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Дослідження проблеми прогнозування безпорядків на стадіонах в процесі 

проведення спортивних міроприємств, при масовому скупченні людей 

(глядачів), особливо при проведенні футбольних матчів, необхідно віднести до 

специфіки класу об‘єктів прийняття рішень (ОПР) із значними обмеженнями та 

невизначеністю [1]. Досліджуємий клас ОПР характеризується наступними 

обмеженнями, що відтворюють умови розглянутої невизначеності в процесі 

прийняття рішень при неповних імовірних даних: 

 інформація про ОПР відома з деякою імовірністю; 

 неявно задані цільові критерії і невідомо, які, у якій кількості та як 

вибрати характеристики ОПР щодо цільових настанов для прийняття 

рішень; 

 неможливо визначити категорію чи ідентифікувати клас ОПР; 

 дані різнотипні, не всі точні і які надходять не в повному обсязі з 

різних джерел; 

 шукане правило прийняття рішень не можна визначити регулярними 

чисельними методами і т. д. 

Виходячи із вище вказаного, розв‘язок проблеми прогнозування 

безпорядків на стадіонах можна отримати шляхом залучення креативних 

технологій в управлінні проектами дослідження прогнозу поведінки глядачів 

(натовпу) та SH- моделей їх реалізації [2]. 

Формально SH-модель можна представити у вигляді залежності: 
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де: D - кінцева множина символів зовнішнього алфавіту;  

Q - кінцева множина станів SH-моделі;  

 - початковий та кінцевий стани, ; 

P - програма, 

; 

М - пам‘ять; 

G - конфігурація апаратних засобів моделей, 

, 

де: Х - множина елементарних перетворювачів; 

U - множина між з‘єднань.  

В основу прогнозної моделі ми закладаємо розробку проекту системи 

спостереження за поведінковою характеристикою глядачів (натовпу) при 

проведенні футбольного матчу. 

Таким чином проблему прогнозування безпорядків на стадіоні ми 

пропонуємо розв‘язати як проект, що вимагає стадії дослідження змін 

динамічних, частотних та часових характеристик звукових коливань із 

використанням SH - комп‘ютерних технологій. 

Отже, фізичним об‘єктом в реалізації проекту прогнозу емоційного стану 

натовпу є потужне поле пружних коливань звукового діапазону, що утворює 

відповідне хвильове поле. Хвильове поле у повітряному просторі доповнюється 

полем пружних коливань в конструкціях трибун. 

Залежність характеристик хвильового поля від степеня емоційного 

збудження натовпу (глядачів) очевидна. Отримати точні кількісні значення 

таких характеристик можна шляхом реалізації проекту та формуванні його 

генетичного коду. 

Схему генетичного коду проекту прогнозування безпорядків на стадіонах 

можна представити у вигляді модель-схеми (див. рис. 1) [3]. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель-схема формування генетичного коду проекту 
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