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ОБЛІК ПІДСИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Розглядається питання визначення можливого обліку підсистеми прогнозування виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Пропонується блочна її структура з використанням елементів
існуючої системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Пропонується певний перелік наукових
задач, які потрібно вирішити при створенні підсистеми.
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Вступ

Основна частина

Загально відомо, що ліквідація наслідків надзвичайної ситуації потребує витрат у 10 – 15 разів більш,
чім здіснення заходів щодо її запобігання (без урахування можливих людських втрат) [1]. В Україні існує
система запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Але статистика надзвичайних ситуацій в країні
свідчить, що ефективність роботи системи не повністю
вдоволяє вимогам сьогодення. Проміж факторів, які,
на наш погляд, знижують ефективність роботи системи запобігання надзвичайним ситуаціям є:
– недостатня надійність розпізнання загрози
виникнення надзвичайної ситуації та недостатньо
високий ступень вірогідності визначення рівня цієї
загрози;
– недостатньо високий ступень вірогідності інформації про час, який є у розпорядженні підрозділів цивільного захисту для планування і реалізації
заходів запобігання надзвичайної ситуації.
Недостатня надійність розпізнання загрози та
недостатнє вірогідне визначення ступеню виникнення надзвичайної ситуації, на наш погляд, є наслідком відсутності кількісної оцінки ступеня загрози
виникнення надзвичайної ситуації, а також критерію, який однозначно визначає вибір стратегії подальших дій.
Кількісна оцінка ступеня загрози може здійснюватися за допомогою інтегрального показника,
який може мати як скалярний так і векторний вид, і
визначатися шляхом математичного прогнозування
на основі існуючої інформації.
Із наведеного витікає необхідність створення
технічного, організаційного та програмно-математичного забезпечення прогнозування можливості
виникнення і можливого часу виникнення надзвичайної ситуації.
Постановка проблеми. Для своєчасної ідентифікації загрози виникнення надзвичайної ситуації
техногенного характеру (за часом і місцем) є необхідність визначення можливого обліку підсистеми
прогнозування надзвичайних ситуацій, переліку
наукових та інших задач для її створення.

Необхідність здійснення прогнозу виникнення
надзвичайної ситуації викликає необхідність створення багаторівневої ієрархічної структури центрів
моніторингу надзвичайних ситуацій техногенного
характеру [1].
Під підсистемою прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в подальшому розуміється інформаційно – аналітична підсистема, яка реалізується центром моніторингу та забезпечує збір, обробку та формалізацію
різного виду інформації про технічний стан, режими
експлуатації технічних систем потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО), технологічну дисципліну, рівень
організації та виконання заходів техногенної безпеки
з подальшим математичним прогнозуванням кількісної оцінки виникнення надзвичайної ситуації на різних рівнях, та часу досягнення її критичної межі.
Особливістю надзвичайних ситуацій техногенного характеру є те, що виявлення загрози їх виникнення
може бути здійснено з допомогою контролю окремих
параметрів технічних систем ПНО, їх технічного стану, режиму експлуатації, технологічної дисципліни.
Однак низка параметрів, від величини яких залежить
можливість виникнення надзвичайної ситуації, не можуть бути визначені безпосереднє, наприклад, стомленість металу трубопроводу, який працює під тиском.
Тому виникає необхідність при виявленні загрози виникнення надзвичайної ситуації використовувати опосередковані параметри, які характеризують стан технічних систем, з подальшим моделюванням їх функціонування за часом.
Можлива загальна схема підсистеми прогнозування приведена на рис. 1.
У загальному випадку підсистема прогнозування може складатися з
– інформаційного блоку;
– блоку прогнозу;
– блоку прийняття рішення.
Інформаційний блок здійснює збір, обробку
та формалізацію інформації про технічний та інший
стан ПНО.

© А.М. Полєжаєв, О.Д. Малько

201

Системи озброєння і військова техніка, 2010, № 2(22)

ISSN 1997-9568

Потенційно-небезпечний об’єкт

Інформація з автоматизованої системи контролю параметрів

Інформація від
підрозділів техногенного нагляду

Експлуатаційнотехнічна інформація

Збір, обробка та формалізація інформації

Математичне моделювання
функціонування технічних
систем потенційно-небезпечного
об’єкту

Аналіз тенденції зміни
інформаційного поля
взаємозалежних параметрів

Математичне прогнозування
інтегрального показника ступеня
загрози виникнення
надзвичайної ситуації

Прогнозування інформаційного
поля параметрів за часом

Моментальний прогноз

Прийняття рішення з допомогою критерію вибору стратегії подальших дій

Прогноз
за часом

Реалізація заходів запобігання надзвичайної ситуації

Рис. 1. Загальна схема підсистеми прогнозування
За способом отримання та періодичністю оновлення інформація, яка використовується у підсистемі прогнозування, може поділятися на три групи:
– інформація, яка поступає безперервно, без
втручання людини, з датчиків підсистеми автоматизованого контролю технічного стану найбільш техногенне небезпечного обладнання ПНО;
– інформація, яка поступає періодично від підрозділів техногенного нагляду (про технічний стан
обладнання, виконання вимог техногенної безпеки,
технологічну і виробничу дисципліну та інш.);
– експлуатаційно – технічна інформація про
об’єкти (про склад технічних систем, строки та режими функціонування, проведення регламентних або
ремонтних робіт та ін.), яка отримується з експлуатаційно – технічної документації технічних систем
ПНО та оновлюється в випадку відповідних змін.
Блок прогнозу здійснює математичне моделювання функціонування технічних систем ПНО і визначає кількісну оцінку можливості виникнення
надзвичайної ситуації на момент прогнозування
(моментальний прогноз) та кількісну оцінку часу
досягнення загрози виникнення надзвичайної ситуації до критичної межі (прогноз за часом).
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Моментальний прогноз характеризує стан техногенної небезпеки (безпеки) на різних рівнях ієрархії (державний, регіональний, місцевий, об’єктовий
рівні ) і забезпечує можливість адекватної реакції
(зворотного зв’язку) у випадку необхідності.
Прогноз за часом визначає максимально можливий час, який мається, для планування і реалізації
заходів попередження виникненню надзвичайної
ситуації техногенного характеру.
Для однозначності оцінювання ступеня загрози
виникнення надзвичайної ситуації та спрощення критерію вибору стратегії подальших дій доцільно використовувати скалярний показник ступеня загрози.
Таким показником може бути ймовірність виникнення надзвичайної ситуації в наслідок аварії на технічних системах ПНО. У цьому випадку моментальний
прогноз є прогноз проведений з використанням комплексу математичних моделей ймовірності виникнення надзвичайної ситуації. З метою підвищення
вірогідності результату прогнозу, на наш погляд, моментальний прогноз доцільно здійснювати за декількома незалежними математичними моделями, які
мають різну природу (наприклад, статистичні, стохастичні, регресійні, імітаційні та інш.) [4, 5].

Безпека життєдіяльності
Прогноз за часом може здійснюватися у два
етапи. На першому аналізуються тенденції до зміни
інформаційного поля з урахуванням взаємозалежності параметрів та прогноз їх по часу. Потім з допомогою комплексу моделей моментального прогнозу
прогнозується величини ймовірності виникнення
надзвичайної ситуації за часом.
Блок прийняття рішення здійснює аналіз результатів прогнозування на відповідних рівнях ієрархії
з подальшим плануванням (у випадку необхідності) та
здійсненням в межах визначеного терміну заходів запобігання. Критерієм вибору стратегії подальших дій у
цьому випадку буде результат порівняння прогнозної
величини ймовірності виникнення надзвичайної ситуації - Рпр з її критичним значенням - Ркр.
Рішення на проведення заходів запобігання виникненню надзвичайної ситуації, використання певних сил і засобів в цьому випадку буде залежить від
величини Δ
Δ = Ркр - Рпр
та можливих наслідків.
Створення вище зазначеної підсистеми прогнозування можливе за умови вирішення комплексу технічних, організаційних, наукових та правових задач.
До технічних задач створення підсистеми прогнозування можливості виникнення надзвичайної
ситуації техногенного характеру у загальному випадку можна віднести:
– розробка та створення автоматизованої системи контролю стану найбільш техногенне небезпечного обладнання ПНО [1] ;
– створення на різних рівнях (державному, регіональному, місцевому та у випадку необхідності і
об’єктовому) ієрархічної структури центрів моніторингу, яки пов’язані в єдину комп’ютерну мережу.
До організаційних задач у загальному випадку
можна віднести:
– організація роботи центрів моніторингу надзвичайних ситуацій;
– організацію періодичного контролю підрозділами техногенної безпеки технічного стану обладнання, технологічної дисципліни, виконання вимог
техногенної безпеки;
– організація оновлення експлуатаційно – технічної інформації про склад систем, режими їх експлуатації, проведені регламентні та ремонтні роботи, заміну обладнання.
До наукових задач можна віднести:
– класифікація на основі [3] ПНО, як об’єктів
моделювання;
– визначення переліку параметрів, яки характеризують можливість виникнення надзвичайної ситуації;
– визначення практичної можливості, способів
виміру параметрів, які характеризують можливість
виникнення надзвичайної ситуації;
– обґрунтування періодичності контролю під-

розділами техногенної безпеки технічного стану
обладнання, технологічної дисципліни, виконання
вимог техногенної безпеки;
– розробка методів формалізації та подання інформації у зручному вигляді для обробки;
– розробка комплексу моделей функціонування
технічних систем різного призначення (можливі
підходи до створення моделей функціонування розглянуті в [6]);
– розробка комплексу математичних моделей
прогнозування ймовірності виникнення надзвичайної ситуації з урахуванням особливостей ПНО (деки
можливі підходи до створення моделей прогнозування розглянуті в [7, 8]);
– розробка методів прогнозування показника
загрози виникнення надзвичайної ситуації в умовах
невизначеної інформації;
– розробка методів оцінки вірогідності прогнозів;
– розробка методів аналізу інформаційного поля з урахуванням взаємозалежності параметрів;
– розробка методів прогнозування зміни взаємозалежних параметрів за часом;
– обґрунтування критичної межі зростання
ймовірності виникнення надзвичайної ситуації різного рівня та виробка алгоритму дій у кожному
окремому випадку.
До правових задач можна віднести нормативно – правове забезпечення дії державної структури
центрів моніторингу.

Висновок
Створення підсистеми прогнозування виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру
у межах існуючої системи їх запобігання буде сприяти підвищенню надійності розпізнання та ідентифікації загрози виникнення надзвичайної ситуації,
визначення часу її виникнення і як наслідок – значному підвищенню ефективності роботи системи
запобігання надзвичайним ситуаціям у цілому.
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УЧЕТ ПОДСИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
А.М. Полежаев, О.Д. Малько
Рассматривается вопрос определения возможного учета подсистемы прогнозирования возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Предлагается блочная ее структура с использованием элементов существующей системы предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций. Предлагается определенный перечень научных
задач, которые нужно решить при создании подсистемы.
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ACCOUNT OF SUBSYSTEM OF PROGNOSTICATION OF EXTRAORDINARY SITUATION
OF ТЕХНОГЕННОГО CHARACTER
А.М. Polezhaev, O.D. Mal'ko
The question of determination of possible account of subsystem of prognostication of origin of extraordinary situation of техногенного character is examined. Its sectional structure is offered with the use of elements of the existent system of prevention of
origin of extraordinary situations. The certain list of scientific tasks which need to be decided at creation of subsystem is offered.
Keywords: prognostications, extraordinary situations of man-caused character.
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