
semiconductor element possessing a great T-induced shift of fundamental optical 
absorption edge combined with relatively small or even negligible under-margin 
radiation sensitivity.

In this work we report on the possibility of application of chalcogenide glassy 
semiconductors of Ge-As-Se family as active media for T-measuring FBOS. 
Temperature and radiation-induced changes of optical transmission in the fundamental 
optical absorption edge region was studied. Quasi-linear temperature dependences of 
the optical characteristics were observed through the whole investigated range of 
temperatures (from the room temperature to the glass transition temperature). 
Additionally, negligible radiation-induced changes were recorded.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ 
ДОСТАВКИ РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ДО МІСЦЬ ВИНИКНЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Сучасні процеси глобалізації в ринковій економіці особливо у сьогодення 
стимулюють розвиток сфер виробничих та соціальних послуг. Це все призводить 
до урбанізації адміністративно територіальних одиниць в мегаполіси. Така 
динаміка причинила зростання масштабів виникнення надзвичайних ситуацій 
(далі НС). Згідно [1] основною проблемою забезпечення ефективної ліквідації НС 
є оперативна доставка особового складу на місце виникнення НС у найкоротший 
термін.

Така проблема є актуальною оскільки потребує розроблення оперативної 
документації з вказанням найкоротших маршрутів слідування оперативно- 
рятувальних підрозділів.

Зосередження сил та засобів за мінімальні терміни залежить від 
правильності вибору маршрутів слідування. Основні принципи базуються з 
урахуванням найменшого шляху слідування Lmtn та максимально можлива 
допустима швидкість Vmax , на якому забезпечується мінімальний час прибуття 
підрозділів на НС.

Часто виникають два і більше вибори маршруту слідування, де необхідно 
вибрати оптимальний [2].

При виборі маршруту слідування з точки А в точку Б необхідно керуватися 
економією часу з наявною швидкістю на ділянках дороги. Час слідування 
визначаємо за формулою:
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(1)
де, Ьо = Ьз + Ь4 + Ь5 + Ьб -  протяжність маршруту від точки А до В по звичайним 
дорогам; Ьі, Ь2 -  відповідні ділянки маршрутів, шо ведуть до швидкісної ділянки 

VI -  швидкість на ділянці л’о -  швидкість на ділянках Ьо, Ьі, Ь2 .

Швидкості на ділянках Ьі, Ь2 можуть бути різними при чому в дужках 
формули (1) приймається середнє арифметичне значення швидкості на Ьі, Ь2 . 

Формула (1) має сенс лише при умові: Ьо<Ьі+ Ь +Ь2;
При наявності певної кількості можливих маршрутів виникає проблема 

вибору оптимального маршруту слідування підрозділу до місця виникнення Н.С. 
Для початку побудуємо модель можливого маршруту слідування.

Позначимо через ёу відстань між суміжними вузлами і та у, а Ц  
найкоротшу відстань між першим та у-тим вузлами. Згідно методу Беллмана 
запишемо основне функціональне рівняння динамічного програмування (принцип 
оптимальності) [3]:

Ц  = тіп{ Ці + ёу: і= 1 ,...^-1}^ =1,...,9.

Рис. 1. Умовна схема можливих маршрутів слідування 
з точки А (ДПРЧ), до точки В (НС)

Рис. 2. Умовна схема можливих маршрутів слідування з 
точки А (ДПРЧ) до точки В (НС)
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Знайдемо поетапно Uj.
1. Ua = 0;
2. Uc = UA+dAC = 0 + 6 = 6; Ud = UA+dAD = 0 + 4 = 4;
3. Uf =min {UA+dAF; Uc+dcF; UD+dDF;} = min {0+7; 6+3; 4+2;}= 6;
4. Ue = Uc+dcE = 6 + 2 = 8; Ug = UD+dDG = 4 + 1 = 5;
5. Ui =min {UE+dEi; UF+dFi;} = min {8+2; 6+5;}= 10;
6. Uh =min {UD+dDH; UF+dFH; UG+dGH;} = min {4+2; 6+2; 5+1;}= 6;
7. Ub =min {Ui+diB; UF+dm; UH+dHB;} = min {10+2; 6+8; 6+5;}= 11;
Отримано мінімальну відстань між точками А та В, яка відповідає

найкоротшому маршрутам: A-D-G-H-B або A-D-G-H-B. В нашому випадку нам 
підходить як перший так і другий варіанти найкоротших маршрутів. Необхідно 
зауважити: при умові вибору між найкоротшими варіантами маршрутів перевагу 
надаємо тому, в якому найменше перехресть.

При наявності великої кількості об’єктів, а також наявних складних за 
маршрутом слідування напрямків процес визначення оптимального маршруту 
слідування є досить тривалим та трудомістким процесом та вимагає залучення 
великої кількості людей та часу. Тому альтернативним рішення є використання 
ЕОМ.

Висновок: визначення оптимальних маршрутів слідування підрозділів до 
місць виникнення НС на об’єктах допоможе мінімізувати час слідування на 
пожежу та відіграє важливе значення при розробці оперативної документації та 
проведені пожежно-технічних рішень.
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Глобальна інформатизація суспільства й реалії сьогодення висувають нові 
вимоги до рівня підготовки курсантів і студентів вищих навчальних закладів
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