
 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12) 
Розробка та експлуатація систем екологічного моніторингу 

33 

УДК 911+502.58 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА ОСНОВІ РИЗИК-
ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

 
Буц Ю.В., к.геогр.н., доц. 
 Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна 
пл. Свободи,4, м. Харків, 61077, Україна  
E-mail: buyuv@mail.ru 
 

Наведені результати комп’ютерного моделювання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
пожежами, на основі найбільш поширеного розрахункового коду ризику IRRAS. Розрахунок важливості подій 
показав, що проведення своєчасного протипожежного контролю протягом пожежонебезпечного періоду є  
найбільш пріоритетним і важливим у попередженні виникнення лісових пожеж. 
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The results of computer modelling of occurrence of the extreme situations connected with fires, on the basis of the 
most widespread settlement code by calculation of risk IRRAS are presented. Calculation of importance of events has 
shown, that carrying out of the timely fire-prevention control during the fire-dangerous period is the most priority and 
important in prevention of occurrence of forest fires.  
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Представлены результаты компьютерного моделирования возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, на основе наиболее распространенного расчетного кода по расчету риска IRRAS. Расчет 
важности событий показал, что проведение своевременного противопожарного контроля в течение 
пожароопасного периода является наиболее приоритетным и важным в предотвращении возникновения лесных 
пожаров.  
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Актуальність роботи. Щорічно виникають 

сотні надзвичайних ситуацій (НС), що викликані 
пожежами у природних екосистемах, площа яких 
досягає тисяч гектар. Пожежі суттєво впливають на 
екосистему в цілому, а також на компоненти 
екосистем: рослинність, ґрунтовий покрив, 
тваринний світ, гідрохімічний, геохімічний, 
тепловий балансі. Тому необхідність 
прогнозування и моделювання виникнення НС, 
пов’язаних із пожежами в природних екосистемах, 
в залежності від зовнішніх факторів,  а також з 
урахуванням людського чинника, особливо 
актуальна проблема, коли антропогенний тиск на 
екосистеми постійно посилюється. 

Метою роботи є аналіз на основі ризик –  
орієнтованого підходу ймовірності виникнення 
пожежі в лісовому масиві.  

Матеріал і результати дослідження. Відповідно 
до мети були поставлені наступні завдання: 

1) визначити події, які можуть вплинути на 
розвиток і поширення пожежі, розглянути фактори та 
обставини, що впливають на хід пожежі; 

2) запропонувати можливі заходи и засоби 
запобігання виникнення пожежі в лісовому масиві; 

3) розглянути ймовірне втручання людини в 
процес і можливі помилки при цьому, надати оцінку 
достовірності наявності небажаних обставин і подій, 
що сприяють виникненню лісової пожежі, і 
визначити важливість їх значення у відсотках; 
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4) побудувати дерево відмов моделі пожежі в 
лісовому масиві; 

5) провести розрахунки важливості базисних 
подій за допомогою коду IRRAS і зробити 
відповідні висновки. 

Існує достатньо програм (розрахункових кодів 
чи просто кодів)  з розрахунку ризиків,  серед яких 
одним із найбільш поширених є код IRRAS [1, 2], із 
використанням якого виконана представлена 
робота. Згідно з методикою, нами визначені події, 
що можуть вплинути на розвиток і хід пожежі в 
лісовому масиві за час від початкової стадії до 
моменту знищення лісу. При визначенні цих подій 
були використані матеріали Національної доповіді 
«Про стан техногенної і природної безпеки в 
Україні за 2005 – 2010 рр.» [3]. Серед ймовірних 
причин виникнення лісових пожеж було виділено 
дві групи: природного і антропогенного характеру. 
До причин природного характеру були віднесені 
блискавка, самоспалахування та інші, що можуть 
виникнути опосередковано. 

До можливих причин антропогенного характеру 
віднесено підпал, необережне поводження з 
вогнем,  пустощі дітей,  недопалки,   іскри від 
автомобіля і (чи) потяга та низка інших причин. 

Запропоновано набір чинників та обставин, які 
впливають на хід пожежі за час від початкової 
стадії до небажаних наслідків, а саме, від 
спалахування до розвитку пожежі: 

- метеорологічні, до яких віднесено високу 
температуру атмосферного повітря, сухість повітря, 
вітер тощо; 

- близькість лісового масиву до населених 
пунктів чи об’єктів господарювання,  у тому числі,  
наявність автошляхів і залізничних колій, а також 
наявність сміттєзвалищ і накопичення відходів; 

- відсутність спостереження за виникненням 
пожежі. Сюди слід включити незадовільний 
контроль (особливо в посушливий період), 
відсутність обходу лісників, технічного контролю 
(космічні та літальні апарати, автотранспортні 
об’їзди, каланча); 

- відсутність (наявність) людей. 
Одночасно були запропоновані ймовірні заходи 

і засоби запобігання пожежі в лісовому масиві. 
Зокрема, це відсутність контролю за можливими 
джерелами вогню, спостереження за санітарним 
станом лісу (санітарні вирубки); профілактичні 
протипожежні заходи (протипожежні полоси); 
своєчасний приїзд пожежно-рятувальної служби та 
інші. 

Не менш важливе значення має втручання 
людини в процес розвитку і поширення пожежі в 
лісовому масиві, а також виникнення можливих 
помилок при цьому. Тому нами були виділені 
пожежно-профілактичні заходи: 

- роз’яснювальна робота серед населення; 
- посилення адміністративної 

відповідальності; 
- своєчасний і посилений обхід 

інспекторського складу; 

- спостереження із залученням технічних 
засобів. 

За допомогою статистичних даних нами 
проаналізована оцінка достовірності прояву 
несприятливих обставин і подій, що сприяють 
виникненню, розвитку і поширенню пожежі, та 
визначено важливість їх значення у відсотках. 
Оскільки деякі з причин не знайшли відображення у 
статистичних матеріалах, в окремих випадках оцінка 
достовірності визначалась експертним шляхом. 
Найбільш важливі з них (рис. 1): 

 

 

А9 А14 А13 
А17 А15 

А5 
А4 
А18 

А19 

А20 

А12 

А11 

А3 

А16 

 
Рисунок 1 – Достовірність небажаних обставин і 

подій, що сприяють виникненню, розвитку і 
поширенню пожежі 

 
- незадовільний протипожежний контроль 

(А20); 
- наявність сміттєзвалищ і накопичення відходів 

(А12); 
- відсутність (наявність) людей (А11); 
- відсутність технічного контролю (А3); 
- висока температура атмосферного повітря 

(А16); 
- несвоєчасний приїзд пожежно-рятувальної 

служби (А19). 
Інші причини значною мірою не мають суттєвого 
значення у цьому відношенні. 

За результатами проведеної роботи побудовано 
дерево відмов моделі виникнення пожежі в лісовому 
масиві (рис.  2)  і проведено відповідні розрахунки за 
методикою, представленою в [2]. 

Висновки. Розрахунок важливості базисних 
подій дозволяє зробити наступні висновки. 

Аналіз проведених досліджень показав 
генерування мінімальних розрізів кількістю 144 
варіанта. 

Найбільша ймовірність виникнення лісових 
пожеж, за нашими розрахунками, пов’язана з такими 
базисними подіями, як відсутність людей, 
незадовільний протипожежний контроль, підпал, 
несвоєчасний приїзд пожежно-рятувальної служби, 
Розрахунок важливості подій доводить, що 
проведення своєчасного протипожежного контролю 
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протягом пожежонебезпечного періоду є найбільш 
пріоритетним і важливим, а також відсутність 
обходу лісників. Виникнення ризику на рівні 21%. 

Суттєву роль в розрахунках має базисний 
елемент – незадовільний протипожежний контроль 
лісових масивів. Найбільш ймовірним джерелом 
вогню був підпал.  При  цьому значну роль у 
розвитку пожежі мав такий базисний елемент, як 
несвоєчасний приїзд пожежно-рятувальної служби. 

Розрахунок ще раз доводить, що проведення 
своєчасного протипожежного контролю протягом 
пожежонебезпечного періоду, є найбільш 
пріоритетним і важливим у запобіганні виникнення 

надзвичайних ситуацій викликаних лісовими 
пожежами 

Після цього важливі події були мінімізовані. 
Після зміни даних, значення вірогідності найбільш 
важливої події (незадовільний протипожежний 
контроль) з 50% до 1%, розрахунок програми також 
показав генерування мінімальних розрізів в кількості 
144 варіанта. 

При цьому значення ризику зменшилось до рівня 
1%, що підтверджує суттєву роль цього базисного 
елемента. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Дерево відмов моделі виникнення пожежі в лісовому масиві 
 

Слід також відзначити, що отримані результати 
не варто розглядати як ідеальну модель,  оскільки 
кожна пожежа має свій відтінок,  свою історію 
виникнення і розвитку. Отримані дані дають 

підстави для продовження подібних досліджень в 
моделюванні виникнення небезпечних надзвичайних 
ситуацій, їх запобіганні і прогнозуванні на основі 
ризик-орієнтованого підходу. 
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