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Вступ. Згідно із Законом України «Про основи 

національної безпеки України» на даний час основ-
ними потенційними загрозами для національної без-
пеки України в екологічній сфері є значне антропо-
генне порушення і техногенна перевантаженість те-
риторії України, зростання ризиків виникнення над-

звичайних ситуацій техногенного та природного ха-
рактерів. 

Основними напрямками державної політики з 
питань національної безпеки, у тому числі в еколо-
гічній сфері, є зосередження діяльності всіх відпові-
дальних державних установ на прогнозуванні, своє-
часному виявленні, упередженні і нейтралізації зов-
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нішніх і внутрішніх загроз національній безпеці. До 
внутрішніх загроз екологічній безпеці України від-
носять сейсмічні явища природного та техногенного 
походження як можливі чинники виникнення аварій 
на об’єктах що мають потенційну екологічну небез-
пеку [1].  

Однією зі складових якісного управління еколо-
гічною безпекою є інформаційне забезпечення про 
стан підконтрольних середовищ і потенційно-
небезпечних об’єктів із метою своєчасного виявлен-
ня джерел загроз, які здатні призвести до реалізації 
загрози і появи в навколишньому середовищі вра-
жаючих факторів [2]. 

Інформаційне забезпечення екологічної безпеки 
здійснюється за результатами моніторингу джерел з 
потенційними загрозами екологічній безпеці 
(ДПЗЕБ). Тому є актуальним завдання розширення 
можливості системи моніторингу ДПЗЕБ за рахунок 
використання нових методів моніторингу. 

Аналіз попередніх досліджень. Одним із мето-
дів дистанційного моніторингу ДПЗЕБ є сейсміч-
ний. Сейсмічні хвилі, викликані вибухом або земле-
трусом, є пружнними коливаннями і розповсюджу-
ються з великою швидкістю на значні відстані [3, 4]. 
Основними перевагами сейсмічного методу моніто-
рингу є висока оперативність встановлення факту 
сейсмічної події, визначити природу сейсмічного 
джерела оцінити її параметри, та наслідки, а також 
можливість проведення дистанційного моніторингу 
підконтрольних об’єктів чи районів. 

Станом на 1  січня 2010 року в Україні функціо-
нує понад 1,5 тис. вибухо- та пожежонебезпечних 
об’єктів,  на яких зосереджено близько 13 млн.  тонн 
твердих і рідких вибухо- та пожежонебезпечних ре-
човин. Функціонування значної кількості нафто- і 
газопереробних підприємств, розгалуженої мережі 
нафто-, газопроводів та експлуатація нафто- і газоп-
ромислів, вугільних шахт підвищує ризик чинників 
екологічної небезпеки у центральних, східних і пів-
денних регіонах України. 

Крім того,  в Україні також є сейсмоактивні зо-
ни – Закарпаття та Крим, осередки землетрусів в 
яких становлять реальну потенційну загрозу для пе-
рерахованих об’єктів [5, 6]. При цьому, територія 
південно-західної частини України піддається під-
вищеному сейсмічному впливу від землетрусів із 
сейсмоактивної зони Вранча в Румунських Карпа-
тах. У сейсмочутливих районах України, де можли-
ва інтенсивність коливань ґрунту на поверхні землі 
внаслідок потужного землетрусу з осередком у зоні 
Вранча може становити 6 – 8 балів за шкалою MSK-
64, проживає майже 11 млн. населення і знаходиться 
біля 300 хімічних і пожежонебезпечних об’єктів, гу-
ста мережа газо-  і нафтопроводів,  гідроспоруди та 
інші об’єкти з потенційною екологічною небезпе-
кою. 

Інший вид сейсмічної активності є наслідком ак-
тивної техногенної діяльності. Доказано, що однією 
з причин ініціювання землетрусів є створення та 
функціонування великих водосховищ. Добування 

корисних копалин (кам’яного вугілля, солі, бокситів 
та ін.) супроводжується гірськими ударами, які ге-
нерують слабкі місцеві землетруси з осередками 
безпосередньо в зонах вироблення. Завдяки невели-
кій глибині осередку спостерігається найбільша ін-
тенсивність в епіцентрі. Такі землетруси інколи ви-
никають навіть в асейсмічних районах на старих ви-
роблених родовищах. До даного класу землетрусів 
належать землетруси поблизу м. Кривий Ріг Дніп-
ропетровської обл., що були зафіксовані 
25.12.2007р. і 13.06.2010 р. 

Важливо також ураховувати фактори вторинної 
сейсмічної небезпеки, пов’язані з аваріями та руй-
нуванням техногенно-небезпечних об’єктів унаслі-
док потужних землетрусів, що може призвести до 
надзвичайних екологічних ситуацій. Існує достатньо 
підстав стверджувати, що низка техногенних аварій 
та катастроф на різних об’єктах господарювання, у 
тому числі і на Чорнобильський АЕС [7], могли від-
бутися внаслідок локальних сейсмічних подій.  

Наведені обставини обумовлюють актуальність 
дослідження умов забезпечення екологічної безпеки 
залежно від можливих впливів сейсмічних чинників 
природного та техногенного походження. Ефектив-
ність системи управління екологічною безпекою за-
лежить від оперативності отримання інформації про 
можливість та факт сейсмічної події, оцінки її пара-
метрів, про її природу події та можливі наслідки. 

Одна з установ в Україні,  яка здійснює непере-
рвний контроль технічними засобами за сейсмічною 
обстановкою та за іншими геофізичними явищами 
на території України та суміжних держав є Голов-
ний центр спеціального контролю (ГЦСК) Націона-
льного космічного агентства України (НКАУ). 

Мета роботи. Визначення можливостей мережі 
сейсмічних спостережень Головного центру спеціа-
льного контролю щодо інформаційного забезпечен-
ня екологічної безпеки як підсистеми моніторингу 
джерел що мають потенційну загрозу екологічній 
безпеці України. 

Матеріал і результати досліджень. Інформа-
ційне забезпечення екологічної безпеки про сейсмі-
чну обстановку на території України та суміжних 
держав здійснюється Єдиною державною системою 
управління з реагування на надзвичайні ситуації те-
хногенного і природного характеру та Урядовою ін-
формаційною аналітичною системою з питань над-
звичайних ситуацій, яка, в свою чергу, отримує від 
Національної системи сейсмічних спостережень 
(НССС) інформацію про можливість, факт і наслід-
ки землетрусів з осередками у ближній зоні. 

НССС була утворена Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11 вересня 1995 року №728, з 
метою підвищення безпеки проживання населення 
та безпеки експлуатації виробничих фондів у сейс-
монебезпечних регіонах країни, а також здійснення 
контролю за дотриманням вимог міжнародних дого-
ворів України про обмеження та заборону випробу-
вань ядерної зброї.  
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Основні напрямки функціонування НССС безпо-
середньо пов’язані з вирішенням наступних завдань: 
складання прогнозів землетрусів на основі прове-
дення сейсмічних спостережень і аналізу їх резуль-
татів; оперативне визначення місця, часу і інших па-
раметрів землетрусів та інших геофізичних явищ, 
включаючи ядерні вибухи на іноземних випробува-
льних полігонах.  

Одним з інформаційних підрозділів Національ-
ної системи сейсмічних спостережень є Національне 
космічне агентство України (НКАУ), в складі якого 
Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) ви-
конує задачі, пов’язані з контролем геофізичної об-
становки. При цьому ГЦСК у рамках функціонуван-
ня НССС здійснює: 
– контроль сейсмічної обстановки та інших геофі-
зичних явищ на території України, а також на всій 
Земній кулі; 

– контроль радіаційної обстановки в пунктах дисло-
кації об'єктів спеціального контролю; 

– супроводження банку даних геофізичних спосте-
режень та забезпечує його взаємодію з Національ-
ним центром даних НССС; 
– оперативне забезпечення через Національний 
центр даних НССС, МНС і геофізичну службу Наці-
ональної академії наук інформацією про місце і час 
землетрусів з інтенсивністю три і більше балів на 
території України та 6 і більше балів за її межами; 
– участь спільно з НАН України у вирішенні за-
вдань прогнозування землетрусів, а також у ство-
ренні регіональних сейсмологічних мереж для за-
безпечення робіт стосовно короткотермінових про-
гнозів землетрусів і ін. 

 Одним із основних інформаційних сегментів 
ГЦСК є мережа сейсмічних спостережень (МСС) 
(рис. 1), яка включає  трикомпонентні установки 
(ТКУ) і систему сейсмічного групування (ССГ). 

Рисунок 1 – Мережа сейсмічних спостережень ГЦСК 
 

При обробці вимірювальних даних отримуваних 
за допомогою ТКУ вирішуються наступні задачі: 
– виявлення факту наявності сейсмічного сигналу та 
оцінки часу вступу сейсмічної хвилі; 
– визначення координат сейсмічного джерела та 
оцінки його параметрів; 
– ідентифікація природи сейсмічного джерела.  

ССГ представляє собою автоматизований ком-
плекс апаратури сейсмічного групування (АКАСГ), 
яка включена до первинної мережі сейсмічних стан-
цій Міжнародної системи моніторингу як станція 
PS45. 

Сучасна апаратура реєстрації сейсмічних коли-
вань дозволяє виявляти сейсмічні сигнали, визнача-
ти осередки сейсмічних джерел, проводити іденти-
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фікацію природи сейсмічної події – вибух або зем-
летрус, оцінювати її параметри та можливі наслідки.  

На рис. 2 приведено приклади сигналограм, заре-
єстрованих сейсмічними засобами ГЦСК, від подій 
природного та техногенного походження, які відбу-
лися на території України та суміжних держав. 

Для використання МСС ГЦСК як елемента дер-
жавної системи моніторингу надзвичайних подій 
(НП) необхідно визначити показники функціональ-
ної ефективності у забезпеченні рішення завдань, 
пов’язаних із моніторингом НП [1]. Для МСС пока-
зниками функціональної ефективності є час отри-
мання інформації про НП, точність визначення її 
параметрів (час події, потужність, місцеположення 
осередку) та мінімального енергетичного класу 
(тротиловий еквівалент для вибухів та інтенсивність 
для землетрусів), сигнал від якої може бути зареєст-
рований технічними засобами сейсмічного методу 
МСС. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 2 – Сейсмічні сигнали: а – вибух на ма-
гістральному газопроводі «Уренгой-Помари-
Ужгород» 7.05.2008р., Київська обл.; б – вибух на 
нафтовій свердловині 22.09.2008 р. Краснодарський 
край, Росія; в – землетрус у Дніпропетровській обл. 
13.06.2010 р.; г – зареєстрований  в Україні 
25.04.2009 р. землетрус від осередку на території 
Румунії. 

 
Обробка вимірювальних даних, отримуваних за 

допомогою трикомпонентної установки в ГЦСК 
здійснюється в ручному та автоматичному режимі.  
Ручній обробці оператором підлягають дані реєст-
рації трикомпонентною установкою на всіх пунктах 
сейсмічних спостережень ГЦСК. 

Залежно від характеру та форми запису здійсню-
ється визначення: 

– хвиль ( P, S, Lq, LR); 
– параметрів сейсмічних сигналів; 
– епіцентральної відстані (D), визначення азиму-

ту на епіцентр (α), часу землетрусу в джерелі (tдж) та 
глибини гіпоцентру сейсмічного джерела (H); 

– магнітуди сейсмічного джерела (mp). 
У результаті візуального аналізу запису сейсміч-

ного сигналу визначаються вступи, які за динаміч-

ними характеристиками можуть бути віднесені до 
хвиль P, S, Lq, LR.  

Магнітуда сейсмічної події з осередком у ближ-
ній зоні, розраховується за допомогою поздовжніх 
хвиль – Р як 

        Kfp
pT

pA
pm +°D+= )(maxlg ,        (1) 

де Apmax – зміщення, яке відповідає максималь-
ній амплітуді хвилі Р (мкм); 

     Тр – період, який відповідає максимальній ам-
плітуді хвилі Р (с); 

     fp (D°) – коефіцієнт калібрувальної кривої, 
який залежить від епіцентральної відстані (D – в 
градусах; 1° відповідає 111,1 км); 

     К – приведений коефіцієнт (К=0,2 для корот-
коперіодних каналів і К = 0,1 для довгоперіодних 
каналів). 

На рис. 3 приведено результати опрацювання 
оператором сигналу від землетрусу з осередком у 
сейсмоактивній зоні Вранча, якій відбувся 
6.09.2008 р., з магнітудою mp=4,5. Визначаються рі-
зниця вступів відносно часу вступу хвилі Р. 

 

 
Рисунок 3 – Приклад опрацювання сигналограми 

оператором. 
 
Для уточнення епіцентральної відстані викорис-

товують годограф (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Годограф сейсмічних хвиль для 
ближньої зони 

 
Залежність мінімальної магнітуди Аm=2 мм сейс-

мічної події, сигнал від якої може бути виявлений 
оператором у ручному режимі, від відстані між пун-
ктом спостереження та осередком сейсмічного дже-
рела наведено на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Залежність магнітуди сейсмічної    

події від відстані 
 
Враховуючи особливості реальної конфігурації 

мережі сейсмічних спостережень ГЦСК (рис. 2), 
особливостей кінематичних характеристик складо-
вих сейсмічних сигналів, процесу обробки вимірю-
вальних даних і визначення параметрів сейсмічної 
події, час отримання вимірювальних даних сейсміч-
ного методу для МСС ГЦСК складає для централь-
них, західних і південних районів до 3 хвилин, для 
східних районів від 3 до 5,5 хвилин.  

Мінімальний енергетичний клас сейсмічної по-
дії, що може бути зареєстровано МСС ГЦСК скла-
дає М=1–2 для центральних, західних і південних 
районів і  М=2,5–3 для східних районів України. 

Висновки. 
1. Використання МСС ГЦСК як підсистеми мо-

ніторингу джерел потенційних загроз екологічній 
безпеці України дозволяє оперативно забезпечувати 
систему управління екологічною безпекою інфор-
мацією про можливість і факт небезпечної сейсміч-
ної події природного чи техногенного походження, 
параметри цієї події, її природу та можливі екологі-
чні наслідки. 

2. Перспективами розвитку ГЦСК є розширення 
та вдосконалення мережі пунктів спостереження, 
розвиток та удосконалення методичних та алгорит-
мічних засобів для проведення комплексної обробки 
вимірювальних даних сейсмічного методу з метою 
оперативного надання висновків про можливу небе-
зпечну екологічну подію. 
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