, що є сигналом про наявність 

небезпеки в осередку НС. 

Електрохімічний метод застосовується при виготовленні чутливих до 

СО пристроїв в яких використовуються перетворення, засновані на 

тепловому ефекті каталітичного окислення виявленого газу. За рахунок 

підвищеної вибірковості він відрізняється характеристиками стійкості до 

перешкод. 

Газодисперсні пристрої в залежності від способу виявлення проявів 

небезпеки поділяються на декілька класів (електрохімічні, напівпровідникові, 

оптичні, термохвильові, магнітні, термометричні) з відповідними 

підкласами [258]. 

Актуальним завданням для газових пристроїв є розробка мініатюрних 

хімічних сенсорів на основі метало-оксидних напівпровідників SnO2, In203, 

ТiO2, W03 [259]. 

З цією метою найбільш широко використовується діоксид олова, що 

відрізняється високою хімічною стійкістю. Принцип дії таких сенсорів 

заснований на тому, що зворотна хемосорбція активних газів на їх поверхні 

супроводжується зворотними змінами провідності. При цьому висока 

чутливість до вмісту в атмосфері цілої низки вибухонебезпечних газів. Також 

можливість управління процесами, що відбуваються на поверхні й в об’ємі 

напівпровідника, надає цим матеріалам особливу привабливість. 
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Метод побудови оптичного сенсора, заснований на виявленні 

газоподібних продуктів в осередку небезпеки завдяки вибірковому 

поглинанню ними оптичного випромінювання, також застосовується в 

пристроях контролю. Такий пристрій працює в дуже вузькому діапазоні 

довжин хвиль, що відповідає резонансній частоті молекул виявленого газу. 

Сучасні газо-аналітичні пристрої дозволяють використовувати їх для 

виявлення як безпосередньо пожеж в осередку НС на ПНО, так і 

пожежонебезпечної ситуації, викликаної появою горючого газу, або пари 

легкозаймистої рідини (ЛЗР) довибухонебезпечної концентрації [260]. Пошук 

компромісу між суперечливими властивостями визначається технічними 

можливостями пристрою, а також правильним вибором його виду й 

принципу дії, що є досить складним завданням. 

Істотно розширити можливості пристроїв попередження НС на ПНО 

дозволяють комбіновані пристрої, що поєднують кілька каналів виявлення 

різних факторів небезпеки. У пристроях виявлення факторів небезпеки НС 

збільшення числа каналів і їх активна взаємодія між собою, дозволяють 

підвищити достовірність виявлення осередку, тобто одночасно поліпшити 

характеристики виявлення й стійкості до перешкод. До складу комбінованих 

пристроїв все частіше додають канал виявлення полум’я, що реагує на 

електромагнітне випромінювання полум’я або тліючого вогнища. Оскільки 

процес виявлення небезпеки цими пристроями не пов’язаний з 

тепломасопереносом середовища, як у попередніх типах пристроїв, вони 

потенційно мають вищу швидкодію. Чутливий елемент такого пристрою 

перетворює електромагнітне випромінювання в електричний сигнал в 

інфрачервоному, видимому, ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль, в 

відповідності зі спектром електромагнітного випромінювання. На практиці 

для підвищення перешкодозахищеності використовують інфрачервону або 

ультрафіолетову частини спектра, а також модуляцію світлового 

випромінювання в низькочастотному діапазоні. Знаходять застосування 

багатодіапазонні датчики – пристрої, що реагують на електромагнітне 
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випромінювання полум’я в двох або більше ділянках спектра 

електромагнітного випромінювання [261]. 

Видиме світло до недавнього часу не використовувалося в автоматиці 

техногенної безпеки, проте з розвитком технологій з’явилися технічні 

рішення таких пристрої виявлення осередку НС, що використовують різні 

відео-ефекти, пов’язані з появою диму, полум’я, колірної гами вогнища 

пожежі, зміною видової ситуації. Широке впровадження відеотехнологій в 

системи протипожежного й техногенного захисту спостерігається перш за 

все на ПНО військового призначення [262]. 

На початку 2000-х років набули поширення відеосистеми, здатні 

фіксувати й аналізувати зображення небезпеки[263]. Так, у роботі [264] 

використовується метод виявлення небезпеки за допомогою зчитування 

колірних відтінків потенційних осередків загоряння, застосовуючи гаму 

сімдесятиколірних відтінків полум’я. Відео при спостереженні реєструє 

регіони з кольоровим спектром, характерним для різного ступеня розвитку 

полум’я, сортуючи  при цьому хибні посилки. 

Відео й акустичне сканування контрольованих об’єктів все частіше 

застосовується для виявлення небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах, 

контролю за відкритими масштабними площами.  

Автоматичне виявлення масштабних НС техногенного й природного 

походження на основі обробки відео зображень лісового масиву за 3-х 

мірною моделлю викладається, наприклад, в [265]. Розпізнавання 

потенційних небезпек ведеться по 11 статичних особливостях, включаючи 

колірний розподіл, параметри щільності, контурів. В [266] пропонується 

метод виявлення небезпеки  за допомогою відео в закритих приміщеннях. 

Системи віддаленого виявлення небезпеки використовують 

радіолокатори (радари), лазерні локатори, а контрольовані об’єкти 

забезпечуються тепловими, інфрачервоними, іншого роду датчиками [267]. 

Рівень ефективності цих методів вимагає додаткових систем поліпшення 

якості контролю, оскільки теплові камери не ефективні в денний літній час, 
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стаціонарні – в темний час доби, інфрачервоні – не виявляють дим, і крім 

того, потрібна велика кількість пристроїв контролю.  

У підсумку слід зазначити наступне. 

По-перше, пристрої виявлення осередку НС на ПНО в залежності від 

часу прояву в осередку чинників небезпеки можливо поділити на 2 кластери 

(рис. 2.4). 

 

 

 

Рис. 2.4. Графічна інтерпретація областей функціонування пристроїв 

виявлення осередку НС на ПНО в залежності від часу (t) прояву небезпеки 

(домінуючі параметри виявлення небезпеки: δг – газовий аналіз середовища, 

δД – виявлення диму , δП – аналіз полум’я, δТ – контроль температури 

середовища). 
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До першого кластеру належать пристрої, призначені для виявлення 

джерел загорянь, на етапі можливої появи (стадія запобігання) небезпеки НС. 

Функціонування відповідних пристроїв засноване на принципах виявлення 

газоподібних продуктів горіння (FГППГ) і диму (FД) в осередку можливої НС, 

температурний фактор (FТ) не враховується. 

Розміри й розташування на часовій осі графічної залежності (рис. 2.4) зон 

виявлення δГ і δД факторів FГППГ і FД визначаються тактико-технічними 

характеристиками існуючих газових і димових пристроїв. Зміна параметрів 

відповідних зон в бік підвищення ефективності раннього виявлення джерел 

виникнення НС обмежена метрологічними можливостями фізико-хімічних 

методів аналізу середовища загоряння, закладених в роботу чутливих 

елементів розглянутих пристроїв. 

До другого кластеру належать пристрої для виявлення загорянь в 

осередку НС на етапі (стадія попередження) сталого процесу горіння. 

Функціонування відповідних пристроїв засноване на принципах аналізу 

(контролю) зростаючої температури (FТ) і факела горіння (FП) в осередку 

можливої НС. 

Розміри й розташування на часовій осі графічної залежності (рис. 2.4) 

зон виявлення δТ і δП факторів FТ і FП визначаються тактико-технічними 

характеристиками існуючих теплових пристроїв і пристроїв фіксації полум’я. 

Зміна параметрів цих зон для підвищення ефективності раннього виявлення 

джерел виникнення НС також обмежена характеристиками фізико-хімічних 

принципів аналізу середовища загоряння, закладених в роботу чутливих 

елементів розглянутих пристроїв. 

По-друге, специфічні умови функціонування ПНО накладають 

додаткові вимоги до тактико-технічних характеристик пристроїв виявлення 

осередків НС при реалізації режиму раннього виявлення джерел загоряння. 

Останні обумовлені обмеженням швидкості поширення в контрольованому 

об’ємі приміщення газоподібних продуктів піролізу й частинок диму на 

початковій стадії виникнення НС на ПНО унаслідок пожежі. 
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Зазначені обставини свідчать про необхідність технічної реалізації 

нових фізико-технічних методів аналізу властивостей середовища загоряння 

в осередку НС на ПНО, спрямованих на практично миттєвий однозначний 

контроль хвильових факторів небезпеки на початковій стадії НС. 

Одним з шляхів усунення наведених недоліків є застосування 

акустичного методу раннього виявлення небезпеки НС. Останній 

реалізується за допомогою радіоакустичного апарату [148, 268]. 

Радіоакустичний апарат має більш високу чутливість до температурних змін, 

збільшуючи ймовірність раннього виявлення осередку виникнення НС на 

ПНО. Система безперервно й одночасно контролює широкий діапазон 

параметрів простору від поверхневих шарів до розташованих високо, на 

відстані декількох кілометрів. 

Таким чином, стан та особливості попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно небезпечних об’єктах України 

повністю визначається вітчизняною інженерно-технічною базою із 

застосуванням хіміко-аналітичних, оптоелектронних, термо-хвильових, 

газодісперсних, іонізуючих та електро-магнитних приладів. Акустичні 

прилади, що мають великий потенціал для попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно небезпечних об’єктах не 

застосовуються. 

 

Висновки по другому розділу 

 

1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об’єктах за природою виникнення ініціюючих 

чинників небезпеки поділяються на дві групи: внутрішні, де домінуючими є 

чинники техногенного походження, і зовнішні, де домінуючими є чинники 

природного походження. Останнє обумовлює розробку в подальшому 

методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 
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потенційно небезпечних об’єктах, враховуючи особливості природи 

виникнення ініціюючих чинників. 

2. Стан та особливості попередження надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі на потенційно небезпечних об’єктах України повністю визначається 

вітчизняною інженерно-технічною базою із застосуванням хіміко-

аналітичних, оптоелектронних, термо-хвильових, газодісперсних, іонізуючих 

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

потенціал для попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно небезпечних об’єктах не застосовуються. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

РОЗРОБКА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО МЕТОДУ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УНАСЛІДОК 

ПОЖЕЖІ З ОСЕРЕДКОМ ВИНИКНЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТУ  

 

Розв`язання третьої наукової задачі дисертаційного дослідження 

будемо виконувати наступним чином. По-перше, виконаємо розробку 

математичної моделі ідентифікації акустичних образів небезпеки поширення 

надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині потенційно 

небезпечного об’єкту. По-друге, розглянемо керуючий алгоритм інженерно-

технічного методу попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

всередині потенційно небезпечного об’єкту. Після цього надамо опис 

процедур інженерно-технічного метода попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення всередині потенційно-

небезпечного об’єкту. 

 

3.1. Розробка математичної моделі ідентифікації акустичних 

образів небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

Розробку математичної моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту будемо здійснювати наступним чином. По-

перше, сформулюємо початкові умови розв`язання задачі; по-друге, 

розглянемо розв`язання окремих задач з розміщення пристроїв контролю 

акустичного випромінювання, формування й порівняння акустичних образів 

небезпеки НС на потенційно-небезпечних об’єктах. Після цього надамо опис 

розробленої математичної моделі. 
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3.1.1. Початкові умови розв’язання задачі. Аналізуючи тенденції 

щодо розв’язання задач, пов’язаних з проблематикою моделювання складних 

процесів виникнення небезпеки й поширення НС природного й техногенного 

характеру, слід зауважити, що сучасні підходи вимагають чіткого поділу 

наслідків, за якими класифікуються НС стосовно масштабів поширення на 

домінуючі, за якими організовуються заходи з попередження НС, та інші, що 

враховуються як граничні умови області можливих рішень задачі з 

попередження НС за домінуючими наслідками.  

Важлива особливість зазначеного підходу полягає у конкретизації 

шляхів подальшої практичної реалізації методів протидії поширенню 

негативних наслідків НС, що утворюються. Умовним обмеженням щодо 

можливості використання зазначеного підходу до формування 

математичного апарату опису процесів перебігу НС є швидкість наростання 

наслідків НС.  

У випадку моделювання небезпеки виникнення НС унаслідок пожежі 

на ПНО, процес поділяється на дві часові фази, які відрізняються фізикою 

розвитку, по різному описуються математичними залежностями наростання 

наслідків НС від часу й наведені на рис. 3.1. 

Перша часова фаза співпадає з часом перебігу НС об’єктового рівня 

         , коли домінуючий наслідок –          площа поширення НС 

співпадає з інтегральним     
  , і дорівнює площі осередку загоряння, яка 

поступово починає зростати за експоненціальним законом. Наслідки, які не є 

домінуючими, взагалі відсутні.  

На цій стадії процес поширення наслідків НС визначається рівнянням 

зв’язку (3.1) між керованою змінною, а саме     
  , і некерованими змінними 

        та температурою в осередку НС –   . 

 

    
         

                 , за умови             . (3.1) 
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Рис. 3.1. Залежність     , інтегрального показника наслідків НС унаслідок 

пожежі на ПНО від  –часу розвитку НС. 

 

Припустимо, що інтенсивність горіння речовин в осередку пожежі 

визначатиме акустичне випромінювання (генерування звуку – акустичних 

хвиль), тоді специфіка процесу горіння речовини, є акустичний спектр 

(образ) осередку    
 

 НС унаслідок пожежі на ПНО (3.2) 

 

   
         

     
                ,    (3.2) 

 

де      
      

 – коефіцієнти впливу некерованих змінних на характеристики 

акустичного спектру. 

У свою чергу, процес попередження наслідків НС унаслідок пожежі 

всередині ПНО базується на припущенні, що в осередку НС на стадії 

об’єктового поширення небезпеки мають місце акустичні зміни, які 

відповідають одному з акустичних образів з переліку небезпек осередку. 
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Так для НС унаслідок пожежі  всередині приміщення динаміка зміни 

інтегрального показнику визначається діаграмою яка наведена на рис. 3.2. 

 

 

 

Рис. 3.2. Діаграма динаміки зміни інтегрального показника (середня 

температура) небезпеки поширення НС.  

 

Тоді, на стадії поширення НС унаслідок пожежі на ПНО на 

об’єктовому рівні має місце наступна умова існування рівняння зв’язку (3.1), 

а саме (3.3– 3.4) 

 

   
           

 (  )     
 (  )    

 (  ) ;    (3.3) 

 

          ,      (3.4) 

 

де    
 (  )     

 (  )    
 (  ) – акустичні спектри переліку небезпек, що мають 

місце в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО у фіксований час    з часового 

інтервалу            
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  – кількість потенційних небезпек які можливо визначити в осередку 

НС;       – температура детонації компонент техногенного навантаження 

осередку НС. 

Друга часова фаза характеризується імпульсним характером зростання 

наслідків, що викликані детонацією компонент техногенного навантаження. 

Характерним показником цієї фази є часовий розподіл (3.5): 

 

                                      ,   (3.5) 

 

де           ),    (        )               – час перебігу НС унаслідок пожежі 

всередині ПНО відповідно місцевого, регіонального й державного рівня 

поширення небезпеки. 

В реальних умовах виникнення НС унаслідок пожежі всередині ПНО 

час             стрімко наближається до нуля й фактично є верхньою межею 

підконтрольного періоду попередження НС інженерно-технічними засобами 

акустичного впливу на осередок її виникнення. Цей період також 

характеризується стрімким зростанням наслідків у хаотичній послідовності. 

У найгіршому випадку, без будь-якого домінування котрого з них. 

Відповідно мова може йти лише про фактично інтегральний показник 

наслідків НС унаслідок пожежі всередині ПНО, який є результатом 

випадкового імпульсного процесу, еквівалентна схема перебігу якого 

наведена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Еквівалентна схема перебігу процесу поширення наслідків НС 

унаслідок пожежі всередині ПНО. 

 

Випадковий імпульсний процес зростання показника інтегральних 

наслідків НС може бути представлений у вигляді суми імпульсів з 

випадковою амплітудою, що виникають у моменти часу    інтервалу 

розвитку НС на місцевому рівні у вигляді (3.6) 

 

            
     ∑(    

        
 )       

 

   

                               

 

де     
  – амплітуди імпульсів процесу зростання негативних наслідків;  

      – відображення часу процесу поширення наслідків НС, яке 

відповідає умові (3.7.):  

 

      [
                    (      )

                    (      )
          (3.7) 

 

Слід зазначити, що форма імпульсу     
  залежить від варіації 

індивідуальних внесків негативних наслідків і в загальному плані 
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дослідження не має принципового значення для подальшого моделювання 

процесу їх попередження. 

На найбільш складних рівнях поширення небезпеки НС унаслідок 

пожежі всередині ПНО, а саме регіональному й державному, процес (3.6 – 

3.7) має хаотичний характер, відповідно задача попередження НС подібного 

характеру немає рішення в рамках інженерно-технічного підходу з 

використанням акустичних засобів. 

Отже, початкові умови вирішення завдання визначаються 

припущенням, що формування осередку НС унаслідок пожежі, його розвитку 

та поширення визначають генерацію звуку (акустичних хвиль) і зміна 

характеристик акустичного спектру. Це дозволить по реєстрації змін 

акустичного спектру судити про розширення НС відповідного характеру. 

 

3.1.2. Розв’язання окремої задачі з розміщення пристроїв контролю 

акустичного випромінювання осередку надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту. При 

контролюванні акустичного випромінювання й території ПНО складної 

геометрії, яка обумовлена розміщенням (складуванням) вибухонебезпечних 

предметів, вибухозахисних перешкод тощо, слід вирішити завдання з 

розміщення    пристроїв контролю з урахуванням зон заборони. У 

загальному випадку ефективний радіус виявлення осередку НС кожного 

пристрою може варіюватися в деяких межах. 

З метою отримання рішення окремої задачі з розміщення пристроїв 

контролю акустичного випромінювання осередку надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту     

застосуємо стандартний алгоритм нелінійного методу найменших квадратів 

Левенберга-Марквардта, а потім уточнимо результати, у зв'язку з 

можливістю їх покращення через властивості, у тому числі реверберації, 

розповсюдження акустичного сигналу у заданому об’ємі й обмеженнях 

геометрії ПНО за допомогою евристичного алгоритму, для отримання 
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оптимальної (мінімальної) кількості приладів. Згідно алгоритму Левенберга-

Марквардта задається регресійна вибірка – множина пар   {        }
   

 
 (N – 

кількість пристроїв) вільної змінної x  ℝ
m 
і залежною змінною y  ℝ та 

регресійна модель-функція f(w,xn), яка безперервно диференціюється в 

області W x X. Необхідно знайти таке значення вектора параметрів w, яке 

забезпечить локальний мінімум функції помилки (3.8): 

 

   ∑                                                          

 

   

 

 

В результаті розв’язання рівняння (3.8) маємо масив пар координат 

(х, у) розташування пристроїв контролю акустичного випромінювання на 

ПНО за деяке число ітерацій. 

З метою покращення отриманого рішення окремої задачі     

застосовуємо евристичний алгоритм, що побудований на базі негладкої 

оптимізації внаслідок наявності негладких функцій приналежності виду (3.9) 

 

 (          )                   (3.9) 

 

де область допустимих рішень може бути поділена на підобласті, що 

описуються системами нерівностей з гладкими функціями, що може бути 

зведено до розв’язання послідовності завдань нелінійного програмування й в 

якості функції мети може бути обрана довільна гладка функція, в тому числі: 

мінімізація радіусів покриття пристроїв контролю акустичного 

випромінювання осередку НС, мінімізація числа самих пристроїв або 

підвищення надійності контролю акустичного випромінювання осередку НС. 

Відтак, розв’язання окремої задачі    зводиться до спрямованого 

пошуку рішення задачі ефективного розміщення пристроїв контролю 

акустичного випромінювання осередку НС та подальшого уточнення 
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результатів за допомогою евристичного алгоритму, що задовольняє заданим 

граничним умовам. 

У зв’язку з цим, для отримання необхідного розв’язання окремої задачі 

    пропонується використовувати евристичний алгоритм випадкового 

спрямованого пошуку рішень, що дозволить скоротити кількість введених 

даних й зменшити обчислювальні ресурси. 

Отже, розв’язання окремої задачі     зводиться, у даному випадку, до 

пошуку максимуму функції (3.10): 

 

 (             )     (3.10) 

 

де x1, x2, ..., xn – параметри n-ої системи контролю, встановленої в пункті 

дистанційного моніторингу. 

Вихідними даними є:  

R– радіус або площа S простору контролю, відповідних {r1, r2, ..., rn} 

пристроїв контролю кількістю n зі своїм радіусами зон контролю 

(напівсферою висоти Н і радіусом r);  

z – матриця зв’язків зон контролю.  

Кінцевим результатом буде варіант розміщення пристроїв контролю 

акустичного випромінювання осередку НС унаслідок пожежі на ПНО (3.11): 

 

 {                        },    (3.11) 

 

де (хn, уn)– координати центру напівсфери зони контролю i-гo пристрою з 

площею Si = πri
2
, такий, щоб площа перекриття розміщених зон була 

мінімальною.  

При застосуванні систем акустичного контролю в зонах з великою 

щільністю навантаження ПНО й малою висотою розміщення системи слід 

приймати радіус зони контролю (3.12) 
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           ,      (3.12) 

 

де Rmax – максимальний радіус дії пристрою акустичного контролю. 

На першому етапі розв’язання окремої задачі    проводиться 

генерація початкової множини рішень за допомогою генераторів випадкових 

чисел, що дозволяють по заданих площі й формі зони контролю згенерувати 

координати    точок розміщення пристроїв акустичного контролю осередку 

НС унаслідок пожежі всередині ПНО. Після цього формуються «Параметри», 

де обираються ознаки для формування «характеристик», що відповідають за 

стан пристроїв контролю в просторі ПНО. Кодування «Параметра» 

здійснювалося за схемою, наведеною на рис. 3.4. Висота точки розміщення Н 

пристрою    не включається в «Параметр», але вона використовується для 

обчислення цільової функції.  

Визначимо основні етапи формування схеми розміщення пристроїв 

акустичного контролю осередку НС у вигляді мнемокоду, маючи за мету 

створення на його базі автоматизованого додатку для отримання рішення 

окремої задачі     з будь-якою варіацією геометричних параметрів ПНО й 

параметрів техногенного навантаження: 

– t = 0 – початковий час ітерацій (I =1); 

– init_population (Р
t
) – ініціалізація вихідної множини; 

– while (not done (termination condition) – початок циклу до моменту 

завершення ітерацій згідно умови; 

– P
s
 = selection (P); вибір кращих «Параметрів» для рекомбінації; 

– P
γ
 = recombination (P

s
); оператор рекомбінації; 

– P
m
 = mutation (Р

t
); оператор стійкої характеристики параметра; 

– P
+1

 = generation (P
s
, Р

γ
, P

m
); формування нової множини; 

– t = t+l– перехід до наступної ітерації(I=I+1); 

– End while. 
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Рис. 3.4. Формування схеми розміщення пристроїв акустичного контролю 

осередку НС унаслідок пожежі всередині ПНО на базі евристичного підходу 

(де Imax – максимальна кількість ітерацій). 

 

В підсумку цільова функція набуває вигляду (3.13): 

 

                        ,з         (3.13) 

 

де Sозк – площа, що покривається пристроєм контролю акустичного 

випромінювання осередку НС унаслідок пожежі всередині ПНО;  

Sпер – площа взаємних перекриттів; 
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Sнз – зона, недоступна для контролю;  

А, В, С – вагові коефіцієнти. 

Фізична сутність зазначених величин визначена на рис. 3.5. 

Обираючи величини коефіцієнтів А, В, С, можна впливати на 

координати розміщення пристроїв контролю акустичного випромінювання й 

величину Sозк.  

З міркувань зменшення числа додаткових (з мінімальним радіусом 

контролю) пристроїв коефіцієнт С повинен бути досить великим, тобто при 

Sпер / Sозк + Dнз коефіцієнт С набуде значення 0. 

Значення Dнз – діаметру зони, недоступної для контролю, обирається у 

кожному конкретному випадку з урахуванням особливостей геометрії ПНО 

або ступеня техногенного навантаження.  

За умови Sпер / Sозк ≥ Dнз доцільно обрати пристрої з найменшим з 

наявних радіусом контролю. 

 

 

Рис. 3.5. Схема рішення окремої задачі    . 
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В цілому отримане рішення окремої задачі     у вигляді цільової 

функції (3.13) ефективного розміщення пристроїв контролю акустичного 

випромінювання осередку НС унаслідок пожежі всередині ПНО із 

застосуванням евристичних алгоритмів, дозволяє зменшити число 

необхідних даних, знизити обчислювальні ресурси й надає можливість 

застосовувати пристрої контролю акустичного випромінювання осередку НС 

для ПНО зі складною за параметрами техногенного навантаження та 

конфігурацією зони контролю. 

 

3.1.3. Розв’язання окремої задачі з формування акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту. Фізико-хімічна сутність акустичної емісії 

процесу поширення небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі всередині 

ПНО полягає в тому, що в процесі перебігу окислювально-відновлювальної 

реакції, яка має місце, виникає спектр коливань, пов’язаних з виникненням і 

руйнуванням на молекулярному рівні, через напруги в кристалічній решітці 

матеріалу.  

Відбувається переміщення мас реагентів та продуктів і утворення 

бульбашок газу, що призводять до коливань навколишнього середовища 

осередку НС (кавітаційні явища). Чим більше молекул речовини задіяні у 

процесі перебігу реакції, тим інтенсивніше горіння й потужніша звукова 

хвиля. У зв’язку з цим розв’язання окремої задачі з формування акустичних 

образів небезпек осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту  О є вирішенням завдання 

вимірювань хвильових процесів в осередку НС та їх подальшої обробки. 

Ефект випромінювання акустичних хвиль має місце на всіх стадіях 

небезпеки НС, поки є деструкція матеріалу і температурний градієнт в 

осередку НС. При поширенні НС, коли процеси деструкції переходять у 

стійку стадію, інтенсивність звукових коливань швидко зростає.  

Акустичні коливання, що випромінюються джерелом небезпеки в 
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осередку на первинних етапах поширення НС, є фактором, що запускає 

функціонування системи пристроїв контролю акустичного випромінювання, 

розміщених на ПНО за схемою, сформованою у підсумку отримання рішення 

окремої задачі    . Генерація акустичних коливань характеризується 

амплітудно-частотною характеристикою з енергетичним показником [269], 

що залежать від частоти (f) і часу (t) випромінюваного акустичного спектру 

   
    . 

Ефект генерації акустичних коливань в процесі прояву й розвитку НС 

унаслідок пожежі всередині ПНО розглядається як фізичний процес 

відкритого горіння відкритої термодинамічної системи, в якій в результаті 

термічної деструкції речовини та хімічних реакцій окислення відбувається 

перерозподіл мас і вивільнення речовини та енергії у вигляді пружних хвиль. 

В загальному випадку факт генерування акустичних коливань в будь яких 

хімічних реакціях виявляється з об’єднаного рівняння першого та другого 

законів термодинаміки [270, 271] у вигляді dU = TdS - pdV+ Ʃμi dmi, або 

 

           ∑               ,    (3.14) 

 

де G– енергія Гіббса;  

S– ентропія;  

Т– температура;  

V – об’єм;  

р– тиск;  

ϭ– поверхневий натяг (поверхнева напруга для твердих тіл);  

S– площа поверхні;  

μi– хімічний потенціал i-го компонента;  

ni — кількість молей i-го компонента;  

φ — електричний потенціал;  

q— електричний заряд. 
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Відмінною особливістю фазових переходів та змінення агрегатного 

стану речовин є скачко-подібне змінення параметрів системи – об’єму, 

ентропії, теплоємності, унаслідок чого скачко-подібно змінюється внутрішня 

енергія системи [271], що й викликає струмінь акустичного випромінювання. 

Використання генерування акустичних коливань в хімічних реакціях та 

фізичних процесах с точки зору вільної енергії Гіббса відображено в 

численних працях, в тому числі в [272, 273]. 

Акустичний образ будь-якої хімічної реакції, в тому числі й процесу 

поширення НС на ПНО унаслідок пожежі, має квазістаціонарний характер і є 

наслідком виділення або поглинання енергії, що призводить до виникнення 

хвиль пружності (напруги) в реакційному середовищі, які можна виявити, 

використовуючи датчики, що забезпечують прийом слабких сигналів на тлі 

власних шумів. Отже, інформація про стан матеріалу й процесів, що 

супроводжують деструкцію цього матеріалу, являє собою характеристичний 

частотний спектр механічних коливань, який характеризується частотно-

часовим енергетичним показником            
     

(F,t)]. 

У зв’язку з тим, що процес акустичної емісії характеризується 

імпульсами тривалістю (10
–8

 – 10
–4

) с, що обумовлено швидкістю хімічної 

реакції, а енергія окремого імпульсу становить від 10
–9

 до 10
–5

 Дж, то 

частотний спектр акустичного образу перебуває в широких межах – від 

області інфразвуку й частот чутного звуку до десятків і сотень МГц. 

Інтенсивність імпульсів акустичної емісії залежить від об’єму 

простору, в якому речовина піддається деструкції, а також від зміни об’єму 

продуктів хімічної реакції. Значення амплітуди механічних коливань (звукові 

хвилі) в твердих тілах при хімічних реакціях, знаходяться в межах від 110
– 4

 

до 5 мм. 

На основі вище викладеного можна стверджувати, що характерний 

частотний діапазон хімічних реакцій, відповідно до даних рис. 3.6, виходить 

за область частотних діапазонів, властивих для виробничих приміщень та 

приміщень, де перебувають люди. 
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Рис. 3.6. Спектральні характеристики ефекту акустичної емісії хімічної 

реакції, будівельної акустики й мовного діапазону на ПНО. 

 

Отже, можна виділити характерний для осередку НС унаслідок пожежі 

на ПНО, спектр випромінюваних звукових хвиль на тлі загального звукового 

випромінювання. 

Слід зазначити, що всередині ПНО найбільш поширеним супутнім 

техногенним навантаженням осередку можливої НС на початковій стадії її 

розвитку є целюлозо-місткі матеріали. 

Застосовуючи лабораторно-дослідну установку, схему якої більш 

детально розглянуто у розділі, що стосується перевірки адекватності 

запропонованої математичної моделі, отримано амплітудно-частотні 

акустичні спектри деструкції деревини (рис. 3.7) та деяких інших целюлозо-

містких матеріалів, як-то бинт, картон, папір, звукоізолюючий наповнювач, 

деструкцію яких можна вважати домінуючою компонентою техногенного 

навантаження в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО на початковій стадії 

її розвитку. 
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   а)       б) 

 

Рис.3.7. Акустичні спектри деструкції зразка деревини до (а) і після (б) 

фільтрації від фонових перешкод. 

 

Обробка отриманих спектрів в єдиних координатах Pmin/Рa  (відносна 

амплітуда сигналу від частоти сигналу) довела задовільну збіжність 

характерних пікових значень амплітуд досліджуваних зразків в різних 

діапазонах частот від 5 Гц до 25 кГц. Результати порівняльного аналізу 

показані на рис. 3.8. 

Розбіжність для деяких діапазонів частот може бути пояснена різним 

вмістом целюлози в зразках (наприклад, для картону), а також специфікою 

самого процесу високотемпературного окислення, який істотно залежить від 

інших компонент матеріалу й структури досліджуваних зразків. 

Для практичного використання результатів амплітудно-частотних 

характеристик целюлозо-містких матеріалів при оцінці можливого 

поширення НС в приміщеннях ПНО з великою кількістю матеріалів, що 

містять целюлозу, необхідно встановити характерні частотні області, в яких 

відносна амплітуда процесу акустичної емісії від деструкції матеріалів, що 

знаходяться в осередку НС, максимальна. 
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Рис. 3.8. Розподіл характерних пікових відносних амплітуд частотного 

спектра акустичних образів для різних компонент техногенного 

навантаження осередку НС на ПНО. 

 

На рис. 3.9 – 3.10 наведена інтегральна гістограма розподілу пікових 

амплітуд спектрів акустичної емісії при деструкції наведених матеріалів 

техногенного навантаження осередку НС на ПНО.  

Процес деструкції характеризується великою щільністю максимальних 

амплітуд в областях частот від 5 до 200 Гц та від 400 Гц до 25кГц. Втім, 

максимальна відповідність амплітуд найбільш характерна для діапазону 

частот (450– 2500) Гц та (10– 11) кГц. 

Результати досліджень показують, що процес деструкції целюлозо-

містких матеріалів характеризується наявністю спектрів акустичної емісії в 

низькочастотному діапазоні від 0 до 800 Гц, в середньому від 1000 до 6000Гц 

і в високочастотному діапазоні від 10 до 25,4 кГц. 
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Рис. 3.9. Амплітудно-частотні характеристики спектрів акустичних образів 

для різних компонент техногенного навантаження осередку НС на ПНО (1 – 

звукоізолюючий наповнювач, 2 – деревина, 3 – картон, 4 – бинт). 

 

 
 

Рис. 3.10. Інтегральний розподіл характерних пікових відносних амплітуд 

спектрів акустичних образів для різних компонент техногенного 

навантаження осередку НС на ПНО в діапазоні частот 5 Гц – 20,4 кГц, (1 – 

бинт, 2 – картон, 3 – звукоізолюючий наповнювач, 4– деревина). 
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Амплітудна характеристика (Pmin/Pa=1,92, де Pmin=115 дБ) для вати в 

низькочастотній області значно вище в порівнянні з амплітудними 

характеристиками інших досліджуваних матеріалів (1,0 –1,4 = Pmin/Pa) як для 

низькочастотних, так і для високочастотних областей. 

Порівняння акустичних спектрів процесу деструкції целюлозо-містких 

матеріалів показує їх стійку схожість, але в той же час і відмінність в 

залежності від виду матеріалу. Щоб провести повноцінне порівняння 

результатів, підтвердити їх невипадковість і зробити відповідні висновки про 

можливість отримання однозначного рішення окремої задачі з формування 

акустичних образів небезпек осередку надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру унаслідок пожежі всередині об’єкту військового призначення    , 

перетворимо отримані акустичні сигнали в числовий вигляд, скориставшись 

математичним апаратом, що базується на фрактальному аналізі властивостей 

часового ряду. 

Обробка акустичних образів, що супроводжують деструкцію целюлозо-

містких матеріалів, будується на умові існування часового ряду, отриманого 

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

за часом. Зазвичай, інформація про поведінку фізично складних динамічних 

систем отримується у вигляді саме таких експериментальних даних 

Для запису звукового файлу (часовий ряд) і миттєвих зрізів спектра 

використовувалося програмне забезпечення Adobe Audition CC v9.2, обробка 

й аналіз спектра аудіо файлу реалізовані в середовищі MatLab R2016b. В 

результаті для кожного зразка речовини сформувалося по 3-5 і більше 

оброблених часових рядів, що характеризують акустичний сигнал. Сигнал 

фіксувався кожні 2,2·10
-5

 с до моменту припинення горіння, кількість відліків 

знаходиться в межах від 1,5·10
6
 до 9,7·10

6
. В підсумку отримана сукупність 

часових рядів і їх амплітудно-частотних характеристик. 

Далеко не всі процеси, і особливо природні явища, можна описати 

аналітично: диференціальними рівняннями, традиційними методами теорії 
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ймовірностей і математичної статистики. Опис відповідних процесів 

можливий з використанням фракталів.  

За останню чверть століття методи фрактального аналізу 

застосовуються все ширше, вони базуються на кількісних показниках у 

вигляді дробних розмірностей і відображають процеси розвітку та 

властивості динамічних систем. Загальна концепція фракталів створена 

Мандельбротом Б.Б. [274]. Основними властивостями фракталів є 

самоподібність та дробна розмірність D на відміну від звичної одно-, дво- та 

трьохмірної розмірностей. Об’єкти класу випадкових масштабно-

інваріантних само подібних структур добре описуються фрактальними 

моделями, які за допомогою комп’ютерних технологій досліджуються без 

аналітичного подання процесу. Один з інструментів вивчення фрактальних 

об’єктів – хвилі різноманітної природи, в тому числі й  акустичні [274, 275]. 

В хвильових процесах фрактальні властивості вочевидь виявляються, якщо 

випромінююча їх система керується хаотичною динамікою, що взагалі є 

вельми характерним для вогню. 

Фрактальний аналіз часових рядів [276, 277] допомагає виявити та 

охарактеризувати фрактальні особливості явища у випадку неможливості 

описати його аналітично; визначає ступень стохастичності процесу; здатний 

функціонувати на всіх рівнях – амплітудному, частотному, фазовому, 

поляризаційному, через те якнайкраще придатний для обробки акустичних 

сигналів [278].  

Сформована сукупність часових рядів, експериментально отримана під 

час відкритого горіння зразків речовин, досліджується за допомогою 

фрактального R/S аналізу. Припустивши, що під час горіння матеріал або 

речовина випромінює індивідуальні, властиві тільки йому акустичні спектри, 

можна не тільки зареєструвати випромінювання, але й ідентифікувати їх, 

виділити фрактальні властивості кожної окремої речовини та ступінь 

подібності між зразками одного класу. 
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Показник фрактальної розмірності D, введеної Хаусдорфом Ф. та 

розвиненої Безиковичем А.С., для компактної множини в довільному 

метричному просторі має вигляд 
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де Ne – мінімальна кількість фігурок лінійного розміру е, що вщерть 

заповнили вимірюваний об’єкт. 

Аналітичне визначення розмірності D для більшості часових рядів 

природного походження практично неможливе, отримати її можна непрямим 

шляхом, наприклад, розрахувавши показник Херста (Н) [277, 279] для 

кожного зареєстрованого часового ряду. 

Показник Херста, який визначає фрактальні властивості ряду, 

обчислюється методом нормованого розмаху або фрактального R/S аналізу, 

що не містить вимог до форми, яка лежить в основі розподілу. 

Для визначення параметрів акустичного образу й ідентифікації 

речовини за акустичним сигналом, скористаємося фрактальним аналізом 

кожного зареєстрованого часового ряду (3.15): 
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де R – відстань, на яку переміщується система за заданий відтинок часу 

(кількість відліків n); 

S – стандартне відхилення. 

Визначення показника Херста у даному випадку здійснюється простою 

лінійною апроксимацією на підставі рівнянь (3.16 – 3.17): 
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де константа )lg(/)lg( ncC  . 

Тангенс кута нахилу апроксимуючої прямої і є оцінка показника 

Херста, а відрізок, що відсікається нею по осі ординат - константа С. 

Кількість точок апроксимації для кожного досліджуваного зразка 

визначається шляхом послідовного розподілу відліків всього часового ряду 

на число суміжних ділянок, маючи за мету щоб з кожним наступним 

розподілом кількість відліків n в кожній ділянці збільшувалася, досягаючи по 

завершенні процедури розподілу величини, де N – довжина ряду. 

Для кожної ділянки довжини n з сукупності А: 

– визначається математичне очікування: 
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– формується часовий ряд накопичення відхилень: 
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– визначається стандартне відхилення: 
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– визначається середнє значення нормованого розмаху для першої 

дискретизації на А ділянок довжиною n (3.18): 
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Оскільки отриманий в осередку НС у процесі горіння акустичний 

образ, являє собою набір значень, що визначений тільки в дискретні моменти 

часу, тобто tn = n t, n = 0...N – 1, скориставшись перетворенням Фур’є 

подамо часовий ряд у вигляді (3.19) 
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де  – частота; 

k – номер гармоніки. 

Для подальшого аналізу доцільно вираз (3.19)навести у вигляді(3.20) 

 

(t) + r(t) xtrend(t) +tx h)( ,   (3.20) 

 

де trend(t) – тренд, який апроксимується поліномом 1, 2 або більш високих 

ступенів; 

t = t0, ti, ..., tn – моменти часу (рівні відліки); 

x
h
(t) – компонент, що виражає міру хаотичності ряду, описує характер 
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процесу й залежить від H(t) (показник Херста) або показника фрактальної 

розмірності Dt;  

r(t) – випадковий шум. 

Фрактальна розмірність D часового ряду дозволяє визначити його 

властивості, пов’язані з хаотичністю, випадковістю й регулярністю, що може 

бути використано для ідентифікації сигналу акустичної емісії процесу 

деструкції в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО.  

Значення величини фрактальної розмірності часового ряду (3.16) 

знаходиться у межах 1 < D < 2. Фрактальна розмірність D пов'язана з 

показником Херста залежністю (3.21): 

 

     ,       ( 3 . 2 1 )  

 

Аналіз R/S часових рядів показав, що у разі значення Н = 0,5–процес є 

випадковим, при 0 <Н <0,5, досліджуваний процес є антиперсистентним, при 

0,5 <Н <1, процес є персистентним. І тільки при 1 <Н <2 процес набуває 

динамічного характеру. 

Розрахунок дрібної розмірності сигналу, яка отримана в даному 

випадку, як сукупність фону й акустичної емісії відповідного процесу 

деструкції компонент техногенного навантаження в осередку НС на ПНО, 

для зразків дерева, паперу, звукоізолюючого наповнювача, бинта й картону 

наведені на рис. 3.11.  

На рис. 3.12 наведено динаміку зміни фрактальної розмірності D(t) для 

4 видів зразків техногенного навантаження в осередку НС на ПНО. При 

детальному аналізі, звертає на себе увагу важливий факт суттєвої близькості 

показників для зразків техногенного навантаження як-то деревини й 

пресованого картону, що є основними матеріалами пакування при зберіганні 

вибухонебезпечних предметів на ПНО. 
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Рис. 3.11. Значення фрактальної розмірності випробовуваних зразків для 

різних компонент техногенного навантаження осередку НС на ПНО (1– бинт, 

2 – картон, 3– звукоізолюючий наповнювач, 4– деревина). 

 

 
 

Рис. 3.12. Осереднені за числом експериментів значення фрактальної 

розмірності D(n) випробовуваних зразків для різних компонент техногенного 

навантаження осередку НС на ПНО (1– бинт, 2– картон, 3– звукоізолюючий 

наповнювач, 4 – деревина, n – число часових відліків). 

 

На підставі результатів, отриманих за різними підходами аналізу 

процесу акустичної емісії, можна стверджувати, що зазначений процес для 

різних компонент техногенного навантаження осередку НС на ПНО 

піддається однозначній ідентифікації і може бути використаний для 

попередження НС на ПНО у разі виникнення осередку небезпеки всередині 

об’єкту. 
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3.1.4. Розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів 

осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-

небезпечного об’єкту з еталоном небезпек. В рамках отримання рішення 

окремої задачі порівняння акустичних образів осередку надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту з 

еталоном небезпек     зазначимо, що частотний діапазон акустичної емісії 

хімічних реакцій виходить за межі області частотних діапазонів, характерних 

для акустичного фону виробничих приміщень та приміщень, де можуть 

перебувати люди. Отже, можна виділити характерний для осередку 

надзвичайної ситуацій унаслідок пожежі спектр випромінювання звукових 

хвиль на тлі загального акустичного випромінювання. 

Акустичний образ, що генерується процесом виникнення надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі, відтворювалась пасивним методом в режимі 

реального часу без прямого контакту.  

Наслідком розв’язання попередньої окремої задачі    , із 

використанням програмного забезпечення Adobe Audition СС v9.2, отриманні 

звукові файли (часовий ряд) еталонів процесу поширення небезпек, що 

спричиняють настання надзвичайних ситуацій на ПНО. З метою формування 

миттєвих зрізів спектра еталонів небезпек використовувалося середовище 

MatLab R2016b.  

В результаті кожний еталон небезпеки складають 3 звукові файли, що 

характеризують процес виникнення надзвичайної ситуацій унаслідок пожежі. 

Сигнал фіксувався кожні 2,2·10
–5
с (обмежені апаратними засобами 

реєстрації), кількість відліків знаходиться в межах від 1,5 10
6
 до 9,7·10

6
. В 

результаті отримана сукупність часових рядів і їх амплітудно-частотних 

характеристик. 

В рамках отримання рішення окремої задачі    необхідно було 

вирішити завдання ідентифікації (визначення розмірності вкладення, що 

породило досліджуваний ряд) і оцінку поведінки ряду.  

Відповідно розглядається можливість розпізнавання типу горючих 
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речовин в осередку надзвичайної ситуації і ступінь подібності між еталоном 

та спектром осередку. 

На рис. 3.13 –3.15 наведені типові форми спектру випромінювання, 

часовий ряд і амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) акустичного 

сигналу еталону небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО. 

 

 

 

Рис. 3.13. Спектрограма акустичного образу еталону небезпеки (горіння 

деревини) в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО. 

 

Для визначення параметрів акустичного образу й ідентифікації 

речовини за акустичним сигналом з осередку поширення НС унаслідок 

пожежі скористаємося фрактальним аналізом кожного зареєстрованого 

часового ряду. Показник Херста, який визначає фрактальні властивості ряду, 

обчислюється методом нормованого розмаху або фрактального R/S аналізу, 

що не містить вимог до форми розподілу, що лежить в основі (3.15). 
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Рис. 3.14. Часовий ряд акустичного сигналу (амплітуда від часу) еталону 

небезпеки(горіння деревини) в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО. 

 

 

 

Рис. 3.15. АЧХ акустичного сигналу еталону небезпеки (горіння деревини) в 

осередку НС унаслідок пожежі на ПНО (вісь абсцис – амплітуда в дБ, вісь 

ординат – частота в кГц). 

 

На показник Херста істотно впливає величина часового проміжку між 

значеннями вибірки акустичного сигналу. Ступінь точності прямої, що 

апроксимує показник Херста, збільшується зі зменшенням часового 

проміжку. У всіх розрахунках використана величина tn = 22 мкс, 

регламентована апаратними можливостями реєструючого пристрою. 
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Фрактальна розмірність D пов'язана з показником Херста 

співвідношенням D =2 – H, справедливе, коли структура кривої, що описує 

фрактальну функцію, досліджується з високою роздільною здатністю, тобто 

в локальному просторі. 

Результати R/S аналізу часових рядів при горінні в осередку НС 

домінуючих елементів техногенного навантаження у вигляді деревини, 

звукоізолюючого наповнювача, картону й паперу представлені на рис. 3.16. 

Показник Херста досліджуваних часових рядів знаходиться в межах 

0 < Н < 0,5, що характеризується нестійким процесом поширення небезпеки 

НС у початковий період. При потраплянні показника в діапазон 0,5 < Н < 1 

процес поширення небезпеки НС набуває стійкого розвитку. Переходячи до 

фрактальної розмірності, маємо 1 < D <2, тобто розмірність хаотичності 

часових рядів, що реєструються при згорянні целюлозо-містких речовин, 

лежить між кривою (D =1) і площиною (D =2). 

В одному ряду знаходяться деревина й папір (0,3 < Н < 0,32), в 

іншому – звукоізолюючий наповнювач і картон (0,16 <Н < 0,27). Показник 

Херста залежить від будови молекул палаючої речовини, від особливостей 

кристалічної решітки, різного ступеня стійкості до термодеструкції при 

підвищенні температури. Близькість показників у деревини й паперу 

пов'язана з масовою часткою вмісту в них целюлози. Молекули природних 

лінійних полімерів (целюлоза) з елементарних ланок (мономерів), які, 

з'єднуючись в довгі ланцюги, багаторазово повторюються.  

Деревина, папір, бавовна, – всі вони містять целюлозу в різних 

пропорціях. Поєднання й перестановка декількох типів мономерів в довгих 

полімерних ланцюгах забезпечує побудову безлічі варіантів і визначає різні 

властивості полімерів, що спричиняє різницю між деревиною й 

звукоізолюючим наповнювачем. Крім того, матеріали природного 

походження, зазвичай, мають пористу структуру й їм притаманне тліюче 

горіння вуглецевого залишку при досить низькій температурі (250– 300 °С) 

[200,280]. 
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Рис. 3.16. Результати R/S аналізу часових рядів, отриманих в процесі горіння 

в осередку НС за домінуючим техногенним навантаженням: a) – папір, б) – 

картон, з) – звукоізолюючий наповнювач, д) – деревина. 

 

Для ідентифікації спектрів акустичного образу процесу горіння 

речовини необхідно виконати ряд перетворень з отриманим акустичним 

сигналом з осередку НС. Звернемося до виразів (3.19, 3.20).  

Оскільки АЧХ в кожний момент часу (часовий відлік –n) являє собою 

відображення An(f), де А – амплітуда, а f– частота, то шляхом математичних 

перетворень можна знайти її екстремуми й відповідні їм частоти, що 

характеризують акустичний спектр поширення небезпеки в осередку НС. 

Кількість таких екстремумів – Кех, на відповідних частотах, характеризує 

процес горіння відповідного елемента техногенного навантаження в осередку 

поширення НС. Відтак,існує мінімальне значення Kexmin, при якому можна 

стверджувати з високою вірогідністю, що виявлений процес горіння 

елемента техногенного навантаження в осередку НС збігається з еталоном 

небезпеки. 
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Процес ідентифікації небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі за 

спектром акустичного образу горіння набуде опису виразами (3.22 – 3.23) 

 

  maxmin exvsnnex KKffK  ,   (3.22) 

 

nsnbdn fff  ,     (3.23) 

 

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

речовин) і відповідною fns (n-а характерна частота спектра АЕ процесу 

горіння). 

Експериментально було встановлено, що в усіх осередках небезпеки 

Kexmin  4. На підставі цього можна зробити припущення, що при виділенні 

зі спектру АЕ небезпеки поширення НС чотирьох характерних частот і 

більше, процес акустичного випромінювання ідентифікується як 

«НЕБЕЗПЕКА», не вдаючись до порівняння з іншими речовинами в базі 

даних. Для ідентифікації ж конкретної речовини техногенного навантаження 

осередку НС, коефіцієнт набуде таких значень: Kexmin = 4 – для твердих 

матеріалів і Kexmin ≥ 8 для горючих рідин.  

Оскільки така ідентифікація надає лише грубе визначення 

характеристик компонент техногенного навантаження осередку поширення 

НС для подальшого аналізу пропонується використовувати значення 

фрактальної дробової розмірності акустичного сигналу з осередку НС. 

Дрібна розмірність сигналу, отримана в даному випадку, – сукупність фону й 

АЕ відповідного процесу поширення небезпеки. Підхід засновано на 

фрактальному аналізі властивостей часового ряду АЕ небезпеки й 

складається з індивідуальних особливостей для кожного компоненту 

техногенного навантаження осередку НС. На рис. 3.17 наведені результати 

розрахунків фрактальної дробової розмірності D горіння компонент 

техногенного навантаження з осередку НС на ПНО. 



123 

 

Рис. 3.17. Порівняння фрактальної розмірності акустичного образу горіння 

різних компонент техногенного навантаження з осередку НС унаслідок 

пожежі на ПНО. 

 

Процес ідентифікації полягає в порівнянні значення фрактальної 

розмірності акустичного образу горіння еталону небезпеки з осередку НС 

унаслідок пожежі на ПНО, що зберігається в базі даних небезпек ПНО, зі 

значенням фрактальної розмірності акустичного образу горіння компонент 

техногенного навантаження безпосередньо з осередку НС. 

На підставі викладеного, вираз, що характеризує процес ідентифікації 

компоненти техногенного навантаження за фрактальною розмірністю має 

вигляд (3.25): 

 

SLsbd KDD  ,     (3.24) 

 

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

DS – значення фрактальної розмірності прийнятого сигналу з осередку 

поширення НС;  

KSL – коефіцієнт ідентифікації компоненти техногенного навантаження в 

осередку НС. 
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Підсумовуючи наведене, зазначимо – особливості процесу виникнення 

акустичних образів при горінні різних речовин техногенного навантаження, 

дозволяє чітко ідентифікувати параметри процесу поширення НС унаслідок 

пожежі на стадії спалаху й у подальшому розробити заходи з попередження 

НС подібного класу всередині ПНО та запобігання переростанню їх на більш 

важкі рівні складності. В той же час, з метою отримання найбільш 

ефективного розв’язання окремої задачі     необхідно одночасно задіяти 

два наведених підходи до ідентифікації небезпеки.  

 

3.1.5. Математична модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту. Як зазначалось раніше у 

параграфі 3.1.1, процес поширення числа негативних наслідків НС унаслідок 

пожежі з осередком всередині ПНО описується залежністю (3.1) 

 

    
         

                 , за умови             .    

 

Враховуючи залежність акустичного спектру осередку виникнення НС 

унаслідок пожежі від інтенсивності некерованих змінних математичної 

моделі (3.2), а саме 

 

   
         

     
                 ,     

 

попередження наслідків НС унаслідок пожежі з осередком всередині ПНО 

досягатиметься формуванням комбінації                 за умов існування 

рівняння зв’язку (3.3), (3.4) і (3.5) 

 

   
          

 (  )    
 (  )    

 (  ) ;      
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          ;       

 

                                     ;     

 

Формалізація означених параметрів призводить до розв’язання трьох 

окремих задач. Першої з розміщення пристроїв контролю акустичного 

випромінювання осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

всередині потенційно небезпечного об’єкту    . Другої з формування 

акустичних образів небезпек осередку надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту    . Третьої з 

порівняння акустичних образів осередку надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту з еталоном небезпек 

   . 

Розв’язання першої задачі дозволяє скоротити кількість необхідних 

даних та обчислювальні ресурси й надає можливість застосовувати пристрої 

контролю акустичного випромінювання осередку НС унаслідок пожежі 

всередині ПНО зі складною, як з огляду геометрії, так і за параметром 

техногенного навантаження, конфігурації зони контролю. 

Розв’язання другої задачі дозволяє стверджувати, що всі компоненти 

техногенного навантаження осередку НС унаслідок пожежі всередині ПНО 

піддаються однозначній ідентифікації, яка в якості базового процесу може 

бути використаною для попередження НС подібного характеру. 

Розв’язання третьої задачі дозволяє чітко ідентифікувати параметри 

процесу поширення НС унаслідок пожежі на стадії спалаху й у подальшому 

розробити заходи з попередження НС подібного класу всередині ПНО та не 

допустити їх переростанню на більш важкі рівні складності. 

Іншими словами комбіновану умову отримання рішення задачі (3.3) – 

(3.5) можна записати у вигляді 

 

      
      

 
      

                     .    (3.25) 
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З урахуванням вище викладеного шукана математична модель 

складається системою залежностей (3.1), (3.2), (3.26) 

 

    
         

                 

   
         

     
               

      
      

 
      

                     

};  (3.26) 

 

де Fe (THC) – функция зростання температури осередку НС унаслідок пожежі. 

Таким чином, математична модель ідентифікації акустичних образів 

унаслідок загоряння всередині потенційно небезпечного об’єкту являє собою 

систему з трьох аналітичних залежностей. Перша описує залежність 

інтегрального наслідку надзвичайної ситуації від площі й температури 

осередку та часу розвитку небезпеки. Друга встановлює залежність 

акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації від площі й температури 

осередку, та часу розвитку небезпеки. Третя дозволяє визначити 

відповідність інтегрального показника й акустичного образу акустичних 

спектрів осередку надзвичайної ситуації. 

 

3.2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій, що виникають через пожежі всередині потенційно 

небезпечних об’єктів реалізує відповідну математичну модель ідентифікації, 

яка наведена у параграфі 3.1.5.  

Схема алгоритму зображена на рис. 3.18. 

Керуючий алгоритм складається з 8 блоків, що організовані за 

наступним принципом:  

1 – калібрування за еталонним сигналом небезпеки для повірки 
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працездатності засобів виявлення осередку НС унаслідок пожежі;  

2 – запис фонового сигналу, тривалість запису якого залежить від 

особливостей частотних і амплітудних характеристик фону на ПНО, де 

здійснюється процес попередження НС;  

 

 
 

Рис. 3.18 Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

НС унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 
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3 – перевірка фону на характерні пікові частоти й амплітуди (ХПЧ) 

заданих частотних діапазонів для виключення помилкового виявлення, 

оскільки в момент запису фону (блок 2), вже надходить сигнал від горіння 

компонент техногенного навантаження осередку НС. 

За збігу характерних пікових амплітуд, або близьких до них значень, 

здійснюється багаторазовий запис (число записів та їх час формуються 

відповідними блоками; 

4 – база даних акустичних спектрів; 

5 – блок управління записом і блок 4, які залежать від особливостей 

фону й аналізу сигналу на кількість збігів характерних пікових амплітуд 

заданих частотних діапазонів.  

Відтак, блоки 3, 4 і 5 формують модуль попередньої обробки сигналу, 

для виключення потрапляння в фоновий сигнал сигналів АЕ від осередку НС 

унаслідок пожежі.  

6 – блок, який спрацьовує у випадку відсутності характерних пікових 

амплітуд в записаному спектрі й відповідає за запис корисного сигналу;  

7 – обробка корисного сигналу, яка включає розв’язання другої і 

третьої окремих задач математичної моделі, а саме, формування акустичних 

образів небезпек, порівняння акустичних образів осередку надзвичайних 

ситуацій; 

8 – блок формування управлінських рішень для функціонування 

автоматичних систем контролю горіння в осередку НС на ПНО.  

Схема взаємодії наведених блоків керуючого алгоритму наведена на 

рис. 3.19. 

Останні складаються з інформації про результати опрацювання 

корисного сигналу в формі команди «виявлено / не виявлено» і передача її на 

виконання.  
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Рис. 3.19. Схема взаємодії основних блоків керуючого алгоритму інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної ситуацій унаслідок пожежі 

всередині ПНО. 

 

Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині ПНО має три основні 

забезпечені властивості:  

Перша – дискретність за рахунок високого рівня деталізації процесу 

отримання варіаційних параметрів.  

Друга – зрозумілість, визначеність і результативність за рахунок 

розробки й застосування схеми взаємодії основних блоків керуючого 

алгоритму.  
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Третя – масовість за рахунок триразового резервування бази 

акустичних еталонів небезпек осередку виникнення НС унаслідок пожежі на 

ПНО.  

Таким чином, керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту реалізує відповідну розроблену 

математичну модель й складається з 8 блоків, розміщених на 3 ієрархічних 

рівнях, об'єднаних прямими й зворотними логічними зв’язками. 

 

3.3. Опис процедур застосування інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

Інженерно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту призначений 

для попередження НС за інтегральним наслідком та недопущенню 

переростання останньої на міський рівень поширення небезпеки. 

Використання методу передбачає виконання наступних восьми процедур.  

1. Збір і систематизація даних.  

2. Формалізація систематизованих даних.  

3. Розв’язання окремої задачі з розміщення пристроїв контролю 

акустичного випромінювання осередку надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

4. Розв’язання окремої задачі з формування акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

5. Розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів осередку 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту з еталоном небезпек.  

6. Прийняття управляючого рішення.  
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7. Аналіз ефективності процесу попередження НС унаслідок пожежі 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту після застосування штатних 

засобів попередження. 

8.Застосування акустичного контролю за процесом поширення НС 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту.  

Збір акустичної інформації про осередок небезпеки надзвичайної 

ситуації, спрямований на отримання інформації про стан показників 

небезпеки у конкретний проміжок часу на ПНО.  

Систематизація інформації, в свою чергу, передбачає таку обробку 

інформації з метою надання їй формату, який з одного боку дозволяє 

оператору чи керівнику з ліквідації наслідків НС певним чином відреагувати 

на отриману інформацію й у подальшому виробити управлінське рішення, з 

другого боку, автоматично прийняти однозначне та обґрунтоване рішення 

щодо застосування систем контролю горіння елементів техногенного 

навантаження в осередку НС.  

Сутність процедури формалізації даних, отриманих під час їх збору й 

надходження, полягає у спрощенні й прискоренні процедури подальшої 

обробки інформації про осередок НС унаслідок пожежі й спирається на 

наступні принципи, як-то: простота, зручність у використанні, доцільність, 

стислість, структурованість, обов'язковість, наочність. 

Розв’язання окремої задачі з розміщення пристроїв контролю 

акустичного випромінювання осередку надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі всередині потенційно небезпечного об’єкту розглянуто в параграфі 

3.1.2 і у підсумку передбачає оцінку ефекту його застосування під час 

поширення інтегральних наслідків НС унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

Розв’язання окремої задачі з формування акустичних образів небезпек 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-

небезпечного об’єкту розглянуто у параграфі 3.1.3 і в підсумку передбачає 

оцінку ефекту його застосування під час поширення інтегральних наслідків 
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НС унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

Розв'язання окремої задачі порівняння акустичних образів осередку 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту з еталоном небезпек розглянуто у параграфі 3.1.4 і в підсумку 

передбачає оцінку ефекту його застосування під час поширення інтегральних 

наслідків НС унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

У разі, якщо попередній аналіз застосування штатних засобів 

попередження НС унаслідок пожежі всередині ПНО засвідчує про їх 

недостатню ефективність у порівнянні з масштабами заподіяної вторинної 

шкоди, доцільним є застосування процедури акустичного контролю процесу 

поширення НС унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту. 

Швидкість хімічної реакції відкритого горіння компонент техногенного 

навантаження порівнюється з процесами перенесення в реагуючому потоці, 

коли змішуються окислювач і пальне, тобто пропорційно залежить від 

швидкості змішування реагентів. Критерієм швидкості є число 

Дамкелера (3.27): 

 

огD  / ,      (3.27) 

 

де г  і о  - часовий масштаб дифузного змішування й часовий масштаб 

хімічної реакції горіння відповідно. При D << 1 горіння можливе й є 

інтенсивним, при D ˂ 1–процес загасає. 

Існує припущення, що акустична взаємодія з полум'ям є основним 

механізмом контролю процесу утворювання полум'я в турбулентних 

дифузійних потоках. Локальний звплив може бути результатом деформації 

зони реакції, яка прокладається потоком і перешкоджає горінню, що 

викликає зменшення значення числа Дамкёлера нижче критичного. 

Аналітичні дослідження взаємодій акустичних хвиль і полум'я в 

осередку НС унаслідок пожежі показали, що домінуючим параметром, що 
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контролює реакцію флуктуацій площі полум'я осередку НС, довжину полум'я 

й осьову швидкість потоку на акустичні збурення, є число Струхаля – 

критерій подібності потоку руху рідин і газів. 

Число Струхаля в нестаціонарному русі враховує вплив збурень на 

швидкість руху потоку. Нормована частота збурення [281] 

 

u

lf
Sh


 ,      (3.28) 

 

де f – частота збурення потоку; 

l– характерний лінійний розмір; 

u– швидкість течії.  

Число Струхаля є функцією числа Рейнольдса eR , в діапазоні від 

200 до 200000 діє емпіричний закон сталості числа Струхаля: 3,02,0 Sh . 

Умови виникнення природної і вимушеної (під дією зовнішніх сил) 

конвекції, інтенсивність конвективного теплопереносу в потоці 

характеризується числом Релея (Ra). 

Цей безрозмірний критерій характеризує напрямок потоку тепла в 

рідині або газі за рахунок підйомної сили, що виникає унаслідок 

нерівномірності градієнта температур і теплопровідності середовища 

 

aTglRa  /3 ,     (3.29) 

 

де g – прискорення вільного падіння; 

l  – характерний лінійний розмір,  

  – температурний коефіцієнт об'ємного розширення; 

T  – різниця температур із середовищем; 

  – коефіцієнт кінематичної в'язкості, a коефіцієнт теплопровідності. 

Критичне значення числа Релея є точкою біфуркації для динаміки 
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реагуючого потоку. Початок нестабільності горіння пояснюється циклом 

зворотного зв'язку між коливаннями часової швидкості u, коливаннями тиску 

p і коливаннями тепловиділення q. Коли коливання тиску й тепловиділення 

не збігаються за фазою відносно один одного, передбачається стабільність 

згоряння компонент техногенного навантаження в осередку НС. 

Нестабільність горіння може бути математично описана впродовж 

акустичного впливу за час T по координаті x: 

 

 

T

dttxqtxp
T

xRa ),(),(
1

)( .    (3.30) 

 

Стабільне згоряння відповідає значенню числа Ra, меншому за нуль. За 

позитивного значення Ra маємо нестабільність горіння компонент 

техногенного навантаження в осередку НС. 

Вплив акустичного поля на поширення полум’я досліджено за 

допомогою чисельного моделювання й експерименту за двома напрямками: 

дифузного та конвективного ефектів збільшення швидкості горіння. 

Поширення полум'я визначається швидкістю витрати незгорілої газової маси. 

З балансу маси перпендикулярно фронту полум’я має місце наступне 

співвідношення [282] 

 

 
dt

dm
SS

dt

dm

u
u 
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,    (3.31) 

 

де 
dt

dm
– швидкість масового вигоряння суміші; 

ρu – щільність незгорілої маси; 

S – швидкість горіння.  

Залежно від акустичного впливу на полум'я процес зміщується вліво 

або вправо відповідно до рівняння (3.31). 
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Відомо, що масова швидкість горіння краплі (діаметром d) рідкого 

палива зростає до певної межі зі збільшенням швидкості обдування краплі 

потоком окиснювача, після якої настає момент зриву полум'я з лобової 

поверхні краплі. Швидкість срv , за якої полум'я зривається, і діаметр краплі 

пов'язані співвідношенням constdvср / [283]. 

Дослідження впливу акустичних полів на згоряння крапель н – декана в 

умовах мікро-гравітації, без урахування змінної та природної конвекції, на 

звуковій частоті від 66,5 до 3353 Гц і з рівнями звукового тиску до 135 дБ 

показало збільшення швидкості горіння зі збільшенням амплітуди, значне 

деформування полум'я й формування кільця та оболонки сажі [284]. 

Вплив, особливої форми акустичного імпульсу (хвилі), на основі 

свідомо певних спектрів акустичного випромінювання процесу горіння 

речовин техногенного навантаження осередку ПНО, спрямованого в зоні 

горіння на меж у розділу середовищ, призводить до стрімкого зниження 

температури газової суміші (зниження температури займання) і збільшення 

концентрації продуктів горіння на межі розділу фаз. Подальший вплив такої 

хвилі призводить до контролю процесу горіння компонент техногенного 

навантаження осередку й в цілому до блокування переростання НС на більш 

складний рівень поширення. 

Для ефективного застосування запропонованого способу попередження 

НС необхідне послідовне розв’язання раніше наведених окремих задач 

дослідження.  

Також, варто відзначити, що форма імпульсу акустичного впливу 

суттєво впливає на процесу горіння й підвищує ефективність контролю 

осередку за рахунок енергетичних показників впливу. На відміну від випадку 

використання гармонійного сигналу, перевагу має форма, що є близькою до 

меандру виду (3.32) 
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 | |      
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  ,    (3.32) 

 

де А – значення амплітуди; 

tи– тривалість імпульсу. 

Так само має значення такий параметр як – шпаруватість. 

Частота, шпаруватість і форма імпульсу задаються за допомогою 

періодичного імпульсного відображення виду (3.33) 

 

      ,      (3.33) 

 

де d = P(t)–T[P(t)/T];  

T– період функції, до складу якої входять функція фронту й зрізу імпульсу у 

вигляді результуючого полінома P(t). 

Практично маємо наступні характеристики сучасних можливостей 

застосування наведеної процедури акустичного контролю процесу 

поширення НС унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту: при потужності акустичного сигналу від 60 до 80 дБ спостерігається 

повний контроль процесу розростання осередку НС з площею осередку 

полум'я близько 250 см
2
 та відстані джерела акустичного сигналу від 100 до 

220 см. 

Таким чином, інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечних об’єктів 

призначено для попередження надзвичайних ситуацій за інтегральним 

наслідком та недопущення переростанню останніх на більший рівень 

поширення небезпеки. Його використання передбачає виконання в наступних 

восьми процедурах: збір і систематизація даних; формалізація 

систематизованих даних; розв’язання окремої задачі з розміщення пристроїв 

контролю акустичного випромінювання осередку надзвичайної ситуації 
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унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту; розв’язання 

окремої задачі з формування акустичних образів небезпек осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту; розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

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

ефективності процесу попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту після застосування штатних 

засобів попередження; застосування акустичного контролю за процесом 

поширення надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-

небезпечного об’єкту. 

 

Висновки по третьому розділу. 

 

1. Математична модель ідентифікації акустичних образів унаслідок 

загоряння всередині потенційно небезпечного об’єкту являє собою систему з 

трьох аналітичних залежностей. Перша описує залежність інтегрального 

наслідку надзвичайної ситуації від площі й температури осередку та часу 

розвитку небезпеки. Друга встановлює залежність акустичного спектру 

осередку надзвичайної ситуації від площі й температури осередку, та часу 

розвитку небезпеки. Третя дозволяє визначити відповідність інтегрального 

показника й акустичного образу акустичних спектрів осередку надзвичайної 

ситуації. 

2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту реалізує відповідну розроблену математичну модель й складається з 

8 блоків, розміщених на 3 ієрархічних рівнях, об'єднаних прямими й 

зворотними логічними зв’язками. 

3. Інженерно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечних об’єктів призначено для 
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попередження надзвичайних ситуацій за інтегральним наслідком та 

недопущення переростанню останніх на більший рівень поширення 

небезпеки. Його використання передбачає виконання в наступних восьми 

процедурах: збір і систематизація даних; формалізація систематизованих 

даних; розв’язання окремої задачі з розміщення пристроїв контролю 

акустичного випромінювання осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту; розв’язання окремої 

задачі з формування акустичних образів небезпек осередку надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту; 

розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

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

ефективності процесу попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту після застосування штатних 

засобів попередження; застосування акустичного контролю за процесом 

поширення надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-

небезпечного об’єкту. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

РОЗРОБКА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО МЕТОДУ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ОСЕРЕДКОМ 

ВИНИКНЕННЯ ЗОВНІ ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТУ 

 

Вирішення четвертої наукової задачі будемо виконувати наступним 

чином. По-перше, виконаємо розробку математичної моделі ідентифікації 

акустичних образів небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок 

загоряння зовні потенційно-небезпечного об’єкту. По-друге, розглянемо 

керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту. Після цього надамо опис процедур інженерно-технічного метода 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком 

виникнення зовні потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

4.1. Розробка математичної моделі ідентифікації акустичних 

образів небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння 

зовні потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

Розробку математичної моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту будемо здійснювати наступним чином: по-

перше, сформуємо початкові умови розв’язання задачі: по-друге, розглянемо 

розв’язання окремих задач з формування діапазону застосування 

когнітивного робота контролю небезпеки поширення надзвичайної ситуації, 

формування й порівняння акустичних образів небезпеки НС на потенційно 

небезпечних об’єктах з використанням евристичних алгоритмів. Після цього 

надамо опис розробленої математичної моделі. 
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4.1.1. Початкові умови розв’язання задачі. Виникнення надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі зовні ПНО характеризується наступними 

додатковими чинниками впливу на акустичний рисунок осередку НС, а саме: 

– Постійно діючою, зміною у часі, акустичною компонентою 

природного характеру  пр   . 

– Постійно діючою, зміною у часі, акустичною компонентою 

антропогенно-техногенного характеру  тех   . 

– Чинниками природного характеру, які дестабілізують розміщення 

пристрою (або їх набір) з формування акустичного спектру осередку НС 

унаслідок пожежі  кор   . Наведений вплив природного характеру 

(переміщення повітряних мас тощо) також має змінні у часі характеристики. 

Відповідно до рівняння, яке визначає залежність акустичного спектру 

(образ) осередку    
 
НС унаслідок пожежі зовні ПНО має вигляд (4.1): 

 

   
         

      
                  ,    (4.1) 

 

де      
      

   - коефіцієнти впливу некерованих змінних, а саме, площі осередку 

НС -          і температури в осередку НС -    , на інтенсивність 

акустичного спектру осередку. 

Останні визначаються за рівняннями (4.2): 

 

    
       

      
   пр     тех     кор   

    
       

      
   пр     тех     кор   

}  (4.2) 

 

де       
     

  – коєфіціенти інтегрального внеску чиників зовнішнього впливу 

зовні ПНО на інтенсивність акустичного спектру осередку НС. 

Фактично маємо відображення процесу викривлення акустичного 

образу від дії чинників природного і техногенного характеру  пр     тех    

івплив на його потужність  кор   . 
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З урахуванням виразів (4.2) рівняння залежності акустичного спектру 

осередку (4.1) набуває вигляду (4.3): 

 

   
         

      
      

      
   пр     тех     кор                   (4.3) 

 

Параметри існування відповідних відображень характеризуються 

умовою (4.4): 

 

 
пр

   

 
тех

   

 
кор

   

                (4.4) 

 

де 1 – відповідає відсутності відповідного впливу на акустичний образ 

осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО;  

0 – відповідає стану домінування впливу відповідного зовнішнього 

чинника пожежі на акустичний образ осередку НС всередині ПНО. 

Межі інтервалу належності відображення (4.4) мають наступне фізичне 

пояснення. Досягнення правої межі інтервалу свідчить про перехід НС 

унаслідок пожежі зі стану всередині в стан зовні ПНО і відповідно подальше 

застосування інженерно-технічного методу, розглянутого у розділі 3, 

ілюструється на рис. 4.1. 

Аналіз рис. 4.1. доводить, що з метою фіксації процесу акустичної 

ідентифікації зовні ПНО на рівні, який забезпечить часовий інтервал. 

достатній для проведення комплексу заходів з попередження НС унаслідок 

пожежі на ПНО, необхідно виконання умови (4.5.) і (4.6).  
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Рис. 4.1. Аналіз характеру меж інтервалу існування відображень процесу 

викривлення акустичного образу осередку НС унаслідок пожежі. 

 

Для досягнення умови (4.5): 

 

 
пр

     

 
тех

     
,            (4.5) 

 

необхідно: 

– Розв’язання окремої задачі з формування акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні ПНО; 

– Розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні ПНО з використанням 

евристичних алгоритмів; 

– Застосування процедури компенсації викривлення акустичного 

спектру осередку НС; 

– Застосування процедури посилення акустичного спектру осередку 

НС. 

Для досягнення умови (4.6): 
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кор

     ,           (4.6) 

 

необхідно: 

– розв’язання окремої задачі з формування діапазону застосування 

когнітивного робота контролю небезпеки поширення надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі зовні ПНО; 

– застосування процедури стабілізації системи пристроїв формування 

акустичного образу осередку НС. 

На відміну від сформованої моделі ідентифікації НС унаслідок пожежі 

всередині ПНО (розділ 3.1), характер поширення НС унаслідок пожежі зовні 

ПНО на початковій стадії (НС об’єктового рівня) не має однозначного 

характеру поширення, що обумовлено більш складним варіативним набором 

елементів техногенного навантаження осередку, а відтак маємо наступну 

картину залежності наростання наслідків НС від часу, яку наведено на рис. 

4.2. 

Фактично маємо зміну межі часового інтервалу в якому процеси 

поширення наслідків НС характеризуються як об’єктові. Відповідно про НС 

об’єктового рівня мова йде в межах початкової стадії пожежі в осередку НС, 

коли лінійна швидкість поширення горіння елементів техногенного 

навантаження дорівнює 0,5 від фактичної сталої швидкості горіння. 

Для зразків технічного навантаження, які домінують всередині ПНО 

цей час складає до 10 хвилин, що цілковито дозволяє провести послідовно усі 

вище наведені процедури інженерно-технічного методу попередження НС 

унаслідок пожежі всередині ПНО (розділ 3.3). 

Натомість зовні ПНО найбільшу небезпеку складає техногенне 

навантаження осередку НС, в стані рідини. 
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Рис. 4.2. Залежність інтегрального показника наслідків НС унаслідок пожежі 

зовні ПНО від часу розвитку НС. 

 

Відповідно рівняння зв’язку між керованою змінною, а саме     
   та 

некерованими змінними: площею осередку -         , температурою в 

осередку НС -     і відповідно лінійною швидкістю поширення горіння в 

осередку НС -  нс
об, від якої залежить час поширення небезпеки об’єктового 

рівня НС, набуває вигляду (4.7): 

 

    
         

  (               нс
об ), за умови             .        (4.7) 

 

Фактично маємо залежність     
   від лінійної швидкості поширення 

горіння в осередку НС на об’єктовому рівні поширення небезпеки. 

Відповідно це певним чином формує умови існування рівняння зв’язку (4.7), 

а саме у вигляді (4.8 - 4.9): 
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 (  )    
 (  )    

 (  ) ;    (4.8) 

 

     нс
місц,             (4.9) 

 

де    
 (  )    

 (  )    
 (  ) – акустичні спектри переліку небезпек, що мають 

місце в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО у фіксований час    з 

часового інтервалу           

  – кількість потенційних небезпек, які можливо визначити в осередку 

НС; 

 нс
місц .– швидкість поширення горіння в осередку НС, яка дорівнює 

лінійній швидкості поширення НС.  

Наступні часові фази зростання наслідків в осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО характеризуються рівнянням (4.10): 

 

                                                ; (4.10) 

 

де          ,            ,                            – час перебігу НС 

унаслідок пожежі зовні ПНО відповідно об’єктового, місцевого, 

регіонального та державного рівня поширення небезпеки. 

В реальних умовах виникнення НС унаслідок пожежі зовні ПНО час 

         стрімко наближається до нуля й фактично є верхньою межею 

підконтрольного періоду попередження НС інженерно-технічними засобами 

акустичного впливу на осередок її виникнення. 

Відповідно мова йде не тільки про отримання чіткої ідентичності 

акустичних характеристик небезпек осередку з існуючими еталонами 

небезпек, переважно рідинного техногенного навантаження, але й вирішення 

окремої задачі визначення координат осередку НС на підконтрольній площі 

зовні ПНО. 
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Подальший розвиток НС унаслідок пожежі зовні ПНО принципово не 

відрізняється від розглянутого раніше в рамках математичної моделі 

попередження НС унаслідок пожежі всередині ПНО і описується так само 

рівняннями (3.6) і (3.7), а відтак, задача попередження НС унаслідок пожежі 

зовні ПНО для більш складних рівнів поширення небезпеки немає рішення в 

рамках інженерно-технічного підходу з використанням акустичних засобів. 

Отже, початкові умови розв’язання завдання визначаються 

припущенням, що формування осередку пожежі, її розвиток і поширення 

зовні потенційно-небезпечного об’єкту визначають множинний (численний) 

процес генерації звуку і відповідна зміна характеристик акустичних спектрів 

кожного осередку загоряння. Це дозволить по зміні акустичних спектрів, що 

реєструються судити про розширення надзвичайної ситуації. 

 

4.1.2. Розв’язання окремої задачі з формування діапазону 

застосування когнітивного робота контролю небезпеки поширення 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного 

об’єкту. Отримання рішення окремої задачі з формування діапазону 

застосування когнітивного робота контролю небезпеки поширення 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту         
    базується на дослідженнях процесу бездротового керування 

в умовах інтенсивних радіоперешкод, коли керуючі команди невірно 

розпізнаються навігаційною системою, і, отже, подальше керування стає 

неможливим. Як подолання проблеми пропонується використовувати 

систему керування (як аварійну) звуковими командами, в тому числі й 

голосовими, в діапазоні частот від 100 до 3500 Гц, із застосуванням 

спрямованого мікрофона. 

При такій системі керування виникає проблема розпізнавання 

голосових команд, оскільки можливість керування має бути у будь-якого 

оператора, що перебуває в зоні управління. 
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Для вирішення цього завдання пропонується використовувати систему 

розпізнавання голосу з виділенням характерних частот акустичного спектру 

для кожної команди. 

В системах розпізнавання мови застосовують різні методи, наприклад: 

розпізнавання за зразком, застосування нейронних мереж, евристичні 

алгоритми, вейвлет-перетворення, а також статистичний аналіз. Пропоновані 

методи є досить ресурсно-витратними. Для систем керування потрібна 

швидка обробка вхідних команд. Для підвищення швидкодії системи 

пропонується застосувати MEL перетворення. Цей підхід є найбільш 

прийнятним в даному випадку. 

Для того щоб система ідентифікувала вірно команди керування 

необхідно – на тлі шумових перешкод виділити голосову команду й за 

допомогою MEL фільтрації її ідентифікувати. 

Для аналізу даних скористаємося методом фреймів і розбиття слів. 

Дослідним шляхом встановлено, що оптимальна довжина фрейму повинна 

відповідати проміжку в 0,01 с, а накладення фреймів (перекриття) – 0,5 від 

довжини фрейму. З урахуванням того, що середня довжина слова становить 

приблизно 0,4  0,8 с, такий крок дає приблизно від 80 до 160 фреймів 

(неменше) на слово. 

Якщо команда складається з декількох слів, то необхідно виділити 

(розділити кожне слово) у вступнику сигналу керування. У нашому випадку 

паузами між словами буде фон зони управління роботом в межах зони, що 

відноситься до ПНО. 

Існує кілька способів поділу сигналу на окремі слова. Оберемо метод 

аналізу ентропії, яка визначає, як сильно змінюється сигнал керування в 

рамках заданого фрейму. Для розрахунку ентропії конкретного фрейму 

припустимо, що прийнятий сигнал керування буде унормовано і його 

ентропія фрейму відповідає рівнянню (4.11): 
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1

0
2log

N

i

iPiPE  .         (4.11) 

 

Поділивши сигнал на окремі фрейми, отримаємо набір фреймів, що 

відповідають певним словам (командам). 

Для розпізнавання команд скористаємося підходом MFCC (Mel-

Frequency Cepstral Coefficients). 

Нехай фрейм сигналу має вигляд вектора (4.12): 

 
  Nkkx 0, ,     (4.12) 

 

де N - розмір фрейму (256 або 512, але не більше 1024). 

Далі отримаємо спектр сигналу за допомогою дискретного 

перетворення Фур’є (4.13): 

 

   




 
1

0

/2 0,
N

n

Nkn NkenxkX  .   (4.13) 

 

Результати практичної реалізації рівняння 4.13. наведено на рис. 4.3 та 

4.4. 

Застосуємо функцію Хеммінга з метою смуфінгу на межах 

фреймів (4.14): 

 

    1/2cos46.054.0  NkkH .    (4.14) 
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Рис. 4.3. Спектр голосової команди «СТОП» когнітивного робота в зоні ПНО. 

 

 

 

Рис. 4.4. Фазовий спектр голосової команди «СТОП» когнітивного робота в 

зоні ПНО. 

 

Відповідно отримаємо вектор виду (4.15): 

 

      NkkHkXkX  0, .    (4.15) 
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Результат застосування функції Хеминга наведено на рис.4.5. 

 

 
 

Рис. 4.5. Сигнал керування когнітивним роботом у зоні ПНО після 

застосування функції Хемінга. 

 

Наступним кроком є обчислення MEL - коефіцієнтів. 

Перетворимо частоту сигналу в MEL-шкалу частот за виразом (4.16): 

 

 700/1ln1127 fM  .      (4.16) 

 

Оскільки маємо фрейм розміром 512 елементів, з метою 

завадостійкості приймача сигналу керуючі команди необхідно обирати в 

діапазоні частот від 200 до 3000 Гц. Кількість MEL-коефіцієнтів, між іншим 

M = 24, але слід врахувати, що зі збільшенням числа коефіцієнтів зростає й 

час обробки. 

Розкладемо отриманий спектр по MEL-шкалі та в підсумку  отримаємо 

набір фільтрів. Перетворимо частотний діапазон 200 - 3000 Гц згідно (4.16) в 
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MEL-частоту, що відповідає діапазону (283,23 - 1876,46 Гц). Для побудови 24 

фільтрів потрібно 26 опорних точок, значення яких наведено у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1. 

Характеристики опорних точок. 

i mel
if  i mel

if  i mel
if  i mel

if  i mel
if  i mel

if  

1 283,23 6 601,88 11 920,52 16 1239,17 21 1557,81 26 1876,46 

2 346,96 7 665,60 12 984,25 17 1302,90 22 1621,54 - - 

3 410,69 8 729,33 13 1047,98 18 1366,63 23 1685,27 - - 

4 474,42 9 793,06 14 1111,71 19 1430,35 24 1749,00 - - 

5 538,15 10 856,79 15 1175,44 20 1494,08 25 1812,73 - - 

 

Виконавши зворотне перетворення, за допомогою формули (4.17): 

 

 1700 1127/  Mef
,
     (4.17) 

 

отримаємо набір частот, наведених у табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2. 

Характеристики частот відповідно до опорних точок. 

i r
if  i r

if  i r
if  i r

if  i r
if  i r

if ) 

1 200 6 494,07 11 884,24 16 1401,90 21 2088,71 26 3000 

2 252,35 7 563,54 12 976,41 17 1524,18 22 2250,94 - - 

3 307,76 8 637,05 13 1073,94 18 1653,58 23 2422,62 - - 

4 366,39 9 714,83 14 1177,14 19 1790,50 24 2604,28 - - 

5 428,43 10 797,14 15 1286,34 20 1935,39 25 2796,51 - - 
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Сформуємо функцію  rmel ff , графічна інтерпретація, якої наведена 

на рис. 4.6. 

 

 

 

Рис. 4.6. Залежність MEL частоти від частоти керуючого сигналу 

когнітивного робота в зоні ПНО. 

 

Виконаємо перетворення, а саме накладемо отриману шкалу на спектр 

фрейму, базуючись на рівнянні (4.18): 

 













 


sr

r
is

i
F

ff
f

)1(
 ,    (4.18) 

 

де fs – розмір фрейму дорівнює 512;  

r
if – значення i- тої (i=1,2,..24) частоти після зворотного перетворення за 

формулою (4.17);  

srF  – максимальна частота в уже згадуваному спектрі, і у нашому випадку 

дорівнює 25000 Гц (обрана виходячи з акустичного діапазону в зоні 

контролю ПНО).  
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В результаті отримаємо набір значень частот спектру Fi сигналу 

керування, які наведено у табл. 4.3. 

 

Таблиця 4.3. 

Частоти спектру сигналу керування. 

i f(i) i f(i) i f(i) i f(i) i fi i fi 

1 4 6 10 11 18 16 28 21 42  61 

2 5 7 11 12 20 17 31 22 46   

3 6 8 13 13 22 18 33 23 49   

4 7 9 14 14 24 19 36 24 53   

5 8 10 16 15 26 20 39 25 57   

 

Знаючи опорні точки спектру, побудуємо необхідні фільтри за такою 

формою системою рівнянь (4.19): 
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Застосування фільтру полягає в попарному перемножуванні його 

значень зі значеннями спектра. Результатом цієї операції є MEL-коефіцієнт 

(4.20).  

     













 





1

0

2
0,ln

N

k
m MmkHkXmS

.
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Слід врахувати, що MEL-фільтри застосовують не до значень спектра, 

а до його енергії. Такий підхід значно знижує чутливість коефіцієнтів до 

шумів. 
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Дискретне косинусне перетворення (DCT) використовується для того, 

щоб отримати MEL коефіцієнти, які наведено на рис 4.7. 

 

 

 

Рис. 4.7.Результати дискретного косинусного перетворення з метою 

отримання MEL коефіцієнтів. 

 

Тобто маємо підвищити значимість перших коефіцієнтів і зменшити 

значущість останніх. В даному випадку можна застосувати вираз (4.21): 
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У підсумку, для кожного фрейму, отримаємо набір з MFCC-

коефіцієнтів, який буде використаний у подальшому аналізі. 

Оскільки завдання полягає в розпізнаванні слова з деякого набору 

(може бути, в тому числі, і голосовим фоном на тлі перешкод навколишнього 

середовища-зони керування роботом), то далі поставимо у відповідність 

кожному слову L наборів mfcc-коефіцієнтів відповідних записів. Цю 

відповідність позначимо як «CSC» (Compliance Set Coefficients). Тепер 
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завдання зводиться до підбору найбільш «близької» CSC для деякого набору 

mfcc-коефіцієнтів. Завдання вирішується в два етапи: 

- для кожної CSC знаходимо середню відстань між ідентифікованим 

mfcc-вектором і векторами CSC; 

- в якості вірної обираємо ту CSC, середня відстань до якої буде 

найкоротшою. 

Отриманий набір MEL значень (24 коефіцієнта) дозволяє замінити 

використання великого масиву відліків сигналу або спектра сигналу, що 

значно скорочує час обробки команд модулем ідентифікації мобільного 

робота, і тим самим, підвищує швидкодію системи «оператор-робот». Також 

скорочення часу реакції даної системи пов’язане з підвищенням ефективності 

застосування голосових команд в умовах потужних радіоперешкод при 

керуванні роботом надає можливість застосувати  підхід автономного 

адаптивного керування (ААУ) 

Методологія ААУ дозволяє створювати адаптивні системи керування 

для додатків, в яких створення точних математичних моделей об’єкта 

керування ускладнене або неможливе. Використовуючи підсистеми, що 

входять до складу системи ААУ (блок датчиків, виконавчі органи, 

підсистеми формування й розпізнавання образів, база знань, підсистема 

моделювання емоцій, блок прийняття рішень), система ААУ накопичує 

емпірично знайдені знання про властивості об’єкта управління й знаходить 

спосіб керувати ним. 

Для визначення координат осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО 

застосуємо ААУ на основі мереж нейроноподібних елементів за допомогою 

застосування евристичних алгоритмів (ЕА). 

Для реалізації інтелектуальних алгоритмів управління першочерговим 

є завдання поточної ідентифікації ситуації, в якій перебуває робото-технічна 

система. Для вирішення цього завдання використаємо структурну схему 

системи ситуативної ідентифікації рис. 4.8. 
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Блок технічного зору (ТЗ) і сенсорних почуттів призначений для 

визначення змін стану зовнішнього середовища й подання сенсорної карти 

середовища для подальшої обробки. Сенсорна карта середовища – це образ 

ситуації, в якій знаходиться робот в поточний момент часу. Інтервал часу 

побудови сенсорної карти обирається, виходячи зі специфіки предметної 

області. 

 

 

 

Рис. 4.8.Структурна схема ситуативної ідентифікації. 

 

Система ситуативної ідентифікації повинна входити до складу будь-

якої інтелектуальної системи керування робото-технічною системою. 

Інтелектуальний пристрій керування (ІПК) містить в своєму складі базу 

знань (БЗ) і блок вибору програми керування (БВПК). Призначення цього 
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блоку – вироблення керуючого впливу для системи електроприводів (ЕП), що 

впливають на механічну систему (МС) робота. 

Хронологічно наступним етапом після планування поведінки може 

виступати проблема видачі робото-технічній системі команд керування 

природною мовою. Для створення природно-мовного інтерфейсу найбільш 

придатним інструментом реалізації є теорія нечітких множин.  

Основною перевагою нейронної мережі є відсутність необхідності 

знати або створювати математичну модель об’єкта, оскільки нейронна 

мережа є універсальним нечітким апроксиматором. 

Алгоритм пошуку, який використовується для вирішення завдань 

оптимізації і моделювання шляхом випадкового підбору, комбінування й 

варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують 

біологічну еволюцію є евристичний алгоритм (ЕА). 

Робота евристичного алгоритму процесу управління технічною 

роботизованою системою ідентифікації осередку НС зовні ПНО являє собою 

ітераційний процес, який триває до тих пір, поки не виконається задане число 

ітерацій або будь-який інший критерій зупинки. У кожному циклі (ітерація)  

алгоритму реалізується відбір необхідних відповідностей заданого 

параметра, одно-точковий кросинговер і стійкий параметр, рис. 4.9. 

Спочатку пропорційний відбір призначає кожній структурі ймовірність 

Ps(і), рівну відношенню її відповідності до сумарної придатності множини 

параметрів (4.22): 
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де f(і)– відповідність структури; 
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)(  – сумарна придатність множини. 
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Наступний крок відбір (із заміщенням) усіх n елементів для подальшої 

обробки, відповідно величині Ps(і). 

 

 

 

Рис. 4.9. Схема евристичного алгоритму процесу управління технічною 

роботизованою системою ідентифікації осередку НС зовні ПНО. 
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При такому відборі «елементи множини» з високою придатністю з 

більшою ймовірністю будуть вибиратися частіше, ніж елементи з низькою 

придатністю. Після відбору, n обраних елементів випадковим чином 

розбиваються на n / 2 пари. Для кожної пари з імовірністю Ps може 

застосовуватися кросинговер. Відповідно, з імовірністю (1 – Ps) кросинговер 

не відбувається й незмінені елементи переходять на стадію створення стійкої 

характеристики. 

Для застосування евристичного алгоритму до вирішення завдань 

автоматичного синтезу систем керування, необхідне зображення (код) 

«Характеристики» або «Параметра». У нашому випадку характеристика 

(властивість), яка являє собою закодований спеціальним чином кінцевий 

автомат.  

Результат кодування – байт-рядок, що задає кінцевий автомат єдиним 

способом, наведено на рис. 4.10. 

Розглянемо подання байт-рядка для кінцевого автомата з N станів з L 

вихідними впливами. Перший байт – номер початкового стану, його значення 

менше N. Кожне з станів кодується таким чином: перший байт – номер 

вихідного впливу (наприклад, рух у вперед / назад, поворот на заданий кут), 

потім L байт – номери станів для переходу по вхідних впливах. Таким чином, 

на початку байт-рядка йде один байт – номер початкового стану, а потім NL 

байт – опис станів. Отриманий опис «характеристики»  є одним з 

найпростіших. Це дозволяє ефективно застосовувати оператори «злиття» й 

«стійкої властивості».  

Як зазначалося вище, евристичний алгоритм здійснює процес розвитку, 

схожий на біологічну еволюцію. В ході цього процесу застосовуються два 

основні інструменти – відбір та злиття. Для злиття застосовується 

спеціальний оператор, завдання якого – створення нової множини на основі 

подій попередньої ітерації. 
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Рис.4.10. Кодування «Характеристики» (параметра). 

 

В якості оператора злиття застосуємо операцію одно-точкового 

кросовера. Він працює наступним чином: генерується випадкове натуральне 

число С, менше за довжину коду «характеристики». Потім обидві, від 

попередньої ітерації «характеристики» діляться на дві частини, перша з яких 

містить перші З властивості, а друга – ті, що залишилися, сукупність 

властивостей «характеристики». Два отриманих елементи знаходять шляхом 

складання нової сукупності властивостей «характеристики» на основі частин 

сукупності властивостей «характеристики» обох попередніх 

«характеристик». 

Оператор отримання стійкої властивості здійснює випадкові зміни у 

сукупності властивостей «характеристики» випадкових подій. У нашому 

випадку, оператор отримання стійкої властивості змінює один (випадково 

обраний) байт в «характеристиках» п’яти випадкових подій. 

Застосування такого підходу в інтелектуальних системах 

робототехнічних систем (РТС) дозволяє підвищити ступінь пристосовності 

автономних мобільних систем до змін навколишнього простору. 

Отже, синтез системи ААУ є завданням великої розмірності, вирішити 

яке аналітично на даному етапі не вдається. Для вирішення цього завдання 
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потрібно знати точну модель взаємозв’язку параметрів, що визначають 

систему, а також критерії, що характеризують успішність її реалізації. Такі 

характеристики можна отримати тільки за результатами спостережень за 

серією експериментів з моделювання поведінки системи ідентифікації 

осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО.  

 

4.1.3. Розв’язання окремої задачі з формування акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об’єкту. Процес горіння досліджуваних 

однорідних за структурою й складом легкозаймистих речовин техногенного 

навантаження в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО протікає в області 

перемішування пари рідини й окислювача. Будемо вважати його сталим 

випадковим процесом, що супроводжується послідовним випромінюванням 

акустичного сигналу змінної інтенсивності. 

Обробка сигналів акустичних образів, що супроводжують хімічні 

реакції горіння дослідних зразків легкозаймистих речовин техногенного 

навантаження осередку, будується на умові існування тимчасового ряду, 

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

реєструються за часом.  

Для визначення параметрів акустичних образів й ідентифікації речовини 

за акустичним сигналом, скористаємося фрактальним R/S аналізом кожного 

зареєстрованого часового ряду відповідно до алгоритму розрахунку, 

наведеного в розділі 3. 

На рис. 4.11 - 4.13 наведені типова форма спектру випромінювання, 

часовий ряд і амплітудно-частотна характеристика акустичного сигналу, що 

реєструється в процесі горіння рідинної речовини технічного навантаження 

(метанол) в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО. 
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Рис. 4.11. Спектрограма акустичного образу горіння рідинної речовини 

техногенного навантаження в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО 

(метанол). 

 

На показник Херста істотно впливає величина часового проміжку між 

значеннями вибірки акустичного сигналу. На рис. 4.14 показано, як 

змінюється показник Херста для значень часового ряду, що характеризують 

горіння рідинної речовини техногенного навантаження в осередку НС (на 

прикладі метанолу) за різних значень інтервалу τ між сусідніми відліками 

вибірки: ступінь точності апроксимації показнику Херста збільшується зі 

зменшенням часового проміжку. У всіх розрахунках використано величину 

τ = 22 мкс, регламентовану апаратними можливостями реєструючого 

пристрою. 
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Рис. 4.12. Часовий ряд звукового сигналу горіння рідинної речовини 

техногенного навантаження в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО 

(метанол). 

 

 

 

Рис. 4.13. Амплітудно-частотна характеристика звукового сигналу горіння 

рідинної речовини техногенного навантаження в осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО (метанол). 
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Рис. 4.14. Вплив на показник Херста значення величини часового проміжку 

вибірки звукового сигналу горіння рідинної речовини техногенного 

навантаження в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО (метанол) (де 1(*) 

–  = 2,2·10
-5 
мкс; 2(●) – = 11,0·10

-5 
мкс; 3(▼) –= 55,0·10

-5 
мкс; 4(♦) –  = 

110,0·10
-5 
мкс) 

 

Результати R/S аналізу часових рядів при горінні різних видів рідинних 

речовин техногенного навантаження осередку НС зовні ПНО, а саме спиртів, 

ацетону, нафти й нафтових продуктів представлено на рис. 4.15 –4.16 та в 

табл.4.4. 

Підсумовуючи наведені результати досліджень зазначимо, що зразки 

рідинних речовин техногенного навантаження можна поділити на дві групи. 

Перша - це спирти ( 38.0271.0  H ), друга - нафтопродукти: бензин, 

дизельне паливо і парафін ( 45.032.0  H ). Із загальної картини виділяються 

сира нафта ( 61.052.0  H ), і ацетон (кетон) ( 71.067.0  H ). 
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а)      б) 

   

   в)      г) 

 

Рис. 4.15. Результати R/S аналізу часових рядів процесу горіння різних видів 

рідинних речовин техногенного навантаження осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО ( а – сира нафта; б – парафін; в – дизельне пальне; г – 

бензин) 

 

Отже, показник Херста залежить від будови молекул палаючої 

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

гідроксильних та карбонільних груп і від особливостей вмісту кожної 

горючої суміші, який, головним чином, визначає її випаровуваність. Нафта 

складається в основному з ациклічних, парафінових, циклічних граничних і 

ароматичних вуглеводнів, в процесі переробки нафти з’являється ряд інших 

більш легких вуглеводневих фракцій. Тому горіння нафтових фракцій 
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(бензин, дизельне паливо) і парафіну, здатного самозайматися в стані 

кипіння, коли відбувається його інтенсивне випаровування, супроводжується 

схожими акустичними випромінюваннями й відповідно близькими 

значеннями показника Херста. 

Підсумовуючи наведене зазначимо, що під час розв’язання окремої 

задачі      
   отримана сукупність часових рядів амплітудно-частотних 

характеристик параметрів акустичної емісії, що генерується при горінні 

компонент рідинного техногенного навантаження осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО – спиртів, ацетону, сирої нафти й нафтопродуктів. 

 

              
а)     б) 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в)     г) 

Рис. 4.16. Результати R/S аналізу часових рядів процесу горіння різних видів 

рідинних компонент техногенного навантаження осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО ( а – ізоаміловий спирт; б – метанол; в – октанол; г – 

ацетон). 
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Таблиця 4.4. 

Значення показника Херста часових рядів звукового сигналу процесу горіння 

рідинних компонент техногенного навантаження зовні ПНО. 

Вид рідинного техногенного навантаження осередку НС 

П
о
к
аз
н
и
к
 Х

ер
ст
а 

 

Метанол 
Ізоаміловий 

спирт 
Октанол Ацетон 

Сира 

нафта  
Бензин 

Дизельне 

пальне 
Пара-

фин 

0.271 0.33 0.34 0.71 0.61 0.45 0.32 0.39 

0.307 0.36 0.36 0.67 0.57 0.34 0.34 0.34 

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

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

 

Отже, за використання фрактального R/S аналізу доведена принципова 

можливість ідентифікації отриманих часових рядів, що є метою отримання 

рішення окремої задачі        
  , яка розглянута у наступному підрозділі.  

 

4.1.4. Розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об’єкту з використанням евристичних 

алгоритмів. Рішення окремої задачі порівняння акустичних образів небезпек 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту з використанням евристичних алгоритмів        
   

будується на основі накопичених даних за двома чинниками – головним d1, 

d2, …, dn  та допоміжним е1, e2, …, en, де n – довжина актуальної частини ряду 

(кількість спостережень часового ряду - значення чинників НС, наприклад 

площі горіння компонент техногенного навантаження ), складова 20-30 

значень.  

Отримані дані як нечіткі часові ряди F1(t) та F2(t), де F1(t) збігається з 

головним, а F2(t) – з допоміжним чинником ідентифікації осередку 

виникнення НС унаслідок пожежі зовні ПНО. Тоді залежність виду (4.23): 
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 (4.23) 

                                                                

       

описує процес двох факторної ідентифікації k-го порядку на основі нечітких 

часових рядів. 

Універсум U для значень головного чинника НС зовні ПНО 

визначається за рівнянням (4.32): 

 

  [                ],    (4.24) 

 

де Dmin и Dma x– мінімальне й максимальне значення з d1, d2,…, dn ),1( ni  , а D1 

и D2 – два дійсних числа, що дозволяють поділити універсум U на p 

інтервалів u1, u2,…, up рівної довжини. 

Універсум V для значень допоміжного чинника НС зовні ПНО 

визначається аналогічно за виразом (4.25) 

 

  [                ].           (4.25) 

 

поділяється на q інтервалів v1, v2,…, v рівної довжини.  

Лінгвістичні терми Ai ),1( pi  , представлені нечіткими множинами 

значень головного чинника, мають вигляд (4.26): 
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Вибір значень функції приналежності, рівних 0, 0,5 та 1, дозволяє 

спростити подальші обчислення. 

При фазифікації даних для кожного значення головного чинника 

осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО визначається інтервал ui, якому 

він належить, а також відповідне нечітке значення цього чинника (4.27): 
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Лінгвістичні змінні Bj та відповідні нечіткі значення ),1( qjYi   для 

допоміжного чинника осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО 

визначаються аналогічно. 

За отриманими даними для всіх значень ),1( nkidi  часового ряду 

будуються нечіткі логічні залежності (4.28): 

 

(          )    (          )(          )    ,          (4.28) 

 

які безпосередньо використовуються для виконання процесу ідентифікації 

небезпек в осередку НС наслідок пожежі зовні ПНО. 

В якості критерію оптимальності доцільно використовувати 

мінімальне значення середньої відносної помилки процесу ідентифікації 

(СВП) у вигляді (4.29): 
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де *
id di – передбачене й реальне значення для i-го періоду ідентифікації

nki ,1 . 

Передбачене значення для i-го періоду ідентифікації обчислюється за 

рівнянням (4.30) 
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 ,  (4.30) 

 

де wj – коефіцієнти, що враховують повтори в нечітких логічних 

залежностях, а змінні tj визначаються за рівнянням (4.31) 
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де 1
~

ju , ju~ 1
~

ju - середні точки інтервалів uj-1,uj, uj+1відповідно. 

При використанні викладеного підходу особлива увага повинна 

приділятися вибору вільних параметрів процесу ідентифікації, до яких 

відносяться її порядок k, числа корекції діапазонів D1,D2,E1,E2, а також 

кількість інтервалів p і q, на які поділяються універсуми U і V відповідно.  

Оптимальні значення цих параметрів забезпечують мінімум показника 

СВП, причому для базового процесу (4.29) вони вибираються вручну. Для 

скорочення часу пошуку й підвищення точності результатів пропонується 

використовувати класичний евристичний алгоритм, де структура 

«характеристики» матиме вигляд (4.32) 

 

),,,,,,( 2121 kqpEEDDS  .     (4.32) 
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Якщо для деякої «характеристики» Si всі праві частини груп нечітких 

логічних залежностей визначені (непусті, то значення функції придатності 

обчислюється як J (Si) = СВП. У випадку, коли не визначена права частина 

хоча б однієї такої залежності, неможливо гарантувати обчислення 

ефективного значення для нового члена тимчасового ряду. Таку 

«характеристику» (властивість) необхідно виключити з набору як найгіршу, 

обчисливши її функцію придатності J(Si) як суму середньої відносної 

помилки процесу ідентифікації СВП і числа 100 (задана кількість ітерацій). 

Остаточно функція придатності набирає вигляду (4.33) 

 











 випадкуіншомувСВП

йзалежностелогічних
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(4.33) 

 

«Характеристика», для якої в результаті виконання заданого числа 

ітерацій евристичного алгоритму досягається мінімум функції придатності 

(4.33), визначає оптимальний набір параметрів процесу ідентифікації. 

Слід зауважити, що пошук мінімального значення функції 

придатності(4.33) класичними методами чисельної оптимізації є досить 

складним, оскільки область допустимих рішень задачі визначається 

невідомими заздалегідь межами зміни параметрів процесу ідентифікації. 

Крім того, зазначена область буде неопуклою і незв’язною, оскільки змінні 

D1, D2, E1,E2 є безперервними, а змінні p, q, k– дискретними (цілими). 

Реалізація евристичного алгоритму процесу ідентифікації небезпеки 

осередку НС зовні ПНО виконується за класичною схемою й полягає у 

виконанні наступних кроків. 

Крок 1. Формується початкова множина елементів розміру N з 

випадковим чином обраних характеристик ),1( NiSi   виду (4.32). 

Генерація виконується випадковим вибором направку розвитку 

заданої властивості для кожного параметра. Якщо первісна множина 
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виявиться неконкурентоспроможною, то алгоритм переведе її в «придатну» 

множину. Для цього достатньо, щоб значення параметрів перебували в 

таких межах, які дозволяють обчислити функцію придатності (4.41). Тому 

параметри D1, D2, E1, E2 представляються дійсними числами, а кількість 

інтервалів p і q знаходяться в межах від 2 до n. Порядок процесу 

ідентифікації обмежений значеннями від 1 до 5, що пояснюється досить 

короткою довжиною аналізованих часових рядів. 

Крок 2. За умов g < G, де g і G– поточна й максимальна кількість 

генерацій, обчислюється значення функції придатності (4.33) для кожної 

«характеристики». Потім створюються пари «характеристики-

попередників» (мається на увазі попередня ітерація) і здійснюється перехід 

до наступного кроку 3. Після виконання G генерацій здійснюється перехід 

до кроку 5. 

Вибір «характеристик-попередника» заснований на комбінації методів 

рулетки й рангової селекції та імітує природний відбір: в пару 

«характеристик-попередників» включаються елементи з кращими 

значеннями функції придатності J(Si). 

Ймовірність Pi вибору «характеристики-попередника» з 

«характеристикою» Si  можна розрахувати за формулою (4.42): 

 

   



N

j
iii SJJSJJP

1
maxmax )(/)(    (4.34) 

 

де Jmax– найгірше значення функції J(Si) серед «характеристик» поточного 

набору. Тоді вибір «характеристик-попередників» буде полягати у 

визначенні «характеристик» з меншим значенням функції (4.33) з двох 

випадково відібраних з урахуванням ймовірностей ),1( NiPi  . Пара 

знайдених таким чином «характеристик-попередників» буде 

використовуватися для подальшого процесу ідентифікації небезпеки в 

осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО. 
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Крок 3. Виконуються операції «злиття й визначення стійкої 

властивості» для створених пар «характеристик-попередників» поточного 

набору. 

«Злиття» полягає в передачі ділянок властивостей від попередньої до 

наступної множини після кожної ітерації. Для цього формується випадкове 

число Nc, рівномірно розподілене на відрізку, що порівнюється із заданим 

коефіцієнтом «злиття» Rc. Якщо Rc > Nc, то операція «злиття» виконується в 

точці z (номер властивості в «характеристиці»), також обраної випадковим 

чином.  

«Визначення стійкої властивості» виконується з певною ймовірністю 

Pm, при якій відбувається заміна напрямку розвитку випадковим значенням. 

Воно вибирається з однаковою ймовірністю в області визначення 

властивості. Зауважимо, що саме завдяки «стійкої властивості» 

розширюється область пошуку. При виконанні «стійкої властивості» 

задається коефіцієнт «стійкої властивості» Rm і генерується випадкове число 

Nm, рівномірно розподілене на відрізку. Якщо Rm > Nm, то випадковим чином 

вибирається точка «виявлення стійкої властивості» z. 

Крок 4. Створюється новий набір, доповнений «характеристиками-

нащадками» від попередньої ітерації. Потім «характеристики» з гіршими 

значеннями функції придатності (4.33) відкидаються. В результаті розмір 

поточного набору скорочується до первісного. 

Крок 5. З отриманого набору вибирається «характеристика» з 

мінімальним значенням функції придатності (4.33). 

Евристичний алгоритм закінчує роботу після виконання заданої 

кількості генерацій G. Причому можна показати, що обчислювальна 

складність пропонованого алгоритму пропорційна до величини 

J(G
2
N+GN

2
), є поліноміальною й найбільш помітно залежить від розміру 

набору «характеристик» N. 

Отже, застосування евристичних алгоритмів пошуку оптимальних 

параметрів двох факторного процесу ідентифікації небезпек осередку НС 
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унаслідок пожежі зовні ПНО на основі апарату теорії нечітких множин 

дозволяє підвищити якість процесу за рахунок мінімізації функції 

придатності-середньої відносної помилки ідентифікації небезпеки СВП. 

 

4.1.5. Математична модель ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту. Як зазначалось раніше у параграфі 4.1.1., 

процес поширення числа негативних наслідків НС унаслідок пожежі з 

осередком зовні ПНО описується залежністю (4.7) 
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об ), за умови             .   

  

Враховуючи залежність акустичного спектру осередку виникнення НС 

унаслідок пожежі зовні ПНО від інтенсивності некерованих змінних 

математичної моделі (4.3), а саме 
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попередження наслідків НС унаслідок пожежі з осередком зовні ПНО 

досягатиметься формуванням комбінації  (               нс
об )  за умов 

існування рівняння зв’язку (4.4), (4.8), (4.9) і (4.10) 
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                                                ; 

 

Формалізація зазначених параметрів призводить до вирішення трьох 

окремих задач. Перша – з формування діапазону застосування когнітивного 

роботу контролю небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту [        
  ]. Друга – формування 

акустичних образів небезпек осередку надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту[     
  ]. Третя – порівняння 

акустичних образів осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об’єкту з використанням евристичних алгоритмів 

[      
  ]. 

Розв’язання першої задачі дозволяє підвищити ступінь пристосовності 

автономних мобільних систем до змін навколишнього простору осередку НС 

унаслідок пожежі зовні ПНО. 

Розв’язання другої задачі дозволяє отримати сукупність часових рядів, 

амплітудно-частотних характеристик, що характеризують параметри 

акустичної емісії, які генеруються при горінні рідинних компонент 

техногенного навантаження осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО – 

спиртів, ацетону, сирої нафти й нафтопродуктів. 

Розв’язання третьої задачі дозволяє отримати оптимальні параметри 

двох факторного процесу ідентифікації небезпек осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО, на базі чого чітко ідентифікувати параметри процесу 

поширення НС унаслідок пожежі на стадії спалаху й у подальшому 

розробити заходи з попередження НС подібного класу зовні ПНО задля не 

переростання їх на більш важкі рівні складності.  

Іншими словами комбіновану умову отримання рішення задачі (4.4), 

(4.8), (4.9) і (4.10) можна записати у вигляді 

 

   інт
об   нс

     нс
об  [        

  ] [     
  ] [      

  ] .      (4.35) 
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З урахуванням вище викладеного шукана математична модель 

складається системою залежностей (4.7), (4.3), (4.35) 
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 (4.36) 

 

Таким чином, математична модель ідентифікації акустичних образів 

унаслідок загоряння зовні потенційно небезпечного об’єкту являє собою 

систему з трьох аналітичних залежностей. Перша описує залежність 

інтегрального наслідку надзвичайної ситуації від площі й температури 

осередку, часу й швидкості розвитку небезпеки. Друга встановлює 

залежність акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації від площі й 

температури осередку, і часу розвитку небезпеки. Третя визначає умови 

відповідності  інтегрального показника надзвичайних ситуацій та акустичних 

образів небезпеки осередку надзвичайних ситуацій. 

 

4.2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

Керуючий алгоритм інженерно технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту реалізує розроблену математичну модель ідентифікації опис якої 

наведено у параграфі 4.1.5. 

Його схема представлена на рис. 4.17. 

 

Керуючий алгоритм складається з 14 блоків, що організовані за 

наступним принципом:  
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Рис. 4.17. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту. 
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1 - калібрування по еталонному сигналу небезпеки для повірки 

працездатності засобів виявлення осередку НС унаслідок пожежі;  

2 - запис фонового сигналу (тривалість запису залежить від 

особливостей частотних і амплітудних характеристик фону на ПНО, на 

якому здійснюється процес попередження НС);  

3 - перевірка фону на характерні пікові частоти й амплітуди (ХПЧ) 

заданих частотних діапазонів для виключення помилкового виявлення, 

оскільки в момент запису фону (блок 2), вже надходить сигнал від горіння 

компонент техногенного навантаження осередку НС.  

При збігу характерних пікових амплітуд або близьких до них значень 

здійснюється багаторазовий запис (число записів і їх час формуються 

відповідними блоками 4 – база даних акустичних спектрів, і 5 – блок 

управління записом), який залежать від особливостей фону й аналізу сигналу 

на кількість збігів характерних пікових амплітуд заданих частотних 

діапазонів.  

Отже, блоки 3, 4 і 5 формують модуль попередньої обробки сигналу, 

для виключення потрапляння в фоновий сигнал сигналів акустичних образів 

від осередку НС унаслідок пожежі. Блок 6 спрацьовує у випадку відсутності 

характерних пікових амплітуд в записаному спектрі й відповідає за запис 

корисного сигналу; блок 7 - обробка корисного сигналу, яка включає 

розв’язання другої і третьої окремих задач математичної моделі, а саме 

формування акустичних образів небезпек, порівняння акустичних образів 

осередку надзвичайних ситуацій; блок 8 – блок формування управлінських 

рішень для функціонування автоматичних систем припинення горіння в 

осередку НС зовні ПНО. 

Блок 9 складає процедура визначення координат осередку НС 

унаслідок пожежі зовні ПНО, інформація від якого потрапляє у блок 10, а 

саме блок з формування й передачі управляючого рішення на систему 

попередження НС.У разі отримання негативного рішення блоку 8 система 

ідентифікації небезпеки запускає виконання блоків 11 і 12, а саме усунення 
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впливу шумів природного і техногенного характеру.  

Також алгоритм доповнено блоками оцінки якості запису сигналу з 

осередку НС – 13 і блоком усунення координатного зміщення системи 

фіксації звукового сигналу – 14.  

 

 
 

Рис. 4.18. Схема взаємодії основних блоків керуючого алгоритму інженерно-

технічного методу попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

зовні ПНО. 
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Схема взаємодії блоків керуючого алгоритму наведена на рис. 4.18. 

Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні ПНО має 3 основні 

забезпечені властивості:  

Перша – дискретність за рахунок високого рівня деталізації процесу 

отримання варіаційних параметрів.  

Друга – зрозумілість, визначеність і результативність за рахунок 

розробки й застосування схеми взаємодії основних блоків керуючого 

алгоритму.  

Третя –- масовість за рахунок застосування евристичних алгоритмів 

обробки процесу ідентифікації характеру небезпеки в осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО. 

Таким чином, керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту реалізує математичну модель ідентифікації акустичних 

образів унаслідок загоряння зовні потенційно небезпечного об’єкту, 

складається з 14 блоків, розміщених на 5 ієрархічних рівнях і зв’язаних 

прямими й зворотними логічними зв’язками. 

 

4.3. Опис процедур застосування інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту. 

 

Інженерно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту призначено для 

попередження НС за інтегральним наслідком та не допущення переростання 

останньої на міський рівень поширення небезпеки. Використання методу 

передбачає виконання наступних дев’яти процедур.  

1. Збір и систематизація даних. 

2. Формалізація систематизованих даних.  
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3. Розв’язання окремої задачі з формування діапазону застосування 

когнітивного робота контролю небезпеки поширення надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту. 

4. Розв’язання окремої задачі з формування акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту.  

5. Розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів небезпек 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту з використанням евристичних алгоритмів.  

6. Застосування процедури стабілізації системи пристроїв формування 

акустичного образу осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об’єкту. 

7. Застосування процедури компенсації викривлення акустичного 

спектру осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту. 

8. Застосування процедури посилення акустичного спектру осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту. 

9. Прийняття керуючого рішення.  

Збір акустичної інформації про осередок небезпеки надзвичайної 

ситуації, спрямований на отримання інформації про стан показників 

небезпеки у конкретний проміжок часу на ПНО.  

Систематизація інформації, в свою чергу, передбачає таку обробку 

інформації з метою приведення її до певного виду, яка з одного боку  

дозволяє оператору чи керівнику з ліквідації наслідків НС певним чином 

відреагувати на отриману інформацію й у подальшому виробити керуюче 

рішення, з іншого боку, автоматично прийняти однозначне обґрунтоване 

рішення щодо застосування систем припинення горіння техногенного 

навантаження в осередку НС.  

Процедура формалізації даних, полягає у спрощенні й прискоренні 
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процедури подальшої обробки інформації про осередок НС унаслідок пожежі 

й спирається на наступні принципи, як-то: простота, зручність у 

використанні, доцільність, стислість, структурованість, обов’язковість, 

наочність. 

Рішення окремої задачі з формування діапазону застосування 

когнітивного роботу контролю небезпеки поширення надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту розглянуто у 

параграфі 4.1.2 і у підсумку передбачає підвищення ступені пристосовності 

автономних мобільних систем ідентифікації небезпеки до змін 

навколишнього простору осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО. 

Розв’язання окремої задачі з формування акустичних образів небезпек 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно-

небезпечного об’єкту розглянуто у параграфі 4.1.3 тау підсумку передбачає 

отримання сукупності часових рядів, амплітудно-частотних характеристик, 

що характеризують параметри акустичного образу, яка генерується при 

горінні рідинних компонент техногенного навантаження осередку НС 

унаслідок пожежі зовні ПНО. 

Розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів небезпек 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту з використанням евристичних алгоритмів розглянуто у 

параграфі 4.1.4та у підсумку передбачає отримання оптимальних параметрів 

двох факторного процесу ідентифікації небезпек осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО, на базі чого чітко ідентифікувати параметри процесу 

поширення НС унаслідок пожежі на стадії спалаху й у подальшому 

розробити заходи з попередження НС подібного класу зовні ПНО та не 

допущення переростання їх на більш важкі рівні складності. 

Удосконалення компонентної бази для акустичних пристроїв дозволяє 

істотно зменшити їх габарити при збереженні точності часових визначень. 

Поєднання акустичних датчиків з блоками цифрової обробки сигналів дає 

можливість збільшити число одночасно аналізованих акустичних каналів, 
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тим самим, виключаючи вплив рівня сигналів на точність визначення 

відстані до осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО.  

Втім це ствердження справедливе у разі однозначного визначення й 

стійкої фіксації у часі координат системи ідентифікації акустичного спектру 

небезпеки осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні ПНО. З 

метою забезпечення необхідних умов пропонується застосування процедури 

стабілізації системи пристроїв формування акустичного образу осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту, структурна схема якої наведена на рис.4.19. 

 

 

 

Рис. 4.19. Структурна схема застосування процедури стабілізації системи 

пристроїв формування акустичного образу осередку надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту. 
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Зазначений підхід, у вигляді структурної схеми застосування 

процедури стабілізації системи пристроїв формування акустичного образу 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту, дозволяє у якості несучої конструкції системи 

ідентифікації небезпеки використати БПЛА на базі аеростату якірного типу з 

автономною системою стабілізації стану відповідного кріплення з 

коригуванням по висоті позиціонування й досягти виконання умови (4.6), а 

саме  кор     . 

Структурна схема застосування процедури компенсації викривлення 

акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об’єкту представлена на рис. 4.20. 

 

 

 

Рис. 4.20. Структурна схема застосування процедури компенсації 

викривлення акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту. 

 

Структурна схема застосування процедури посилення акустичного 

спектру осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту наведена на рис. 4.21. 
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Рис. 4.21. Структурна схема застосування процедури посилення акустичного 

спектру осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту.  

 

На рис. 4.21 маємо наступні позначення: 1 – акустичний спектр, 2 – 

попередній підсилювач, 3 – блок фільтрів, 4 – основний підсилювач, 5 – 

дискримінатор, 6 – детектор. 

 Поєднання структурної схеми застосування процедури компенсації 

викривлення акустичного спектру осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту й структурної схеми 

застосування процедури посилення акустичного спектру осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту, дозволяє забезпечити виконання умови (4.5), а саме   
пр

    

     
тех

      . 

Заключним етапом реалізації керуючого алгоритму є процедура 

прийняття управляючого рішення про застосування штатних засобів 

припинення горіння в осередку НС зовні ПНО, які є наявними на території 

об’єкту, або залучення сил і засобів аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС 

України.  

Таким чином, інженерно-технічний метод попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту 

призначено для попередження надзвичайної ситуації за інтегральним 
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наслідком та не допущення переростанню останньої на міський рівень 

поширення небезпеки. Його використання передбачає виконання наступних 

процедур: збір і систематизація даних; формалізація систематизованих 

даних; розв’язання окремої задачі з формування діапазону застосування 

когнітивного робота контролю небезпеки поширення надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту; розв’язання 

окремої задачі з формування акустичних образів небезпек осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту;розв’язання окремої задачі порівняння акустичних образів небезпек 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту з використанням евристичних алгоритмів; застосування 

стабілізації системи пристроїв формування акустичного образу осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту; застосування компенсації викривлення акустичного спектру 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту; застосування посилення акустичного спектру осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту; прийняття управляючого рішення. 

 

Висновки по четвертому розділу. 

 

1. Математична модель ідентифікації акустичних образів унаслідок 

загоряння зовні потенційно небезпечного об’єкту являє собою систему з 

трьох аналітичних залежностей. Перша описує залежність інтегрального 

наслідку надзвичайної ситуації від площі й температури осередку, часу й 

швидкості розвитку небезпеки. Друга встановлює залежність акустичного 

спектру осередку надзвичайної ситуації від площі й температури осередку, і 

часу розвитку небезпеки. Третя визначає умови відповідності інтегрального 

показника надзвичайних ситуацій та акустичних образів небезпеки осередку 

надзвичайних ситуацій. 
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2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту реалізує математичну модель ідентифікації акустичних образів 

унаслідок загоряння зовні потенційно небезпечного об’єкту, складається з 14 

блоків, розміщених на 5 ієрархічних рівнях і зв’язаних прямими й 

зворотними логічними зв’язками. 

3. Інженерно-технічний метод попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту призначено для 

попередження надзвичайної ситуації за інтегральним наслідком та не 

допущення переростанню останньої на міський рівень поширення небезпеки. 

Його використання передбачає виконання наступних процедур: збір і 

систематизація даних; формалізація систематизованих даних; розв’язання 

окремої задачі з формування діапазону застосування когнітивного робота 

контролю небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок пожежі 

зовні потенційно небезпечного об’єкту; розв’язання окремої задачі з 

формування акустичних образів небезпек осередку надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту; розв’язання 

окремої задачі порівняння акустичних образів небезпек осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту з використанням евристичних алгоритмів; застосування стабілізації 

системи пристроїв формування акустичного образу осередку надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту; 

застосування компенсації викривлення акустичного спектру осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту; застосування посилення акустичного спектру осередку надзвичайної 

ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту; прийняття 

управляючого рішення. 
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РОЗДІЛ 5 

 

 

ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

МЕТОДІВ 

 

Розв’язання п’ятої наукової задачі будемо виконувати наступним 

чином. На базі розроблених методик проведення експериментів і 

лабораторного комплексу у складі двох лабораторних установок перевіримо 

достовірність отриманих результатів та розроблених математичних моделей і 

інженерно-технічних методів попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах у разі виникнення 

осередку небезпеки всередині та зовні об’єкту.  

 

5.1. Розробка лабораторної бази з експериментального дослідження 

властивостей процесу акустичного випромінювання в осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі. 

 

5.1.1. Формування вимог до вимірювальної апаратури 

лабораторних установок. Для реалізації акустичних підходів до виявлення 

осередку небезпеки, запропонованих в інженерно-технічних методах 

попередження НС унаслідок пожежі (параграфи 3.2 та 4.2), необхідно 

визначити параметри акустичного чутливого елемента (АЧЕ), яким є 

акустична антена (мікрофон) або чутливий дифузор. 

За умови розгляду плоских акустичних хвиль, як найбільш характерних 

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

потенційно-небезпечного об’єкту (параграфи 3.2.2 та 4.2.2), енергетичним 

критерієм виявлення характерного частотного діапазону звукових коливань є 

його інтенсивність, яка визначається за виразом (5.1): 
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  (5.1) 

 

де 0T –  час початку горіння в осередку небезпеки НС;
 

Горіння
ВиявлT .  

– час виявлення горіння за допомогою лабораторного 

устаткування;  

.

.

Акуст
ГорінняВиявл

F – частотний діапазон акустичних коливань, який вимірюється 

чутливим елементом;  

.Акуст
ГорінняP

 
– потік енергії акустичних коливань в діапазоні частот 

.

.

Акуст
ГорінняВиявл

F від горіння, які переносяться через АЧЕ площею АПІ
АЧЕS . 

 

Відповідно до формули (5.1)умова, яка визначає числове значення 

вектора щільності потоку енергії, визначається як
tS

W
j








, де W – 

енергія, що переноситься за час t  через площадку S , перпендикулярну до 

напрямку перенесення енергії. Інтенсивність звуку для плоскої звукової хвилі 

має вигляд (5.2) 
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де 




 ..

.

Акуст
Горіння

Акуст
Горіння Виявл

FP
 
– звуковий тиск на АЧЕ акустичних коливань в 

діапазоні частот .

.

Акуст
ГорінняВиявл

F  з осередку НС горіння;

.
.

.

.2.
Акуст
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– середнє за часом
Горіння
ВиявлT . ;  








.

.

Акуст
ГорінняВиявл

F
 
– густина середовища, поширення звукових хвиль 

частотного діапазону .

.

Акуст
ГорінняВиявл

F  від джерела небезпеки; 








.

.

Акуст
ГорінняВиявл

F
 
– швидкість поширення звукових хвиль частотного 

діапазону
.

.

Акуст
ГорінняВиявл

F , від джерела небезпеки НС в середовищі при заданих 

температури й вологості. 

 

Під час поширення небезпеки в осередку НС процес акустичної емісії 

має імпульсний характер. У разі існування припущення, що інтенсивність 

акустичних коливань на вході АЧЕ пропорційна сумі енергій імпульсів 

акустичних коливань, які генеруються в ході акустичної емісії в осередку 

небезпеки НС унаслідок пожежі, то має місце наступне рівняння (5.3): 

 






 Горіння

Виявл
Акуст
Горіння

Акуст
Горіння

TFI
виявлВиявл .

..
,
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..імпАкуст
ГорінняW ,    (5.3) 

 

де nWW
i

імпАкуст
Горіння

імпАкуст
Горіння 

....

 
– загальна енергія імпульсів акустичних 

коливань, що генеруються в ході акустичної емісії при горінні в осередку 

НС;  

.Акуст
Горінняi

w – енергія окремого акустичного імпульсу, що випромінюється в 

ході акустичної емісії при горінні в осередку НС;  

n– кількість імпульсів від 1... 
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Отже, значення звукового тиску на вході чутливого елемента набуває 

вигляду (5.4) 
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(5.4) 

 

Підставивши у вираз (5.4) мінімальне значення енергії одного 

імпульсу, а також умови поширення акустичних коливань в середовищі (для 

приміщень всередині ПНО і на відкритій місцевості зовні ПНО, приймемо за 

середню швидкість звуку при температурі середовища поширення C5010   

і вологості 40– 70% відповідно 1,346  м/с, а при температурах нижче нуля і 

вологості 40– 90%відповідно 4,325  м/с, отримаємо для СT 05010

значення за виразом (5.5): 

 






 ..

.

Акуст
Горіння

Акуст
Горіння Виявл

Fp  49 10127,91,346204,11012    Па,(5.5) 

 

а для СT 201,0  значення за виразом (5.6): 

 






 ..

.

Акуст
Горіння

Акуст
Горіння Виявл

Fp  49 10847,81,325204,11012    Па.   (5.6) 

 

Отримане значення більше, ніж заданий поріг, який становить 

Па5102  , що відповідає частотному діапазону

ГцF
Акуст
ГорінняВиявл

3.
102420

.
 . 

Відносно діапазону 20101 3.

.
 Акуст

ГорінняВиявл
F  Гц, велике значення має 

амплітуда коливань і для цього діапазону застосовуються мікрофони 
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спеціальної конструкції. Тому, в якості чутливого елементу оберемо 

мікрофонний капсуль першого класу, рівень власних шумів якого повинен 

задовольняти залежності (5.7): 

 













0

lg2018
p

pш ,     (5.7) 

 

де 0p –  тиск порога чутливості; 

шp –  рівень власних шумів мікрофона. 

На основі вище викладеного рівень власних шумів мікрофона дорівнює 

410589,1 шp  Па, що нижче значення, отриманого відповідно до виразу 

(5.6). Тому для пристрою реєстрації акустичних коливань, що генеруються в 

ході акустичної емісії при горінні в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО, 

може бути застосований мікрофон з чутливістю не нижче 
4105.9  Па. 

В дослідженнях використано капсуль Panasonic WM-61A, чиї технічні 

характеристики цілковито задовольняють визначеній вимозі. 

 

5.1.2. Розробка лабораторних установок з експериментального 

дослідження властивостей процесу акустичного випромінювання в 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині та зовні 

об’єкту. З метою позбутися шумів, які негативно впливають на процес 

ідентифікації осередку небезпеки НС на ПНО, було розроблено модуль 

безшумної ініціації горіння.  

Для забезпечення безшумного займання (рис. 5.1) зразків горючих 

рідин був розроблений безконтактний бездротовий модуль, що складається з: 

блоку живлення постійного струму (БП), безконтактної бездротової схеми 

підпалу (ББСП) і елемента займання (ЕЗ). При такому підпалі вплив 

акустичних перешкод контактних пристроїв зведений до мінімуму. 
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Рис. 5.1. Модуль забезпечення безшумного займання лабораторної установки 

з експериментального дослідження властивостей процесу акустичного 

випромінювання в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО. 

 

Для реєстрації хвильових акустичних  випромінювань в процесі 

поширення небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту була розроблена функціональна схема 

проведення досліджень з моделювання процесу ідентифікації поширення 

небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі на потенційно-небезпечному 

об’єкті (рис. 5.2) та створена відповідна лабораторна установка. 
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Рис. 5.2. Функціональна схема проведення досліджень з моделювання 

процесу ідентифікації поширення небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі 

на ПНО. 

 

Лабораторна установка складається з інтерференційного мікрофона, до 

складу якого входить: 

1) МК – мікрофонний капсуль WM-61Ad = 6 мм. Звуковий тиск в 

еквіваленті вихідної електрорушійної сили (ЕРС) електрета, за умови 0дБ = 

210
–5 
Па (1 Па=20lg(1/(210

–5
)) = 94 дБ), то 94 дБ звукового тиску 

відповідають 21 mV середньоквадратичної напруги на виході мембрани 

мікрофону. Динамічна характеристика останнього наведена на рис.5.3.  

 

 

Рис. 5.3. Динамічна характеристикамікрофонного капсулю WM-61A. 
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У зв’язку з тим, що характеристика має практично лінійний характер в 

діапазоні частот 50– 18000 Гц,тому в діапазоні частот 5 – 50 Гц і 15 – 25кГц, 

мікрофон може реєструвати сигнал зазначених частотах без істотних 

спотворень, які не виходять за межі допустимої для даного завдання 

похибки; 

2) IН – інтерференційна насадка, для забезпечення більш високої 

чутливості та спрямованості мікрофонної діаграми, діаметром 12 мм і 

довжиною 100 мм;  

3) Мідна термокомпенсаційна втулка ВТК (тримач капсуля), розміщена 

в екрануючій трубці (ЕТ) з неіржавіючої сталі через термоінтерфейс (ТП) 

ZalmanZM– STG2. Довжина трубки 500 мм. 

Дана конструкція дозволяє звести до мінімуму спотворення, пов’язані 

зі зміною параметрів напівпровідникового елемента капсуля мікрофону від 

температури, в зв’язку з тим, що частина вимірювань здійснюється в 

безпосередній близькості від полум’я. 

Екрануючий провід від капсуля мікрофону припаяний до внутрішньої 

стінки екрануючої труби. 

4) Малошумний підсилювач на базі К548УН1А має полосу 

пропускання 20 – 20000 Гц, що також дозволяє фіксувати сигнал АЕ в 

діапазоні частот 5– 20 Гц і 20– 25кГц. 

5) Звукова карта Asus Xonar DG-SI має смугу пропускання 10 Гц– 

48 кГц, зі співвідношенням сигнал / шум – 109дБ і 24 розрядним АЦП. 

Завдяки наведеному технічному рішенню аналоговий сигнал 

акустичного випромінювання з осередку поширення НС унаслідок пожежі 

всередині ПНО записується з дискретністю 22 мкс, з достатньою для його 

подальшої обробки та ідентифікації точністю. 

6) Програмний додаток, де послідовно реалізовано сервер баз даних, 

який реалізує систему керування базами даних та знань, а також сервер 

додатків та правил, які реалізують систему прийняття рішень. 
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Загальний вигляд лабораторної установки з експериментального 

дослідження властивостей процесу акустичного випромінювання в осередку 

НС унаслідок пожежі всередині ПНО наведено на рис. 5.4. 

 

 

 

Рис. 5.4. Лабораторна установка з експериментального дослідження 

властивостей процесу акустичного випромінювання в осередку НС унаслідок 

пожежі всередині ПНО. 

 

Для реєстрації хвильових акустичних процесів випромінювання в 

процесі поширення небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту, спираючись на загальну функціональну 

схему проведення досліджень з моделювання процесу ідентифікації 

поширення небезпеки в осередку НС унаслідок пожежі на потенційно-

небезпечному об’єкті (рис. 5.2), була створена відповідна лабораторна 

установка (рис. 5.5), до  складу якої входять. 

1) Аеростат якірного типу з регулятором висоти, на платформі якого 

змонтовано установку ідентифікації осередку НС у складі: 

1.1) МК –  мікрофонний капсуль WM– 61Ad = 6 мм. Звуковий тиск в 

еквіваленті вихідної ЕРС електрета, за умови 0 дБ = 210
–5

 Па (1Па = 20lg (1 / 

(210
–5

)) = 94 дБ), то 94 дБ звукового тиску відповідають 21mV 

середньоквадратичної напруги на виході мембрани мікрофону.  
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1.2) IН – інтерференційна насадка для забезпечення більш високої 

чутливості й спрямованості мікрофонної діаграми діаметром 12 мм і 

довжиною 100 мм;  

1.3) мідна термокомпенсаційна втулка ВТК (тримач капсуля),  

розміщена в екрануючій трубці (ЕТ) з неіржавіючої сталі через 

термоінтерфейс (ТП) Zalman ZM-STG2. Довжина трубки 500 мм.  

2) Блок безперебійного живлення, характеристики якого дозволяють 

системі приладів,  розміщених на аеростаті, працювати в автономному 

режимі протягом 10 годин. 

3) Система бездротової передачі отриманих сигналів на вхід системи 

інформаційної обробки, яка розміщена на землі стаціонарно у приміщенні 

ПНО; 

4) Система інформаційної обробки у складі:  

4.1) Пристрій приймання сигналів з аеростату;  

4.2) Малошумний підсилювач на базі К548УН1А з полосою 

пропускання 20–  20000 Гц, що також дозволяє фіксувати сигнал АЕ в 

діапазоні частот 5– 20 Гц і 20– 25кГц.  

4.3) Звукова карта Asus Xonar DG SI зі смугою пропускання 10Гц-

48кГц, співвідношенням сигнал / шум – 109 дБ і 24 розрядних АЦП. 

5) Програмний додаток, де послідовно реалізовано сервер баз даних, 

який реалізує систему управління базами даних та знань, а також сервер 

додатків та правил, що реалізують систему прийняття рішень. 

Приклад застосування лабораторної установки під час 

експериментального дослідження властивостей процесу акустичного 

випромінювання в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО наведено на 

рис. 5.6. 
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Рис. 5.5. Лабораторна установка з експериментального дослідження 

властивостей процесу акустичного випромінювання в осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО. 
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Рис. 5.6. Застосування лабораторної установки з експериментального 

дослідження властивостей процесу акустичного випромінювання в осередку 

НС унаслідок пожежі зовні ПНО. 

 

Таким чином, лабораторна база з експериментального дослідження 

властивостей акустичного випромінювання в осередку надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі складається з 2 лабораторних установок, а саме: 
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лабораторної установки з експериментального дослідження властивостей 

акустичного випромінювання в осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту, який представляє собою 

модуль безконтактного загоряння, модуль ідентифікації та програмний 

додаток де реалізується розроблену математична модель та інженерно-

технічний метод попередження надзвичайної ситуацій унаслідок пожежі 

всередині об’єкту; лабораторної установки з експериментального 

дослідження властивостей акустичного випромінювання в осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного 

об’єкту, який представляє собою безпілотний аеростат, модуль ідентифікації, 

модуль передачі та прийняття інформаційного сигналу та програмний 

додаток, в якому реалізується розроблена математична модель та інженерно-

технічний метод попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

об’єкту. 

 

5.2. Методика проведення експериментів з використанням 

розроблених лабораторних установок та їх опис. 

 

У зв’язку з тим, що реєстрований звуковий безперервний сигнал 

(акустичний образ) з осередку НС являє собою набір дискретних значень n із 

заданим часовим інтервалом t , тобто tntn  , 10  Nn  , для нього 

можливо записати дискретне перетворення Фур’є, яке є комплексною 

величиною (5.8): 

 







1

0

/2)()(
N

n

Nkn
nkk etxtfXX

.   (5.8) 

 

З дійсною (5.9) та уявною (5.10) частинами: 
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Функція X(fk) – це спектр функції x(tn,), або Фур’є – образ 

неперіодичного сигналу [285]. 

Загальна енергія енергетичного сигналу )(tx  в інтервалі (– ∞, ∞) 

описується рівнянням (5.11): 

 

 




xx EdttxE 0,)(2
,    (5.11) 

 

Енергія сигналу, виражена в часовій області, пов’язана з енергією 

сигналу, яка виражена в частотній області [285], виразом (5.12): 

 










 dfIfIXdttxEx
22 )()( ,   (5.12) 

 

де X(f) – Фур’є - образ неперіодичного сигналу; 

x(t) – існуючий сигнал; 

IX(f)I – парна функція частоти; 

IX(f)I
2 
– спектральна щільність сигналу.  

Рівняння для Eх показує, що енергія сигналу дорівнює площі під 

виразом для миттєвої амплітуди (5.13): 
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2)()( IfIXfx  .    (5.13) 

 

Загальну енергію сигналу в цьому випадку можна записати у вигляді 

(5.14) 

 






0

)(2 dffE xx .     (5.14) 

 

У разі забезпечення не змінювання фазової функції при множенні 

сигналу на довільний постійний множник, маючи за мету виділення 

амплітудної обвідної і фазової функції для довільного сигналу, слід 

застосовувати перетворення Гілберта [285]. 

Оскільки АЧХ в кожний момент часу (часовий відлік – n) представляє 

собою функцію An(f), де А – амплітуда, а f – частота, можна знайти її 

екстремуми й відповідні їм частоти. 

У загальному випадку вигляд отриманих залежностей для процесу 

поширення небезпеки в осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечному об’єкті наведено на рис. 5.7 та рис. 5.8. 

З метою визначення параметрів АЕ в осередку поширення НС 

унаслідок пожежі на ПНО використані експериментальні зразки твердих і 

рідких горючих речовин найбільш поширеного техногенного навантаження 

як всередині (табл. 5.1), так і зовні (табл. 5.2) ПНО. Маса зразків для 

експериментів зовні ПНО обиралася з міркувань максимальної інтенсивності 

акустичного сигналу при горінні. 
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Рис.5.7. Формування екстремумів АЧХ процесу акустичної емісії в осередку 

поширення НС унаслідок пожежі на ПНО. 

 

 

Рис.5.8. Характер обвідної процесу акустичної емісії в осередку поширення 

НС унаслідок пожежі на ПНО у разі горіння компоненти техногенного 

навантаження у вигляді метанолу. 
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В експерименті ідентифікації спектрів АЕ в осередку НС унаслідок 

пожежі сигнал реєструвався АЕ всередині ПНО при температурі повітря 

T = 22,2C і вологості 52%. Відстань до вогнища (ємності зі зразком) 

варіювалась від 0,30 см до 1.5 метрів.  

Як відомо, потужність акустичного випромінювання знижується в 

залежності від відстані та частоти. Чим нижча частота, тим менше загасання 

сигналу. В ході експериментів, як і очікувалося, відстань від вогнища 

впливала тільки на значення амплітуди. На характер АЧХ відстань від 

вогнища не мала істотного впливу, що підтвердило раніше висунуте 

припущення (параграф 3.1.1) у вигляді розрахункових коефіцієнтів загасання 

акустичного сигналу за даними умовами. 

Результати проведення натурних експерементів для різних зразків 

технологічного навантаження, як всередині, так і зовні потенційно– 

небезпечних об’єктів, наведені в таблицях.  

 

Таблиця5.1. 

Параметри зразків найбільш поширеного техногенного навантаження 

всередині потенційно-небезпечних об’єктів. 

Найменування 

техногенного 

навантаження 

Маса 

зразків 

Об’єм 

зразків 

Геометрія зразків 

Деревина(сосна) 10г 20 см
3 Брусок  

Вата  10г 454 см
3 – 

Картон (пресований, 

товщиною 5 мм) 

10г  14 см
3 Призма  

Папір 10г 6,67 см
3 Аркуш 

Бинт 10г  52 см
3
 – 

 

Результати експерементів, проведених всередині об’єкту, наведені у 

табл. 5.3– 5.4. Результати експерементів, проведенихзовні об’єкту у табл. 5.5 

–  5.6. 
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Таблиця 5.2. 

Параметри зразків найбільш поширеного техногенного навантаження зовні 

потенційно-небезпечних об’єктів. 

Найменування 

техногенного 

навантаження 

Маса 

зразків 

Об’єм 

зразків 

Вуглеводневий 

склад /формула 

Ацетон 1,58 г 2 мл C3H6O 

Метанол 1,6 2 мл CH4O 

Ізопропиловий спирт 1,57 2 мл C3H8O 

Ізоамиловий спирт 1,58 2 мл С5H12O 

Бутан 1,61 2 мл C₄H₁₀O 

Октан 1,63 2 мл C₈H₁₈O 

Бензин 1,78 2 мл C7.95H17.9 

Дизельне пальне 1,82 2 мл C8H18 – C17H36. 

Парафін 2,1 2мл  С18Н38– С35Н72 

Нафта 1,8 2 мл CxHy 

 

Таблиця 5.3. 

Результати проведення натурних експерементів для різних зразків 

техногенного навантаження всередині потенційно-небезпечних об’єктів. 

Матеріал  №  Характерні пікові частоти, кГц 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Деревина 

1 0.1 2.1 4.1 8.5 11.9 20.01 

2 0.12 2.9 5.2 9.2 12.4 20.8 

3 0.14 3.7 6.2 9.9 14.1 21.3 

4 0,11 3,4 4,5 8,9 12,3 20,5 

5 0,12 3,3 5,1 9,1 13,1 21,2 

6 0,14 3.7 6,1 8,6 13,3 20,4 

7 0,11 2,8 5,1 8,9 13,0 20,7 

8 0,12 3,3 6,0 9,2 12,7 20,4 

9 0,11 2,9 4,9 8,7 13,9 20,9 

10 0,14 3.7 5,5 9,1 12,1 20,6 

11 0,1 3,2 5,7 9,3 13,5 21,1 

12 0,12 3,4 4,4 8,6 12,3 20,6 

13 0,1 3,0 4,9 9,6 12,9 21,0 

14 0,13 2,9 5,1 9,4 13,1 21,2 

15 0,11 3,5 5,3 8,7 13,4 21,05 
  



206 

Продовження таблиці 5.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ̅ – 0,12 3,19 5,21 9,05 12,93 20,78 

       √  – 0,007 0,24 0,34 0,22 0,36 0,20 

Д. 

інтервал 
Л 0,12 2,98 4,90 8,85 12,62 20,60 

П 0,14 3,41 5,54 9,27 13,29 20,98 

 

 

 

Таблиця 5.4. 

Результати першої групи натурних експерементів для різних зразків 

техногенного навантаження всередині потенційно-небезпечних об’єктів. 

Матеріал № 
Характерні пікові частоти, кГц 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 

Ацетон 

(кетон) 

1 6,91 9,3 13,4 15,3 16,9 18,7 20,8 

2 7,1 9,6 13,5 15,4 17,3 19,1 21,1 

3 7,2 9,7 13,7 15,6 17,5 19,2 21,4 

4 7,1 9,5 13,4 15,1 17,0 18,8 21,0 

5 6,9 9,5 13,7 15,3 17,1 19,3 21,2 

6 7,2 9,3 13,7 15,7 17,6 18.9 21,3 

7 7,1 9,7 13,5 15,6 17,0 19,6 21,0 

8 7,0 9,4 13,4 15,3 16,9 18,7 20,9 

9 7,2 9,6 13,4 15,3 17,4 19,0 21,2 

10 7,1 9,3 13,6 15,5 16,9 18,9 21,3 

11 7,2 9,6 13,3 15,4 17,0 18,7 20,8 

12 6,9 9,8 13,7 15,2 17,1 19,4 20,9 

13 6,95 9,7 13,5 15,5 17,5 18,9 21,3 

14 7,1 9,5 13,7 15,7 17,2 19,2 21,01 

15 7,0 9,3 13,6 15,8 17,7 18,8 21,3 

  ̅ – 7,06 9,52 13,54 15,45 17,20 19,01 21,10 

       √  – 0,063 0,1 0,08 0,11 0,15 0,15 0,11 

Д. 

інтервал 
Л 6,85 9,20 13,27 15,06 16,69 18,49 20,72 

П 7,28 9,85 13,81 15,85 17,74 19,55 21,48 
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Таблиця 5.5. 

Результати другої групи натурних експерементів для різних зразків 

техногенного навантаження зовні потенційно-небезпечних об’єктів. 
М

ат
ер

іа
л
 № Характерні пікові частоти, кГц 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 

Б
ен

зи
н

 

1 1,01 2,8 3,8 4,9 5,9 8,9 10,3 12,1 13,9 16,4 

2 1,1 3,0 3,9 4,9 6,0 9,1 10,5 12,5 14,1 16,0 

3 1,12 3,2 4,2 5,2 6,2 9,3 10,7 12,8 14,5 15,3 

4 1,05 2,95 4,05 4,9 6,0 9,4 10,4 12,6 14,0 16,3 

5 1,09 3,0 3,9 5,1 5,9 9,2 10,5 12,1 13,8 15,3 

6 1,07 3,04 3,85 5,1 6,0 8,9 10,3 12,7 13,9 15,7 

7 1,05 2,9 3,8 5,0 6,1 9,2 10,6 12,4 14,3 15,9 

8 1,08 3,05 3,9 4,8 6,2 9,1 10,7 12,2 14,5 16,2 

9 1,11 3,6 4,1 5,0 5,9 9,2 10,3 12,4 14,4 15,8 

10 1,07 3,1 4,0 5,1 5,8 9,5 10,4 12,3 14,1 15,5 

11 1,00 3,07 3,8 5,0 5,9 9,0 10,4 12,1 14,3 16,1 

12 1,12 2,8 3,9 4,9 6,2 9,1 10,3 12,5 13,0 16,3 

13 1,1 3,1 3,7 5,0 6,1 9,3 10,6 12,8 14,2 15,8 

14 1,09 3,2 4,2 5,1 6,0 8,9 10,7 12,7 14,4 15,4 

15 1,1 3,0 4,1 5,2 6,1 9,5 10,3 12,5 13,8 15,7 

  ̅ – 1,08 3,05 3,95 5,01 6,02 9,17 10,47 12,45 14,11 15,85 

       √  – 0,02 0,11 0,085 0,066 0,07 0,112 0,088 0,137 0,161 0,204 

Д. 

інтервал 

Л 1,01 2,69 3,65 4,79 5,78 8,79 10,17 11,98 13,56 15,2 

П 1,14 3,41 4,24 5,24 6,26 9,55 10,77 12,90 14,63 16,5 

 

Таблиця 5.6. 

Результати другої групи натурних експерементів для різних зразків 

техногенного навантаження зовні потенційно-небезпечних об’єктів. 

 №  Характерні пікові частоти, кГц 

f1 F2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Д
и
зе
л
ьн

е 

п
ал

и
в
о
 

1 0,19 0,8 1,9 2,9 5,2 5,8 7,5 8,9 10,6 13,0 15,4 

2 0,23 1,1 2,1 3,1 5,2 6,1 7,7 8,9 10,9 13,1 15,5 

3 0,25 1,2 2,2 3,2 5,5 6,2 7,9 9,1 10,9 13,2 15,7 

4 0,24 1,1 1,9 2,9 5,2 5,8 7,8 9,0 10,7 12,9 15,5 

5 0,23 0,9 2,0 3,2 5,4 5,9 7,5 8,8 10,6 13,1 15,7 

6 0,19 0,9 2,2 3,1 5,3 5,8 7,6 8,9 10,7 13,2 15,4 
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Продовження таблиці 5.6. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Д
и
зе
л
ьн

е 
п
ал

и
в
о

 
7 0,21 0,8 1,9 2,9 5,2 6,1 7,5 8,9 10,8 13,1 15,6 

8 0,24 0,8 2,0 3,0 5,1 6,0 7,9 8,8 10,7 13,0 15,7 

9 0,22 1,1 2,2 3,1 5,3 5,8 7,6 9,0 10,9 13,2 15,4 

10 0,21 1,0 2,1 3,2 5,4 5,9 7,7 9,1 10,8 12,9 15,5 

11 0,25 0,9 1,9 3,0 5,2 5,8 7,5 8,9 10,6 13,2 15,6 

12 0,24 1,2 2,2 3,0 5,3 6,0 7,8 9,1 10,7 13,0 15,4 

13 0,19 1,0 2,0 2,9 5,0 5,8 7,6 8,9 10,7 13,1 15,6 

14 0,22 0,8 2,1 3,3 5,1 6,1 7,8 9,2 10,9 12,9 15,5 

15 0,25 0,9 2,0 3,1 5,5 6,2 7,9 9,1 10,8 13,0 15,4 

  ̅ – 0,22 0,97 2,05 3,06 5,26 5,95 7,69 8,97 10,79 13,06 15,53 

    s/ n – 0,013 0,08 0,065 0,07 0,08 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,064 

Д.  

інтервал 

Л 0,18 0,69 1,82 2,81 4,98 5,66 7,39 8,74 10,59 12,85 15,31 

П 0,26 1,24 2,27 3,30 5,54 6,25 7,98 9,21 10,98 13,27 15,75 

 

Для ідентифікації речовини введемо коефіцієнт допустимого 

відхилення значення частоти на екстремумі АЧХ – Кvs, значення якого 

знаходяться в діапазоні від 400 до 600 Гц відповідно до виразу (5.15) 

 

 

    {  
       |       

        },   (5.15) 

 

де Аs(f) – функція обвідної;  

fi – коріння рівняння As
′
(fi) = 0 при яких спостерігаються максимуми 

(sign(As(fi)) > 0) функції Аs(f). 

Коливальний процес в формі акустичних спектрів в системі горіння 

супроводжується дисипацією енергії у формі виділення тепла (тління, 

полум’я). Опис більшості реально існуючих в природі динамічних процесів 

класичними традиційними методами стикається з великими труднощами й 

неадекватністю отриманого результату. Поведінка фізично складних 

динамічних систем, які досліджуються у вигляді експериментальних даних 

(часових рядів), не піддається законам статистики, методам теорії 
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ймовірностей і математичній обробці диференціальними рівняннями та 

інтегральним обчисленням.  

Слід зазначити, що частотний діапазон вимірюваного акустичного 

сигналу, який реєструється з осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі, лежить в області мовного частотного діапазону, що надає 

можливість застосувати у подальшому підхід, заснований на алгоритмах 

MFCC (метод кепстральних коефіцієнтів за шкалою MEL– а або Berk– а) для 

ідентифікації спектрів, як і при розпізнаванні мови.  

Таким чином, сформована методика проведення натурних 

експериментів, із застосуванням розроблених раніше лабораторних 

установок, дозволяє провести необхідну кількість досліджень, які всебічно 

охоплюють можливі варіативні комбінації техногенного навантаження, як 

всередині, так і зовні потенційно-небезпечних об’єктів, та представити їх 

результати у вигляді амплітудно-частотних акустичних спектрограм 

миттєвих спектрів осередків поширення небезпеки надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі. 

 

5.3. Результати чисельних експериментів з перевірки достовірності 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

З метою перевірки адекватності розроблених математичних моделей 

інженерно-технічних методів попередження НС унаслідок пожежі проведена 

низка експериментальних досліджень. При виконанні з однаковою 

ретельністю й в однакових умовах повторних спостережень однієї й тієї ж 

постійної величини отримують результати, що відрізняються один від 

одного. Це 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. 
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Припустимо, що систематичні похибки в результатах спостережень 

відсутні або виключені. Можна лише з певною часткою стверджувати, що 

істинне значення вимірюваної величини знаходиться в межах розкиду 

значень результатів спостережень. Проте залишається невизначеним, 

наскільки ймовірною є поява того чи іншого значення похибки [286]. 

Розглянемо групу з nнезалежних результатів спостережень випадкової 

величини x , що підкоряється нормальному розподілу . Оцінка розсіювання 

одиничних результатів спостережень в групі щодо середнього їх значення x

обчислюється за формулою (5.16) 
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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 яких, за виразом (5.17), є середньоквадратичне 

відхилення середнього арифметичного 
x

S  

 

 

  nnn

xx

S

n

i
i

x













1

2

1  .     (5.17) 

 

Середнє квадратичне відхилення xS використовується для оцінки 

похибки результату вимірів з багаторазовими спостереженнями. 

У разі нормального закону розподілу, щільності ймовірностей 

результатів спостережень і невеликого числа спостережень середнє 

арифметичне підкоряється закону розподілу Стьюдента з тим же середнім 
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арифметичним значенням. Особливістю цього розподілу є те, що довірчий 

інтервал зі зменшенням числа спостережень розширюється в порівнянні з 

нормальним законом розподілу за тієї ж довірчої ймовірності. Для оцінки 

довірчих меж випадкової похибки в цьому випадку застосовується наступне 

рівняння (5.18) 

 

  
















 t

ns

ax
P ,     (5.18) 

 

де x  – емпіричне математичне очікування (середнє арифметичне за 

вибіркою); 

a  – математичне очікування випадкової величини, розподіленої за 

нормальним законом; 

s
2
 – емпірична дисперсія; 

n – обсяг вибірки; 

 t – коефіцієнт розподілу Стьюдента, який залежить від числа 

спостережень і обраної довірчої ймовірності.  

У даному випадку для 15 вимірювань маємоt  = 2.151, для 10 – t  = 2.226, для 

5 – t  = 2.776. 

З рівняння (5.18) отримаємо вираз з обчислення довірчого інтервалу для 

математичного очікування aвипадкової величини з достовірністю γ (5.19): 
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З урахуванням значень n = 15та t  = 2.151 
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Методика статистичної обробки результатів вимірювання з 

багаторазовими спостереженнями відповідно до критерію Стьюдента [286] 

повинна враховувати, що результати спостережень можуть містити 

систематичну похибку, а в групі спостережень 
i

x можуть зустрічатися грубі 

похибки, при цьому розподіл випадкових похибок може відрізнятися від 

нормального. 

З урахуванням вище наведеного алгоритм обробки результатів 

спостережень наступний. 

1) Виключаємо з результатів спостережень шляхом введення 

відповідних поправок відомі систематичні похибки. 

2) Обчислюємо середнє арифметичне значення виправлених 

результатів спостережень за виразом 



n

i
ix

n
x

1

1
 та прийняти його в якості 

результату вимірювання. 

3) Оцінюємо розсіювання одиничних результатів спостережень в групі 

щодо середнього їх значення x , для чого обчислюємо за формулою (5.17) 

значення дисперсії  і, перевіряємо наявність грубих похибок в групі 

спостережень, враховуючи, що при нормальному законі розподілу жодна 

випадкова похибка xxi   з ймовірністю, що практично дорівнює одиниці, не 

може вийти за межі 3 . 

4) Обчислюємо середнє відхилення 
x

S
 
результату вимірювання за 

формулою (5.18) для оцінки похибки результату вимірів з багаторазовими 

спостереженнями. 

5) Доведемо, що результати спостережень належать нормальному 

розподілу. 

6) Обчислюємо довірчий інтервал для математичного очікування 

випадкової величини з надійністю γ за формулою (5.19). 



213 

Для оцінки достовірності інженерно-технічного методу виявлення НС 

унаслідок пожежі у відповідності до наведеного алгоритму складемо 

таблицю наведених даних. 

Перевіримо графічно гіпотезу про те, що результати експериментів 

(табл. 5.3 – 5.6) належать до нормального розподілу, для цього побудуємо 

відповідні гістограми. 

На рис. 5.9 – 5.10 по осі y наведена щільність ймовірності значень 

кожної характерної частоти у спектрі АЕ експериментів, які попадають в 

умовний інтервал представлений по осі x.  

Для усіх наведених груп експериментів маємо нормальний закон 

розподілу результатів.  

Отже, у подальшому можливо вважати, що у разі застосування 

інженерно-технічного методу попередження НС унаслідок пожежі всередині 

ПНО, який практично реалізований на базі лабораторної установки для 

проведення досліджень всередині об’єкту, результати як для твердого так і 

рідинного техногенного навантаження, повинні із заданою (0,95) 

вірогідністю знаходитися в довірчому інтервалі. 

 

 

 

Рис. 5.9. Гістограма результатів розподілу характерних частот АЕ 

техногенного навантаження (деревина) в осередку НС унаслідок пожежі 

всередині ПНО. 
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Рис. 5.10. Гістограма результатів розподілу характерних частот АЕ 

техногенного навантаження (ацетон) в осередку НС унаслідок пожежі 

всередині ПНО. 

 

Таким чином, результати натурних експериментів співпадають з 

результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали,  розраховані з 

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

надійність розробленої математичної моделі, а також достовірність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту в цілому. 

 

5.4. Результати чисельних експериментів з перевірки достовірності 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

Однією з основних переваг методу АЕ є визначення координат 

осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО шляхом побудови локаційної 

картини. Визначення координат можливе за допомогою часового і 

амплітудного параметрів. Амплітудна локація майже не використовується 
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через великий вплив акустичного тракту і структури матеріалу на параметр 

амплітуди. При цьому значення амплітуди використовують в якості 

допоміжної ознаки для підвищення достовірності результатів локації. 

Найбільшого поширення знайшли часові методики, в яких використовують 

параметр різниці часу надходження імпульсів АЕ, зареєстрованих парою 

перетворювачів АЕ. 

Залежно від геометричних розмірів об’єкту виконують побудову або 

лінійної (одновимірної), або планарної (двовимірної) локації. Якщо один з 

трьох лінійних розмірів значно перевищує два інших, то координати джерела 

АЕ в осередку НС визначаються за допомогою лінійної локації. В інших 

випадках завдання локації в основному є двовимірною. У найпростішому 

випадку побудова планарної локації здійснюється за допомогою трьох 

акустичних приймачів, як це наведено на рис. 5.11. 

 

 

 

Рис. 5.11. Схема пеленгування джерела акустичного образу (точка D) в 

осередку поширення НС унаслідок пожежі зовні ПНО.  
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На рис. 5.11 наведено схему пеленгу джерела АЕ (точка D) в осередку 

поширення НС унаслідок пожежі зовні ПНО за допомогою акустичних 

пристроїв (АП): AП0(x0,у0), AП 1 (х 1 ,  y 1 ) ... AПi(xi, yi). За відомими координатами 

прийомних перетворювачів (хi,yi), швидкості поширення акустичних сигналів 

(с) і часу реєстрації імпульсу АЕ (ti) розраховуються координати джерела в 

осередку НС (х ,  у) :  

 

      
        

         
 ,   (5.21) 

 

де ri = c(t1– t 0 )= c; 

    i–  часова затримка надходження сигналу на АП i .  

Невідомими є три величини –  R 0 ,  х  та у . Отже, для визначення 

координат джерела АЕ в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО 

необхідно не менше трьох АП. 

При побудові локаційної картини в рамках контролю реальних 

акустичних подій виникає безліч чинників, що впливають на ефективність 

застосування запропонованого інженерно-технічного методу. Одним з них є 

анізотропія акустичних властивостей. Для усунення впливу зазначеного 

чинника застосовується підхід з підвищення ефективності, заснований на 

часі реєстрації імпульсу АЕ, та параметру швидкості, як функції від відстані 

та часу. 

Відповідним подальшим вдосконаленням запропонованого інженерно-

технічного методу є побудова не тільки лінійної й планарної, а й об’ємної 

локації, що реалізується залученням до лабораторної установки п’яти 

акустичних пристроїв. Це дозволяє визначати місце розташування джерела 

АЕ в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО без попереднього вимірювання 

швидкості. 

Незважаючи на очевидні переваги запропонованого інженерно-

технічного методу попередження НС унаслідок пожежі зовні ПНО, 
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актуальним залишається питання оцінки достовірності отриманих 

результатів. При обробці даних необхідно враховувати низку чинників, що 

впливають на значення стандартних параметрів АЕ. Як-то максимальну 

амплітуду імпульсу АЕ, що залежить не тільки від пройденої відстані, але й 

від частотних характеристик, геометрії ПНО, властивостей палаючого 

матеріалу й речовини. При поширенні акустичної хвилі необхідно брати до 

уваги також властивість дисперсії, тобто залежність швидкості від частоти. З 

відстанню широкосмуговий акустичний сигнал (хвильовий пакет) 

«розпадається» на кілька хвильових цугів, що так само призводить до 

зниження максимальної амплітуди імпульсу. При цьому, чим менше площа 

осередку НС, тим більшою мірою виражена властивість дисперсії. 

У свою чергу точність побудови геометрії пеленгу залежить від двох 

параметрів – 1) часу реєстрації імпульсу АЕ, 2) швидкості поширення 

акустичного сигналу. Похибка побудови геометрії пеленга безпосередньо 

пов’язана з крутизною переднього фронту характерних акустичних сигналів з 

осередку НС. Чим більше значення цього параметра (довший час наростання 

до піку), тим відповідно, більшою є похибка локації. Також на ефективність 

результатів побудови локації впливає значення швидкості поширення 

хвильового пакета. 

Наявність анізотропії призводить до появи залежності між швидкістю і 

напрямком поширення сигналу АЕ. 

Виходячи з перерахованих вище чинників, що знижують ефективність 

інженерно-технічного методу попередження НС унаслідок пожежі зовні 

ПНО, необхідно введення додаткових ймовірнісних параметрів. Необхідно 

зазначити, що оптимальний вибір порога й способу визначення початку 

імпульсу АЕ сприяє зниженню похибки при розрахунку координат джерела 

акустичних сигналів в осередку НС. Тому для підвищення точності локації 

джерел пропонується ймовірнісна оцінка визначення координат на основі 

теореми гіпотез (5.22) 
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де P(ti) – ймовірність події, пов’язаної з моментом часу приходу сигналу на 

i – й приймач; 

P(ti|А)– ймовірність моментів часу приходу сигналу на приймач в 

залежності від події А, якими є впливаючи параметри сигналу;  

P(А)– ймовірність того, що сталася подія А серед різних однотипних 

результатів реєстрації цього параметру;  

P(А|ti) – ймовірність реєстрації події А в залежності від можливих 

спостережень часу приходу сигналу на приймач. 

Експериментально отриманий розподіл максимальних амплітуд 

сигналів АЕ підтверджує той факт, що ймовірність визначення координати 

джерела в осередку НС ефективніша для сигналів з великою амплітудою. Цей 

факт слід використовувати при оцінці достовірності локації джерел АЕ в 

осередку НС за високої її інтенсивності. Зворотній зв’язок похибки 

простежується для часу наростання сигналів АЕ. Тому в ролі події А за 

формулою (5.22) можна використовувати як максимальну амплітуду, так і 

час наростання. Сумарна ймовірність заданого значення похибки визначення 

за часом приходу одного сигналу на приймачі визначається за виразом (5.23) 

 

  )()( ii tPtP
,     (5.23)

 

 

де права частина перемноження ймовірностей визначення часів приходу на 

кожен i–ий приймач. При цьому похибка визначення координат 

обчислюється за формулою (5.24) 
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де xi та yi – координати джерела, обчислені для i–го сигналу аналітичним 

шляхом з урахуванням часу приходу;  

x0 та y0– дійсні координати джерела АЕ;  

x, y– розміри сторін антени.  

Розрахувавши ймовірності для різних способів визначення часу 

приходу сигналів АЕ,  можна виділити найбільш надійний з них для заданих 

параметрів, для різних областей сигналів. 

В результаті, для поділу різних джерел АЕ від горіння техногенного 

навантаження в осередку НС можна використовувати параметр ksc–  

коефіцієнт масштабу подій (5.25.), який є відношенням числа локалізованих 

від джерела сигналів N до загальної кількості сигналів, що надійшли до 

найближчого від джерела приймачаN0i 
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Цей коефіцієнт для джерел АЕ з осередку НС з високим вмістом 

характерних амплітуд малого значення (вищого рівня шуму) та енергії буде 

високим. 

При виконанні експериментів з ідентифікації спектрів АЕ НС отримані 

характерні значення частот досліджуваних зразків. Реєстрація сигналу АЕ з 

осередку НС проводилася на відкритій місцевості при T = 26,2С і вологості 

60 %. Відстань до джерела вогнища (ємності зі зразком) складала відповідно 

від 10 см до 50 метрів.  

Як зазначалося вище, відстань від джерела впливає тільки на значення 

амплітуди і на характер АЧХ не здійснює істотного впливу. 
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При проведенні експериментів зовні ПНО враховувалися сила та 

напрям вітру. З метою досягнення високої достовірності результатів 

експериментів зовні ПНО було внесено ряд змін в керуючий алгоритм 

(параграф 4.2). Зміни стосувалися довжини і енергії спектру, характерних 

сплесків в спектрах АЕ з осередку НС унаслідок пожежі. 

Результати уточнюючих експерементівзовні ПНО наведено у табл. 5.7 

та табл. 5.8.  

 

 

Таблиця 5.7. 

Результати уточнюючих експерементів длязразків техногенного 

навантаження (дизельне пальне)зовні потенційно-небезпечних об’єктів. 

Мате–

ріал 

№ Характерні пікові частоти, кГц 

f1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

Д
и
зе
л
ьн

е 
п
ал

ьн
е 1 0,19 0,8 1,9 2,9 5,2 5,8 7,6 8,8 9,9 12,8 15,1 

2 0,2 0,9 1,95 3 5,2 5,7 7,55 8,9 10,6 12,8 15,3 

3 0,23 1,1 2,1 3,1 5,3 6,1 7,75 8,9 10,7 12,9 15,5 

4 0,24 1,1 2,11 3,1 5,4 6,1 7,8 9 10,5 13,1 15,6 

5 0,25 1,3 2,2 3,3 5,5 6,3 8,1 9,2 10,7 13,4 15,9 

  ̅ – 0,224 1,14 2,022 3,08 5,32 5,96 7,79 8,96 10,40 13,0 15,48 

    s/ n – 0,027 0,18 0,164 0,18 0,162 0,3 0,234 0,19 0,412 0,316 0,38 

Д.  

інтервал 

Л 0,95 2,68 3,58 4,54 5,69 8,66 10,21 11,88 13,75 15,76 0,95 

П 1,33 3,36 4,31 5,40 6,67 9,34 11,29 12,87 14,84 16,99 1,33 
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Таблиця 5.8. 

Результати уточнюючих експерементів для зразків техногенного 

навантаження (бензин)зовні потенційно-небезпечних об’єктів. 

Мате– 

ріал 
№ 

Характерні пікові частоти, кГц 

f1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Бензин 

1 1,01 2,8 3,7 4,7 5,8 8,7 10,4 11,9 13,9 15,9 

2 1,1 2,9 3,8 4,8 6,1 9 10,5 12,5 14,1 16,2 

3 1,12 3 3,9 4,9 6,2 9,1 10,7 12,6 14,3 16,4 

4 1,2 3,1 4,1 5,1 6,3 9,1 11 12,7 14,5 16,7 

5 1,3 3,3 4,2 5,3 6,6 9,3 11,1 12,8 14,7 16,8 

  ̅ – 1,15 3,02 3,94 4,96 6,2 9,04 10,7 12,5 14,3 16,4 

    s/ n – 0,13 0,24 0,26 0,3 0,36 0,27 0,38 0,44 0,39 0,46 

Д. 

інтервал 

Л 0,95 2,68 3,58 4,54 5,69 8,66 10,21 11,88 13,75 15,76 

П 1,33 3,36 4,31 5,40 6,67 9,34 11,29 12,87 14,84 16,99 

 

Перевіримо графічно гіпотезу про те, що результати експериментів 

(табл. 5.5 – 5.8) належать до нормального розподілу, для цього побудуємо 

відповідні гістограми.  

На рис. 5.12 – 5.15 по осі y наведена щільність ймовірності значень 

кожної характерної частоти у спектрі АЕ експериментів, які потрапляють в 

умовний інтервал, представлений по осі x. 

Для всіх наведених груп експериментів маємо нормальний закон 

розподілу результатів.  

Отже, у подальшому можливо вважати, що у разі застосування 

інженерно-технічного методу попередження НС унаслідок пожежі зовні 

ПНО, який практично реалізований на базі лабораторної установки для 

проведення досліджень зовні об’єкту, результати для рідинних компонент 

техногенного навантаження повинні із заданою (0,95) вірогідністю 

знаходитися в довірчому інтервалі. 
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Рис. 5.12. Гістограма результатів розподілу характерних частот АЕ 

техногенного навантаження (дизельне пальне) в осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО, перша група експериментів. 

 

 

 

 

Рис. 5.13. Гістограма результатів розподілу характерних частот АЕ 

техногенного навантаження (дизельне пальне) в осередку НС унаслідок 

пожежі зовні ПНО, група уточнених експериментів. 
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Рис. 5.14. Гістограма результатів розподілу характерних частот АЕ 

техногенного навантаження (бензин) в осередку НС унаслідок пожежі зовні 

ПНО, перша група експериментів. 

 

 

 

Рис. 5.15. Гістограма результатів розподілу характерних частот АЕ 

техногенного навантаження (бензин) в осередку НС унаслідок пожежі зовні 

ПНО, уточнена група експериментів. 
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Таким чином, результати натурних експериментів співпадають з 

результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, розраховані з 

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

надійність розробленої математичної моделі, а також достовірність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного об’єкту в цілому. 

 

5.5. Забезпечення ефективності використання інженерно–технічних 

методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на 

потенційно-небезпечних об’єктах шляхом застосування фрактального 

аналізу. 

 

У хвильових процесах фрактальні властивості вочевидь проявляються, 

якщо випромінює їх система, з хаотичною динамікою, що є вельми 

характерним для осередку НС унаслідок пожежі. 

Фрактальний аналіз часових рядів допомагає виявити і 

охарактеризувати фрактальні особливості поведінки явища в разі 

неможливості опису його аналітично. Він визначає ступінь стохастичності 

процесу та придатний для застосування на всіх його рівнях: амплітудному, 

частотному, фазовому, поляризаційному. 

В роботі за допомогою доступних підходів до фрактального аналізу під 

час проведення натурних експериментів отримані акустичні спектри і 

сформовані часові ряди всіх досліджуваних горючих речовин з метою 

підвищити ефективність процесу ідентифікації осередку НС. 

Припустивши, що при горінні матеріал або речовина випромінює 

індивідуальні, властиві тільки йому акустичні спектри, можна не тільки 

зареєструвати випромінювання, але й ідентифікувати палаючу речовину. 

На особливості горіння компонент техногенного навантаження великий 

вплив має хімічний склад і молекулярна структура речовини. Так, наприклад, 
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для целюлозо-містких речовин, у складі яких присутня значна частина кисню 

(до 48%), характерна схильність до гниття з наступним піролізом.  

Натомість, пластмаси з причини відсутності в їх складі кисню, при 

нагріванні спочатку розм’якшуються, потім горять відповідно до наявного 

вуглецевого складу. 

Горіння рідин характеризується двома взаємопов’язаними явищами: 

випаровуванням і горінням пароповітряної суміші над поверхнею рідини, яке 

супроводжується не тільки хімічними реакціями (окислення, що переходить 

в полум’яне горіння), а й фізичними явищами (випаровування та утворення 

пароповітряної суміші), без яких горіння неможливе. 

Процедура обробки сигналів АЕ, що супроводжують хімічні реакції 

горіння дослідних зразків твердих і легкозаймистих речовин, будується на 

умові існування часового ряду, отриманого як безліч спостережуваних 

значень фізичних величин Х(t), що реєструються за часом.  

Обробці піддавалися дані кожної серії дослідів,  описаних у параграфах 

5.2 – 5.4. Ідентифікація палаючого продукту можлива при встановленні 

якісного або кількісного взаємозв’язку між зареєстрованими акустичними 

хвилями і характеристиками продукту. Такий зв’язок встановлюється 

фрактальним аналізом.  

Аналіз часового ряду сигналу АЕ, в рамках зазначеного підходу, 

дозволяє оцінити число незалежних змінних, необхідних для повного опису 

поведінки системи або свого роду кількість ступенів свободи досліджуваної 

системи, через показники Херста Н та фрактальної розмірності D. Показник 

Херста – непряма величина, отримана з допомогою вимірювання прямих 

незалежних величин.  

Перевіримо достовірність отриманих результатів з використанням 

фрактального аналізу за даними проведених експериментів за схемою 

перевірки достовірності непрямих вимірювань. Результати R/S аналізу 

часових рядів при горінні досліджуваних речовин і матеріалів наведені в 

табл. 5.9. та табл. 5.10. 
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Таблиця 5.9. 

Значення величини показника Херста для часових рядів звукового сигналу 

при горінні зразків техногенного навантаження (легкозаймисті рідини) 

осередку НС всередині та зовні потенційно-небезпечного об’єкту. 

 Назва компонент техногенного навантаження 
№ 

H
 

(п
о
к
аз
н
и
к
 

Х
ер

ст
а)

 

М
ет
ан

о
л

 

Із
о
ам

іл
. 

сп
и
р
т 

О
к
та
н
о
л
 

А
ц
ет
о
н

 

С
и
р
а 

н
аф

та
 

Б
ен

зи
н

 

Д
и
зе
л
ь
н
е 

п
ал

ь
н
е 

П
ар

аф
ін

 

1 Н1 0.271 0.33 0.34 0.71 0.61 0.45 0.32 0.39 

2 Н2 0.307 0.36 0.36 0.67 0.57 0.34 0.34 0.34 

3 Н3 0.288 0.38 0.33 0.70 0.52 0.42 0,35 0,314 

4 Н4 0.310 0.37 0,35 0,68 0,58 0.37 0,33 0,327 

5 Н5 0,28 0,34 0,34 0,69 0,56 0,410 0,34 0,364 

6 
Н6 0,3 0,347 0,36 0,71 0,55 0,405 0,335 0,381 

7 Н7 0,305 0,379 0,36 0,69 0,60 0,378 0,329 0,372 

8 Н8 0,289 0,35 0,36 0,68 0,61 0,415 0,347 0,36 

9 Н9 0,31 0,369 0,34 0,69 0,58 0,427 0,329 0,354 

10 Н10 0,29 0,38 0,35 0,71 0,57 0,430 0,33 0,388 

  
̅̅ ̅ – 0,295 0,3605 0,349 0,693 0,575 0,399 0,335 0,359 

    s/ n – 0,01 0,0128 0,008 0,010 0,020 0,023 0,007 0,018 

Д. 

інтервал 

Л 0,2691 0,3257 0,3276 0,666 0,5218 0,3407 0,3167 0,3100 

П 0,320 0,3939 0,3694 0,7194 0,6270 0,4586 0,3521 0,4066 

 

Порівняння апроксимуючих залежностей показника Херста та реальних 

значень процесу наведено на рис. 5.16. 

Також за результатами експериментів, наведеними в табл. 5.8. – 5.9. 

послідовно здійснювався аналіз за типами: форми спектрограм 

випромінювання (рис. 5.17), форми часових рядів (рис. 5.18), форми 

амплітудно-частотних характеристик звукового сигналу (рис. 5.19), що 

реєструється в осередку поширення НС унаслідок пожежі різних зразків 

техногенного навантаження всередині та зовні ПНО. 
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Таблиця 5.10. 

Значення величини показника Херста для часових рядів звукового сигналу 

при горінні зразків техногенного навантаження (целюлозо-містких речовин) 

осередку НС всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

Номер Показник 

Херста 
Дерево Вата Картон Папір 

1 Н1 0.32849 0.1694 0.2582 0.3152 

2 Н2 0.29671 0.1612 0.2791 0.3048 

3 Н3 0.31064 0.1631 0.2769 0.3002 

4 Н4 0,31021 0,1682 0,2705 0,3101 

5 Н5 0,3024 0,1690 0,2604 0,3081 

6 Н6 0,2975 0,17 0,2784 0,3171 

7 Н7 0,3101 0,1687 0,2769 0,2998 

8 Н8 0,32051 0,171 0,2714 0,3141 

9 Н9 0,2998 0.1642 0,2699 0,3119 

10 Н10 0,3129 0,1698 0,2703 0,3148 

  
̅̅ ̅ – 0,3096 0,1675 0,2714 0,3096 

    s/ n – 0,00714 0,00245 0,00518 0,00446 

д. інтервал Л 0,291062 0,161124 0,25793 0,298013 

П 0,328491 0,173314 0,283773 0,320888 

 

 

   а)      б) 

Рис. 5.16. Апроксимуючі залежності показника Херста часових рядів 

звукового сигналу при горінні зразків техногенного навантаження в осередку 

НС унаслідок пожежі на ПНО: а) деревини всередині об’єкту, б) метанолу 

зовні об’єкту. 
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   а)      б) 

 

Рис. 5.17. Спектрограми акустичних образів при горінні компонент 

техногенного навантаження в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО: а) 

техногенне навантаження у вигляді деревини всередині об’єкту, б) 

техногенне навантаження у вигляді метанолу зовні об’єкту. 

 

 

 

 

 

 

 

   а)      б) 

 

Рис. 5.18. Часові ряди звукового сигналу при горінні компонент техногенного 

навантаження в осередку НС унаслідок пожежі на ПНО: а) деревини 

всередині об’єкту, б) метанолу зовні об’єкту. 
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   а)      б) 

 

Рис. 5.19. Амплітудно-частотні характеристики звукового сигналу при 

горінні компонент техногенного навантаження в осередку НС унаслідок 

пожежі на ПНО: а) техногенне навантаження у вигляді деревини всередині 

об’єкту, б) техногенне навантаження у вигляді метанолу зовні об’єкту. 

 

Виходячи з аналізу, слід зазначити наступне. Процес АЕ проявляється 

відразу – під час спалаху (сплеск) і після - при полум’яному горінні до 

повного вигоряння речовини техногенного навантаження. 

За параметрами АЕ можна виділити кілька етапів, які відчутно 

залежать від геометрії та обсягу компонент техногенного навантаження, що 

потрапляють в осередок поширення НС унаслідок пожежі на ПНО. Рівень 

середньоквадратичного значення амплітуди АЕ поступово і монотонно 

зростає, але є циклічним і нерівномірним. 

Варто відзначити, що залежність числа характерних частот спектру АЕ 

від числа атомів вуглецю молекули палаючої речовини техногенного 

навантаження, також підтверджується аналогічною залежністю значення 

фрактальної розмірності і числа атомів вуглецю (рис. 5.20).  

Також було з’ясовано, що число характерних частот АЧХ звукового 

сигналу з осередку НС унаслідок пожежі залежить від числа атомів вуглецю 

у молекулярному складі речовини [287] техногенного 

навантаження (рис. 5.21). В аналогічній чіткій залежності знаходиться і 
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характер спалаху та спектру АЕ цієї речовини техногенного навантаження 

(рис. 5.22).  

 

 

 

Рис. 5.20. Залежність фрактальної розмірності акустичного образу горіння від 

числа атомів вуглецю в складі молекули речовини. 

 

 

 

Рис. 5.21. Залежність параметрів спалаху речовини техногенного 

навантаження від числа атомів вуглецю в складі її молекули. 
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Рис. 5.22. Характер спалаху та спектру АЕ компонент техногенного 

навантаження 

 

Як і у випадку з попереднім аналізом, що був здійснений в параграфах 

5.3 та 5.4. перевіримо достовірність отриманих результатів з використанням 

фрактального аналізу за даними табл. 5.9. – 5.10. 

 

 

 

Рис. 5.23. Гістограма результатів розподілу показника Херста часових рядів 

звукового сигналу при горінні целюлозо-місткої речовини технологічного 

навантаження в осередку НС унаслідок пожежі всередині ПНО. 
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Рис. 5.24. Гістограма результатів розподілу показника Херста часових рядів 

звукового сигналу при горінні легкозаймистих речовин техногенного 

навантаження в осередку НС унаслідок пожежі зовні ПНО. 

 

Для усіх наведених груп експериментів маємо нормальний закон 

розподілу результатів.  

Отже, у подальшому можливо вважати, що у разі застосування 

процедури уточненої ідентифікації інженерно-технічного методу 

попередження НС унаслідок пожежі, як всередині так і зовні ПНО, який 

практично реалізований на базі фрактального аналізу звукового сигналу з 

осередку НС, результати для твердих та рідинних речовин техногенного 

навантаження повинні із заданою (0,95) вірогідністю знаходитися в 

довірчому інтервалі. 

Таким чином, з метою забезпечення ефективності застосування 

запропонованих інженерно-технічних методів попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах з будь-яким, 

за складністю розміщення та компоновки, техногенним навантаженням слід 

застосовувати процедуру уточненої ідентифікації, яка практично реалізована 

на базі фрактального аналізу звукового сигналу з осередку надзвичайної 

ситуації. Достовірність та надійність результатів застосування наведеної 
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процедури інженерно-технічних методів підтверджується ідентичністю 

результатів натурних експериментів з результатами імітаційних, укладанням 

в довірчі інтервали, які розраховані з надійністю 0,95 за критерієм 

Стьюдента. 

 

Висновки по п’ятому розділу. 

 

1. Лабораторна база з експериментального дослідження властивостей 

акустичного випромінювання в осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі складається з 2 лабораторних установок, а саме: лабораторної 

установки з експериментального дослідження властивостей акустичного 

випромінювання в осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі 

всередині потенційно небезпечного об’єкту, який представляє собою модуль 

безконтактного загоряння, модуль ідентифікації та програмний додаток де 

реалізується розроблену математична модель та інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайної ситуацій унаслідок пожежі всередині об’єкту; 

лабораторної установки з експериментального дослідження властивостей 

акустичного випромінювання в осередку надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежі зовні потенційно-небезпечного об’єкту, який представляє собою 

безпілотний аеростат, модуль ідентифікації, модуль передачі та прийняття 

інформаційного сигналу та програмний додаток, в якому реалізується 

розроблена математична модель та інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні об’єкту. 

2. Сформована методика проведення натурних експериментів, із 

застосуванням розроблених раніше лабораторних установок, дозволяє 

провести необхідну кількість досліджень, які всебічно охоплюють можливі 

варіативні комбінації техногенного навантаження, як всередині, так і зовні 

потенційно-небезпечних об’єктів, та представити їх результати у вигляді 

амплітудно-частотних акустичних спектрограм миттєвих спектрів осередків 

поширення небезпеки надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі. 
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3. Результати натурних експериментів співпадають з результатами 

імітаційних, укладаються в довірчі інтервали,  розраховані з надійністю 0,95 

за критерієм Стьюдента, що підтверджує адекватність та надійність 

розробленої математичної моделі, а також достовірність інженерно-

технічного методу попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

всередині потенційно-небезпечного об’єкту в цілому. 

4. Результати натурних експериментів співпадають з результатами 

імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, розраховані з надійністю 0,95 

за критерієм Стьюдента, що підтверджує адекватність та надійність 

розробленої математичної моделі, а також достовірність інженерно-

технічного методу попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

зовні потенційно-небезпечного об’єкту в цілому. 

5. З метою забезпечення ефективності застосування запропонованих 

інженерно-технічних методів попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах з будь яким, за 

складністю розміщення та компоновки, техногенним навантаженням слід 

застосовувати процедуру уточненої ідентифікації, яка практично реалізована 

на базі фрактального аналізу звукового сигналу з осередку надзвичайної 

ситуації. Достовірність та надійність результатів застосування наведеної 

процедури інженерно-технічних методів підтверджується ідентичністю 

результатів натурних експериментів з результатами імітаційних, укладанням 

в довірчі інтервали, які розраховані з надійністю 0,95 за критерієм 

Стьюдента. 
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РОЗДІЛ 6 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

МЕТОДІВ 

 

Розроблені математичні моделі та інженерно-технічні методи 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-

небезпечних об’єктах пропонується використовувати за двома напрямками. 

По-перше, при підготовці особового складу аварійно-рятувальних 

підрозділів потенційно-небезпечних об’єктів до виконання дій за 

призначенням всередині об’єкту. 

По друге, при забезпеченні інформаційної підтримки ефективних 

оперативно-тактичних рішень з попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах зовні 

 

6.1. Забезпечення підготовки особового складу аварійно-

рятувальних підрозділів потенційно-небезпечних об’єктів до виконання 

дій за призначенням з використанням запропонованих методів всередині 

об’єкту 

 

Критерієм ефективності підготовки особового складу аварійно-

рятувальних підрозділів потенційно-небезпечних об’єктів до виконання дій 

за призначенням з використанням запропонованих методів всередині об’єкту 

є у підсумку відсоток помилкових рішень під час організації та забезпеченні 

заходів з протидії надзвичайним ситуаціям подібного характеру. 

Зменшити частку помилкових рішень можливо використовуючи 

багаторівневу систему прикладного тактико-методичного 

комп’ютерногозабезпечення (ТМКЗ), яка дозволяє вирішувати прикладні 
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тактичні завдання навчального та  контролюючого характеру. 

ТМКЗ передбачає наявність в ній ряд підсистем, що складаються з 

характеристик об’єктів, вражаючих чинників надзвичайних ситуацій, сил і 

засобів ліквідації, антропогенного впливу. Структурна схема останього 

наведена на рис. 6.1. ТМКЗ має зручний інтерфейс з широкою довідковою 

системою, що надає можливість використовувати його як в вищіх навчальних 

закладах системи МНС, так і безпосередньо в практичних підрозділах. 

Передбачено постійне доповнення і зміна інформації баз даних 

характеристик об’єктів, сил і засобів впливу. В кінцевому рахунку, вибір 

характеристик об’єктів, сил і засобів впливу повинен здійснюватися з 

максимальним урахуванням специфіки кожного практичного підрозділу. 

 

 

 

Рис. 6.1. Структурна схема тактико-методичного комп’ютерного 

забезпечення з підготовки до дій в умовах НС унаслідок пожежі на ПНО. 
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В процесі розробки передбачається залучення в якості експертів для 

аналізу окремих етапів ТМКЗ представників практичних підрозділів з метою 

досягнення максимальної відповідності блоків ТМКЗ реальним 

умовампопередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж всередені 

ПНО та ліквідації наслідків останніх. 

Перший аспект на який звернуто увагу при створенні ТМКЗ, це той 

факт, що до програмного забезпечення (ПЗ), що функціонує в реальному часі 

(РЧ) безпосередньо в АСУ, пред’являються досить високі вимоги. Це 

визначається розмірами можливих матеріальних втрат у разі відмов АСУ РЧ 

через помилки в програмах керуючої ЕОМ і робить правомірним підхід при 

якому ПЗ РЧ відноситься до категорії промислової продукції з відповідними 

вимогами до забезпечення надійності. Поряд з цією найважливішою 

характеристикою такі характеристики ПЗ РЧ, як велика розмірність (десятки 

тисяч кодів) і програмування на межі можливостей керуючої ЕОМ, при 

істотному обмеженні на терміни розробки, обумовлюють необхідність 

створення спеціалізованих комплексів підтримки управлінських дій, що 

об’єднуються загальним поняттям - автоматизовані системи реального часу 

(АСУ РЧ), які побудовані на базі потужних ЕОМ загального призначення. 

Запропонований підхід до організації імітаційного моделювання 

заснований на порівнянні результатів функціонування АСУ РЧ в деякому 

режимі для двох варіантів програмної реалізації керуючих алгоритмів, 

наведених відповідно у параграфах 3.2 та 4.2 роботи для інженерно-

технічних методів всередині та зовні ПНО.  

Модельований режим роботи АСУ РЧ задається обиранням 

відповідного вектора початкових умов (ВПУ). Специфікація режимів і умов 

експлуатації задається безліччю ВПУ. Оцінка правильності функціонування 

ПЗ РЧ здійснюється для кожного ВПУ шляхом зіставлення двох потоків 

даних (результатів розрахунку), зафіксованих при реалізації процесів за 

відповідними керуючими алгоритмами (очікувані результати)  з реальним ПЗ 

РЧ (фактичні результати ). 
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Наступний аспект, реалізований в ТМКЗ, – це використання сучасних 

педагогічних технологій, заснованих на активізації та інтенсифікації 

діяльності особового складу аварійно-рятувальних підрозділів. Використання 

при цьому ігрових технологій є одним із способів досягнення свідомої та 

активної участі особового складу з різним рівнем початкової підготовки в 

самому процесі навчання. Ділова гра зближує події, далеко рознесені в 

практиці, і тим самим чітко демонструє учасникам можливості 

довгострокових стратегій та їх впливу на ефективність діяльності. Крім того, 

ділова гра забезпечує багаторазове відпрацювання найбільш складних етапів 

процесу попередження, допускаючи можливість повернути хід і спробувати 

іншу стратегію, створює оптимальні умови для розвитку передбачливості, 

гнучкості мислення і цілеспрямованості. Вона привчає до колективних дій, 

прийняття як самостійних, так і скоординованих рішень, підвищує здатність 

керувати, стимулює практичні навички, розвиває уяву та інтуїцію. Крім 

цього, фіксується  радикальне скорочення часу накопичення досвіду. Досвід, 

який в звичайних умовах накопичується протягом багатьох років, може бути 

отриманий за допомогою ТМКЗ протягом тижня або місяця.  

Як бачимо вище наведені принципи побудови ТМКЗ базуються на 

використання в якості основного матеріалу - навчальних ситуацій. Такий 

підхід дає можливість удосконалювати навички вирішення проблем і 

прийняття рішень. Це один з найбільш перевірених засобів досягнення 

активної участі особового складу аварійно-рятувальних підрозділів у 

груповій роботі. Навчальні ситуації також допомагають усвідомити, той 

факт,що рідко реальні заходи протидії надзвичайним ситуаціям мають єдино 

правильні чи неправильні рішення, а рішення щодо їх застосування 

доводиться приймати в умовах недостатньої інформації.  

Для відпрацювання оперативно-тактичних дій на сформованих 

(внесених в базу даних) потенційно-небезпечних об’єктах ТМКЗ розроблена  

методикапокрокової підготовки особового складу аварійно-рятувальних 

підрозділів до протидії поширенню НС унаслідок пожежі всередені ПНО. 
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Крок 1. З бази ТМКЗ обирається ПНО, який фіксується появою 

послідовних інформаційних повідомлень з характеристиками ПНО, аварійно-

рятуальних підрозділів об’єктового та місцевого рівнів, зображення яких 

наведено на рис. 6.2 – 6.5. 

 

 

 

Рис. 6.2. Інтерфейс початку роботи з базою потенційно небезпечних об’єктів 

ТМКЗ. 

 

 

Рис. 6.3. Визначення логістичних характеристик оперативно-рятувальних 

підрозділів об’єктового та місцевого рівнів. 
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Рис. 6.4. Визначення функціональних характеристик оперативно-рятувальних 

підрозділів об’єктового та місцевого рівнів. 

 

 

 

Рис. 6.5. Визначення загальних характеристик оперативно-рятувальних 

підрозділів об’єктового та місцевого рівнів. 
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Крок 2. Формування характеристик техногенного навантаження 

всередині потенційно небезпечного об’єкту та моделювання осередку 

виникнення надзвичайної ситуації, який фіксується появою послідовних 

інформаційних повідомлень, зображення яких наведено на рис. 6.6 – 6.8. 

 

 

 

Рис. 6.6. Визначення характеристик техногенного навантаження потенційно-

небезпечного об’єкту. 

 

У правій частині інтерфейсного вікна рис.6.6 розміщенно подвійний 

план потенційно небезпечного об’єкту. Ліва частина плану призначена для 

вирішення завдання керівником ліквідації надзвичайної ситуації, права 

частина - рішення аналогічної задачі блоком моделювання ТМКЗ.  

До характеристик осередку виникнення надзвичайної ситуації 

унаслідок пожежі на ПНО відносяться координати осередку виникнення та 

прогнозований час вільного розвитку процесу горіння, що задається у вигляді 
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наведеному на рис. 6.7.  

 

 

 

Рис. 6.7. Визначення характеристик осередку виникнення надзвичайної 

ситуації всередині потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

 

 

Рис. 6.8. Результати моделювання розвитку надзвичайної ситуації всередині 

потенційно-небезпечного об’єкту з характеристиками техногенного 

навантаження та осередку виникнення. 
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На рис. 6.8 наведено процес моделювання розвитку надзвичайної 

ситуації всередині потенційно-небезпечного об’єкту з урахуванням 

характеристик техногенного навантаження та осередку виникнення 

наведених на рис. 6.6 та 6.7. 

Крок 3. Формування характеристик засобів ідентифікації осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі на потенційно небезпечних об’єктах 

та активного впливу з метою їх попередження, який фіксується появою 

послідовних інформаційних повідомлень, зображення яких наведено на рис. 

6.9 – 6.11. 

 

 

Рис. 6.9. Визначення характеристик засобів акустичної ідентифікації 

осередку виникнення надзвичайної ситуації всередині ПНО. 

 

 
 

Рис. 6.10. Визначення характеристик засобів активного впливу на осередок 

виникнення надзвичайної ситуації всередині ПНО. 
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Після того, як всі необхідні, на думку користувача, засоби ідентифікації 

та активного впливу на осередок НС розставлені, ТМКЗ моделює хід 

розвитку надзвичайної ситуації та результат заходів протидії її поширенню 

рис. 6.11. 

 

 

 

Рис. 6.11. Моделювання процесу попередження надзвичайної ситуації 

всередині потенційно небезпечного об’єкту з характеристиками засобів 

акустичної ідентифікації та штатних засобів активного впливу, наведених на 

рис. 6.9 та 6.10.  

 

В процесі роботи з ТМКЗ є можливість введення додаткових засобів, у 

тому числі акустичного впливу. 

Після того, як надзвичайну ситуацію локалізовано є можливість 
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порівняти дії керівника ліквідації НС, який проходив навчання, з еталонним 

рішенням цього ж варіативного розвитку НС, отриманимза допомогою 

комп’ютерного моделювання. Для цього необхідно перейти до наступного 

кроку методики. 

Крок. 4. Оцінка показників ефективності дій керівника з попередження 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного 

об’єкту, який фіксується появою послідовних інформаційних повідомлень, 

зображених на рис. 6.12 – 6.13. 

В результаті на правій частині плану буде вироблено рішення задачі за 

допомогою комп’ютерного моделювання. На рис. 6.12 наведено приклад 

такого моделювання. Наочно видно помилки і недоліки 

рішення,сформованого керівником ліквідації НС, та результат рішення 

ТМКЗ. 

 

 

 

Рис. 6.12. Порівняльний аналіз рішень сформованих керівником з ліквідації 

надзвичайної ситуації всередині потенційно-небезпечного об’єкту  та ТМКЗ. 
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Для цього необхідно після виконання завдання комп’ютером в меню 

програми вибрати пункт «Контроль», а в цьому пункті підпункт «Оцінка 

дій». В результаті з’явиться вікно, зображене на рис. 35. Для отримання 

результатів необхідно в цьому вікні натиснути на кнопку «Оцінка 

результатів». Після цього у вікні з’являться числові характеристики 

ефективності гасіння пожежі РТП і комп’ютером. 

У цьому вікні є також кнопка «Назад до», при її натисканні якої 

здійснюється перехід у вікно вирішення тактичних завдань. 

 

 

 

Рис. 6.13. Чисельні показники ефективності роботи керівника з ліквідації 

надзвичайної ситуації всередині потенційно небезпечного об’єкту отримані 

на за результатами аналізу. 

 

Як бачимо з рис. 6.13 запропонована система ТМКЗ дозволяє  

порівняти дії людини і комп’ютера, як за якісними так і за кількісними 

показниками. 

Таким чином, для забезпечення підготовки особового складу аварійно-

рятувальних підрозділів потенційно-небезпечних об’єктів до виконання дій 
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за призначенням всередині об’єкту пропонується впровадження розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методівдля підготовки та 

підвищення рівня кваліфікації керівників з ліквідації надзвичайних ситуацій 

подібного характеру тактико-методичне комп’ютерне забезпечення, що 

програмно реалізує розроблені керуючий алгоритм та основні процедури 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині об’єкту та дозволяє оцінити ефективність 

управлінських рішень та заходів протидії. 

 

6.2. Забезпечення інформаційної підтримки ефективних 

оперативно-тактичних рішень з попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах зовні. 

 

Різнохарактерність і непередбачуваність надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі зовні ПНО потребує використання в роботі оперативних 

підрозділів автоматизованих засобів, як на базі окремих персональних 

комп’ютерів, так і з використанням стаціонарних комп’ютерних систем. 

Одним з найбільш перспективних шляхів вирішення поставленого завдання є 

створення багатофункціональної системи підтримки ефективних оперативно-

тактичних рішень, здатної вирішувати питання, пов’язані з ліквідацією 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків в масштабі реального часу. На користь 

своєчасності постановки даної проблеми свідчать роботи зі створення 

геоінформаційних систем (ГІС) з метою підвищення ефективності роботи 

чергових підрозділів. Поряд з явними перевагами, подібного роду системи 

мають принципову ваду, притаманну усім системам,де використовується 

принцип баз даних - «статичність пропонованих рішень». Перш за все, від 

моменту надходження інформації про виникнення надзвичайної ситуації 

зовні об’єкту і до проведення розвідки, керівник ліквідації надзвичайної 

ситуації приймає рішення про виділення сил і засобів, виходячи з раніше 

розроблених планів ліквідації аварії, які, з об’єктивних причин, не здатні 
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охопити всі варіанти виникнення та розвитку процесу поширення 

надзвичайної ситуації. По-друге, рекомендації, що формуються ГІС, 

спрямовані тільки на зменшення часу прибуття до місця НС (коригування 

районів відповідальності аварійно-рятувальних підрозділів місцевого рівня 

підпорядкування) і розгортання передбачуваної кількості сил і засобів. По-

третє, одержувані рекомендації часто базуються на застарілих джерелах 

досліджень, при формуванні яких використовувалися емпірично отримані 

залежності. І якщо отриманні рішення по часу прибуття дають відчутні 

результати, то забезпечення необхідної кількості сил і засобів, на жаль, не 

забезпечує їх одночасно тактично грамотного використання. По суті, це 

завдання розробниками ГІС і не вирішується. 

Отже основу складових елементів системи, що розробляється 

становить теоретичний і практичний матеріал, накопичений в ході виконання 

розділу 4 роботи.  

Проведений аналіз дозволив сформувати основні вимоги до 

розроблюваної автоматизованої системи підтримки ефективних 

управлінських рішень: по-перше, це багатоваріантність можливих сценаріїв 

виникнення і розвитку надзвичайної ситуації зовні ПНО, і одночасно 

багатоваріантність можливих сценаріїв розстановки системи ідентифікації, 

сил та засобів попередження, які базуються  на результатах, отриманих у 

параграфі 4.1. По-друге, система повинна відображати процес розвитку і 

попередження надзвичайної ситуації в динаміці та реальному масштабі часу, 

з одного боку, і містити постійно оновлювану базу завдань, з іншого боку, що 

надасть можливість керівнику ліквідації надзвичайної ситуації,( а це перш за 

все начальник варти, начальник частини, на дії яких припадає за статистикою 

більше 80% всіх тактичних помилок), багаторазово відпрацьовувати свої дії, і 

дії своїх підлеглих зпопередження надзвичайної ситуації унаслідок 

пожежізовні ПНО району виїзду частини, знаходячи найбільш ефективні 

рішення. По-третє, система повинна дозволити при проведенні планових 

перевірок і тактичних занять зменшити частку суб’єктивних чинників в 
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аналізі та оцінці тактичної підготовки бойових розрахунків. По-четверте, 

створюваний апарат повинен враховувати процес безперервного 

вдосконалення наших знань в сфері безпеки об’єктів, тобто формується 

система, за своєю суттю, «відкрита». По-п’яте, система є основою для 

формування нових наукових критеріїв як за вибором оптимальних рішень 

забезпечення кількості, якості і розташування сил і засобів ліквідації аварії, 

так і за оцінкою дій керівників ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Визначивши сукупність притаманних автоматизованій системі 

функцій, розглянемо її структурну схему, наведену на рис. 6.14. 

 

 

 

Рис. 6.14. Структурна схема багатофункціональної системи підтримки 

ефективних оперативно-тактичних рішень з попередження надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту. 
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Як бачимо, апарат що, формується, дозволяє використовувати його в 

трьох основних варіантах. Поперше, в якості системи динамічного 

моделювання, отримання та підтримки найбільш ефективного рішення щодо 

розміщення сил і засобів. Подруге, в якості системи вдосконалення 

підготовки та підвищення кваліфікації керівників з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. Потретє, в якості системи об’єктивного контролю за 

діями останніх, що використовує в своїй основі обґрунтовані критерії. 

Перехід до різних варіантів функціонування не повинен призводити до 

втрати стійкості роботи, більш того, одержувані рішення повинні 

враховуватися при розробці нових тестових завдань, а також при збільшенні 

кількості критеріїв оцінки дій. Перспективним є поєднання проектованої 

системи та інформаційних баз даних, які накопичують великі обсяги 

різноманітної інформації, з сучасними комунікаційними каналами і 

мережами, що забезпечують оперативну та достовірну передачу в потрібні 

пункти відповідної інформації, необхідної для прийняття правильного 

рішення зпередженнянадзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні ПНО та 

їх наслідків.  

Характерною особливістю запропонованого підходуслід вважати і те, 

що система, яка розробляється, орієнтована безпосередньо на особовий склад 

бойових розрахунків пожежно-рятувальних підрозділів місцевого рівня 

підпорядкування, які у переважній більшості і проводять заходи з 

попередження надзвичайних ситуацій зовні ПНО.  

Багатофункціональна система підтримки ефективних оперативно-

тактичних рішень з ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок пожежзовні 

ПНО та їх наслідків надає користувачам апарат для оптимізації процесів 

прийняття рішень, вдосконалення діяльності оперативних підрозділів, 

підготовки та підвищення кваліфікації як керівних кадрів, так і особового 

складу бойових розрахунків. Подальший симбіоз запропонованої системи з 

технологіями дистанційного навчання і контролю знань відкриває 

можливість проведення групових навчально-тренувальних та контрольно-
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тестових занять, а також можливість прийняття узгоджених рішень за участю 

територіально віддалених експертів . При цьому вони отримують можливість 

обговорювати варіанти можливих рішень, спираючись на накопичений 

досвід, і, тим самим, приймати активну участь у попередженні складних 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків на територіально віддалених об’єктах. 

Розроблена система складається з двох модулів: «Сервер» - система, що 

відображає дії керівника ліквідації надзвичайної ситуації унаслідок пожежі 

зовні ПНО; «Клієнт» - система, що відображає дії командирів відділень 

аварійно-рятувальних підрозділів. 

Для відпрацювання оперативно-тактичних дій на сформованій 

багатофункціональній системі підтримки ефективних оперативно-тактичних 

рішень, розроблена методика покрокової підготовки особового складу 

аварійно-рятувальних підрозділів до протидії поширенню НС унаслідок 

пожежі зовніі ПНО. 

Крок 1. Здійснюється вибір ПНО та відповідних характеристик 

зовнішнього техногенного навантаженн, який фіксується появою 

послідовних інформаційних повідомлень, зображених на рис. 6.15 – 6.16.  

 

 

 

Рис. 6.15. Інтерфейс організації мережевої взаємодії багатофункціональної 

системи підтримки ефективних оперативно-тактичних рішень. 
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Рис. 6.16. Вибір характеристик потенційно-небезпечного об’єкту та осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного 

об’єкту. 

 

Крок 2. Формування характеристик засобів ідентифікації осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні ПНО та активного впливу з 

метою її попередження, який фіксується появою послідовних інформаційних 

повідомлень, зображених на рис. 6.17 – 6.20. 

 

 

 

Рис. 6.17. Формування логістичних характеристик заходів та сил активного 

впливу з метою попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

потенційно небезпечного об’єкту. 
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На цьому етапі завданням начальника варти є прокладання найбільш 

оптимального маршруту слідування від пожежно-рятувальної частини до 

місця виникнення НС. 

Після прокладання маршруту до місця виникнення надзвичайної 

ситуації  система автоматично перейде до наступного етапу, а саме до вибору 

варіанту заходів з ідентифікації осередку надзвичайної ситуації  рис. 6.18  

 

 

 

Рис. 6.18. Формування параметрів системи ідентифікації осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного 

об’єкту. 

 

У разі виявлення помилок на будь якому етапі дій організації  

комплексу заходів з протидії надзвичайній ситуації унаслідок пожежі зовні 

об’єкту автоматизована система у діалоговому режимі формує відповідні 

рекомендації з підвищення ефективності дій. Як приклад, цей етап наведено 

на рис. 6.19. 
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Рис. 6.19. Формування повідомлень системою щодо покращення 

ефективності дій з організації заходів протидії надзвичайній ситуації 

унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного об’єкту. 

 

 
 

Рис. 6.20. Формування параметрів заходів протидії надзвичайній ситуації 

унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного об’єкту. 
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Крок. 3. Оцінка показників ефективності дій керівника з ліквідації 

надзвичайної ситуації та особового складу аварійно-рятувального підрозділу, 

задіяного для ліквідації надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні 

потенційно-небезпечного об’єкту, який фіксується появою послідовних 

інформаційних повідомлень, зображення яких наведено на рис. 6.21 – 6.23. 

 

 

 

Рис. 6.21. Формування повідомлень системою щодо покращення 

ефективності дій керівника з організації заходів протидії надзвичайній 

ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного об’єкту. 

 

Начальник варти віддає усні команди командирам відділень, у яких 

після запуску комп’ютерної системи  з’являються інформаційні 

повідомлення, приклад яких наведено на рис 6.22. При виконанні команд 

командирами відділень на плані у начальника варти відображаються їх дії.  
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Рис. 6.22. Формування повідомлень системою щодо покращення 

ефективності дій особового складу підрозділів з організації заходів протидії 

надзвичайній ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно небезпечного 

об’єкту. 

 

Після завершення тренінгу на екран виводиться загальна оцінка дій 

особового складу підрозділів з організації заходів протидії надзвичайній 

ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно-небезпечного об’єкту рис. 6.22. 

Реалізована також можливість перегляду та поетапного розбору дій кожної 

ланки підрозділу. 
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Рис. 6.23. Чисельні показники ефективності роботи особового складу 

підрозділів з організації заходів протидії надзвичайній ситуації унаслідок 

пожежі зовні потенційно-небезпечного об’єкту,отримані за результатами 

аналізу. 

 

Крок. 4. Апробація автоматизованої системи тактичної підготовки. 

В апробації автоматизовваної системи тактичної підготовки ділової гри 

брали участь 6 підрозділв які були випадковим чином сформовані з курсантів 

4 курсу НУЦЗУ. 

З урахуванням часового критерію, завданням кожної команди була 

виимога витратити якомога менше часу на виконання завдання за 

відповідною вводною, що визначала перебіг поширення НС,і правильно 

відпрацювати за керуючим алгоритмом та процедурами інженерно-

технічного методу попередження НС унаслідок пожежі зовні ПНО. Оскільки 

підрозділи змагалися між собою, то це було додатковим чинникоком, що 
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стимулював якість попередньої підготовки в оволодінні теоритичними 

викладками, наведеними в параграфах 4.2 та 4.3.  

Результати тестування наведено в таблиці 6.1. 

 

Таблиця. 6.1. 

Результати апробаціїавтоматизованої системи тактичної підготовки 

особового складу підрозділів, задіяних у заходах з попередження НС 

унаслідок пожежі зовні ПНО. 

№ Час,t1 Час, t2 Чинникидодатково

го антропогенного 

навантаження 

Чинникидодаткового 

антропогенного 

навантаження 

Час, t3p Час, t4p 

1 8 хв 3,5 хв 12 хв 6,5 хв 

2 7,5 хв 3 хв 15 хв 5,5 хв 

3 7 хв 3,5 хв 14 хв 7,1 хв 

4 7,2 хв 4 хв 12,5 хв 6,4 хв 

5 8,1 хв 3,6 хв 11,8 хв 7 хв 

6 8,3 хв 4,1 хв 15,5 хв 7,1 хв 

 

Як бачимо, час, витрачений підрозділами без попередньої підготовки 

(t1), значно більший, ніж при повторному тестуванні підрозділів із 

залученням автоматизованої системи (t2). Це свідчить про підвищення 

ефективності дій особового складу за рахунок застосування автоматизованої 

системи вцілому. При введенні в умови гри додаткового антропогенного 

навантаження в діях підрозділів слід відзначити помітну зміну часу, 

витраченого на вирішення поставленних завдань. При першій 

спробівиявилась неготовність особового складу підрозділів до раптового 

впливу додаткових чинників, звідси і очевидне збільшення часу (t3p) на 

виконання завдання. При повторному проведенні тестування  час (t4p) значно 

зменшується, що свідчить про готовність особового складу до подібного 
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роду зовнішніх впливів. Відтак, можна стверджувати про суттєве підвищення 

ефективності другої спроби дій ососбового складу,  задіяного у попередженні 

НС унаслідок пожежі зовні ПНО. 

Таким чином, для забезпечення інформаційної підтримки оперативно-

тактичних рішень з попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж 

на потенційно-небезпечних об’єктах зовні пропонується впровадження 

розроблених математичних моделей та інженерно-технічних методів у 

багатофункціональну систему підтримки ефективних оперативно-тактичних 

рішень з попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж зовні 

потенційно-небезпечних об’єктів, яка програмно реалізує розроблені 

керуючий алгоритм та основні процедури інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні об’єкту та 

дозволяє суттєво підвищити ефективність управлінських рішень та заходів 

протидії. 

 

Висновки по шостому розділу. 

 

1. Для забезпечення підготовки особового складу аварійно-рятувальних 

підрозділів потенційно-небезпечних об’єктів до виконання дій за 

призначенням всередині об’єкту пропонується впровадження розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методівдля підготовки та 

підвищення рівня кваліфікації керівників з ліквідації надзвичайних ситуацій 

подібного характеру тактико-методичне комп’ютерне забезпечення, що 

програмно реалізує розроблені керуючий алгоритм та основні процедури 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині об’єкту та дозволяє оцінити ефективність 

управлінських рішень та заходів протидії.  

2. Для забезпечення інформаційної підтримки оперативно-тактичних 

рішень з попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж на 

потенційно-небезпечних об’єктах зовні пропонується впровадження 
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розроблених математичних моделей та інженерно-технічних 

методівубагатофункціональну систему підтримки ефективних оперативно-

тактичних рішень з попередження надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежзовні потенційно-небезпечних об’єктів, яка програмно реалізує 

розроблені керуючий алгоритм та основні процедури інженерно-технічного 

методу попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні об’єкту 

та дозволяє суттєво підвищити ефективність управлінських рішень та заходів 

протидії. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В роботі вирішена важлива наукова проблема у сфері цивільного 

захисту, а саме – розроблено нові інженерно-технічні методи попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних 

об’єктах в інтересах недопущення їх розповсюдження та переростання на 

більш значні рівні поширення.  

В результаті дисертаційного дослідження отримані наступні наукові 

результати:  

1. За підсумками аналізу світових тенденцій попередження 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних 

об’єктах сформульовано проблему та визначено: по-перше, причини, що 

призводять до виникнення надзвичайних ситуацій подібного характеру, 

мають чітко виразні внутрішні або зовнішні ознаки, отже, ефективні методи 

протидії повинні бути сформовані за принципом їх впливу на осередок 

всередині або зовні потенційно-небезпечного об’єкту; по-друге, існуючі 

методи та системи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

на потенційно-небезпечних об’єктах мають суттєві функціональні недоліки 

та недостатню ефективність щодо ідентифікації осередку надзвичайної 

ситуації, як всередині, так і зовні об’єкту, отже, інженерно-технічні методи 

попередження надзвичайних ситуацій, повинні базуватися на інноваційних 

підходах щодо ідентифікації осередку небезпеки, насамперед заснованих на 

ефекті акустичної емісії. 

2. Розглянуті існуючі підходи з попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об'єктах мають істотні 

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

визначення природи виникнення ініціюючих чинників небезпеки 

надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних 

об’єктах з подальшим поділом на дві групи: внутрішні, де домінуючими є 

чинники техногенного походження, та зовнішні, де домінуючими є чинники 
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природного походження; по-друге, за рахунок розробки та застосування 

нових інженерно-технічних методів, які спираються на можливості сучасних 

технологій контролю акустичного випромінювання осередку небезпеки. 

3. На основі математичної моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння всередині 

потенційно небезпечного об’єкту розроблено інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі усередині 

потенційно-небезпечного об’єкту, який призначено для попередження 

надзвичайної ситуації за інтегральним наслідком з метою не допущення 

переростання останньої на більш високий рівень поширення небезпеки. Його 

використання передбачає виконання наступних восьми процедур: збір та 

систематизація даних; формалізація систематизованих даних; розв’язання 

окремої задачі з розміщення пристроїв контролю акустичного 

випромінювання осередку надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі 

усередині потенційно-небезпечного об’єкту; розв’язання окремої задачі з 

формування акустичних образів небезпек осередку надзвичайних ситуацій 

унаслідок пожежі всередині потенційно-небезпечного об’єкту; розв’язання 

окремої задачі порівняння акустичних образів осередку надзвичайних 

ситуацій унаслідок пожежі всередині потенційно небезпечного об’єкту з 

еталоном небезпек; прийняття управляючого рішення; аналіз ефективності 

процесу попередження надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині 

потенційно небезпечного об’єкту після застосування штатних засобів 

попередження; застосування акустичного контролю процесу поширення 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині потенційно небезпечного 

об’єкту. 

4. На основі математичної моделі ідентифікації акустичних образів 

небезпеки поширення надзвичайної ситуації унаслідок загоряння зовні 

потенційно небезпечного об’єкту розроблено інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об’єкту, який призначено для попередження надзвичайної 

ситуації за інтегральним наслідком в інтересах не переростання останньої на 
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більш високий рівень поширення небезпеки. Його використання передбачає 

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

формалізація систематизованих даних; рішення окремої задачі з формування 

діапазону застосування когнітивного робота контролю небезпеки поширення 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно небезпечного 

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

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі зовні потенційно 

небезпечного об'єкту; рішення окремої задачі порівняння акустичних образів 

небезпек осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно 

небезпечного об'єкту з використанням евристичних алгоритмів; застосування 

стабілізації системи пристроїв формування акустичного образу осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно небезпечного 

об’єкту; застосування компенсації викривлення акустичного спектру 

осередку надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно 

небезпечного об'єкту; застосування посилення акустичного спектру осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі ззовні потенційно небезпечного 

об’єкту; прийняття управляючого рішення. 

5. Створено 2 оригінальні лабораторні установки з експериментального 

дослідження властивостей процесу акустичного випромінювання в осередку 

надзвичайної ситуації унаслідок пожежі всередині та зовні потенційно 

небезпечного об’єкту. В структурі їх функціональних схем реалізовані 

розроблені математичні моделі та інженерно-технічні методи. Результати 

виконаних експериментів укладаються в довірчі інтервали, розраховані за 

критерієм Стьюдента з надійністю 0.95, що підтверджує достовірність 

розроблених математичних моделей та інженерно-технічних методів. 

6. Пропонується використовувати розроблені інженерно-технічні 

методи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком 

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

їх виникнення на всіх потенційно-небезпечних об’єктах різної форми 

підпорядкування та власності. 
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объектовой подсистемой универсальной системы мониторинга 

чрезвычайных ситуаций в Украине / А.А. Левтеров, В.В. Тютюник, В.Д. 

Калугин, С.В. Ольховиков // Прикладная радиоэлектроника. - 2017. - Т. 16. –
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

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

Программный комплекс расчета систем пожаротушения с выбором схем 

размещения оросителей. Шляхи автоматизації, інформатизації та 

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

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

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8187255594265782732&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=8187255594265782732&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9614855724274762759&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9614855724274762759&btnI=1&hl=ru
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технологии, инновации Материалы III международной научно-практической 
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31. Левтеров А.А. Определение целевой функции оптимального 

размещения пунктов дистанционного мониторинга с применением 
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практичної конференції рятувальників «Сучасний стан цивільного захисту 
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та перспективи розвитку : Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної 
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35. Лєвтєров О. А. Розробка акустичного інженерно–технічного 
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унаслідок пожежі з осередком усередині об'єкту контролю. / Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції здобувачів вищої 
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очна). 

41. LevterovA.A., ShevchenkoR.I. The concept of forming acoustic 

engineering and technical methods of improving the technogenic safety of 

potentially dangerous objects./ Міжнародної науково-практичної конференції 

21-22 листопада 2019. НУЦЗУ.– Харків. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем запропоновано акустичний метод виявлення НС 

унаслідок пожежі на ПНО.  

42. Левтеров А.А.  Метод предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

результате пожара снаружи потенциально опасного объекта ІІІ 

Международная заочная научно-практическая конференция республика 
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