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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ 

НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 
 

Запропоновано структуру побудови комбінованого димового-теплового  пожежного 
сповіщувача на основі теорії нечіткої логіки. Розроблено нечіткий регулятор для даного 
пожежного сповіщувача та сформульовано для нього базу правил. Даний пожежний сповіщувач 
забезпечує високу точність, надійність та працездатність, що, своєю чергою, дозволяє виявляти 
пожежу на ранній стадії, поки вона ще не досягла небезпечного рівня.  
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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві величезна увага 

приділяється створенню систем протипожежного захисту об'єктів, які 

призначені для захисту життя людей і матеріальних цінностей від вогню. Серед 

числа таких систем є система пожежної сигналізації. Нові технологічні рішення 

дозволили на декілька порядків підвищити надійність елементів системи 

пожежної сигналізації. Структура пожежної сигналізації і функції окремих її 

елементів розглянуті в [1, 2]. Однак функції, які покладаються на окремі 

елементи сигналізації є умовними. Вони весь час змінюються і 

перерозподіляються. Так в ДСТУ EN54-1:2003 [2] говориться, що рішення про 

видання сигналу про пожежу або про вмикання автоматичних засобів 

протипожежного захисту може прийматися самим  сповіщувачем. 

Основну роль при створенні професійних систем пожежної сигналізації 

відіграють пожежні сповіщувачі (ПС). Від якості їх роботи залежить ефективне 

функціонування в цілому усієї системи. До них, як і до всієї системи, 

висувається ряд вимог. ПС повинні інформувати про пожежу на ранній стадії її 

розвитку, коли вона ще не встигла досягнути значних меж, що дозволяє 

своєчасно прийняти рішення щодо ліквідації пожежі і евакуації людей. Також 

важливо забезпечити виключення помилкового спрацювання ПС. Він повинен 

правильно ідентифікувати зміни параметрів в контрольованому середовищі. На 



практиці помилкове спрацювання ПС тягне за собою евакуацію людей, приїзд 

пожежного розрахунку, а це в свою чергу матеріальні затрати. З такими 

завданнями сьогодні добре справляються інтелектуальні багатоканальні ПС. Їх 

ще називають мультисенсорними. В своїй будові вони мають різні давачі 

виявлення пожежі, але схема обробки інформації в них одна, тобто вони 

працюють по одному розробленому алгоритму. Такі ПС дають змогу значно 

знизити помилкове спрацювання системи пожежної сигналізації. У будь-якому 

випадку, сповіщувачі, що реагують на два, або більше чинники пожежі, є 

ефективнішими в порівнянні із тими, що реагують на один фактор пожежі. 

Однак, елементна база і алгоритм обробки інформації є досить складними. 

Аналіз останніх досліджень. Якісне поліпшення характеристик ПС 

одержано при сумісній обробці інформації в цифровому вигляді за різними 

каналами. Інтелектуальні мультисенсорні ПС на базі спеціалізованих 

процесорів забезпечують вимірювання поточних значень контрольованих 

факторів в широких межах, що дозволяє реалізувати складнішу і ефективнішу 

логіку роботи. Наприклад, сигнал "Пожежа" може формуватися досягши певної 

середньовагової сумарної величини декількох факторів ще до того моменту, 

коли який-небудь з факторів окремо досягне порогового значення. Так, в 

інтелектуальному димовому-тепловому ПС проводиться вимірювання величини 

питомої оптичної щільності диму і швидкості підвищення температури у 

відносних одиницях. Навіть за наявності порівняно невеликої оптичної 

щільності диму, підвищення температури з швидкістю декілька градусів в 

хвилину із високою вірогідністю відповідає пожежонебезпечній ситуації. Дана 

логіка роботи комбінованого ПС дозволяє значно скоротити час виявлення 

займання, яке супроводжується одночасно декількома факторами, і підвищити 

здатність виявлення "швидких" пожеж. У комбінованому ПС з оптичним 

димовим каналом використання інформації по тепловому каналу забезпечує 

збільшення чутливості по "чорних" димах, наприклад, при горінні пластика, 

ізоляції кабелю, ЛЗР і т.д., до рівня димового іонізаційного сповіщувача. 

Прикладами таких інтелектуальних сповіщувачів є комбіновані пожежні 



сповіщувачі неадресні ИП212/101-4-A1R "ПРОФИ-ОТ" і адресні ИП212/101-

3А-A1R "ЛЕОНАРДО-ОТ" [3]. 

В принципі роботи комбінованих ПС закладений математичний апарат на 

основі традиційної алгебра-логіки, так звана Бульова алгебра. Їх ще називають 

інтелектуальними ПС. Однак, вони ще повністю не наділені інтелектом.  

Під сучасним трактуванням словосполучення «інтелектуальні ПС», слід 

розуміти сповіщувачі, де є вже закладений інтелект - набутий людський досвід, 

а це дозволяє зробити теорія нечітких множин (нечітка логіка), або навіть з 

застосуванням нейронних мереж [4, 5]. Мета побудови інтелектуальних 

пожежних сповіщувачів – це скорочення часу виявлення пожежонебезпечної 

ситуації без помилкових спрацювань, тобто підвищення чутливості 

сповіщувачів при зниженні ймовірності помилкових спрацювань. В роботі [6] 

був розроблений одноканальний (тепловий) ПС з використанням нечіткої 

логіки. Для нього було синтезовано нечіткий регулятор та сформульовано базу 

правил. Даний ПС, як показали дослідження на математичній моделі, 

забезпечив високу точність, надійність та працездатність, що, своєю чергою, 

дозволило виявляти пожежу на ранній стадії, поки вона ще не досягла 

небезпечного рівня. Великі можливості інтелектуалізації, в порівнянні з 

одноканальними сповіщувачами, мають комбіновані сповіщувачі, в яких 

обробляється більший об'єм інформації, однак в них значно ускладнюється база 

правил, за якою обробляється отримана інформація. 

 Постановка завдання. Дані тези присвячені побудові комбінованого 

димового-теплового пожежного сповіщувачав з використанням нечіткої логіки, 

що забезпечить високу точність, надійність та працездатність і, тим самим, 

правильне прийняття рішення щодо стану, який складається на об’єкті. 

Вирішення проблеми. Для того, щоб забезпечити високу точність, 

надійність та працездатність сповіщувача і, тим самим, правильне прийняття 

рішення щодо стану, який складається на об’єкті, необхідно синтезувати 

неадаптивний нечіткий регулятор [4, 5]. 



Даний нечіткий регулятор повинен включати в себе блок підготовки 

вхідної інформації, що перетворює вхідні сигнали в сигнали з необхідними 

параметрами, які в подальшому використовуються для його роботи. Він також 

може включати диференціальний вхід, якщо такого не передбачено. 

Синтез нечіткого регулятора здійснюється за наступним алгоритмом: 

1. Проведення аналізу. На цьому етапі встановлюється структура ПС та 

вхідні і вихідні величини нечіткого регулятора. Обирається одна з найбільш 

стабільних та простих для настроювання структур. Вхідними величинами 

нечіткого регулятора є температура t0, похідна температури t0' і інтенсивність 

світлового потоку Ф, що відбивається від частинок диму і падає на фотодіод 

(оптична щільність диму). Якщо за принципом реагування тепловий канал 

сповіщувача є максимальним, то сигнал похідної можна визначити блоком 

підготовки вхідної інформації. Вихідною величиною нечіткого регулятора є 

сигнал, який в поєднанні з вихідним сигналом відомих схем реалізації теплових 

пожежних сповіщувачів повинен дати інформацію щодо стану, який 

складається на об’єкті. 

2. Встановлення алгоритмічних ступенів свободи. На цьому етапі 

здійснюється визначення основних властивостей нечіткого блока. 

Рекомендується використати найбільш популярний метод дефаззифікації  - 

гравітаційний (centroid) [4, 5]. 

3. Встановлення параметричних ступенів свободи. Цей етап є 

центральним в усьому процесі проектуванні і його можна розподілити на такі 

кроки: 

• встановлення можливих інтервалів зміни вхідних та вихідних величин;  

• встановлення лінгвістичних термінів та їх функцій приналежності для 

всіх лінгвістичних змінних.; 

• складання бази правил (правила, з яких формується база правил, 

складаються на основі інтуїтивних знань експертів. В нашому випадку, 

як експертні знання, можуть використовуватися результати аналізу 



процесів, що були отримані при аналізі роботи звичайних сповіщувачів. 

Деякі правила можуть бути уточненими після моделювання). 

4. Моделювання спроектованого ПС. На цьому етапі відбувається 

перевірка розробленого нечіткого регулятора. У випадку, якщо результати 

моделювання є незадовільними, потрібно змінити певні параметри нечіткого 

регулятора. 

Висновки. В даних тезах запропоновано побудувати комбінований 

димовий-тепловий ПС на основі теорії нечіткої логіки. Розглянуто алгоритм 

побудови нечіткого регулятора для даного сповіщувача та сформульовано для 

нього базу правил. В подальшому необхідно провести математичне 

моделювання та експериментальні дослідження запропонованого ПС. 
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Розроблено нечіткий регулятор для пожежного сповіщувача та 
сформульовано для нього базу правил. Даний пожежний сповіщувач забезпечує 
високу точність, надійність та працездатність, що, своєю чергою, дозволяє 
виявляти пожежу на ранній стадії, поки вона ще не встигла досягнути 
небезпечного рівня. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ З ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
 

Разработан нечеткий регулятор для пожарного извещателя и 
сформулирована для него база правил. Данный пожарный извещатель 
обеспечивает высокую точность, надежность и работоспособность, которая в 
свою очередь позволяет обнаруживать пожар на ранней стадии, когда он еще не 
успел достичь опасного уровня. 
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REALIZATION OF FIRE-ALARM BOX  WITH THE USAGE OF FUZZY 
LOGIC 

 
Fuzzy regulator for fire-alarm box is developed and the base of  its rules is 

formulated. This fire-alarm box provides high precision, reliability and 
operating capacity which  allows to locate a fire on the early stage before it has 
attained a dangerous level. 


