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Шпак Н.О., Дулыба Н.Г. Сущность и составляющие информаци-
онного обеспечения систем управления предприятием 

Раскрыта сущность понятия информационного обеспечения как приоритетной 
составляющей управленческой деятельности предприятия, насыщение качественной 
и актуальной информацией. Проанализированы составляющие и приведены разноп-
лановые подходы к его толкованию, использование в процессе производственно-хо-
зяйственной деятельности методов и инструментов информационного обеспечения. 

Ключевые слова: информация, информационные ресурсы, информационное 
обеспечение. 

Shpak N.O., Dulyba N.G. Essence and components of information sup-
port management systems 

The article reveals the essence of the concept of information provision as a priority 
component of the management company, saturation quality and timely information and 
analysis components are diverse approaches to its interpretation, use in production and bu-
siness methods and tools of information security. 
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5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ГАЛУЗІ 

УДК 614.843 (075.32) Проф. Е.М. Гуліда, д-р техн. наук; доц. І.О. Мовчан, 
канд. техн. наук – Львівський ДУ безпеки життєдіяльності 

ОЦІНКА ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ  
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА 

На підставі аналізу основних положень теорії надійності отримано залежність 
для визначення кількісної величини пожежного ризику у функціональній залежності 
від людського фактора. Отримана залежність дає змогу прогнозувати значення по-
жежного ризику для реалізації пожежної безпеки об'єкта захисту та її наслідків для 
людей і матеріальних цінностей, що є дуже важливим для попередження можливості 
виникнення пожежі. 

Ключові слова: пожежний ризик, пожежа, людський фактор, імовірність безпо-
милкової роботи, частота появи помилки, інтенсивність відмов. 

Сучасний стан проблеми. Результати аналізу статистичних даних по-
казують, що кількість пожеж у містах України з року в рік зростає з незнач-
ним коливанням. Наприклад, у 2009 р. виникло 44015 пожеж, зокрема від не-
обережного поводження з вогнем 23070 пожеж або 52,4 % та пустощів дітей 
із вогнем 896 пожеж або 2 % [1], а у 2011 р. – 60790 пожеж, зокрема від не-
обережного поводження з вогнем 37275 або 61,3 % та пустощів дітей із вог-
нем 967 пожеж або 1,6 % [2]. Окрім цього, у більшості випадків пожежі вини-
кають у житлових будинках, що підтверджується результатами статистики 
(за даними [2], у 2011 р. у житлових будинках по Україні виникло 18627 по-
жеж). Безумовно, ці дані підтверджують, що на виникнення таких пожеж на-
самперед впливає людський фактор. Тому з метою попередження пожеж, що 
виникають від впливу людського фактора, необхідно проводити аудит по-
жежної безпеки, який би враховував вплив людського фактора на ризик ви-
никнення пожежі. Розв'язком цієї проблеми у пожежній справі, як показав ог-
ляд літературних джерел, ще не займалися. Стосовно пожежного ризику вже 
вийшло багато робіт в США, ФРН, Англії, Японії, Російській Федерації та ін-
ших. Наприклад, у роботі [3] наведено методику розрахунку пожежних ризи-
ків для суспільних, житлових та адміністративних будівель без урахування 
впливу на них людського фактора. Тому, виходячи з визначення пожежного 
ризику, який є мірою можливості реалізації пожежної безпеки об'єкта захисту 
та її наслідків для людей і матеріальних цінностей, робота, яка розглядається, 
є своєчасною та актуальною. 

Мета роботи. Розробити метод прогнозування пожежного ризику у 
функціональній залежності від людського фактора. 

Постановка задачі та її розв'язання. Розглядаючи вплив людського 
фактора на можливість виникнення пожежі, тобто на пожежний ризик, треба 
зауважити, що може виникнути імовірність появи події δ2 з вини помилки 
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людини в процесі необережного поводження з вогнем в інтервалі часу [τ, τ + 
∆τ] при заданій безпомилковій роботі δ1 протягом часу τ. У цьому випадку 
імовірність появи помилки з вини людини в інтервалі часу ∆τ буде 

 2

1
( )  = ∆ 

 
лP δ λ τ τ

δ
,  (1) 

де λл(τ) – частота появи помилки з вини людини у момент часу τ, тобто це є 
так звана інтенсивність відмов. 

За умови, що в інтервалі часу [τ, τ + ∆τ] виникне така подія 2δ , яка по-
лягає в безпомилковій роботі людини, то сумісна імовірність безпомилкової 
роботи може бути записана так: 
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Вираз (2) можна записати при переході до показників надійності так: 
 . . . .( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ ∆ ⋅ = − ⋅∆ ⋅б р б р б р л б рR R R Rτ τ τ τ λ τ τ τ .  (3) 

Тоді в цьому випадку вираз (3) можна записати в такому вигляді [4]: 
 . . .( ) ( ) ( ) ( )+ ∆ − = − ⋅∆ ⋅б р б р л б рR R Rτ τ τ λ τ τ τ ,  (4) 
де: Rб.р (τ), Rб.р (τ, τ + ∆τ) – імовірності безпомилкової роботи людини. Залеж-
ність (4) виражає імовірність безпомилкової роботи людини в інтервалі часу 
[0, τ] та [τ, τ + ∆τ]. Тоді з урахуванням виразу (4) ми можемо записати 
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У скінченному випадку маємо 
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Початковими умовами для розв'язування диференціального рівняння 
(6) можуть бути [4] 
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У цьому випадку розв'язок диференціального рівняння (6) буде мати 
такий вид: 
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∫б р лR Exp d .  (8) 

На проміжку часу [0, τ] у більшості випадків λл (τ) є сталою величи-
ною, тобто можна записати 
 л( ) =лλ τ λ .  (9) 

Підставивши співвідношення (9) у залежність (8), отримаємо 
 . ( ) exp[- ]−= =лб р лR e λ ττ λ τ .  (10) 
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Залежність (10) дає змогу визначати імовірність безпомилкової роботи 
людини в процесі поводження з вогнем. З іншого боку, на значення цієї імо-
вірності значною мірою впливає вік людини, а саме похилий вік людини 
(більше 65 років) та вік дітей (до 16 років). Наведені чинники необхідно вра-
ховувати введенням поправочних коефіцієнтів k1 k2 на значення λл. Тоді за-
лежність для визначення імовірності безпомилкової роботи людини в процесі 
поводження з вогнем в кінцевому виді буде мати вигляд 
 . 1 2( ) exp[- ]=б р лR k kτ λ τ ,  (11) 
де: k1, k2 – коефіцієнти, які враховують вік людей та дітей відповідно. Значен-
ня цих коефіцієнтів отримано на підставі оброблення статистичних даних по-
жеж і наведено в табл. 1 і 2. 

Табл. 1. Значення коефіцієнта k1 і 
Вік людини, роки 

від 16 до 65 від 65 до 70 від 70 до 75 від 75 до 80 від 80 до 85
Кількість людей по-
хилого віку від за-
гальної кількості, % Значення коефіцієнта k1 і 

5 1,0 1,02 1,04 1,08 1,12 
10 1,0 1,03 1,05 1,09 1,13 
15 1,0 1,04 1,06 1,10 1,14 
20 1,0 1,05 1,07 1,11 1,15 
25 1,0 1,07 1,09 1,12 1,16 
30 1,0 1,09 1,11 1,13 1,17 
35 1,0 1,11 1,13 1,15 1,19 
40 1,0 1,15 1,17 1,19 1,23 

1 1
1=

=∏
m

i
i

k k , де т загальна кількість визначених коефіцієнтів k1 i. 

Табл. 2. Значення коефіцієнта k2 i 
Вік дитини, роки 

від 2 до 4 від 4 до 6 від 6 до 8 від 8 до 12 від 12 до 16 
Кількість дітей 

від загальної кіль-
кості людей, % Значення коефіцієнта k2 i 

5 1,01 1,04 1,12 1,14 1,10 
10 1,02 1,05 1,13 1,15 1,11 
15 1,03 1,06 1,14 1,16 1,12 
20 1,04 1,07 1,15 1,17 1,13 
25 1,05 1,09 1,16 1,18 1,14 
30 1,07 1,11 1,17 1,19 1,15 

2 2
1=

=∏
m

i
i

k k , де т загальна кількість визначених коефіцієнтів k2 i. 

Для визначення λл скористаємося умовою, яка полягає в тому, що ін-
тенсивність відмов підпорядковується пуассонівському розподілу. В цьому 
випадку сумарне значення інтенсивності відмов є сумою п складових, а саме 

 
1=

= ∑
n

i
i

λ λ ,  (12) 

де λі – значення складових інтенсивностей відмов, тобто одне з цих значень є λл. 
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Розглянемо визначення λл на підставі статистики стану пожеж в Укра-
їні за 2009 р. Всього в Україні у 2009 р. відбулося Прік = 44015 пожеж, зокре-
ма від людського фактора 23966 пожеж (необережне поводження з вогнем і 
пустощі дітей), що становить 54,4 % від загальної кількості пожеж. В цьому 
випадку частоту появи пожеж λрік за 2009 рік (інтенсивність відмов) при річ-
ному календарному фонді часу Fк = 8760 год можна визначити так: 

44015 5,0245
F 8760

= = =рік
рік

к

Пλ  пожеж/год. 

На підставі λрік визначимо частоту появи помилки (інтенсивність від-
мов від людського фактора) для однієї пожежі, тобто λл 

5,0245 0,0002096
23966

= =лλ  пожежа/год. 

Визначення інтенсивності виникнення однієї пожежі обумовлено тим, 
що кожний об'єкт захисту може мати тільки одну пожежу, імовірність виник-
нення якої необхідно встановити на підставі аналізу пожежного ризику для 
об'єкта. Після визначення імовірності безпомилкової роботи людини при по-
воджені з вогнем за залежністю (11) можна визначити пожежний ризик εл у 
функціональній залежності від людського фактора 
 1 21 exp[- ]= −л лk kε λ τ .  (13) 

Розглянемо на прикладі наведений метод прогнозування пожежного 
ризику εл у функціональній залежності від людського фактора. 

Приклад. Визначити пожежний ризик εл у функціональній залежності 
від людського фактора у 9-поверховому 72-квартирному житловому будинку 
м. Львова, в якому проживає 360 осіб, зокрема 63 літніх осіб, з яких: 40 − ві-
ком від 65 до 70 років або 11,1 % від загальної кількості; 20 − віком від 70 до 
75 років або 5,5 % від загальної кількості і 3 − віком від 80 до 85 років або 
0,83 % від загальної кількості мешканців. Окрім цього, в будинку проживає 
20 дітей, з яких: 16 − віком від 6 до 8 років або 4,4 % від загальної кількості; 
4 − віком від 12 до 16 років або 1,1 % від загальної кількості мешканців. 

Розв'язок. 
1. За статистичними даними, у 2011 р. у Львові виникло 569 пожеж, зокре-
ма від необережного поводження з вогнем та пустощів дітей із вогнем – 
359 пожеж або 63 % [6]. 

2. Визначаємо інтенсивність λл.рік виникнення пожеж у м. Львові, які відбу-
лися протягом 2011 р. 

569 0,065
8760

= =рікλ  пожеж/год. 

На підставі інтенсивності λрік виникнення пожеж у м. Львові протягом 
2011 р. визначимо інтенсивність λл виникнення однієї пожежі 

0,065 0,000181
359

= =лλ  пожежа/год. 

3. Визначаємо значення коефіцієнтів k1 і k2 з використанням даних табл. 1 і 2 
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1 1
1

1,04 1,05 1,12 1,223.
=

= = ⋅ ⋅ =∏
m

i
i

k k  2 2
1

1,12 1,1 1,232.
=

= = ⋅ =∏
m

i
i

k k  

4. Визначаємо пожежний ризик εл у функціональній залежності від людсь-
кого фактора за залежністю (13) при τ = 24 год (упродовж однієї доби) 

1 21 exp[- ] 1 exp[ 0,000181 1,223 1,232 24] 0,0066= − = − − ⋅ ⋅ ⋅ =л лk kε λ τ . 
Допустиме загальне значення ризику за імовірністю не повинно пере-

вищувати 10-5 [7]. У нашому випадку пожежний ризик тільки від людського 
фактора дорівнює εл = 6,6·10-3 і є більшим за допустиме значення. Своєю чер-
гою, до складу системи будь-якого об'єкта, зокрема і житлового комплексу, 
входять: елементи сповіщення про виникнення пожежі; системи, які працю-
ють на природному газі; електричні мережі; вентиляційні системи; електрон-
на апаратура, яка експлуатується в житловому будинку; устаткування житло-
вого фонду, на роботу яких впливає людський фактор тощо. У цьому випадку 
загальний ризик виникнення пожежі ε залежить від дії кожного чинника, які 
діють завжди одночасно (паралельно). У випадку паралельної дії чинників 
імовірність безвідмовної роботи всієї системи можна визначити за залежністю 

 
1

( ) 1 (1 ( )),
=

= − −∏
n

i i
i

R Rτ τ   (14) 

де: Ri (τі) – імовірність безвідмовної роботи або експлуатації відповідної окре-
мої системи та від впливу людського фактора; п – загальна кількість чинни-
ків, для яких визначають Ri(τі). У нашому випадку імовірності безпомилкової 
роботи людини . (24) 0,9934=б рR . 

На підставі значення R(τ) можна визначити загальне значення пожеж-
ного ризику об'єкта 
 1 ( )= − Rε τ .  (15) 

У зв'язку з тим, що всі чинники об'єкта впливають на виникнення по-
жежі одночасно, тобто паралельно, то добуток залежності (14) приймає малі 
значення, а значення R (τ) наближається до одиниці. Тільки при недопусти-
мому зменшенні значень складових Ri (τі), значення R (τ) зменшується і відпо-
відно зростає пожежний ризик, який буде вказувати на можливість виникнен-
ня пожежі на об'єкті та про необхідність впровадження відповідних заходів 
для зменшення пожежного ризику. 

Висновки: 
1. Розроблено метод прогнозування пожежного ризику εл у функціональній 
залежності від людського фактора, що дає змогу визначати його значен-
ня для будь-якого об'єкта захисту і який є мірою можливості реалізації 
пожежної безпеки та її наслідків. 

2. Найбільше впливає на значення пожежного ризика εл кількість людей по-
хилого віку (віком більше 65 років), яка знаходиться на об'єкті, та кіль-
кість дітей віком до 16 років. 

3. Необхідна подальша робота з метою удосконалення та спрощення мето-
ду для прогнозування техногенного ризику виникнення пожежі в житло-
вому секторі на підставі розширення та аналізу банку даних статистики. 
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Гулида Э.Н., Мовчан И.А. Оценка пожарного риска в функци-
ональной зависимости от человеческого фактора 

На основании анализа основных положений теории надежности получена зави-
симость для определения количественной величины пожарного риска в функци-
ональной зависимости от человеческого фактора. Полученная зависимость позволяет 
прогнозировать значение пожарного риска для реализации пожарной безопасности 
объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей, которые 
очень важны для предупреждения возможности возникновения пожара. 

Ключевые слова: пожарный риск, пожар, человеческий фактор, вероятность 
безошибочной работы, частота появления ошибки, интенсивность отказов. 

Hulida Ye.M., Movchan I.O. Estimation of fire risk in functional depen-
dence from human factor 

On the basis of analysis of substantive provisions of theory of reliability there was 
the got dependence for determination of quantitative size of fire risk in functional depen-
dence from a human factor. The got dependence allows to forecast the value of fire risk for 
realization of fire safety of object of defence and her consequences for people and material 
values that is very important for warning of possibility of origin of fire. 

Keywords: fire risk, fire, human factor, probability of faultless work, frequency of 
appearance of error, intensity of refuses. 

 

УДК 674.09:51-74:519.87:004.942  Доц. В.О. Маєвський1, канд. техн. наук;  
доц. А.Я. Вус2, канд. фіз.-мат. наук 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОДИ 
БРУСО-РОЗВАЛЬНИМ СПОСОБОМ НА ПИЛОМАТЕРІАЛИ 

З УРАХУВАННЯМ ЇЇ РЕАЛЬНОЇ ФОРМИ 
Розроблено математичну модель процесу розпилювання колоди паралельно лі-

нійній регресійній осі брусо-розвальним способом на пиломатеріали. Математична 
модель враховує форму поверхні реальної колоди, отриманої за результатами скану-
вання форми поверхонь її поперечних перетинів. Обґрунтовано особливості матема-
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тичної моделі розрахунку схем розпилювання колоди (бруса) з урахуванням обертан-
ня (повороту) колоди або схеми розпилювання навколо осі колоди на заданий кут за 
розрізання (розпилювання) вертикальними і горизонтальними січними площинами. 

Ключові слова: колода, брус, розпилювання, брусо-розвальний спосіб, моделю-
вання, математична модель, постав (схема розпилювання), лінійна регресійна вісь 
(ЛРВ), пиломатеріал, обертання колоди. 

У цій роботі на продовження серії робіт [1-4] наведено розвиток теоре-
тичного та практичного підходів до процесу розпилювання колод брусо-роз-
вальним способом паралельно ЛРВ на необрізні та обрізні (укорочені обрізні) 
пиломатеріали з урахуванням їх реальної форми, реалізація якого забезпечу-
ватиме раціональне використання деревини. Постановка проблеми щодо раці-
онального розпилювання колод з урахуванням їх реальної форми та аналіз ві-
домих досліджень, наведені у роботах [1-5], свідчать про її актуальність. 

Теоретичні та прикладні аспекти моделювання процесу розпилю-
вання колод паралельно ЛРВ брусо-розвальним способом на пиломате-
ріали з урахуванням їх реальної форми. Розпилювання колод брусо-роз-
вальним способом реалізуємо як двоетапну задачу. На першому етапі (прохо-
ді) розглядаємо розпилювання колод розвальним способом на необрізні пи-
ломатеріали та брус (-си), а на другому – розпилювання брусів на обрізні та 
укорочені обрізні пиломатеріали. Математичну модель процесу розпилюван-
ня колоди паралельно ЛРВ з урахуванням її реальної форми на першому ета-
пі брусо-розвального способу розроблено у роботі [1]. Тому наведемо тільки 
основні положення, які будуть використані для розроблення другої частини 
математичної моделі процесу розпилювання колод брусо-розвальним спосо-
бом, – розпилювання брусів на обрізні та укорочені обрізні пиломатеріали. 

За отриманим у роботі [5] описом поверхні колоди у вигляді множини 
значень ( ){ }, 0,ϕ =iR i N  здійснимо моделювання розрізання (розпилювання) 
бруса січними площинами, паралельними ЛРВ, на обрізні та укорочені обріз-
ні пиломатеріали. За отриманим у роботі [5] описом поверхні колоди у вигля-
ді множини значень ( ){ }, 0,ϕ =iR i N  здійснимо моделювання розрізання (роз-
пилювання) бруса січними площинами, паралельними ЛРВ, на обрізні та уко-
рочені обрізні пиломатеріали. Для вирішення поставленої задачі, як і у робо-
тах [1-4], використано два технологічні підходи. Перший підхід передбачає, 
що січні площини – вертикальні (моделювання процесу розпилювання колод 
або їх частин, зокрема брусів, колодопиляльним обладнанням з вертикальним 
розміщенням різального інструменту), а пропиляна частина бруса розміщена 
горизонтально. Для другого підходу характерне горизонтальне розміщення 
січних площин (моделювання процесу розпилювання колод або їх частин, 
зокрема брусів, колодопиляльним обладнанням з горизонтальним розміщен-
ням різального інструменту), а пропиляна частина бруса розміщена верти-
кально. Позаяк реалізація наведених технологічних підходів підпорядко-
вується одній методиці, то наведемо вирішення задачі моделювання розрізан-
ня бруса на обрізні та укорочені обрізні пиломатеріали вертикальними січни-
ми площинами. 


