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ТА КОНТРОЛЮ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
В роботі вперше доведено можливість застосування АВС-аналізу інформаційних потоків щодо стану
небезпек природно-соціально-техногенних систем, у якості інформаційного фільтру другого порядку, що у
поєднанні з методом критичних та ускладнюючих сигналів становить завершену систему дієвих інформаційних фільтрів підсистеми збору та контролю системи моніторингу небезпечних об’єктів.
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Вступ
Постановка проблеми. Якщо звернутися до історії впровадження моніторингу на території України, то можна побачити, що перші кроки в цьому напрямку були зроблені ще в кінці 80-х років минулого
сторіччя. Насамперед це стосувалося моніторингу
довкілля. Було розроблено доволі узгоджений документ у вигляді системи екологічного моніторингу
України. Але подальшої його реалізації як єдиної
програмної цілі здійснено не було. Натомість був
виданий цілий ряд розпоряджень і постанов, в результаті чого моніторинг був поділений на відомчі
частини та відповідно закріплений за окремими відомствами. З часом відбулося те, що і повинно було
відбутися. Моніторинг став відомчим, тобто моніторингом с/х угідь, лісів, вод, і навіть ще більш дрібним – моніторингом меліоративних земель, окремих
територій, підприємств, процесів, технологій.
Передбачалося, що об'єднання моніторингів
окремих сфер дозволить створити інформаційну
систему про виникнення надзвичайних ситуацій
екологічного, природного, техногенного характеру
на Україні.
Очевидно, така загальнодержавна концепція,
виглядаючи в теорії досить привабливо, на практиці
створила цілу низку суттєвих недоліків, які неподолані за традиційних підходів.
Система щодо моніторингу надзвичайних ситуацій характеризується наступними недоліками, що
можна об’єднати у наступні блоки:
– відсутність концептуальних досліджень у цій
галузі, та адаптації вже існуючого вітчизняного та
зарубіжного досвіду;
– відсутність державних моніторингових мереж.
Дослідження відомчих мереж неминуче перетинаються між собою і дублюють програми спостережень;
– розпорошення зусиль і коштів. Кожне відомство самостійно займається картографічним, техніч166

ним, програмним забезпеченням, готує кадри, відбирає зразки, виконує аналізи тощо;
– відсутність єдиної методології. Формування
останньої, як синтезу найкращих добутків відомчих
систем моніторингу;
– відсутність повноцінної інформаційної системи про стан небезпек надзвичайних ситуацій, що
взагалі породжує досить розмите уявлення про тенденцію і швидкість їх змін.
– необґрунтованість заходів інвестиційної політики щодо розвитку систем моніторингу стану небезпеки об’єктів за принципом – «розвиваю та вкладаю кошти лише в те що розумію»;
– відсутня єдина концепція підготовки фахівців
з питань моніторингу надзвичайних ситуацій.
І це лише частка проблем. Та і на разі їх подолання не можливе без чіткого усвідомлення базового принципи системного аналізу,а саме – абсолютний пріоритет кінцевої цілі [1, 2], що в нашому випадку є прийняття достовірного рішення про стан
настання надзвичайної ситуації. В свою чергу
останнє неможливе без формування ефективних
підсистем моніторингу, а саме підсистеми контролю
та збору інформації без урахування принципів єдності та зв’язаності процесу моніторингу з процесом
прийняття рішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про
відсутність узгодженості щодо необхідних та отриманих інформаційних потоків для прийняття рішення щодо критичності стану об’єкта моніторингу та,
як наслідок, наявної проблеми у формуванні дієвого
інформаційного фільтру в підсистемі збору та контролю за станом об’єкту моніторингу зазначалось в
роботах [3 – 6], втім подальшого розвитку вирішення цього комплексу протиріч не отримало.

Основний розділ
Постановка задачі та її вирішення. Досягнення поставленої мети не можливе без формуван© Р.І. Шевченко

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
ня дієвої системи фільтрації інформаційних потоків, що надходять від природно-соціальнотехногенної системи. Застосовуючи метод критичних та ускладнюючих сигналів до інформаційного

масиву [7 – 91, 103 – 112] вдалося визначити природу потоків сигналів ініціюючих чинників небезпеки за основними класами надзвичайних ситуацій
(табл. 1).
Таблиця 1
Результати комплексного аналізу та науково-методичного обґрунтування
природи потоку сигналів ініціюючих чинників небезпеки
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Закінчення табл. 1
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Для застосування методу критичних та ускладнюючих сигналів, а саме виконання будь-яким основним небезпечним фактором рівняння

 

Ui f ji  Uijкрит

(1)

або виконання будь-якими 3-ма ускладнюючими
факторами рівняння

 

U k f jk  U kj
уск

(2)

потрібно визначитися з номенклатурою сигналів, що
відносяться відповідно до тієї, чи іншої групи. Застосування інформації, щодо природи сигналів
(табл. 1), що надходять у разі моніторингу від основної системи та відповідно від зовнішнього та внутрішнього осередку функціонування системи у прямій постановці малоефективне та потребує застосування методів додаткової фільтрації.
Одним з перспективних методів опрацювання
великих масивів одно параметричних (у даному випадку під параметром слід розуміти досягання кінцевої мети - визначення високого рівня достовірності рішення про можливість або неможливість виникнення НС) даних статистики можна вважати «ABC
аналіз», який базується на застосуванні принципу
Парето [98 – 100].
Враховуючи,
що
соціально-техногенноприродні системи – у своїй більшості досить складні
системи, що, насамперед відрізняються, можливістю
168
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їх описання статечними законами розподілу ймовірностей [93]. Тобто статистичні характеристики подій, які в них відбуваються, звичайно мають щільність ймовірності виду:
  x   x  (1 ) ,

(3)

де показник α зазвичай лежить в діапазоні від нуля
до одиниці. При статистичному описі катастроф та
стихійних лих розподіл (3) є правилом, яке практично не знає винятків.
Слід зазначити, що статечні закони є неодмінним проявом складності, будь-якої системи [92]. В
найпростішому випадку типовим є експоненціальний розподіл:
  x   e x

(4)

і нормальний (гауссовий) розподіл.
  x   e (x  m)

2

2 2

.

(5)

Якщо перше, зазвичай, описує поведінку «елементарних» об'єктів, то другий розподіл підпорядковує величини, що виходять при складанні великої
кількості незалежних випадкових доданків, тому для
складних систем (якщо розуміти їх як складову з
великого числа елементів) можна було б очікувати
саме гауссовської статистики. Однак, це найчастіше
не так. Різниця між нормальним і статечним розподілами носить не формальний, а принциповий характер. Якщо статистика системи описується рів-
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нянням (5), то понад 99,7% подій відхиляється від
середнього значення m не більше ніж на 3σ (т.зв.
правило трьох сигм), а, скажімо, за 5σ вибивається і
зовсім менше однієї події на мільйон. При цьому
з’являється можливість цілком обґрунтовано знехтувати дуже великими подіями, вважаючи їх практично неймовірними, тобто можна відрізати хвіст
розподілу. Статистика величин, які описуються розподілом (3), відрізняється тим, що великі події, що
припадають на хвіст розподілу, трапляються недосить рідко, щоб ними можна було знехтувати. За цієї
причини статечні закони розподілу ймовірностей
називають також розподілами з важкими хвостами
(heavy tails або fat tails).
Розподіл вигляду (4) або (5), що мають хвіст,
спадаючої швидше будь-якого ступеня x, у цьому
зв'язку доречно іменувати компактними, маючи на
увазі невелику протяжність діапазону значень, прийнятих випадковою величиною зі скільки-небудь
значимої ймовірністю.
У термінах оцінки безпеки [94, 95] та ризику
хвіст розподілу відповідає так званим гіпотетичним
аварій, можливість яких, як це випливає вже з самої
назви, на практиці не враховується (спираючись
виключно на відсутність фактично статистики довгострокових формалізованих спостережень).
Втім очевидно, що природа статечних законів
розподілу (а, від так зрештою, і катастроф) пов'язана
з сильною взаємозалежністю подій, що відбуваються. А саме до виникнення статечних законів розподілу ймовірностей призводить «ланцюгова реакція»
поширення катастрофічних та аварійних процесів,
тобто лавиноподібне наростання обурення із залученням в події все більшої кількості ресурсів.
З погляду на поставлену задачу – формування
дієвого фільтру підсистеми системи контролю та
збору інформації системи моніторингу надзвичайних ситуацій нам достатньо розглянути найпростіший розподіл, який має «важкий хвіст».
З погляду подальшого застосування можливостей
«АВС аналізу» для визначення номенклатури критичних і ускладнюючих сигналів, розглянемо саме розподіл Парето, як базовий, для вирішення поставленої
задачі, розподіл з «важким хвостом» [98 – 100].
У даному випадку функція розподілу
F  x   Pr ob   x , що визначає ймовірність того,
що відповідна випадкова величина приймає значення, менше x, задається співвідношенням







F  x   1  x  ; x  1@ 0; x  1 ,   0 .

(6)

Відповідно, щільність ймовірності
  x   F '  x   x  (1 ) .

(7)

Особливість, пов'язана з такими розподілами,
полягає в тому, що моменти досить високого порядку

M q  Ex q   x q dF  x 

8)

у них розходяться:
M q  ,

якщо q   .

(9)

Для розподілу Парето з   1 нескінчені вже
середнє M1   . Очевидно, що на таку поведінку
моментів впливає тільки важкий хвіст розподілу,
«переважуючи» голову, що описує вірогідність найбільш частих, але невеликих подій. Вид «голові»
при цьому є не надто істотним, а вирішальну роль
грає тільки асимптотика хвоста.
Один із загальних підходів до обробки позитивних величин [96], які мають розподіл з важким
хвостом, полягає в переході від спостережуваних
величин x i до їх логарифмів yi  ln x i . У разі статечного убування хвостів з будь-яким показником
ступеня величини yi вже матимуть всі статистичні
моменти, таким чином, до них можна застосовувати
стандартні методи статистичної обробки.
Будемо вважати, що в нашому випадку хвіст розподілу задовільно описується статечної залежністю
при x, що перевищує деякий відомий поріг x 0 . При
цьому не обов'язково, щоб це наближення виконувалося для всього діапазону спостережуваних значень,
достатньо, щоб воно виконувалося для хвоста розподілу, тобто при x  x 0 . Дійсно, для розподілів з важкими хвостами основний внесок у сумарний ефект
вносять найбільші спостереження. Тому вказане порогове обмеження не позначиться помітно на оцінці
імовірнісних характеристик сум при досить великих
значеннях n. Після перенормировки на відоме значення порога можна вважати, що нормовані величини
x x 0 відповідають розподілу Парето (6).
Оцінка максимальної правдоподібності α для
параметра α має вигляд
 x 
 1
    ln  i  
 x 0  
 n

1

(10)

В якості розкиду цієї оцінки можна взяти стандартне відхилення [167]:


 
(11)
n
Загалом при прогнозування характерного періоду повторюваності максимально можливих катастроф може бути проведено на основі каталогів катастроф тривалістю більше періоду їх повторюваності
або фізично (або економічно) обґрунтованих обмежень на величину можливих лих. Однак обидва ці
підходи не дають поки задовільного результату [97].
Однак для використання у якості інформаційного фільтру підсистеми збору інформації системи моніторингу надзвичайних ситуацій визначені вади не
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мають суттєвого значення, оскільки до самої процедури визначення стану системи (прогнозування та
прийняття рішення) зазначений підхід, у нашому випадку, не застосовується. Суттєвим є визначення за
допомоги рівнянь (6) – (11) наявності у того чи іншого класу надзвичайних ситуацій статечних законів
розподілу, а від так наявності «важких хвостів».
У нашому випадку, по відношенню до ABCаналізу інформаційних потоків, що надходять від системи над якою здійснюється моніторинг стану, правило Парето може бути сформульовано наступним чином: надійний контроль 20% небезпечних чинників
інформаційних потоків U1  f , ..., f
1
1

1
n

( U1  f11 , ..., f n1  ,

U 2  f12 , ..., f m2  ,

U 3  f13 , ..., f k3  ), що

надходить від «об’єкту моніторингу» можна поділити на необхідні для прийняття рішення групи за
ступенем критичної значущості (1) – (2).
АВС-аналіз ґрунтується на принципі дисбалансу, при проведенні якого будується графік залежності сукупного ефекту від кількості частин. Такий
графік є кривою Парето, кривою Лоренца або ABCкривою.
Втім застосовуючи АВС – аналіз слід очікувати
наявність у загальному потоці інформації, окремої
групи інформації (скажімо D), що несе (може нести)
інформацію про параметри контролюємої системи,
які не яким чином не впливають на стан небезпеки і
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не тільки ускладнюють проведення кінцевого етапу
прийняття рішення, а і спотворюють істину картину
процесів, що відбуваються.
Формалізований вигляд даного підходу виглядає наступним чином. Якщо до потоку інформації,
що надходить від об’єкту (системи) моніторингу
застосовується метод критичних та ускладнюючих
сигналів то до критичної групи (А) у відповідності
до процедури АВС аналізу слід віднести:
сигнал f j  A , якщо виконується:
 n

i
Р   Ui f j  Uкрит
  0.8


 i 1


 

 дозволяє на 80%

тримати безпечний стан системи під контролем.
Даний спосіб аналізу отримав величезний розвиток, завдяки власній універсальності і ефективності
у досить різних сферах людської діяльності. Результатом АВС аналізу є групування об'єктів за ступенем
впливу на загальний підсумок. Однак застосування
ABC – аналізу стосовно впливу та групування чинників небезпеки до сьогодні не здійснювалося в наслідок відсутності концептуального підходу до прийняття рішення щодо виникнення надзвичайної ситуації
на підставі групованої інформації. В даному випадку
це є цілком можливим застосовуючи метод критичних та ускладнюючих сигналів (1) – (2).
Застосування ABC-аналіз у термінам методу
критичних та ускладнюючих сигналів – це аналіз
інформаційних потоків та поділу чинників небезпеки (інформації)на три категорії:
• А – критичні сигнали, 20% – контрольних параметрів; 80% – небезпечних та аварійних станів
соціально-техногенно-природної системи;
• В – ускладнюючи сигнали, 30% – контрольних параметрів; 15% – небезпечних та аварійних
станів соціально-техногенно-природної системи
• С – ускладнюючи сигнали класу «важких хвостів», 50% – контрольних параметрів; 5% -– небезпечних та аварійних станів соціально-техногенноприродної системи.
Враховуючи це, весь інформаційний потік
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(12)

До групи ускладнюючих сигналів (В) сигнал
якщо і виконується:
 m

i
Р   Ui  f k   Uкрит
  0.15


 k 1


(13)

До групи ускладнюючих сигналів класу «важкий
хвіст» (С) сигнал, якщо f q  A  B і виконується:
 

i
  0.05
Р   Ui fq  Uкрит
 q 1




 

(13)

На рис. 1 наведено схему формування та фільтрації інформаційних потоків в поняттях методу
критичних та ускладнюючих сигналів та АВС-аналізу та прийняті такі позначення:
1-3 – природно-соціально-технічна система,
1 – стан системи який характеризується основними процесами контролю;
2 та 3 – стан системи які характеризуються
чинниками небезпеки відповідно внутрішнього та
зовнішнього характеру;
4 – система моніторингу з відповідними підсистемами
4.1 – збору та контролю інформації, F' , Fl ' –
інформаційні фільтри відповідно базового методу
прийняття рішення (метод критичних та ускладнюючих сигналів), базового методу прогнозування
(метод Парето);
5 – підсистема прогнозування,
6 – підсистема прийняття рішення, ( P1 , P2 ) –
базові методи прийняття рішення та формування
інформаційного фільтру інформаційний потік
( U1  f11 , ..., f n1  ;
надходить

від

U 2  f12 , ..., f m2  ; U 3  f13 , ..., f k3  ), що

природно-соціально-техногенної

системи; Up  f ,..., f  ; U s  f s1 , ..., f s3  ; U t  f t1 , ..., f t3  );
1
p

3
p





U A  fi  ; U B  f k  ; U  C f q  , оброблені інформа-

ційні потоки у відповідності до заявлених принципів; l ABC , lп (контр) – інформація щодо переліку, природи та діапазонів параметрів контролю.

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
4

5

4.1
F'

3

U1  f11 , ..., f n1 

1
2

U 2  f12 , ..., f m2 
U 3  f , ..., f
3
1

3
k



6

4.n
U t  f t1 , ..., f t3 
U s  f s1 , ..., f s3 

U p  f p1 , ..., fp3 

Fl '

U A  fi 

Р1

U B  fk 
U C  fq 

Р2

l ABC
lп (контр)

Рис. 1. Схема формування та фільтрації інформаційних потоків
в поняттях методу критичних та ускладнюючих сигналів та АВС – аналізу
Як приклад можливості застосування наведено
підходу проведемо АВС аналіз інформаційних потоків, що надходять при моніторингу об’єктів нафтогазового промислового комплексу.
Встановлено [101], що великі аварії та супроводжуючі їх пожежі і вибухи на виробництвах, пов'язаних з переробкою вуглеводневої сировини, в
більшості випадків відбуваються через витоки горючої рідини або вуглеводневого газу, що виникають в основному з наступних причин:
1. Недосконалість проектних рішень (3%);
2. Конструктивне недосконалість обладнання
(5%);
3. Відступ від вимог проектно-технічної документації (12%);
4. Дефекти виготовлення обладнання та матеріалів (16%);
5. Дефекти будівельно-монтажних робіт (21%);
6. Порушення правил експлуатації (27%);
7. Знос обладнання (11%);
8. Зовнішні природні та техногенні впливу
(5%).
Групуючи за принципом АВС аналізу – до критичної А (79%) групи слід віднести інформацію про
причини (1, 3, 4, 5, 6) – як бачимо це переважно причини обумовлені переважною наявністю людського
фактору в прямій (3, 5, 6), або побічній (1, 4) трактовці. До групи В (16 %) інформацію про причини (2,
7) – це виключно технічна інформація про стан обладнання і на практиці саме цей потік інформації
переважає, системи збору якого постійно вдосконалюються та потребують постійних фінансових затрат (домінує технократичний підхід до організації
систем моніторингу підприємств цієї галузі). До
групи С (5%) інформація про причини (8) зовнішньої природи.

З іншого боку проведемо системний аналіз основних технологічних процесів, що відбуваються на
нафтопереробних підприємствах з метою визначення природи потоків інформації, яка підлягає контролю та відповідному подальшому аналізу з метою
запобігання виникненню аварійних ситуацій [102].
Так анатомія параметрів, що підлягають контролю основних елементів технологічного процесу
виглядає наступним чином: 1. Повітродувки (параметри групи А – відсутні; В – 10; С – 1). 2. Градирні
(А – відсутні; В – 9; С – 1). 3. Повітряний холодильник (А – відсутні; В – 7; С – 1). 4. Теплообмінник
(А – відсутні; В – 2; С – 1). 4. Насос (А – 2; В – 3;
С – відсутні). 5. Компресор (А – 1; В – 10; С – відсутні). 6. Колони ректифікації (А – 1; В – 4; С – 2) 7.
Процес змішування (А – 2; В – 1; С – 3). Сумуючи
загальні показники за основними елементами технологічного процесу маємо наступну загальну картину
(А – 6; В – 45; С – 9). Якщо вважати, рівень моніторингу параметрів групи В достатнім, то для забезпечення відповідного відсотку контролю за рівнем
безпеки (відповідно до принципу Парето), необхідно контролювати до 30 параметрів, які характеризують вплив людського фактору на безпеку технологічного процесу (групи А), що як бачимо не відбувається, і як наслідок, не зважаючи на сучасні
наукові дослідження та підвищення ефективності
контролю за станом технологічного обладнання,
кількість аварій залишається стабільно високою.
Іншими словами ми маємо не обґрунтовану зміну
номенклатури критичних та ускладнюючих сигналів
(критерієм є можливість організації автоматичного
контролю доступних параметрів), і відповідно вважаємо, що зміни якості результату можливо досягнути через збільшення кількості контролю доступних параметрів.
171

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2015, випуск 2(43)

Висновки
В роботі доведено можливість застосування
АВС-аналізу інформаційних потоків щодо стану
небезпек природно-соціально-техногенних систем, у
якості інформаційного фільтру другого порядку, що
у поєднанні з методом критичних та ускладнюючих
сигналів становить завершену систему дієвих інформаційних фільтрів підсистеми збору та контролю
системи моніторингу небезпечних об’єктів (систем).
Адекватність запропонованого підходу доведена на
прикладі аналізу інформаційних потоків об’єктів
нафтопереробного комплексу, які характеризуються
можливістю виникнення на них класу надзвичайних
ситуацій що мають статечні закони розподілу, а від
так наявності «важких хвостів».
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ПРИМЕНЕНИЕ АВС-АНАЛИЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ФИЛЬТРА
ВТОРОГО ПОРЯДКА ПОДСИСТЕМЫ СБОРА И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Р.И. Шевченко
В работе впервые показана возможность применения АВС анализа информационных потоков о состоянии опасностей природно-социально-техногенных систем, в качестве информационного фильтра второго порядка, в сочетании
с методом критических и усложняющих сигналов составляет завершенную систему действенных информационных
фильтров подсистемы сбора и контроля системы мониторинга опасных об объектов.
Ключевые слова: мониторинг чрезвычайных ситуаций, системный анализ, информационный фильтр, метод критических и усложняющих сигналов, АВС-анализ.
OF ABC-ANALYSIS FOR THE FORMATION OF INFORMATION SECOND ORDER FILTER
SUBSYSTEM COLLECTION AND CONTROL OF MONITORED EMERGENCIES
R.I. Shevchenko
For the first time proved the applicability of ABC analysis of information flow on the state of natural hazards sociotechnological systems in an information filter of the second order, which, combined with the method of critical and complicating
signals is a complete system of effective information collection and filter subsystem control monitoring system about hazardous
objects.
Keywords: monitoring emergencies, systems analysis, information filter method and complicating critical signals ABC –
analysis.
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