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Анотація. В роботі проведений аналіз існуючих методів і систем 

прогнозування сходження лавин. Встановлено, що вони не відповідають 

вимогам сьогодення. Проведені дослідження дають підстави стверджувати, 

що перспективним напрямком розроблення сучасних систем моніторингу 

стану снігового покриття в горах і виявлення небезпеки сходження лавин є 

побудова таких систем на базі спеціалізованих комп’ютерних мереж, які 

дозволять усунути виявлені недоліки в існуючих системах. 
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Вступ. 

Снігові лавини несуть загрозу життю людей та об’єктам інфраструктури. 

Виникнення лавин можливе у всіх гірських районах світу.  

В середньому в рік в світі від лавин гине близько 350 чоловік [1]. 

В зв’язку з вищевказаним, прогнозування лавин є актуальною науковою 

проблемою, вирішення якої дозволить усунути або зменшити негативні 

наслідки сходження лавин. 



Основний текст. 

В даний час використовується багато методів визначення виникнення 

лавинної небезпеки. Один із найпростіших методів – це так званий “тест 

лопатою”. Він передбачає вирізання блоку в сніжному масиві. Напруга, 

необхідна для відриву вирізаного снігу – це суб'єктивний показник стійкості. За 

результатами досліду експерти роблять висновок про рівень небезпеки 

сходження лавин. Коли сніг дуже хиткий, слабкий шар відривається негайно, як 

тільки вирізаються всі чотири грані блоку. Якщо ж шар залишається на місці, 

то сприяти його відділенню можна, штовхаючи блок лопатою вниз по схилу [2-

3]. Даний метод має ряд недоліків: можливий фактор “людської помилки”, 

необхідно затратити багато часу на проведення аналізу, не можливе 

впровадження даного методу в автоматизовані інформаційні системи.  

У горах Кавказу експлуатується система аналізу снігового масиву  SPA 

(Snow Pack Analysing System),  яка визначає глибину снігу, щільність снігу, 

температуру та вітер. Принцип датчиків заснований на вимірюванні часу 

проходження ультразвукового сигналу між датчиком і поверхнею снігу. 

Реалізована функція автоматичної температурної компенсації. Можливе 

вимірювання діелектричної проникності [4]. Недоліками даної системи є низька 

стійкість до руйнування, обмеження на область використання (підніжжя гір), 

необхідність заміни батарей через невеликі періоди часу. 

В Швейцарському інституті сніголавинних досліджень розроблені 

нейромережі DAVOS і MODUL для експертних систем прогнозування лавинної 

небезпеки. Обидві моделі використовують типове програмне забезпечення для 

індуктивного автоматичного прийняття рішень COGENSYSТМ. На 

початковому етапі експерт “навчає” програму вводячи приклади. Програма 

обчислює на основі спостереження за рішенням наставника логічне значення 

кожного вхідного параметра. Залежно від ступеня впливу параметрам 

присвоюється значення від 1 до 100. Це значення безперервно модифікується в 

процесі надходження нової інформації. При зіткненні з новою (неописаною) 

ситуацією програма шукає в базі даних схожі ситуації. Кожному набору даних, 



що відповідає поточній метеорологічній ситуації, визначається відповідний 

йому ступінь лавинної небезпеки. На виході програма видає судження про 

ступінь лавинної небезпеки відповідно до Європейської шкали лавинної 

небезпеки. Додатково визначається рівень значимості прогнозу - індикатор 

впевненості програми в правильності результату. Різниця між нейромережами 

полягає в тому, що DAVOS використовує тільки виміряні значення (до 13 

параметрів), а MODUL оцінює 30 параметрів, які послідовно розраховуються 

програмою [5]. Недоліки систем прогнозування лавинної небезпеки на базі 

нейромереж DAVOS та MODUL полягають в тому, що прогнози 

підтверджуються для останніх модифікацій моделі DAVOS тільки в 60% 

випадків, а для моделі MODUL в 75% випадків прогнозування. 

Зростання виробництва мікропроцесорних пристроїв, зменшення їх 

розмірів, собівартості, підвищення продуктивності і надійності створили умови 

для їх ефективного використання в різних автоматизованих системах [6]. 

Сьогодні спеціалізовані комп’ютерні мережі використовуються в 

більшості сфер діяльності людини [7-15]. 

Наявність на ринку різних спеціалізованих комп'ютерних мереж дозволяє 

вирішити технічні завдання практично будь-якої складності. Тому, в більшості 

випадків, для підприємств, комерційних компаній, державних і некомерційних 

організацій практично повністю втратили сенс власні розробки в цій галузі. 

Спроба заощадити кошти за рахунок внутрішніх ресурсів, в більшості випадків, 

обертається створенням громіздких, ненадійних, несумісних і дорогих в 

обслуговуванні систем управління і контролю [16].  

Висновки. 

Були досліджені існуючі методи і системи прогнозування сходження 

лавин. Встановлено, що вони мають ряд недоліків, які не дозволяють їм 

виконувати покладені на них функції у відповідності з вимогами сьогодення. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що перспективним 

напрямком розроблення сучасних систем моніторингу стану снігового покриття 

в горах і виявлення небезпеки сходження лавин є побудова таких систем на базі 



спеціалізованих комп’ютерних мереж, які дозволять усунути виявлені недоліки 

в існуючих системах.  
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Abstract. 

The paper analyzed, which revealed that the existing methods and systems of forecasting 
avalanches do not meet the requirements of today. The studies conducted give reason to believe that 
perspective direction of development of modern monitoring systems of the state of the snow cover in 
the mountains and danger detection of avalanching is building such systems based on specialized 
networks that will resolve identified deficiencies in the existing system. 

Key words: avalanches, avalanche danger, forecasting, specialized computer network, 
fieldbus. 
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