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Розроблено схему розрахункових виразів визначення можливостей підрозділів радіаційної розвідки Міністерства з надзвичайних ситуацій по веде нню
радіаційної розвідки при аваріях на атомних електричних станціях.

Вступ. Ліквідація наслідків аварій атомних електростанцій (АЕС)
пов'язана з величезними матеріальними витратами. Розподіл матеріальних засобів, що призначені для ліквідації наслідків аварії на АЕС, зал ежить від своєчасної і точної оцінки радіаційної обстановки, що визначає
основний збиток від аварії на АЕС. Вивчення досвіду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [1 – 6] дозволяє зробити висновок, що
основним джерелом інформації про радіаційну обстановку є спеціальні
підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій, що призначені для в едення радіаційної розвідки. Кількість даних підрозділів обмежено.
Оптимальний розподіл підрозділів, що призначені для ведення радіаційної розвідки за маршрутами і своєчасного забезпечення їх необхі дними матеріальними засобами, дозволяє знизити часові та матеріальні
витрати на одержання вихідної інформації про наслідки аварії на АЕС.
Вирішити дану задачу можна шляхом моделювання дій підрозділів рад іаційної розвідки по одержанню значень показників радіоактивного з абруднення. Метою статті є розробка математичної моделі, яка дозволить
оцінити можливості підрозділів Міністерства з надзвичайних ситуацій,
що призначені для ведення радіаційної розвідки при аварії на АЕС.
1. Постановка завдання на розробку моделі. Дії підрозділів радіаційної розвідки включають сукупність дій відділень радіаційної розві дки, що вводяться в дію одночасно чи послідовно. Відділення може діяти
самостійно чи в складі підрозділу.
Модель заснована на застосуванні формул моделі системи масового
обслуговування з відмовами в сталому режимі [7]. У той же час реальні розміри районів, що підлягають радіаційній та хімічній розвідці мають
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значні розміри і дозволяють перерозподіляти відділення радіаційної ро звідки, що звільнилися, на виконання інших задач.
У результаті проведення радіаційної розвідки відділеннями радіаційної розвідки змінюється інтенсивність надходження заявок і кількість
районів чи маршрутів, що підлягають розвідці. У результаті відмов те хніки змінюються інтенсивність ведення радіаційної розвідки ( I), розподіл
імовірностей {a i}, поява різних заявок на ведення радіаційної розвідки і
значення параметрів (i ) парціальних потоків задач на ведення радіаційної розвідки відділенням радіаційної розвідки (рис. 1).
Будемо розрізняти можливі стани Sij відділення радіаційної розвідки
за кількістю відділень, які припиIоб
нили виконання бойової задачі (i)
S0
S00
Iв
і кількістю маршрутів (районів),
1
що розвідуються (j). Тоді можна
In
виділити три основних стани відI
ділення радіаційної розвідки: S 00 –
готовий до ведення радіаційної
S10
розвідки; S 01 – веде розвідку одного маршруту району; S 10 – за
технічним станом припинив веРис.1. Граф можливих станів і переходів
для відділення радіаційної розвідки дення радіаційної розвідки.
2. Визначення кількості районів (маршрутів) ведення радіаційної розвідки. При аварії на АЕС радіоактивне забруднення місцевості має осередковий характер. Кількість районів (маршрутів), що підлягають радіаційній розвідці, буде визначатись
імовірністю виявлення ділянок місцевості з потужностями доз, що перевищують 0,5 [мрад/год]. Знайдемо характеристики потоку «заявок» на ведення
радіаційної розвідки району (маршруту) у припущенні, що кожна «заявка»
обслуговується відділенням з однаковою імовірністю Р обс. У результаті обслуговування система забезпечує розвідку районів і маршрутів з однаковою
імовірністю Робс = 1 – Ротк, де Ротк – імовірність необслуговування «заявки»
на ведення радіаційної розвідки району (маршруту), яка дорівнює

Ib b  M b

.
I
M
Задача полягає у визначенні векторів імовірностей {a b i} появи груп
необслугованих вимог у складі рівно l вимог у групі на виході системи, а
також у визначенні математичного сподівання M b і параметра b потоку
необслугованих груп вимог на виході системи.
Потік заявок, що включають рівно K вимог у кожній заявці, на виPотк 
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ході системи обслуговування може формуватися парціальними пот оками
заявок, що містять при надходженні в систему обслуговування, не менш
K вимог у кожній. Ступінь участі кожного вхідного потоку пропорційний імовірності появи його заявок на вході системи, а також імовірності
необслуговування рівно до вимог у складі заявки, за умови обслугов ування (l – k) вимог. У результаті імовірність а bk появи заявки в складі K
вимог на виході системи обслуговування знаходиться як
k
k
l
k
2
k
1к
,
а bk  a к  Pотк
 а к1  Pотк
 Pобс
 a к2  Pотк
 Pобс
 ...  a l c к  Pотк
 Pобс

де аb k – імовірність появи заявки в складі K вимог на виході системи обслуговування; P kотк – імовірність відмови на обслуговування заявки K;
P kобс – імовірність обслуговування заявки K.
Для перебування математичного сподівання кількості обслугованих
вимог розглянемо зміни, внесені системою обслуговування в інші хара ктеристики потоку вимог. Так, якщо кожна вимога, що входить до складу
М вимог, обслуговується з імовірністю Р обс , то математичне сподівання
числа обслугованих вимог з М знайдеться як
М обс = М Р обс,
де М – математичне очікування кількості вимог у заявці; Р обс – імовірність
обслуговування однієї заявки. Тоді в складі вхідної групи з М вимог, на
виході системи виявляться необслугованими в середньому Мb вимог

M b  М  МР обс  М  (1  Р обс )  М  Р отк ,
де М – математичне сподівання кількості вимог у заявці; Ротк – імовірність
відмовлення в обслуговуванні однієї заявки.
Аналогічно можна відзначити, що з I вимог, що надходять на вхід системи обслуговування за одиницю часу, виявляться необслугованими на
виході системи Ib вимог на ведення радіаційної розвідки

I b  I  IР обс  I  (1  Р обс )  I  Р отк .
Параметр потоку заявок  b на виході системи обслуговування знаходиться з виразу I    M. Система обслуговування не змінює параметра неординарного потоку вимог (частоти появи груп вимог).
Таким чином, система розрахункових виразів дозволяє визначити
імовірність перебування ділянки місцевості з потужностями доз випр омінювання, що перевищили припустимі значення.
Визначення можливостей відділення радіаційної розвідки пропонується проводити за допомогою формули

Wрхр  Vрхр    К прхр  К (а1Poo) ,

де Wpxp – можливості відділення радіаційної розвідки по веденню радіаційної
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розвідки за 1 годину, [км]; β – ступінь підготовки відділення радіаційної розвідки; V pxp – швидкість ведення РХР, [км/год]; К прхр – швидкість зниження продуктивності (працездатності) приладів радіаційної розві дки; К а –
коефіцієнт зниження відділення радіаційної розвідки через відмову а втомобільного шасі; Р оо – імовірність одержання особовим складом відділення радіаційної розвідки доз випромінювання вище припустимих.
Висновки. Розроблена математична модель дозволяє оптимально
розподілити підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій, пр изначені для ведення радіаційної розвідки у випадку ав арії на АЕС. Також
модель дозволяє визначити можливості одного відділення по веденню
радіаційної розвідки районів (маршрутів) без поповнення матеріалів, в ивимірювальних засобів і пального, що дає можливість розрахувати необхідні матеріальні засоби для своєчасного і якісного викона ння задачі по
оцінці наслідків аварії на АЕС.
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