
№ 10 (19) жовтень 2018 р.   

 

43 

Keywords: vortex apparatus, turbulence, heat and mass transfer, trajectory of motion, heat treatment, mathematical model. 

УДК 004.7:556.11 

Тимченко І.В., 

 к.т.н., доц.,  

Калюжина І.Є., 

 студент 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
 

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ЛІКВІДАЦІЇ  АВАРІЙ В ПОРТОВИХ КОМПЛЕКСАХ ПІВНІЧНОГО 

ПРИЧОРНОМОР’Я 
 

В статті представлено результати дослідження структури та алгоритму функціонування системи підтримки 

прийняття рішень з запобігання та ліквідації  аварій в портових комплексах Північного Причорномор’я. Запропоновано 

алгоритм, який дозволяє систематизувати основні фактори небезпеки при здійсненні технологічних операцій в портових 

комплексах, відстежувати основні причини аварій, накопичувати їх в базі знань та ці данні використовувати для 

запобігання  аварій. Запропонований алгоритм досліджено на прикладі портових комплексів Миколаївської та Одеської 

областей з урахуванням особливостей розповсюдження забруднених речовин в обмежених акваторіях. Запропоновано 

інформаційний ресурс, який дозволяє відображати екологічну інформацію та проводити попередній картографічний аналіз 

наслідків можливих (або реальних) аварійних ситуацій, програвати сценарії розвитку аварійних ситуацій.  

Ключові слова: екологічна безпека; портові комплекси; обмежена акваторія; моніторинг; аварійна ситуація. 

 

Постановка проблеми. 

Підвищення об’ємів транспортних перевезень 

через портові комплекси Північного Причорномор’я 

призводить до значних забруднень поверхневих 

вод морської акваторії та виникнення 

аварійних ситуацій зі значними наслідками для 

навколишнього середовища. Одними з 

найбільш небезпечних з яких  можна вважати 

аварійні ситуації пов’язані із забрудненнями 

морської акваторії  нафтою та нафтопродуктами. 

Крім загально відомих причин виникнення 

таких аварій, на сьогодні ситуація загострюєть-

ся часто низьким рівнем контролю з боку еко-

логічних служб внаслідок періоду реформ в 

сфері державного нагляду, зміни повноважень 

відповідних органів, системи моніторингу та 

ін., що підвищує актуальність задачі вдоскона-

лення системи моніторингу надзвичайних си-

туацій, зокрема, за рахунок підвищення рівня 

автоматизації прийняття управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В роботах [1-5] наведено методики 

організації моніторингу поверхневих вод, які 

включають розробку автоматизованих систем 

моніторингу, оптимізацію прийняття рішень 

при управлінні технологічними процесами та 

об’єктами. Однак, подальше удосконалення 

системи підтримки прийняття рішень з запобі-

гання та ліквідації аварій в портових комплек-

сах Північного Причорномор’я з урахуванням 

особливостей обмежених акваторій залишаєть-

ся актуальною задачею, через необхідність вра-

хування характерних умов обмежених морсь-

ких акваторій та особливостей технологічних 

процесів й режимів судноплавства. 

Аналіз статистичних даних аварійності суден  

[6] свідчить про збільшення кількості  аварійних 

ситуацій, пов’язаних з втратами контролю, 

помилками при прийнятті рішень, тому задача 

підвищення рівня автоматизації процесів 

прийняття рішень при виникненні аварійних 

ситуацій є актуальною задачею на сьогодні. 

Метою роботи є підвищення екологічної 

безпеки в портових комплексах Північного 

Причорномор’я за рахунок вдосконалення 

комп’ютерної системи екологічного 

моніторингу надзвичайних ситуацій. 

Основні результати дослідження. В роботі 

представлено результати вдосконалення 

комп’ютерної системи екологічного моніторингу 

надзвичайних ситуацій в портових комплексах 

Північного Причорномор'я, які включають 

вдосконалення структури системи прийняття 

рішень, за рахунок розробки блоку моделювання 

та прогнозування, зокрема, включенні моделі 

розвитку надзвичайної ситуації, моделі 

поширення забруднюючих речовин в водному 

середовищі, а також розробки інформаційного 

ресурсу з інтерактивною картою об’єкту 

дослідження.   
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На рис. 1 наведено діалогове вікно 

інтерактивної карти портових комплексів 

Північного Причорномор’я, які розглядались: 

Іллічівський морський порт, Одеський 

морський торговельний порт, порт  Південний, 

Миколаївський морський торговельний порт, 

порт «Ніка Тера», ДП Стивідорна компанія 

«Ольвія».  

 

 

 
Рис. 1. Діалогове вікно інтерактивної карти портового комплексу Північного Причорномор’я 

 

 

Основними причинами виникнення 

надзвичайних ситуацій в портах є: 

- погіршення матеріально-технічного 

забезпечення, зниження виробничої і 

технологічної дисципліни; 

- ігнорування економічних факторів, 

вимог, стандартів; 

- недостатня увага керівників відповідних 

органів державного управління до проведення 

комплексу заходів, спрямованих на запобігання 

надзвичайним ситуаціям природного і техно-

генного характеру та зниження їх наслідків; 

-  дефіцит кваліфікованих кадрів; 

- низький рівень застосування прогресивних 

ресурсозберігаючих і екологобезпечних 

технологій; 

- стихійні лиха, які становлять загрозу для 

життя чи здоров'я людини (зливи, град, тумани); 

- конфлікти на міжнаціональному і 

міждержавному рівнях; 

- збройні конфлікти. 

На рис. 2. представлено запропоновану 

структуру комп’ютерну систему екологічного 

моніторингу при виникненні надзвичайних 

ситуацій в портових комплексах Північного 

Причорномор’я, яка складається з таких 

функціональних блоків: блоку збору даних; 

блоку первинної обробки, сортування та 

наповнення баз даних; блоку відтворення 

інформації; блоку візуалізації інформації; 

блоку моделювання і прогнозування. 

Блок спостереження, передбачає збір даних 

для накопичення первинної інформації про 

поточні значення параметрів надзвичайних 

ситуацій, особливостей місцевості за 

допомогою фото-відеозйомки, зокрема за 

допомогою безпілотних летальних апаратів. 

Блок оцінки стану параметрів довкілля та 

зберігання їх в Базі Даних, завантаження до 

ГІС,  що  забезпечує підвищення якості 

вихідної інформації. Блок оцінки фактичного 

стану об’єкту включає оцінку об’єкту морської 

транспортної інфраструктури: суден, портових 

об’єктів. Блок моделювання та прогнозування 

дозволяє моделювати зміни параметрів 

аварійної ситуації, моделювати можливі 

сценарії розвитку аварійної ситуації та 

формувати рішення при той або іншій вхіднй 

інформації до її виникнення, програвати різні 

сценарії.  
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Рис. 2. Структурна комп’ютерна система екологічного моніторингу надзвичайних ситуацій 

в портових комплексах Північного Причорномор’я 

 

На рис. 3. представлена модель розвитку 

надзвичайної ситуації на морі, яка дозволяє 

відстежувати основні причини аварій, 

накопичувати їх в базі знань та ці данні 

використовувати для запобігання  аварій. 

Модель розвитку ситуації було описано на 

основі моделі  EMCIP (Європейська морська 

інформаційна платформа), яка являє собою 

базу даних і систему розподілу інформації.  

 

 
Рис. 3. Модель розвитку надзвичайної ситуації на морі  (модель засновано на платформі 

EMCIP) 

 

Створено інформаційний ресурс системи 

екологічного моніторингу, який включає 

інтерактивну карту портових комплексів 

Північного Причорномор’я (рис.4) та оточуючих 
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об’єктів, на які здійснюється антропогенний 

вплив. Даний ресурс  дозволяє відстежувати 

антропогенні зміни в акваторії Бузько-

Дніпровського лиманного каналу та 

інформувати користувача про стан довкілля в 

межах дії морської портової інфраструктури.  

 

 
Рис. 4. Діалогове вікно інтерактивної карти 

 

Висновки та пропозиції. Представленні 

результати досліджень, при подальшій доробці 

окремих блоків комп’ютерної системи 

екологічного моніторингу дозволять поповнювати 

базу даних  типових аварійних ситуацій, 

інформацію про антропогенні зміни в акваторії  

Бузько-Дніпровського лиманного каналу та 

Чорного моря, які є особливо уразливими 

ділянками Світового океану, програвати різні 

сценарії розвитку аварійних ситуацій та, в 

результаті, при виникненні аварійних ситуацій  

оперативно приймати рішення з їх ліквідації.  
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Тимченко И.В., Калюжина И.Е 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 

В ПОРТОВЫХ КОМПЛЕКСАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

В статье представлены результаты исследования структуры и алгоритма функционирования системы поддержки 

принятия решений по предупреждению и ликвидации аварий в портовых комплексах Северного Причерноморья. 

Предложен алгоритм, который позволяет систематизировать основные факторы опасности при осуществлении 

технологических операций в портовых комплексах, отслеживать основные причины аварий, накапливать их в базе 

знаний и эти данные использовать для предотвращения аварий. Предложенный алгоритм исследован на примере 

портовых комплексов Николаевской и Одесской областей с учетом особенностей распространения загрязняющих 

веществ в ограниченных акваториях. Предложено информационный ресурс, который позволяет отображать 

экологическую информацию и проводить предварительный картографический анализ последствий возможных (или 

реальных) аварийных ситуаций, проигрывать сценарии развития аварийных ситуаций. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; портовые комплексы; ограничена акватория; мониторинг; аварийная 

ситуация. 

 

Timchenko I., Kalyuzhina I.,  

SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION-MAKING ON PREVENTION AND LIQUIDATION OF ACCIDENTS IN 

THE PORT COMPLEXES OF THE NORTHERN PRICHERNOMORIA 

The article presents the results of a study of the structure and algorithm for the operation of a decision support system for the 

prevention and elimination of accidents in the port complexes of the Northern Black Sea Region. An algorithm is proposed that 

allows to systematize the main hazards in the implementation of technological operations in port complexes, monitor the main 

causes of accidents, accumulate them in the knowledge base and use this data to prevent accidents. The proposed algorithm of 

research on the example of port complexes of Mykolayiv and Odessa regions, taking into account the distribution of pollutants 

in limited water areas. An information resource is offered that allows to display environmental information and conduct 

preliminary cartographic analysis of the consequences of possible (or real) emergency situations, to play scenarios for the 

development of emergency situations. 

Key words: ecological safety;  port complexes;  the water area is limited;  monitoring;  emergency situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


