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7А К 7Д 07А Ш Е  PROJEKTAMI POPRAWY EFEKTYWN OSCI 
ELIMINACJI POZAROW LASOW: PODEJSCIE 

TOPOLOGICZNE

Streszczenie. W pracy naukowej zaproponowano podejscie topologiczne zarz^dzania 
projekt6w i program6w, kt6re jest wykorzystywane w celu zwi^kszenia efektywnosci 
eliminacji pozar6w las6w przy pomocy samolot6w i lotnictwa og6lnie. Formalnie s^ 
opisane wlasciwosci oraz czynniki wewn^trznego i zewn^trznego srodowiska projektu, 
kt6re wplywaj^ na skuteczosc realizacji projekt6w i program6w, bior^c pod uwag§ 
skladow^ regionaln^ Ukrainy.
Stowa kluczowe: projekt, proaktywne zarz^dzanie, podejscie topologiczne, pozary lasu.

PROJECT MANAGEMENT OF EFFICIENCY IMPROVEMENT 
OF ELIMINATION OF FOREST FIRES: A TOPOLOGICAL 

APPROACH

Abstract. In the scientific paper is proposed a topological approach of managing the 
projects and programs to improve the efficiency of elimination of forest fires using 
aircraft and aviation in general. In a formal is described factors and the reasons of exter
nal and internal project environment that affect to the successful implementation of 
projects and programs, taking into account the regional constituent of Ukraine. 
Keywords: project, proactive management, resource management, project resources, 
topological approach, forest fires
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Wst^p

Kierunkiem strategicznym DSNS Ukrainy w nowoczesnych warunkach 
spoleczenstwa jest opracowanie i wprowadzenie projektowo-orientowanego za- 
rz^dzania na wszystkich szczeblach organow ratowniczych, w oparciu o zastoso- 
wanie metodologii zarz^dzania projekt6w, program6w i portfeli projekt6w, aby 
osi^gn^c scisla wsp6lprace pomi?dzy zainteresowanymi stronami i poprawa efek
tywnosci eliminacji pozar6w las6w (PL). Skuteczna realizacja tych cel6w wyma- 
ga ci^glego monitorowania stanu upraw lesnych, poprawy i reformovanosci eli
minacji w ramach prawnych, dynamiki rozwoju spoleczno-gospodarczego 
w regionalnych programach rozbudowu poprawy technologii transportu 
i komunikacji oraz srodk6w poprawy efektywnosci likwidacji PL.

Kazdego roku na Ukrainie wynika kilka tysi?cy PL i ich dynamika stale 
si? zmienia.W zwi^zku z tym rz^d krajowy wydaje znaczne srodki materialne 
na likwidacj? skutk6w, a to wskazuje na znaczenie badan w tej dziedzinie.

Oswiadczenie problemu

Utrudnienie dynamiki rozwoju LP charakteryzuje si? wyst?powaniem ro- 
sn^cej tendencji, kt6ra powoduje znaczne straty fizyczne, finansowe i ludzkie. 
Gl6wnymi przyczynami slabej ochrony przeciwpozarowej las6w i nieefektyw- 
nego gaszenia PL jest niew^tpliwie wysoki stopien zlozonosci i struktury teryto- 
rialnej drzewostan6w, brak scislej koordynacji na poziomie prawnym, zespol6w 
operacyjnych i ratunkowych nalez^cych do DSNS Ukrainy i lesnictwa, a takze 
niski poziom logistyki. Rozwi^zanie wyzej okreslonego problemu naukowo- 
aplikacyjnego jest mozliwym w wypadku stosowania metodologii projektowo- 
orientowanego zarz^dzania w procesie modelowania gaszenia PL, bior^c jako 
biuro zarz^dzania centrum informacyjno analityczny, zdolny do generowania 
r6znych topologii procesu gaszenia pozar6w. Zarz^dzanie projektami moderniza- 
cji i poprawa procesu gaszenia PL jest bardzo zlozonym procesem, kt6ry najlepiej 
przedlozyc w postaci r6znych topologii schematy technologicznego, z mozliwo- 
sci^ automatyzacji ograniczen w celu zabezpeczenia optymalnych warunk6w do 
podzialu zar6wno zasob6w ludzkich i materialnych, aby szybko zlokalizowac 
i wyeliminowac pozaru w pocz^tkowej fazie.

Analiza badan

Literacki i analityczny przegl^d badan naukowych w dziedzinie zarz^- 
dzania projektami poprawy stanu BP w okolicy lasnej pokazal brak podej scia
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topologicznego do rozwoju metod6w i modeli projektowo-orientowanego za- 
rz^dzania procesami gaszenia PL bior^c pod uwag? zlozonosc region6w Ukra
iny. Badania problem6w projektowo-orientowanego zarz^dzania projekt6w, 
program6w i portfeli projekt6w zostali zaangazowane przez wybitnych uczo- 
nych Ukrainy takich jak S. Bushuev, N. Bushueva, Yu. Tesla, J. Rak, A. Sidor- 
chuk i inni [1,2]. Ale wyraznie proces projektowo-orientowanym zarz^dzaniem 
likwidacji PL na Ukrainie wymaga wiecej uwagi.

Gowna cz^sc badania

Topologiczne podejscie upraszcza proces automatyzacji ograniczenia 
i zapewnia wizualizacj? informacji i ma praktyczne zastosowanie w realizacji 
projekt6w, program6w i portfeli projekt6w gaszenia PL. W tych badaniach na- 
ukowych okreslono r6zne topologie, kt6re s^ stosowane na terytorium Ukrainy 
oraz przeprowadzono optymalizacje schemat6w technologicznych i zbadano 
czynniki, kt6re najbardziej wplywaj^ na realizacj? projekt6w i program6w 
w celu eliminacji PL [1]. Aby uproscic proces badawczy uwzgl?dniamy proces 
gaszenia PL jako linie technologiczn^ i wprowadzamy poj?cie “block linji tech- 
nologicznej gaszenia PL”.

Definicja: Block linii technologicznej gaszenia PL - kompleks sprz?tu ga- 
sniczego i materialnego, zasob6w finansowych i ludzkich niezb?dnych do osi^- 
gni?cia podanej (niepodzielnej) operacji technologicznej, aby wyeliminowac PL. 
Kazda jednostka jest integraln^ cz?sci^ linii technologicznej gaszenia PL, kt6ra 
jest zbiorem powi^zanych ze sob^ blok6w, co koniecznie s^ w sekwencji 
i zalezne od zewn?trznego i wewn?trznego srodowiska, oraz kt6rych wdrozenie 
w sekwencji wykonuje w trakcie proces gaszenia LP. Zarz^dzania projektami, 
programami i portfelami projekt6w z eliminacji pozaru lasu jest skomplikowa- 
nym procesem, kt6rego realizacja wymaga zaangazowania znacznych zasob6w 
materialnych i ludzkich. Organy lesne i DSNS Ukrainy 454 gl6wnymi organami, 
kt6re wykonuje zadania z likwidacji PL. Gl6wnym problemem lokalizacji i li
kwidacji pozaru w sektorze lesnym jest jego rozmiar, kt6rego on otrzymuje za 
kr6tki okres czasu przed przybyciem pierwszych sluzb ratowniczych na miejsce 
zdarzenia i niedopasowania czasowego pomi?dzy silami, kt6re eliminuj^ pozar. 
PL charakteryzuje wysoka liniowa pr?dkosc plomienia, kt6ra jest w zakresie 1,4 - 
. 18,0 m / min [3]. Bior^c pod uwag? ten trend PL gl6wnym kryterium udanej 
eliminacji jest zminimalizowanie wolnego czasu ich rozwoju w zakresie wyko- 
rzystania samolot6w, co znacznie skraca czas reagowania na wypadek i nie jest 
silnie uzaleznione od parametr6w trudnosci reliefu.

Analizuj^c parametry PL i srodowiska lesnego [], mozemy wykreslic 
schemat cyklu zycia projektu eliminacji PL (rysunek 1.)
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Rys. 1. Model cyklu zycia projektu eliminacji PL

Na Rys.1 okreslono schemat cyklu zycia projektu eliminacji PL, ktory 
charakteryzuje sie przez cztery fazy:
F I - faza cyklu wolnego rozpowszechniania sie ognia;
F2 - faza cyklu reagowania na wypadek zgloszenia o pojawieniu si? PL;
F3 - faza cyklu lokalizacji PL;
F4 - faza cyklu eliminacji PL.

Analizuj^c diagram modelu (patrz Rysunek 1) widzimy, ze zmniejszenie 
czasu wolnego rozpowszechniania sie ognia i szybka dostawa sil gasniczych i 
techniki jest kluczowym parametrem dla eliminowania PL.

Na skutecznosc linii technologicznej gaszenia PL wplywa turbulentne 
srodowisko, ktore charakteryzuje sie s pomoc^ czynnikow przedstawionych na 
rysunku 2.

Analiza wykazala, ze rozpatrzyc tak^ skomplikowan^ i wieloaspektow^ 
strukture wplywu srodowiska projektowego na zwi?kszenie stanu bezpieczen- 
stwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej mozna, jezeli osi^gn^c przez inno- 
wacje w kazdej fazie cyklu projektu gaszenia LP nowoczesn^ metodologi? pro- 
jektowo-orientowanego zarz^dzania we wszystkich dziedzinach dzialalnosci 
administracyjnej. Jednym z takich podejsc innowacyjnych jest wykorzystanie 
analizy typologicznej i syntezy calego procesu eliminacji pozarow lasow, bior^c 
pod uwag?, ze w linii produkcyjnej trasy gaszenia zlozonosc czasowa ostatecz- 
nie pozwoli otrzymac rozwi^zanie problemu optymalizacji.



Zarzqdzanie projektami poprawy. 307

V  чЧ
\V

'%0
v%

4
'%

Vfc\ . \Л, %7У
\< k  \V . '*<x

'to 'tfQ%%> чЧ*>
* '?V 'A
' ' Ч '7 л ,ч . \ / r

ч  ч
Linio technologiczna eliminacji pozaru lasu

/ j F
PS

w

Av  /
3?> &•*x>S

&

J v ‘‘
<#

£  /j?  S
/ # '  ✓  .'>A V , V> V * Д4'.#  S yjf

Rys. 2. Glowne czynniki wplywu na dynamike przeplywu i skutecznosc gaszenia PL

Na podstawie analizy danych z Ukrainy i krajow europejskich zapropo- 
nowano model standardow^ (lini? technologiczna) eliminacji pozaru lasu do 
optymalizacji (patrz rys. 3) [4].
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Rys. 3. Linia technologiczna gaszenia pozaru lasu (w celu optymalizacji).

A1 - punkty obserwacyjne; A2 - informowanie uslug lesnictwa i PSSN o zdarzeniu sie pozaru ; A3
- przybycie techniki i urzqdzen do miejsca pozaru; A4 - obserwacja; A5 - szybki rozwoj i dostar- 
czanie substancji gasniczej; A6 - przybycie techniki dodatkowej; A7 - udzial innych sluzb i agen- 
cji; A8 - organizacja ciaglego dostarczania srodkow gasniczych; A9 - rezerwacja narz^dzia 
przeciwpozarowego; A10 - udzial awiacji przeciwpozarowej podczas pozarow na duzym obsza- 
rze; A11 - manewrowanie sil; A12 - lokalizacja pozaru lasu; A13 - likwidacja pozarow lasow; 
A14 - powrot do jednostki.
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Charakterystyka czasowa

Rysunek 4. Linia topologiczna linii technologicznej gaszenia pozaru lasu (po optymalizacji).

A ll  - monitorowanie obszarow Iqdowych; A1ll - monitorowanie za pomocq awiacji; A llll
- monitorowanie kosmiczne; A2 - proces przetwarzania informacji za pomocq centrum analitycz- 
nego; A3 - wysylanie terminowej informacji do zainteresowanych stron o miejscu zdarzenia, 
sposoby wejscia, rozmieszczenie zrodel wody, itp.; A4l - wysylanie statku powietrznego; A4ll - 
sprz^t pozarniczy; A4lll - maszyny oraz sprz^t lesny; A5 - skierowanie statkow powietrznych; A6 - 
zrzut wody; A7, A10 - przybycie nast^pujqcego sprz^tu przeciwpozarowego i techniki lesnictwa; 
A8, A l l  - uzyskanie szybkich zadan; A9, A12 - akcja pozarnicza i dostarczanie srodkow gasni
czych; A13l - zagwarantowanie ciqglosci wysokiego napi^cia; A13ll - korzystanie dodatkowych 
materialow i sily roboczej. A14 - lokalizacja pozaru lasu; A15 - likwidacja pozarow lasow; A16 - 
powrot do jednostki.

W wyniku badan zaproponowano optymaln^ lini^ produkcyjn^ gaszenia 
pozaru lasu co pozwala na bardziej precyzyjne wspoldzialanie wszystkich zain
teresowanych stron i zdolne zmniejszyc ogolny czas gaszenia ognia.[5] Rezulta- 
tem jest zmniejszenie szkod spowodowanych przez gaszenie pozarow lasow.
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