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H - SYNTHESIS OF A DISCRETE REGULATOR 

Abstract. According to modern terminology, the inertial stabilized platform (ISP) 

is a platform equipped with an inertial orientation control system. As a payload are 

usually considered directional (visors, antennas, telescopes) and navigation (gyroscopic 

sensors of angle and angular velocity, accelerometers, magnetometers) devices and 

instrument complexes. 

The use of ICP allows you to solve the following tasks: 

1) stabilization of the payload during the angular motion of the object on which it

is installed; 

2) guidance on a given landmark axis of sight of the device;

3) observation, ie ensuring a constant orientation of the axis of sight of the device

in the direction of the moving landmark. 

The design of ISP to solve these problems is carried out in conditions of 

uncertainty due to differences in mathematical description from real systems, and the 

influence of internal and external perturbations. 

The improvement of ICP management systems is carried out in two directions, 

including the modernization of existing and the creation of new systems. Modernization 

in conditions of uncertainty should be carried out using robust parametric optimization. 

One of the modern approaches to determining the quality criteria of robust optimization 

is the use of the H  norm of the matrix function of the complementary sensitivity of a 

closed system. You can increase the efficiency of robust optimization by using HH /2

mixed optimization. 

Methodical support of parametric optimization HH /2  includes compiling a 

mathematical description of the control system in the state space and taking into 

account the nonlinearities inherent in the real system, obtaining a minimum and 

balanced implementation of the linearized model and applying the optimization method 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662
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based on genetic algorithms. 

The article presents the results of parametric and structural optimization of the 

contours of the control system of inertial stabilized platforms. 

Keywords: discrete regulator, genetic algorithms, linearized models, robust 

optimization. 
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H - СИНТЕЗ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА 

Анотація. Відповідно до сучасної термінології інерціальна стабілізована 

платформа (ІСП) представляє собою платформу, обладнану системою управління 

інерційною орієнтацією. У якості корисного навантаження зазвичай 

розглядаються пеленгаційні (візири, антени, телескопи) і навігаційні (гіроскопічні 

датчики кута і кутової швидкості, акселерометри, магнітометри) пристрої і 

комплекси приладів.  

Використання ІСП дозволяє вирішувати наступні завдання: 

1) стабілізація корисного навантаження при кутовому русі об'єкта, на якому

вона встановлюється; 

2) наведення на заданий орієнтир осі візування пристрої;

3) спостереження, тобто забезпечення постійної орієнтації осі візування

пристрою в напрямі рухомого орієнтира. 

Проєктування ІСП для вирішення перерахованих завдань здійснюється в 

умовах невизначеності, обумовленої як відмінностями математичного опису від 

реальних систем, так і впливом внутрішніх і зовнішніх збурень. 

Удосконалення систем управління ІСП здійснюється у двох напрямах, 

включаючи модернізацію вже існуючих і створення нових систем. Модернізацію в 

умовах невизначеності доцільно здійснювати за допомогою робастної 

параметричної оптимізації. Одним із сучасних подходів до визначення критеріїв 

якості робастної оптимізації є використання H норми матричної функції 

комплементарної чутливості замкнутої системи. Підвищити ефективність

робастної оптимізації можна за рахунок використання змішаної HH /2 оптимізації.

HH /2Методичне     забезпечення     параметричної               оптимізації      включає 

mailto:irina_pravo@ukr.net
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складання математичного опису системи управління в просторі станів і з 

урахуванням нелінійностей, притаманних реальній системі, отримання 

мінімальної та збалансованої реалізації лінеаризованої моделі і застосування 

методу оптимізації, заснованого на генетичних алгоритмах. 

У статті представлені результати параметричної і структурної оптимізації 

контурів системи управління інерційних стабілізованими платформами. 

Ключові слова: дискретний регулятор, генетичні алгоритми, лінеаризовані 

моделі, робастна оптимізація. 

 

Problem statement. Nowadays, the complexity of control processes grows, that 

attended by exploitation of moving objects. As the same time important problem of 

stabilization of informational- measuring devices, that ensured measurements and 

determination of information necessary for control of moving objects of navigation, 

telling  by some orienteer’s is arised. Usually to such processes higher exact 

requirements are lended, that impossible to satisfy without stabilization of bases on 

which appropriate informational- measuring devices are established. 

Analysis of recent research and publications. The main problems of creation of 

the system for stabilization of the information-measuring devices at the moving base 

are described in [1, 2]. The modern robust control theory suggests methods which help 

designer to create the computer-aided optimal design procedures. The H∞-synthesis and 

the robust parametrical H2/H∞-optimization belong to such methods. The robust control 

methods have been an active research area during the past decades. The results of these 

researches are represented in many textbooks and papers, for example [3, 4].  

The purpose of the article is to investigate  the peculiarities of the 


H  synthesis 

of the discrete regulator. 

Presenting main material. It’s necessary to point, that accurate characteristic of 

informational- measuring devices is steeply improved by the last years. Such tendency 

requires appropriate progress in means of the stabilization during exploitation at 

vehicles. At the same time, one of the most important problems is synthesis of the 

regulator for stabilization system of informational- measuring devices. 

 Nowadays, methods of synthesis of control systems, constructed on the base of 

the modern control theory, that uses models in state space and complex mathematical 

procedures of the determination of optimal regulator, are most widespread. At that 

extremely complex mathematical apparatus but with allowance of presence of 

corresponding software is used which realizes this apparatus and as a result process of 

creation of regulators of the complex structure for creator is considerably simplified. 

Nowadays the big number of methods and approaches for the creation of wide class 
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regulator on the base of the methods of modern control theory is existed. The 

comparison analysis of different approaches to the synthesis of control system wide 

class is represented in Table 1.1. 

Table 1.1 

Comparison analysis of the methods of optimal synthesis 

Method of optimization Advantages Disadvantages 

LQR Derivation of the 

guaranteed stability 

margin.  

Necessity of feedback by 

all variables of the state. 

2H  Ensuring of the stability 

and sensitivity. 

Full formation of the 

control loop. 

Ensuring of the stability 

of the control loop. 

Possible and big quantity 

of iterations. 


H  Ensuring of the stability 

and sensitivity. 

Full formation of the 

control loop. 

Ambling measuring 

procedure 

Requires attention for the 

parametric robustness. 

HH /2  Ensures combination of 

accuracy and robustness 

Big capacity of iterations, 

stipulated by necessity of 

the using of searching 

procedure and noncoarse 

optimization method 

 -synthesis Blanket taking into account 

structural and unstructured 

uncertainties. 

Problem of unconvex 

optimization. 

Big dimensionless of 

regulator.  

 

It’s necessary take into account, that all represented methods ensure receipt of 

control laws and have powerful algorithm and program support of different 

MATLAB’s packages such as Control System Toolbox, Robust System Toolbox,  -

Analysis and Synthesis Toolbox. 

The choice of the synthesis method depends on the features of the system and 

condition of its exploitation. At that two features take place. Firstly, the systems of the 
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investigated type function in the condition of external disturbances (sea roughness, 

influence of wind and disturbances, stipulated by roughness of a relief of the road for 

ships, aircrafts and vehicles respectively).  Secondly, parameters of this control objects 

change in time significantly [3].  

Taking into account all this conditions, the solution of the problem of the synthesis 

of the system regulator of the investigated type is considered on the base of robust 

control. The main problem of the synthesis of the robust control system is the search of 

the control law of stabilization, which is capable to provide accurate characteristics of 

the system in a given border in spite of presence of uncertainties in mathematical 

description of the system. .This uncertainty can be stipulated by different factors such 

as: external disturbances, errors of the determination of the transfer function of a 

system and no modeling dynamics.  

Effective procedures of the creation of robust regulators can be obtained on the 

base of H - synthesis. H - synthesis is powerful instrument for the projecting of the 

control system with feedback on the base of determination bounded frequency 

characteristics as a function of singular numbers. According to the Fig. 1.1. problem of 

the projecting of the H -regulators can be formulated in such a way. For the given 

expanded object )(sP with the mathematical description in the state space it’s necessary 

to define the stabilizing regulator in the control loop of feedback: 

)()()( 22 sss yFu  , 

which minimizes the norm of the closed matrix transfer function [2] 

)()())()()(()()( 21
1

22121111
sssssssuy PFPFIPPT

 . 

 
Fig.1.1.For the arrangement to the problem of the synthesis of the robust system 

 

There are exist approach for the projecting of the robust system, when the 

sufficient condition of the robust stability is formulated in the view of norms, bounded 

by the weight time functions. This approach is accepted in automated means of the 

optimal projecting of the robust systems Robust Control Toolbox [1]. 

In  almost  cases  projecting of the robust systems can estimate only upper limit of  

2221

1211

PP

PP



F

2y

1y 1u

2u
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declination of the transfer functions or frequency characteristics from nominal one. 

Different approaches to the determination of the bounded weight frequency 

characteristics are applied.  One of the methods for the obtaining of such restrictions is 

using results of experimental investigations on the base of which real frequency 

characteristic is constructed. But in almost cases the information about frequency 

characteristics of real system is absent. More often approach which is based on 

frequency requirements to the system is used for the determination of the bounded 

characteristics. 

The singular numbers of the closed transfer matrix functions from the control 

signal r to the signals of an error and input and output signals of object e , u , y  [4; 5; 6] 

can be used for the numerical estimation of the stability margins and frequency 

characteristics of the system. 

1))()(()(  jjj
def

PFIS , 

1))()()(()(  jjjj
def

PFIFR , 

1))()()(()()(  jjjωjωj
def

PFIPFT . 

Matrices )( jS  and )( jT are called sensitivity function and function of the 

additional sensitivity. Singular numbers of the sensitivity function define the degree of 

disturbances because function represents by itself transfer function of the closed 

system, which connects disturbances w and output signal y .  The characteristic of 

strangulation of the disturbances looks like: 

|)(|))(( 1
1   jj WS , 

where |)(| 1
1  jW  - desirable degree of strangulation of the disturbances . 

Singular numbers of the functions  )( jR  and )( jT can be used for the estimation 

of the stability margins of the system under action of additive and multiplicative 

disturbances. 

As a rule, influence of all uncertainties of the object is estimated by multiplicative 

disturbance MΔ .  Then the requirements to the projecting of the control system can be 

expressed in such way [1] 

|)(|
))((

1
1 


j

ji

W
S

, 

|)(|))(( 1
3   jji WT . 

At this the condition must fulfilled:  

1))(())(( 1
3

1
1   jWjW  for every  . 
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The choice of the weight matrices is ambiguous problem, which requires for it 

solution using of the heuristic methods, for example method of trials and errors, which 

takes into account experience of the planners of the system. 

After choice of the weight matrix transfer functions of the experienced system is 

expanded after inclusion of the equations of these functions. The expanded transfer 

function of the system is described by the structural scheme, represented in the Fig. 1.2. 

 

 

1W

2W

3W

F P

w

yuer



1z

2z

3z

 
 Fig. 1.2. The expanded transfer function of the system: 321 ,, zzz  – additional 

outputs 

 

Using the method of mixed sensitivity requirements to the slackening of 

disturbances and to the ensuring of the stability margin are leaded to the unique 

requirement [1]: 

1||||
11

uyT ,       

where                                                                     



















TW

RW

SW

T

3

2

1

11

def

uy , 

 is the function of cost of the method of mixed sensitivity. This name is stipulated 

by the penalty of sensitivity function and additional sensitivity at the same time. 

The united model of executing mechanism and object of stabilization can be 

represented in such way: 

,

;cossign

;sign
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where двJ  –moment of inertia of engine; дв  –angle of rotation of engine; îïM  – 
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nominal moment of the support of engine; ìñ  –  constant of moment of loading on the 

shaft of; обR  –  resistance of winding of the anchor of engine; U  –voltage of winding 

of the anchor of engine ; ðìJ  –moment of inertia of working module; рм  –angle of the 

rotation of the working module; трM –nominal friction moment in supports of the 

working module; нрM  –unbalanced moment;  рс  –rigidity of reductor; pn  –transfer 

number of reductor; 
Ø²Ì

U  – voltage of wide pulse modulator; ec  –constant of EMF. 

Linearized model looks like: 

,

;

;

ШІМдвея

нррмррм

р

р

рмрмрмрм

двpдв2
р

р
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where дврм, ff  – are coefficients of the linearized friction moments of the working 

module and engine respectively.  

The represented model can be transformed to the model in state space in general 

view: 
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where x  –is a state vector; u  –is a control vector; DC,B,A,  –are the matrix which 

characterize condition of the system, controllability, observability, y  –is a vector of 

measured variables. 

After introduction of new variables and reduction the order of the differential 

equations of the experienced model state vectors, control vectors and corresponding 

matrices look like: 
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Results of the modeling are represented below: 
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where K  -matrix of feedback, L  - matrix, which contains the coefficients which 

depend on the solution of Riccati equation. In another approach stabilizing regulator, 

which satisfies the condition [1] is determined. The method of two Riccati equations is 

applied and proofed by the definite conditions: 
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State estimation and control are executed according to the equations: 

))(()( 0222211
2

ee
Te

dt

d
xDCyLuBxPBBA

x
  , eKxu 2 , 

where 0,, DLK depend from solution of Ricatti equation. In the third approach  - 

iterations are executed for the calculation of the optimal regulator: 

1
11

11 



uy

uyi

T

T
, 

where i  -number of iteration. 

Conclusions. Application of H - regulator require representation of the model of 

the control object, which contains executing mechanism and measuring system in state 

space.  

 In the Robust Control Toolbox this approach is implemented by means of the 

instruction hinfopt. This instruction implements the so-called g - iterations, which 

allows to define the optimal controller based the relationships, used in the instruction 

hinf. Creation of systems for the informational measuring devices stabilization is not a 

new problem. It may be solved using different approaches. But taking into 

consideration influence of the external and internal disturbance exploitation, the H∞-

synthesis may be preferred for such problem solving. This method is one of the most 

advanced techniques for robust controllers design. The basic advantage of this approach 

is the possibility to represent the problem statement in the most general form. 
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ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ГРАНУЛЮВАННЯ 

В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ 

Анотація. Гранулятори псевдозрідженого шару споживають значну кількість 

енергоресурсів, а їх спорудження і експлуатація потребують значних капітальних і 

виробничих затрат. Велике значення мають проектування грануляторів 

псевдозрідженого шару з високим техніко-економічним показником, раціоналізація й 

оптимізація режимів їх роботи у процесі експлуатації. Основною задачею даної 

роботи стало дослідження і створення  системи керування процесом зневоднення і 

гранулювання  у псевдозрідженому шарі  при виробництві мінеральних добрив. 

Розроблена система керування повинна підтримувати задану температуру частинок з 

краплями в грануляторі, що повинно забезпечити потрібну якість гранул на виході з 

апарата. В якості керуючого впливу було обрано витрату повітря, яка подається через 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662
https://orcid.org/0000-0002-5593-5239
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розподільну решітку. 

Актуальність пошуку оптимального керування процесу зневоднення і 

гранулювання мінеральних  добрив у псевдозрідженому шарі полягає в тому, що 

цей процес є енергоємним. Крім того,  процес зневоднення і гранулювання 

відбувається у вузькому температурному діапазоні. Існують ряд математичних 

моделей процесу, що відрізняються складністю і не можуть бути використані для 

керування процесом. Запропоновані спрощені математичні моделі процесу не 

враховують ряд факторів, що впливають на процес. Задача оптимального керування 

процесу зневоднення і гранулювання до теперішнього часу розв’язувалась для 

синтезу оптимального лінійного регулятора. Але у випадку постійних чи повільно 

змінюючих вхідних впливів такі регулятори не можуть забезпечити вимог рівності 

нулю відхилень регулюючих величин від заданих значень. Для того, щоб вони 

задовольняли такій вимозі, поставлена задача ввести в закон оптимального керування 

складову, яка залежить від інтеграла вектора стану. 

Досліджена оптимальна система керування. В якості критерія оптимальності 

використано інтегральний квадратичний  критерій якості. Синтезовано 

оптимальний лінійний закон  на основі розв’язання матричного нелінійного 

диференціального рівняння Ріккаті. Для підвищення  якості системи синтезовано 

оптимальний лінійний закон з інтегральною складовою. В роботі наведені 

перехідні характеристики системи керування процесом для цих регуляторів. 

Ключові слова: зневоднення, гранулювання, оптимальний лінійний 

регулятор, псевдозріджений шар. 
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OPTIMAL CONTROL PROCESS OF GRANULATION IN A FLUIDISED BED 

Abstract. Fluidized bed granulators consume a significant amount of energy 

resources, and their construction and operation require significant capital and 

production costs. Of great importance are the design of fluidized bed granulators with 

high technical and economic performance, rationalization and optimization of their 

modes of operation during operation. The main task of this work was to study and 

create a control system for the process of dehydration and granulation in a fluidized bed 

in the production of mineral fertilizers. The developed control system must maintain 

the specified temperature of the particles with droplets in the granulator, which should 

ensure the desired quality of the granules at the outlet of the apparatus. The flow rate of 

air supplied through the distribution grille was chosen as the control effect. 

The relevance of finding the optimal control of the process of dehydration and 

granulation of mineral fertilizers in the fluidized bed is that this process is energy 

intensive. In addition, the process of dehydration and granulation occurs in a narrow 

temperature range. There are a number of mathematical models of the process that are 

complex and cannot be used to control the process. The proposed simplified 

mathematical models of the process do not take into account a number of factors 

influencing the process. The problem of optimal control of the dehydration and 

granulation process has so far been solved for the synthesis of an optimal linear 

regulator. But in the case of constant or slowly changing input effects, such regulators 

can not meet the requirements of zero deviations of the control values from the 

specified values. In order for them to satisfy such a requirement, the task is to introduce 

into the law of optimal control a component that depends on the integral of the state 

vector. 

The optimal control system is investigated. The integral quadratic quality criterion 

is used as the criterion of optimality. An optimal linear law is synthesized based on the 

solution of the matrix nonlinear Riccati differential equation. To improve the quality of 

the system, an optimal linear law with an integral component is synthesized. The paper 

presents the transient characteristics of the process control system for these 

controllers. 

Keywords: dehydration, granulation, optimal linear regulator, fluidized bed. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Процес гранулювання в  псевдозрідженому шарі є фізико-хімічним процесом, 

інтенсивність якого залежить від кінетики гранулоутворення, перебігу 

тепломасообмінних процесів. Складний характер руху частинок у потоці 

теплоносія у псевдозрідженому шарі можна представити у вигляді двофазного 

потоку [2]. Розроблена математична модель процесу зневоднення і 

гранулювання, яка використовує двофазну модель Ейлера-Ейлера [1]. Ця 

математична модель показує зміну температури теплоносія та псевдозрідженого 

шару через відповідні технологічні зони в грануляторі. Застосувати дану 

математичну модель для керування процесом досить складно.  В праці [4] 

розглянуто процес зневоднення і гранулювання у псевдозрідженому шарі як 

гетерогенний трифазний процес, під час якого між собою взаємодіють три окремі 

фази: частинки – центри гранулювання, вихідна речовина – сульфат амонію у 

вигляді крапель та теплоносій – повітря. Математична модель враховує адгезію 

крапель з поверхнею частинок, а також випаровування вологи з частинок, 

кристалізацію крапель на поверхні частинок. Складність виникає в визначенні 

температури псевдозрідженого шару з урахуванням температури частинок і 

температури крапель. Також розроблена спрощена математична модель процесу 

зневоднення і гранулювання, яка використовує двофазну модель [3], хоча в 

моделі не враховується сила адгезії. 

Мета статті – підвищення ефективності процесу зневоднення і 

гранулювання в псевдозрідженому шарі з використанням математичного 

моделювання для прогнозування роботи установки і оптимізації технологічного 

процесу в умовах чутливості процесу до діапазону температур і необхідністю 

підтримання гідродинамічного режиму. Розробка дослідження системи 

оптимального керування технологічним процесом.  

Виклад основного матеріалу. У даній роботі розглядається система 

оптимального керування процесами зневоднення і гранулювання у 

псевдозрідженому шарі  з метою  інтенсифікації  процесів тепло- і масообміну  і 

покращення якості  гранул мінеральних добрив [5-15].  

Гранулювання — процес, під час якого виникають зерна чи гранули з 

речовини у твердій чи порошкоподібній фазі. 

Застосування гранулювання має різні причини, серед яких — запобігання 

сегрегації у порошковій суміші. Оскільки у суміші існує різниця у щільності та 

розмірах складових, там відбувається сегрегація. В основному, щільніші та менші 

частинки  скупчуються  близько  основи  баку, а  більші та менш щільні зверху. В 
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ідеальному варіанті під час грануляції всі складові у суміші будуть знаходитися у 

вірній пропорції, тому сегрегація не відбудеться. Схема гранулятора наведена на 

рисунку 1: 

Рис.1. Гранулятор із псевдозрідженим шаром 

Основною метою оптимального керування є підтримання заданої 

температури частинок в грануляторі при мінімізації витрати повітря. 

Виходячи з цього введемо інтегральний критерій якості: 

І = 
1

2
∫ [𝑞 

𝑡𝑓

0
(Θч – Θч

0)2 + 
1

2
r𝐺к

2]dt   min,   (1) 

де q, r – вагові коефіцієнти. 

Для розрахунку оптимальної системи керування була створена математична 

модель  гранулятора. Складний характер процесу гранулювання в апаратах з 

псевдозрідженим шаром, його недостатня вивченість зумовили те, що повний 

математичний опис процесу є нереальним завданням [16-20]. У зв'язку з цим при 

побудові математичної моделі доводиться враховувати тільки змінні, що надають 

домінуючу дію на вихідні параметри процесу.  Основним типом руху твердої 

фази псевдозрідженого шару є циркуляційний перебіг різної періодичності і 
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просторових масштабів. Для дослідження і розробки математичного опису такого 

роду течій важливе значення має встановлення характеристик зваженої твердої 

фази [21-26]. В математичній моделі процесу  були враховані наступні 

припущення: 

- рух частинок в апараті відповідає  двофазному руху частинок;

- неврахована зміна температур частинок і повітря по висоті гранулятора;

- не враховувалося внутрішній тепломасообмін вологих частинок;

- частинки з краплями  розглядаються, як монодисперсна фаза. Частинки між

собою  не стикаються і не злипаються; 

- теплообмін є конвективним. Він відноситься до частинок та повітря.

Рівняння динаміки частинок з розчином у псевдозрідженому шарі:

mчСч
𝑑Θч

𝑑𝑡
= mчCчrчΘч

0 + GкСкΘк
0 + RадгmчСч(Θк

0 − Θч) + GкxкQкрист + αчSч(Θп

Θч)    mпvсушQвип,                                                        (2) 

де Сч, Ск – теплоємність частинок і крапель, Дж/(кг·К); Θч 
0 , Θк 

0  – початкові

температури крапель і частинок, К;  Gк – витрати розчину, кг/с; xк  – концентрація 

крапель розчину; Qвип, Qкрис – питома теплота випаровування вологи та 

кристалізації крапель, Дж/кг;  vсуш – питома швидкість сушіння вологи в краплях, 

кгвипар.вологи/(кг·с); Rадг – питома швидкість стикання крапель з частинками (адгезії), 

кгк/(кгч·с); mч – маса завантажуваних частинок, кг; αч – коефіцієнт теплопередачі 

від повітря до частинок, Вт/(м2·К);  Sч – площа поверхні частинок, м2. 

Складову у рівнянні, що враховує кількість випаруваної вологи з поверхні 

частинок представили у вигляді: 

mпvсушQвип = β 
𝑚𝐻2𝑂 𝑆ч

𝑅Θч
ΔP = β 

𝑚𝐻2𝑂 𝑆ч

𝑅Θч
(𝑃к − 𝑃пг) = β 

𝑚𝐻2𝑂 𝑆ч

𝑅Θч
(𝜉1Θч − 𝜉2Θпг),  (3)

де β – коефіцієнт масовіддачі, м/с; R – універсальна газова стала, 

м2·кг/(с2·К1·моль1); ΔP – різниця парціальних тисків, Па.; ξ1, ξ2 –  коефіцієнти, що 

враховують  залежність парціальних тисків від температури, Па/К; 𝑃к –

парціальний тиск вологи в краплях на частинках, Па.; 𝑃пг − парціальний тиск

вологи в парогазовій суміші, Па. 

Рівняння динаміки повітря в псевдозрідженому шарі: 

mпСп
𝑑Θп

𝑑𝑡
 = Gп(Сп

0Θп
0 −  СпΘп) − αчSч (Θп − Θч) + mпvсушQвип,   (4) 

де mп  – маса повітря, кг; Сп
0 – початкова теплоємність повітря, Дж/(кг·К);  Θп

0

– початкова температура повітря, К.

Можливими збуреннями є початкова температура частинок Θч
0 і початкова

температура крапель Θк
0 .  Можливими керуючими впливами – витрата розчину Gк

і витрата повітря Gп
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В результаті лінеаризації отримали рівняння: 

mпСп
𝑑ΔΘп

𝑑𝑡
 = GпСп

0ΔΘп
0 − (GпСп + αчSч)ΔΘп + (αчSч + β 

𝑚𝐻2𝑂 𝑆ч

𝑅Θч
𝜉1)ΔΘч + (Сп

0ΔΘп
0

− 

− СпΘп)ΔGп,   (5) 

mчСч
𝑑ΔΘч

𝑑𝑡
= mчСчrчΔΘч

0 + (GкСк + RадгmчСч)ΔΘк
0 + αчSчΔΘп − (RадгmчСч + αчSч +

+ β 
𝑚𝐻2𝑂 𝑆ч

𝑅Θч
𝜉1)ΔΘч  + xкQкристΔGк,    (6) 

Отже, рівняння в просторі стану мають вигляд: 

𝑑ΔΘп

𝑑𝑡
=  𝑎11ΔΘп + 𝑎12ΔΘч + 𝑏1ΔGп,    (7) 

𝑑ΔΘч

𝑑𝑡
=  𝑎21ΔΘп + 𝑎22ΔΘч + 𝑏2ΔGк,   (8) 

де  𝑎11 =  
−(𝐺п𝐶п+𝛼ч𝑆ч)

𝑚п𝐶п
; 𝑎12 = 

𝛼ч𝑆ч

𝑚п𝐶п
;  𝑏1 = 

 𝐶п
0Θп

0 − 𝐶пΘп

𝑚п𝐶п
; 𝑎21 = 

𝛼ч𝑆ч

𝑚ч𝐶ч
; 

𝑎22 =
−(𝑅адг𝑚ч𝐶ч+𝛼ч𝑆ч + β 

𝑚𝐻2𝑂 
𝑆ч

𝑅Θч
𝜉1)

𝑚ч𝐶ч
; 𝑏2 = 

𝑥к𝑄крист

𝑚ч𝐶ч
. 

Розрахунки по визначенню температур частинок і теплоносія в грануляторі 

проведені за наступними даними. 

Вхідними параметрами гранулятора є: 

- температура частинок – 373 К;

- температура крапель – 370 К;

- температура повітря – 393 К;

- концентрація сульфату амонію у розчині – Дж/(кг·К);

- питома теплоємність частинок – 1420 Дж/(кг·К);

- питома теплоємність розчину сульфату амонію – 1520 Дж/(кг·К);

- питома теплоємність повітря – 1009 Дж/(кг·К).

Вихідними параметрами є:

- температура частинок – 373 К;

- питома теплота випаровування вологи – 83000 Дж/кг;

- питома теплота кристалізації крапель – 83000 Дж/кг.

Крім цього процес характеризується такими параметрами:

- маса завантажуваних частинок – 1,5 кг;

- площа поверхні частинок  – 7,07 · 10-7 м2.
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Отримані перехідні характеристики за каналами «витрата повітря – 

температура частинок» та «витрата розчину сульфату амонію – температура 

частинок» (рис.2). 

Рис.2 Перехідні характеристики процесу за каналами «витрата розчину 

сульфату амонію – температура частинок» та «витрата повітря – 

температура частинок» 

Регульованою величиною є температура частинок у грануляторі. Керуючою 

дією вибрали у даному випадку витрату повітря. Збуренням є температура 

розчину, який подається у гранулятор і температура повітря на вході в апарат. В 

даній статті розглядається канал керування «витрата повітря – температура 

частинок в грануляторі». 

Отже, в загальному вигляді математична модель процесу зневоднення і 

гранулювання у псевдозрідженому шарі має вигляд: 

{

𝑑Θп

𝑑𝑡
=  𝑎11Θп +  𝑎12Θч + 𝑏𝐺п;

𝑑Θч

𝑑𝑡
=  𝑎21Θп + 𝑎22Θч.

  (9) 

Задача синтезу оптимального лінійного регулятора розв’язувалась на основі 

матричного нелінійного диференціального рівняння Ріккаті та знаходження 

оптимального керування зі зворотнім зв’язком. 

Матричне диференціальне рівняння Ріккаті описується формулою: 

P' = − PA −  ATP + PBR-1 BTP – Q,                               (10) 

де A – матриця змінних стану, B –   матриця керування, Q, R – матриці  

вагових коефіцієнтів 
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A = [
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
], B = [

𝑏1

0
], Q  = [

0 0
0 1

], R = 1.                         (11) 

Оптимальний лінійний закон керування: 

U*(t) = − R-1BTPX,                                             (12) 

Запишемо рівняння Ріккаті у вигляді: 

 

 

[
𝑃11

′ 𝑃12
′

𝑃21
′ 𝑃22

′ ] = − [
𝑃11 𝑃12

𝑃21 𝑃22
] [

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
] − [

𝑎11 𝑎21

𝑎12 𝑎22
] [

𝑃11 𝑃12

𝑃21 𝑃22
] + 

+ 𝑟−1 [
𝑃11 𝑃12

𝑃21 𝑃22
] [

𝑏1

0
] [𝑏1 0] [

𝑃11 𝑃12

𝑃21 𝑃22
] − [

0 0
0 1

],                     (13) 

Звідси: 

𝑃11
′  = − 2𝑎11𝑃11 − 2𝑎21𝑃12 + 𝑏1

2𝑃11
2 ,                                (14) 

𝑃12
′  = − 𝑎12𝑃11 – (𝑎11 + 𝑎22)𝑃12 + 𝑏1

2𝑃11𝑃12,                         (15)       

𝑃22
′  = − 2𝑎12𝑃12 − 2𝑎22𝑃22 + 𝑏1

2𝑃22
2  – 1,                              (16) 

Умови трансверсальності: 

𝑃11(tf) = 0, 𝑃12(tf) = 0, 𝑃22(tf) = 0,                                   (17) 

Оптимальне керування дорівнює 

𝐺п
∗(𝑡) =  −  𝑟−1[𝑏1 0] [

𝑃11 𝑃12

𝑃21 𝑃22
] [

Θп

Θч
] = −  𝑟−1  (P11Θп + P12Θч),         (18) 

Відмічено, що синтезовано  оптимальний в квадратичному значенні закон 

керування для лінійної системи, який має розв’язок в вигляді лінійного 

регулятора. Такий регулятор дозволяє звести до нуля з плином часу вплив на 

вихід об’єкту, при ненульових початкових умов, чи короткострокових 

імпульсних впливів. Але у випадку постійних чи повільно змінюючих вхідних 

впливів, такі регулятори не можуть забезпечити вимоги рівності нулю відхилень 

регулюючих величин від заданих значень. Для того, щоб вони задовольняли такій 

вимозі, закон керування повинен мати не одну, а дві складові, одна з котрих 

залежить від вектора стану, а друга – від інтеграла вектора стану.  

Тому,  сформулювали постановку задачі синтезу таким чином, щоб у 

керуванні з’явилась інтегральна складова, яка знижує похибки керування.  

Один з способів – введення похідної U безпосередньо в критерій 

оптимальності: 

 I= 
1

2
 𝑋𝑇SX(𝑡𝑓) + 

1

2
 ∫ (𝑋𝑡𝑄𝑋 + 𝑈′𝑇 RU′) 

𝑡𝑓

0
dt,                   (19) 

При  цьому необхідно продиференціювати рівняння динаміки процесу : 

X '' = AX ' + BU ',                                            (20) 

Після заміни змінних 
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V(t) = U ' ; 𝑊1 = 𝑋1 ; 𝑊2 = X '; W =[
𝑊1

…
𝑊2

], ,   (21) 

перейдемо до рівняння: 

W ' = [
0 𝐼
0 𝐴

]W + [
0
𝐵

] 𝑉,            (22) 

та критерію оптимальності

I= 
1

2
 (𝑊𝑇 [

𝑆 0
0 0

] 𝑊)t = 𝑡𝑓 + 
1

2
∫ (𝑊𝑇 [

𝑄 0
0 0

] 𝑊 
𝑡𝑓

0
+ VTRV) dt,   (23) 

Використавши  вираз  оптимального закону керування (23), отримаємо 

V(t) = – k(t)W = – [𝑘1 … 𝑘2  ][
𝑊1

…
𝑊2

],  (24) 

або через вихідні змінні: 

U(t) = – 𝑘2𝑋(𝑡) −  ∫ (𝑘1  −  𝑘′2)𝑋
𝑡𝑓

0
(t)dt,      (25) 

 що  задає складний-таки лінійний регулятор з інтегральною 

складовою. 

       В  усталеному стані  при t f   𝑘1 та 𝑘2 будуть постійними i 

оптимальний регулятор прийме вигляд: 

U(t) = – 𝑘2 X (t) – 𝑘1 ∫ 𝑋 (𝑡)
𝑡𝑓

0
 dt,   (26) 

тобто буде звичайним ПI-регулятором. 

Використовуючи цю методику отримали: 

 

11 12 13 14

21 22 23 241

31 32 33 34

41 42 43 44

( ) 0 0 0

П

Ч

П

Ч

p p p p

p p p p
V t r b

p p p p

p p p p



   
   


    

   
   

  

   (27) 

Проінтегрувавши  ліву   і  праву   частину   виразу   отримали    оптимальний 
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лінійний закон керування з інтегральною складовою для керування процесом 

зневоднення і гранулювання 

𝐺п
′(𝑡) =  −  𝑟−1b1

 (P33Θп + P34Θч + ∫ (𝑃31Θп + 𝑃32Θч
𝑡𝑓

0
) dt, (28) 

Розрахунок оптимальних регуляторів реалізований у програмному 

середовищі MATLAB. В результаті отримані перехідні характеристики системи 

керування процесом зневоднення і гранулювання у псевдозрідженому шарі. 

Рис.3. Графіки перехідник характеристик зміни температури частинок для 

різних типів регуляторів 

Рис.4. Графіки перехідних процесів керування для різних регуляторів 

З рисунків 3, 4 видно, що введення інтегральної складової покращує керування. Застосування 

лінійного-квадратичного регулятора з інтегральною складовою для пошуку оптимального керування 

для системи зі зворотнім зв’язком пришвидшує перехідний процес.  
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Висновки.  Гранулятори псевдозрідженого шару широко використовуються 

в різних галузях промисловості: фармацевтичній, хімічній, харчовій, 

металургійній, целюлозно-паперовій та інших. У деяких виробництвах такі 

установки – основна ланка технологічного процесу, що визначає якість і вартість 

виготовленої продукції. Гранулятори псевдозрідженого шару споживають значну 

кількість енергоресурсів, а їх спорудження і експлуатація потребують значних 

капітальних і виробничих затрат. Тому велике значення мають проектування 

грануляторів псевдозрідженого шару з високим техніко-економічним 

показником, раціоналізація й оптимізація режимів їх роботи у процесі 

експлуатації. Тому основною задачею даної роботи стало дослідження і 

створення  системи керування процесом зневоднення і гранулювання  у 

псевдозрідженому шарі  при виробництві мінеральних добрив. Розроблена 

система керування повинна підтримувати задану температуру частинок з 

краплями в грануляторі, що повинно забезпечити потрібну якість гранул на 

виході з апарата. В якості керуючого впливу було обрано витрату повітря, яка 

подається через розподільну решітку.  

Аналіз попередніх робіт показав, що процес зневоднення і гранулювання  у 

псевдозрідженому шарі  та його моделі в достатній мірі досліджені. Та попри це, 

важко, а часом неможливо застосувати в системах керування. Тому однією з 

задач роботи стало розробити математичну модель процесу  для  дослідження 

якості і енергозбереження. 

На основі даної моделі досліджувалася оптимальна система керування. В 

якості критерія оптимальності використано інтегральний квадратичний  критерій 

якості. Синтезовано оптимальний лінійний закон  на основі розв’язання 

матричного нелінійного диференціального рівняння Ріккаті. Для підвищення  

якості системи синтезовано оптимальний лінійний закон з інтегральною 

складовою. В роботі наведені перехідні характеристики системи керування 

процесом для цих регуляторів. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ ДАНИХ В 

КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. ЗАСТОСУВАННЯ 

МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ У СИСТЕМІ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ 

Анотація. Наукова стаття присвячена питанню розробки системи збору та 

обробки інформації та її апробація шляхом відтворення у імітаційному 

середовищі AnyLogic.  Автором розглянуто можливість проектування технічної 

системи моніторингу стану товарів, яка реалізовується за допомогою 

безпровідних систем передачі інформації та методів соціальної інженерії. 

Автором розглянуто можливість використання методів соціальної інженерії  для 

отримання необхідної інформації про стан та показники якості певного товару. 

Проведено опитування респондентів щодо їх участі у системі моніторингу 

якості товарів, що дало підґрунтя для подальшого дослідження. Адаптовано 

загальну схему впливу в соціальній інженерії під вимоги системи моніторингу 

якості товарів. На основі даних отриманих із опитування респондентів 

змодельовано 5 схем поведінки респондентів у торговому залі. Отримані данні 

надали змогу відтворити процес збору інформації у  імітаційному середовищі 

AnyLogic. 

Виділено три етапи функціонування системи. На першому етапі 

пропонується  здійснювати програмування та маркування товару. Відповідно  

виділено стани у яких може перебувати товар, та розроблено для цих станів 

систему кодування. Другий етап роботи автор присвячує питанню зчитування 

системи кодування з спеціальних міток на товарі. 

Третій етап роботи системи полягає у зборі та обробці інформації від 

респондентів. Для реалізації даного етапу автором запропоновано інтегрувати у 

розроблену системи допоміжний елемент у вигляді вебформ. Автором розглянуто 

можливість застосування методів соціальної інженерії для збору інформації від 

респондентів через вебформи. Для розробленої системи автором побудовано 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662
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імітаційну модель збору інформації від респондентів, та перевірено її на 

адекватність. 

Розроблена система надає можливість збирати та опрацьовувати інформації 

у режимі реального часу. Та на основі отриманих даних приймати певні рішення,  

щодо подальшої долі товару. Таким чином автор пропонує розглянути 

можливість використання розробленої системи збору  та обробки інформації для 

вирішення глобальної проблеми боротьби з харчовими відходами та втратами 

продуктів харчування. 

Ключові слова: імітаційне моделювання, вебформи, соціальна інженерія, 

автоматизована система обробки інформації, раціональне використання 

природних ресурсів. 
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SIMULATION MODELING OF DATA GATHERING SYSTEM IN THE 

CONCEPT OF INTELLECTUALIZATION OF PRODUCTION. 

APPLICATION OF SOCIAL ENGINEERING METHODS IN THE 

INFORMATION GATHERING SYSTEM 

Abstract. The article presents the process of developing the model of 

the information gathering system. The authors suggest the possibility 

of designing the product monitoring system working on the wireless 

data transmission methods. RFID technology is viewed as an instrument for gathering 

information about the condition of particular products. The author considers the use of 

social engineering methods to obtain information about the condition and quality 

indicators of a product. 

A survey of speakers on their participation in the system of monitoring the quality 

of goods, which is the basis for further research. The general scheme of influence on 

social engineering has been adapted to the requirements of the product quality 

monitoring system. Based on the data obtained from the survey of reporters, it was 

possible to implement 5 patterns of behavior of reporters in the storehouse. The 

obtained data further made it possible to reproduce the process of collecting 

information in the simulation environment AnyLogic. 

Three main stages of system functioning have been singled out. 

 At   the   first  stage,  the  programming  and  product  marking-up  is  carried  on. 
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Corresponding product conditions and the systems for their coding are 

defined. The performance principles of the product monitoring system 

are described.The second stage presupposes defining the mechanisms of 

reading the coding system from RFID tags.  

At the third stage, the information is gathered from the customers. For this, the 

authors suggest to integrate into the developed system an additional element a web 

framework. For the developed system, the authors have constructed a 

simulation model of gathering information from the customers, and the 

adequacy of the model has been checked experimentally. 

 The developed system enables gathering and processing information in the real 

time mode, and the decision-making process concerning product   utilizationdepends on 

the input data. Thus, the authors suggest the possibility of 

applying the developed system for resolving global food waste and food 

shortage issues. 

Keywords: simulation model, web framework, social engineering , automated 

information system, rational nature management. 

 

Постановка проблеми. Впродовж двох десятків років людство активно 

обговорює та вирішує проблему утилізації упаковки. В результаті виникають нові 

технологій по переробці упаковки, нові екологічні пакувальні матеріали, та 

способи паковання. Проте наразі існує інша порблема, яка є глобальнішою та 

малодослідженою. Цею проблемою є раціональне використання природних 

ресурсів. Відповідно до досліджень міжнародних організацій (ООН, FAO и 

UNEP), головним джерелом екологічного забруднення в світі на сьогоднішній 

день є харчові відходи. Щороку на планеті виробляється 4 млрд. тонн харчових 

продуктів, з яких третя частина йде у відходи (1,3 тонни відходів)[1]. В свою 

чергу ООН розробило програму «Save Food» яка ставить перед собою по-

справжньому глобальні цілі - знайти ефективні способи зниження рівня харчових 

відходів та втрат харчових продуктів, збереження та раціональне використання 

природних ресурсів якими володіють люди, зменшенням впливу людини на 

екологію, а також боротьби з недоїданням і голодом у світовому масштабі. У 

межах цієї ініціативи автором запропоновано створення концепції розумної 

упаковки, яка б забезпечувала належне зберігання харчових продуктів, та 

попереджала появу харчових відходів. Одним із кроків реалізації концепції 

розумної упаковки є розробка системи збору та обробки інформації. Авторами у 

даній праці розглянуто основні три етапи побудови системи збору інформації, які 
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включають в себе використання технічних рішень, а також соціальні аспекти 

інформаційних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблематики 

боротьби з харчовими відходами активно займається І. Мірошник [2], яка у своїх 

працях закликає до активного інформування, щодо цієї проблеми. Організаційні 

засади створення розумної упаковки описані у працях А. Бутрина [3], та 

Л. Бекетова [4]. Дослідженням технічної сторони роботи RFID системи, а саме 

просторовою локалізацією займався C. Scholz [5]. В свою чергу автор розглядає 

можливість створення системи моніторингу якості товарів застосовуючи сучасні 

веб розробки а саме вебформи [6]. Для реалізації даної концепції автор пропонує 

застосовувати методі соціальної інженерії для збору інформації [7]. 

Мета статті – дослідження процесу збору інформації застосовуючи методи 

соціальної інженерії, та розробка імітаційної моделі даного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Перший етап роботи автоматизованої 

системи збору та обробки інформації полягає у програмуванні та маркуванні 

мітками партії однорідного товару, що надійшла у торгівельну мережу. 

На даному етапі кожна одиниця товару маркується  RFID-міткою. В свою 

чергу на мітку записуються три види коду. Залежно від виду коду мітка діятиме 

заздалегідь визначеним алгоритмом, та перебуватиме у трьох станах. 

Враховуючи терміни зберігання продукції мітка перебуває у трьох станах: 

• Зелений стан сигналізує про повну відповідність умов зберігання та

дотримання термінів зберігання. Для споживача це означає, що товар придатний 

до споживання. 

• Жовтий стан попереджує про закінчення граничного терміну зберігання

продукту, та сигналізує адміністратору про терміновий розпродаж даного товару. 

Товар придатний для споживання проте має обмежений термін зберігання (3-4 дні). 

• Червоний стан сигналізує про закінчення терміну зберігання продукту. Для

адміністратора це сигнал для прийняття рішення утилізувати даний товар. 

Другий етап роботи автоматизованої системи збору та обробки інформації 

полягає у зчитуванні інформації з RFID – мітки у потрібний період часу. 

Третій етап роботи системи пов'язаний з людським фактором, адже вимагає 

зацікавленості респондента та його вільної волі у прийнятті рішення щодо участі 

у даній системі.  

Два попередні етапи забезпечують односторонній моніторинг якості товарів, 

в якому, пересічний споживач ніяким чином не може вплинути на  контроль 

якості продукції.  

Недотримання умов товарного сусідства, температурних режимів, вологості 

та  інших  умов  також  впливають  на  якість  та  терміни зберігання товару, що в 
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подальшому призводить до виникнення великого обсягу харчових відходів. Тому, 

деякі параметри можливо контролювати за допомогою споживачів долучаючи їх 

у ролі респондентів. Для отримання та обробки інформації від споживачів 

доцільно використовувати вебформи. На сьогоднішній день усі великі торгівельні 

мережі мають власні вебсайти через які навіть здійснюють онлайн торгівлю. 

Тому процес отримання інформації може відбуватись на етапі зберігання товару у 

торгівельній мережі, а також на етапі споживання, у випадку купівлі товару через  

вебсайти. У випадку купівлі та виявленні дефектів, пошкоджень або інших 

невідповідностей товару користувач може заповнити веб-форму, якою 

проінформує про стан об’єкта. Використовуючи зворотній зв'язок з споживачами, 

надається можливим збирати інформацію про стан товару. 

У торгівельному залі, споживач візуально обстеживши  товар, може 

надіслати наступну інформацію для адміністратора: 

Інформація безпосередньо про товар: 

- Відсутність товару.

- Наявні механічні пошкодження товару.

- Наявні забруднення товару.

- Наявні ознаки користування товаром.

- Наявні ознаки псування товару.

Інформація про умови зберігання товару: 

- Порушені правила товарного сусідства.

- Порушені умови зберігання товару (температурний режим,

вологість, потрапляння прямих сонячних променів). 

- Відсутність цінників на товар.

У такому випадку одним із способів автоматизованої подачі інформації для 

адміністратора є заповнення вебформи.

Рис. 1. Загальний вигляд сторінки розробленої вебформи 
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 Основною метою використання форм є передача інформації від користувача 

на Web-сервер. Як правило, результатом такої передачі є відображення у 

користувача нового HTML-документа, сформованого Web-сервером на основі 

переданої інформації [6].  Для створення вебформ є можливість використовувати 

програмні коди, Google форми, плагіни. Для заповнення вебформи користувач, 

може використовувати мобільний додаток або сайт. 

На основі розробленого алгоритму автором розроблений приклад вебформи 

для збору інформації у АСОІ рисунок 1. 

На третьому етапі реалізації даної системи, важливим є залучення до заповнення 

вебформ добровільних респондентів. Автором проведено попереднє опитування 

серед потенційних респондентів системи та встановлено їх мотиваційні цілі. В 

опитуванні прийняли участь більше 1000 осіб, які дали відповіді на запитання, що 

стосувались проекту. Результати опитування наведені у таблиці. 

Таблиця 1. 

Результати опитування респондентів щодо їх участі у системі 

моніторингу якості товарів 

№Питання Відсоток 
відповідей так 

Відсоток 
відповідей ні 

1. Чи турбує Вас забруднення навколишнього 
середовища харчовими відходами? 

87,5 % 12,5% 

2. Чи хотіли  б Ви раціонально розподіляти 
фінансові витрати на продукти харчування? 

100% - 

3. Купуючи у магазині продукти харчування чи 
цікавитесь Ви терміном придатності 
продукції? 

81,2% 18,8% 

4. У торговому залі магазину є можливість 
споживачеві виявляти і вказувати на дефекти 
товару. Чи будете Ви виявляти та вказувати на 
дефекти? 

76% 27% 

5. У торговому залі магазину є можливість 
споживачеві виявляти і вказувати на дефекти 
товару. Виберіть у який спосіб Вам буде 
зручно це зробити. 

50% за допомогою мобільного додатку 
на своєму телефоні; 
25% за допомогою спеціальної техніки в 
магазині; 
25% викликавши адміністратора. 

6. При покупці продуктів харчування у магазині 
Ви виявляєте (брак, забруднення, псування 
продукту). Ваші дії? 

62, 5% стурбуюся дефектом, але не 
викликатиму адміністратора, тому що це 
займе багато часу; 
31,3% повідомлю адміністратора про 
зниження якості продукту; 
6,3% покладу на полицю, та візьму 
інший товар. 

7. У магазині діє система преміювання 
споживачів за виявлений дефект. Виберіть 
який спосіб преміювання Вам подобається. 

60% нарахування знижки; 
35 % нарахування бонусів, які згодом 
можна обміняти на товар; 
5% привілеї в обслуговуванні (віпкаса, 
безкоштовна доставка) 



Журнал «Новітні технології» № 1(11) 2021 

39 

 Аналізуючи отримані дані можна стверджувати, що 76% із 100 будуть 

приймати участь у системі моніторингу якості товарів за власним бажанням. 

Проте, при застосуванні спеціальних засобів (бонусів, систем преміювання) 

можна стверджувати що до 90% респондентів буде задіяно у системі.  Для 

підтвердження даного судження автором застосовано деякі методи соціальної 

інженерії в системі збору та обробки інформації саме на етапі збору інформації. 

Основна мета соціальної інженерії  - це спрямована робота на отримання 

інформації за рахунок людини [8]. В основному інформація є конфіденційною та 

об’єкт соціальної інженерії не має уявлення що на нього здійснюють 

психологічний вплив. Тому, такі дії завжди сприймаються як шахрайські 

маніпуляції. Схема впливу в соціальній інженерії представлена на рисунку 2- А. 

Автором адаптовано загальну схему впливу в соціальній інженерії для системи 

моніторингу якості товарів та замінено ряд етапів. 

 А                                                                       Б 

Рис.2. А Схема впливу в соціальній інженерії; Б - Схему впливу в соціальній 

інженерії для системи моніторингу якості товарів. 

Мета соціальної інженерії у двох схемах є однакова – це отримання 

інформації, проте шляхи до цієї мети відрізняються. В схемі А рисунку 2 на етапі 

1 відбувається формулювання мети впливу на об’єкт вирішується питання 

доцільності проведення даних дій. Мета впливу завжди є таємною для об’єкта 

впливу. На схемі Б рисунок 2 об’єкт впливу попередньо інформований про мету 

збору інформації. Другим етапом є визначення об’єкту. Різниці в схемі Б полягає 

в тому що об’єкт самостійно приймає рішення чи приймати йому у цьому участь. 

1. Формулювання мети впливу на

об’єкт

2. Визначення об’єкту

3. Збір інформації про об’єкт

4. Виявлення мішеней

впливу

5. Примушення до потрібної дії

6. Отриманий результат

1. Інформування про мету збору

інформації

2. Визначення об’єкту

3. Виконання дії

4. Збір інформації

5. Отриманий результат
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Проте для того щоб змотивувати об’єкт для активнішої участі можна 

використовувати різні засоби, такі як: додаткові пільги, нарахування бонусів, 

акційні пропозиції, програми лояльності. Дані засоби створюють у об’єкта 

відчуття завершеності дії та отримання за неї винагороди. Таким чином 

наступний етап схеми виконується об’єктом добровільно і без примушення до дії. 

Автором проведено дослідження серед 500 респондентів яким було 

запропоновано прийняти участь у моделюванні певної ситуації. Основною 

задачею моделювання було визначення поведінки та переміщення об’єктів моделі 

у торговому залі. Усі респонденти попередньо інформувались про мету збору 

інформації та «бонусні програми» у разі виконання усіх етапів схеми Б. У 

результаті дослідження отримано наступні данні: 

- 90% усіх опитаних респондентів завершили усі етапи схеми Б;

- 55% були зацікавлені у подальшому моніторингу якості товарів

і пошуку дефектів та продовжили свої дії. 

- 35% відшукали дефект товару лише 1-2 рази та завершили

виконання дії. 

- 10% не проводили дії і відмовились від виконання схеми Б

незважаючи на «бонусні програми». 

Отримані результати дали змогу виділити п’ять схем переміщення об’єктів 

по торговому залу та спроектовано незалежні 5 потоків рисунок 3. У ході 

дослідження імітаційної моделі спроектовано поведінку об’єктів у зонах з 

наявними відхиленнями щодо стану товару. 

Рис.3. Відображення імовірностей затримки агентів на подієвій діаграмі 

моделювання процесу збору інформації від споживачів. 

Будова алгоритму роботи моделі складається з блоків, які зв’язані між собою 

коннекторами. Блок PedSourse (Enter) рисунок 7 створює потік агентів (у даному 

випадку споживачів) та використовується як початковий блок діаграми процесу.  
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Для врахування усіх імовірних переміщень споживачів у торговому залі 

нами запропоновано п’ять схем переміщення відповідно до виділених зон.  

У першій схемі  маршруту переміщення споживач відвідує одну зону і 

прямує на касу (Блоки:pedinarea1). 

У другій схемі маршруту переміщення споживач відвідує дві зони і прямує 

на касу (Блоки:pedinarea2, pedinarea2_6). 

У третій та четвертій схемі маршруту переміщення споживач відвідує три і 

відповідно шість зон і прямує на касу. (Блоки:pedinarea3, pedinarea3_4, 

pedinarea3_5),(Блоки pedinarea4, pedinarea4_1, pedinarea4_2, pedinarea4_3, 

pedinarea4_5, pedinarea4_6) [7]. 

У п’ятій схемі маршруту переміщення споживач прямує зразу у зону каси 

ігноруючи інші зони (Блоки: kasa5). 

В результаті спостерігання та дослідження моделі споживачам у поведінку 

задано два стани, які залежать від імовірності появи відхилень щодо стану 

товару. В залежності від умов що наявні у зоні споживач може виконувати дві дії: 

- При наявності, відхилень щодо стану товару (зміна умов зберігання,

наявність ознак псування) споживач заповняє вебформу та інформує про 

відхилення. У такому випадку перебування у зоні складає від 2 до 5 хв. 

- Ігнорує заповнення вебформи та слідує заданим маршрутом. У даному

випадку перебування у зоні складає до 1 хв. 

Висновки. Розроблена імітаційна модель надала змогу глибше дослідити 

процес збору інформації для концепції розробки розумної упаковки та 

раціонального споживання. Візуалізація модельованого процесу допомогла 

краще зрозуміти взаємодію окремих частин проекту. А керування часом надало 

можливість прискорити модельний час  та відкрило великі аналітичні та 

оптимізаційні можливості. Отримані з імітаційної моделі данні будуть 

використані у подальших дослідженнях пов’язаних з розробкою систем 

підтримки рішень для інтелектуалізації виробництва. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРУ 

Анотація. У статті висвітлено сутність понять «надзвичайна ситуація», 

«ризик», «управління ризиком», «управління ризиком надзвичайної ситуації». 

Зазначено схему виникнення надзвичайної ситуації. Виокремлено джерела 

природних (ендогенні небезпечні геофізичні явища: землетрус, виверження 

вулканів; екзогенні геологічні явища: лавини, селі, зсуви, карст тощо; морські і 

материкові гідрологічні небезпечні явища: цунамі, циклони, повені; 

гідрогеологічні небезпечні явища, пов'язані з рівнем ґрунтових вод; природні 

лісові, степові і торф'яні пожежі; інфекційні захворювання людей і 

сільськогосподарських тварин, епіфітотії) та техногенних (транспортні аварії, 

пожежі і вибухи в промисловому і житловому секторі; аварії з викидом 

небезпечних хімічних, радіоактивних та біологічно небезпечних речовин; 

обвалення будівель і споруд; аварії на енергетичних системах і об'єктах ЖКГ) 

надзвичайних ситуацій. Зауважено, що в даний час все більш затребуваними є 

результати фундаментальних і прикладних робіт у сфері комплексного аналізу 

ризиків при НС природного і техногенного характеру. В межах технократичної 

концепції природний і техногенний ризики вимірюються імовірною величиною 

втрат за певний проміжок часу. Завчасне передбачення (прогноз) ризику, 

виявлення факторів, що впливають, вжиття заходів щодо його зниження шляхом 
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цілеспрямованої зміни цих факторів з урахуванням ефективності заходів, що 

вживаються, складають управління ризиком. Зроблено акцент, що управління 

ризиком надзвичайної ситуації – це скоординована діяльність з керівництва та 

управління організацією для зниження небезпеки надзвичайної ситуації з 

використанням цільових показників зниження ризику надзвичайної ситуації до 

допустимого або утримання ризику надзвичайної ситуації в установленому 

допустимому діапазоні. Вказано напрямки розвитку управління ризиками НС. 

Виокремлено основні принципи управління ризиками виникнення надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру та запропоновано заходи  щодо 

його вдосконалення (зонування території за ступенем небезпеки; організація 

господарського освоєння території з урахуванням ризику; регулярний моніторинг 

небезпечних явищ; спорудження захисних засобів; оперативна протидія 

небезпечному явищу  з боку адміністрації напередодні і під час його розвитку; 

адекватна освіта, навчання та інформування населення). 

Ключові слова: надзвичайна ситуація, несприятливе природне явище, 

ризик, управління ризиком, управління ризиком надзвичайної ситуації. 
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BASIC PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT OF NATURAL AND MAN-

MADE EMERGENCIES 

Abstract. The essence of the concepts of «emergency», «risk», «risk 

management», «risk management of emergency» have been highlighted in the 

academic paper. The scheme of occurrence of an emergency situation has been 

specified. The sources of natural emergencies have been singled out, namely: 

endogenous dangerous geophysical phenomena: earthquakes, volcanic eruptions; 

exogenous geological phenomena: avalanches, mud flows, landslides, karst, etc.; 

marine and continental hydrological hazards: tsunamis, cyclones, floods; 

hydrogeological hazardous phenomena connected with groundwater levels; natural 

forest, steppe and peat fires; infectious diseases of humans and farm animals, 
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epiphytotics. At same time, the sources of man-made emergencies have been outlined, 

as follows: transport accidents, fires and explosions in the industrial and residential 

sectors; accidents with the release of hazardous chemical, radioactive and biologically 

hazardous substances; collapse of buildings and structures; accidents at energy systems 

and housing and communal services facilities. It has been noted that at present, the 

results of fundamental and applied work in the sphere of comprehensive risk analysis in 

natural and man-made emergencies are increasingly in demand. Within the framework 

of the technocratic concept, natural and man-made risks are measured by the probable 

value of losses over a certain period of time. Anticipation (forecast) of risk in sufficient 

time in advance, identification of influencing factors, taking measures towards reducing 

it by purposefully changing these factors, considering the effectiveness of measures 

taken, constitute risk management. It has been emphasized that risk management of 

emergency is a coordinated activity conducted by the leadership authorities and 

management of an organization towards reducing the risk of an emergency using target 

indicators for risk mitigation of an emergency to an acceptable level or keeping the risk 

of an emergency within a specified acceptable range. The directions of development of 

risk management of emergencies have been specified. The major principles of risk 

management of natural and man-made emergencies have been highlighted and 

measures for its improvement have been proposed, including as follows: zoning of the 

territory according to the danger degree; organization of economic development of the 

territory taking into account the risk; regular monitoring of dangerous phenomena; 

construction of protective equipment; prompt counteraction to a dangerous 

phenomenon by the administration authorities prior to and during its development; 

adequate learning, training and informing of the population. 

Keywords: emergency, adverse natural phenomenon, risk, risk management, risk 

management of emergency. 

Постановка проблеми. Ефективність і якість протидії різного роду 

надзвичайних ситуацій (НС) безпосередньо залежить від механізму управління 

даною системою на всіх рівнях (від національного до місцевого), механізму 

реалізації владних повноважень і від стану нормативно-правової бази її 

функціонування. В останні роки при високому рівні технологічного розвитку до 

вже сталої звичної проблеми природних лих додалися НС техногенного 

характеру, які потягли за собою значні матеріальні збитки та непоправні людські 

втрати. Тому ця проблема носить постійний характер, але на сучасному етапі 

постає питання не просто про те, як мінімізувати втрати від можливих лих 

природного і техногенного характеру, а як виключити саму можливість 
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виникнення надзвичайної ситуації. Крім того, скорочення ризиків лих дозволить 

знизити можливі витрати на відновлення руйнувань, завданих цими лихами. Так 

досвід ліквідації НС природного і техногенного характеру, що мали місце в 

новітній історії, показує, що управління ризиками їх виникнення призводить до 

істотного зниження масштабів і пом'якшення наслідків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій досліджувалася багатьма вченими, зокрема, 

такими як О.В. Барило, А.В. Бєлоусов [1], А.П. Бойко [2], М. Л. Долгий та ін. 

Проблеми  попередження та ліквідації НС природного і техногенного характеру 

висвітлюються в працях багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, 

зокрема С.А.  Бочарова [4], П.Б. Волянського [5], Г. Гольдштейна, 

В.М.  Гранатурова [3], С.O. Гур’єв [5], Л. Донець, А.А. Іванова [4], 

В.О. Мартиненко [6], С.Я. Олейникова [4], Б.Н.Порфір'єва [7], А.В. Терент’єва [5], 

К.В. Черніговець [6], Ф. Шпига та ін. Однак питанню визначення принципів 

управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру не було приділено достатньої уваги. 

Метою статті  є визначення основних  принципів управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення безпеки особистості, 

суспільства і держави є одним із пріоритетних завдань системи національної 

безпеки країни. На сучасному етапі людського розвитку існують різні 

деструктивні події, що представляють загрозу і небезпеку. Одними з них є 

надзвичайні ситуації. 

Науковець Б. Порфір’єв надзвичайну ситуацію визначає як зовнішньо 

неочікувану обстановку, що виникла раптово. Для неї характерні невизначеність і 

складність прийняття рішення, гостра конфліктність та стресовий стан населення, 

значна соціально-економічна та екологічна шкода, насамперед, людські жертви. 

В результаті  виникає  необхідність у великих людських, матеріальних та часових 

витратах з метою проведення евакуаційно–рятувальної діяльності і ліквідації 

негативних наслідків [7, с. 20]. Надзвичайну ситуацію можна трактувати  як 

обстановку на окремій території, яка виникла внаслідок аварії, несприятливого 

природного явища (НПЯ), катастрофи, стихійного лиха (СЛ), що можуть 

призвести або призвели до жертв серед населення, шкоди здоров'ю людей або 

навколишньому середовищу, значних матеріальних збитків та порушення умов 

життєдіяльності людей. Схему виникнення надзвичайної ситуації (в дещо 

спрощеному вигляді) можна представити на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема виникнення надзвичайної ситуації 

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 5] 

Серед усіх джерел НС в першу чергу необхідно відзначити джерела 

природних НС, такі як ендогенні небезпечні геофізичні явища (землетрус, 

виверження вулканів); екзогенні геологічні явища (лавини, селі, зсуви, карст 

тощо); морські і материкові гідрологічні небезпечні явища (цунамі, циклони, 

повені); гідрогеологічні небезпечні явища, пов'язані з рівнем ґрунтових вод; 

природні лісові, степові і торф'яні пожежі; інфекційні захворювання людей і 

сільськогосподарських тварин, епіфітотії. 

Природні явища і процеси можуть провокувати  природні лиха, через які 

щороку гине тисячі людей і утворюються величезні матеріальні збитки. Природні 

лиха являються складною сукупністю різних несприятливих і небезпечних 

природних явищ та процесів, які у науковій літературі поділяють на три групи: 

НПЯ, СЛ, природні катастрофи. Під НПЯ варто розуміти стихійну подію 

природного походження. У разі її настання виникають невеликі негативні 

наслідки для життєдіяльності людей і економіки країни в цілому. Так, 

враховуючи дослідження розвитку природних катастрофічних явищ на Землі, 

можна зробити висновок, що, незважаючи на науково-технічний прогрес, 

населення і техносфера не стали більш захищеними від природних небезпек. В 

останні роки кількість постраждалих людей в світі від руйнівних природних явищ 

збільшується щорічно на 8,6%, а жертв – на 4,3%. Економічні  втрати зростають в 

Об’єктОб’єкт 

Територія 

Ризики 

Зовнішні та внутрішні  чинники 

Інцидент Аварія Катастрофа 

Надзвичайна ситуація 
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середньому на 6% в рік. На сьогодні актуальним стає розуміння того, що 

природні катастрофи являються глобальною проблемою. Вона виступає 

джерелом глибоких гуманітарних потрясінь і є одним з найважливіших факторів, 

що визначають сталий розвиток економіки. До основних причин збереження і 

посилення природних НС можна віднести (рис. 2): 

Рис. 2. Основні причини збереження і посилення природних НС 

Джерело: складено автором на основі [ 2] 

До джерел техногенних НС відносяться: транспортні аварії, пожежі і вибухи 

в промисловому і житловому секторі; аварії з викидом небезпечних хімічних, 

радіоактивних та біологічно небезпечних речовин; обвалення будівель і споруд; 

аварії на енергетичних системах і об'єктах ЖКГ [5, с. 46]. 

Збільшення ризику виникнення в Україні  НС техногенного характеру 

пов’язано з тим, що в останні роки у найбільш розвинених галузях потенційно 

небезпечні об'єкти виробляють проектний ресурс на рівні 50-70%, іноді він 

являється передаварійним. У техногенній безпеці іншими спільними рисами 

неблагополуччя виступають: знижений рівень професійної підготовки персоналу 

підприємств промисловості, виробничої і технологічної дисципліни; технологічна 

Основні причини збереження і посилення природних НС 

збільшення антропогенного впливу на навколишнє природне середовище 

недоцільність розташування об'єктів економіки; розміщення людей у зонах, які 

становлять потенційну природну небезпеку 

недостатня ефективність і нерозвиненість систем моніторингу навколишнього 

природнього середовища 

ослаблення державних систем спостереження за природними процесами і 

явищами 

відсутність або поганий стан гідротехнічних, протизсувних, протиселевих та 

інших захисних інженерних споруд, а також захисних лісонасаджень 

недостатні обсяги і низькі темпи сейсмостійкого будівництва, зміцнення 

будівель і споруд в сейсмонебезпечних районах 

відсутність або недостатність кадастрів потенційно небезпечних районів 

(регулярно затоплюваних, особливо сейсмонебезпечних, селенебезпечних, 

лавонебезпечних, зсувних, цунамінебезпечних і ін.) 
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відсталість виробництва і низькі темпи впровадження безпечних технологій. 

Загалом показники ризику виникнення НС на потенційно небезпечних об'єктах в 

Україні перевищують показники прийнятних ризиків, досягнутих у світовій 

практиці. 

Крім цього, останнім часом почастішала реалізація терористичних загроз, які 

в першій половині XXI століття мають тенденції до наростання. В даний час все 

більш затребуваними є результати фундаментальних і прикладних робіт у сфері 

комплексного аналізу ризиків при НС природного і техногенного характеру. 

Зауважимо, що ризик – це ймовірність заподіяння шкоди життю або 

здоров'ю громадян, майну фізичних або юридичних осіб, державному або 

муніципальному майну, навколишньому середовищу. Ризик виникнення 

надзвичайної ситуації – ймовірність або частота виникнення джерела 

надзвичайної ситуації, яка визначається відповідними показниками ризику. 

В межах технократичної концепції природний і техногенний ризики 

вимірюються імовірною величиною втрат за певний проміжок часу. Завчасне 

передбачення (прогноз) ризику, виявлення факторів, що впливають, вжиття 

заходів щодо його зниження шляхом цілеспрямованої зміни цих факторів з 

урахуванням ефективності заходів, що вживаються складають управління 

ризиком. 

Різноманіття джерел висуває особливі вимоги до принципів управління 

ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Зокрема, науковець В. Гранатуров 

стверджує, що управління ризиком можна охарактеризувати як сукупність 

методів, прийомів та заходів, за допомогою яких відбувається  прогнозування 

настання ризикових подій і нейтралізація або зниження ступеня негативних 

наслідків настання таких подій [3, с. 12]. Під управлінням ризиком А. В. Бєлоусов 

розуміє цілеспрямований процес впливу на ситуацію. Ризик вважається 

прийнятним, якщо величини, які його характеризують (ймовірність виникнення 

несприятливих ситуацій і очікувані наслідки) настільки незначні, що заради 

одержуваної вигоди у вигляді матеріальних і соціальних благ людина і 

суспільство в цілому готові ними знехтувати. На його думку, управління ризиком 

має відбуватись згідно двох основних напрямків: постійному контролі ряду 

конкретних параметрів роботи небезпечних об'єктів, виявлення передумов до НС 

та прогнозування подальшого розвитку поточної ситуації; організації термінових 

превентивних заходів, які спрямовані на запобігання можливим аваріям на об'єкті 

або  пом'якшення  їх  тяжкості [1,  c. 228].  Науковці   А. Іванов,  С. Олейников  та  

С. Бочаров характеризують управління ризиками як процес прийняття та виконання 
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управлінських рішень, на основі яких відбувається компенсація майбутніх 

ризиків, зниження їх або перенесення, уникнення ризикованих дій [4, с. 24]. 

З метою управління ризиком зазвичай використовується підхід, заснований 

на суб'єктивних судженнях і який  ігнорує соціально-економічні аспекти, що 

значною мірою визначають рівень безпеки особистості та суспільства. Науковий 

підхід до прийняття рішень для сталого розвитку суспільства, тобто забезпечення 

безпеки людини і навколишнього середовища в умовах підвищення якості життя 

кожного індивідуума, вимагає зваженого і неупередженого мислення, 

заснованого на кількісному аналізі ризику і наслідків від прийнятих рішень. Такі 

рішення приймаються в рамках системи управління ризиком. Ефективне 

управління ризиками (вчасно, на постійній основі) передбачає культуру, 

процедури і структури, спрямовані на реалізацію потенційних можливостей при 

збереженні контролю над негативними факторами. 

Важливою складовою частиною цього управління має стати система 

управління ризиками НС (управління природною, техногенною безпекою 

населення). Управління ризиком надзвичайної ситуації – це скоординована 

діяльність з керівництва та управління організацією для зниження небезпеки 

надзвичайної ситуації з використанням цільових показників зниження ризику 

надзвичайної ситуації до допустимого або утримання ризику надзвичайної 

ситуації в установленому допустимому діапазоні. Для управління ризиками НС 

природного і  техногенного характеру необхідно розвивати систему: 

- моніторингу, аналізу ризику і прогнозування надзвичайних ситуацій як

основи діяльності щодо зниження ризиків НС; 

- попередження НС і механізми державного регулювання ризиків;

- ліквідації НС, включаючи оперативне реагування на НС, технічні засоби і

технології проведення аварійно-рятувальних робіт, першочергового 

життєзабезпечення і реабілітації постраждалого населення; 

- підготовки керівного складу органів управління, фахівців і населення у

сфері зниження ризиків і пом'якшення наслідків НС. 

На думку В.О. Мартиненко, здійснення управління ризиками надзвичайних 

ситуацій неможливе без визначення основних принципів, на яких вона має 

базуватися, а саме (рис. 3):  
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Рис. 3. Принципи управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

Джерело: складено автором на основі [ 6] 

Ризики виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру, з нашої точки зору, включають в себе синтез поглядів на управління, 

розглядаючи управління і як процес, і як функцію, і як відносини, що містить 

формулювання декількох вихідних принципів. 

1. Принцип цілісності при плануванні заходів щодо зниження ризиків НС –

дії, умови та заходи повинні бути спрямовані на досягнення однієї конкретно 

поставленої мети. 

2. Принцип системного підходу – територія, розташовані на ній об'єкти і

населення, яке там проживає повинні розглядатися як єдине ціле – система. 

3. Принцип стратегії при плануванні заходів щодо зниження ризиків –

мінімізації  кількості людських жертв. 

4. Принцип тактики при плануванні заходів щодо зниження ризиків –

мінімізації матеріальних збитків і шкоди навколишньому середовищу. 

5. Принцип екологічного імперативу – плановані заходи щодо зниження

ризиків виникнення НС повинні будуватися на мінімізації збитків, що  

завдаються навколишньому середовищу. 

6. Принцип пріоритету здоров'я людини – плановані заходи  щодо  зниження
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ризиків виникнення НС повинні будуватися на мінімізації збитку здоров'ю 

людини, що потрапила в НС. 

7.Принцип управління: ризик - витрати - вигода.

8.Принцип локального реагування – проведення  заходів та відповідальність

за їх наслідки лягають на місцеві органи влади; цей принцип не виключає 

підтримку державної  та регіональної влади. 

9. Принцип попередження і запобігання НС – ідентифікація, діагностика,

моніторинг і оцінка джерел небезпеки та пов'язаних з ними ризиків з подальшим 

можливим прогнозуванням і запобіганням НС – повинен  лежати в основі усіх 

планованих і здійснюваних заходів щодо зниження ризиків. 

10. Принцип усвідомленого вибору ризику – заходи із зниження ризиків

повинні будуватися на визнанні права людей і організацій йти на усвідомлене 

проживання та здійснення певних видів діяльності в умовах підвищеної 

небезпеки. 

Для вдосконалення системи управління ризиком виникнення НС природного 

та техногенного характеру можна також рекомендувати проведення набору як 

попередніх заходів, так і заходів, здійснюваних на постійній основі, наприклад: 

- зонування території за ступенем небезпеки;

- організація господарського освоєння території з урахуванням ризику

(зокрема, спорудження хімічних підприємств в найменш небезпечних для 

населення районах); 

- регулярний моніторинг небезпечних явищ;

- спорудження захисних засобів;

- оперативна протидія небезпечному явищу (всіма доступними заходами) з

боку адміністрації напередодні і під час його розвитку; 

- адекватна освіта, навчання та інформування населення.

Висновки. Таким чином, управління ризиками виникнення надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру має розглядатися як невід'ємна 

частина державної політики національної безпеки і соціально-економічного 

розвитку держави, однією з найважливіших функцій всіх органів виконавчої 

влади та суб'єктів господарювання і може здійснюватися на основі зазначених 

вище принципів, акумулюючи кращі досягнення людства у всіх сферах 

виробництва. 
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