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Виконано порівняння результатів розв’язання задачі розміщення по-
жежних сповіщувачів з використанням стандартного нормативного 
квадратного і нерегулярного методів розміщення пожежних сповіщу-
вачів, і зроблено висновки щодо доцільності використання нерегуляр-
ного методу при проектуванні систем пожежної сигналізації для пря-
мокутних приміщень. 
 
Ключові слова: системи пожежної сигналізації, задача покриття, роз-
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Постановка проблеми. Виявлення пожежі на ранній стадії дозво-
лить суттєво зменшити її площу та, відповідно, збитки. Тому проблема 
вдосконалення методів проектування систем автоматичного протипоже-
жного захисту (САППЗ), які дозволять отримати системи з покращени-
ми характеристиками, є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні витрати на об-
ладнання об’єктів САППЗ сумуються з витрат на проектування вказаних 
систем, закупівлю окремих елементів та їх монтаж на об’єкті. Основна 
складова бюджету на формування САППЗ об’єкту – комплектування пе-
реліку необхідного обладнання. Від результатів виконання цього етапу 
суттєво залежить і розмір інвестицій у забезпечення протипожежного 
стану об’єктів. Один зі шляхів мінімізації складу САППЗ є використання 
науково-обгрунтованих методів нерегулярного розміщення пожежних 
сповіщувачів з оптимізацією їх кількості. 

Питання проектування САППЗ регламентуються [1, 2, 3 та ін.]. У 
вказаних документах наведені рекомендовані схеми розміщення прила-
дів, викладені обов’язкові вимоги до місць встановлення пожежних спо-
віщувачів (ПС), зрошувачів, до формування шлейфів.  

Для приміщень неправильної форми використання нерегулярних 
розміщень у більшості випадків дає кращій результат. А для більш прос-
тих приміщень прямокутної форми порівняння результатів не проводи-
лося і висновки про доцільність використання більш складного підходу 
до розв’язання задачі не є обґрунтованим. 

Раніш були неодноразові спроби оптимізації кількісного складу 
вказаних систем [4–9]. В цих роботах розглядалось або решітчасте вста-
новлення приладів зі стандартним підходом до регулярного та секційно-
регулярного розміщення, або нерегулярне розміщення ПС. 

Переважна більшість приміщень, які обладнуються системами по-
жежної сигналізації мають прямокутну форму або можуть бути предста-
влені як сукупність прямокутників. І для розміщення точкових пожеж-
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них сповіщувачів в таких випадках, як правило, використовується стан-
дартні схеми із [1]. Для приміщень неправильної форми в роботах [4, 11, 
12] було запропоновано використовувати методи геометричного проек-
тування та розглядати задачу формування шлейфів пожежної сигналіза-
ції як задачу нерегулярного розміщення пожежних сповіщувачів. 

Доведено [10], що для необмежених областей найкращім за кількі-
стю кіл є решітчасте покриття. Для областей неправильної форми вико-
ристання методів нерегулярного розміщення кіл, у якості яких можуть 
бути представлені зони, що контролюються ПС, доведено в роботах [4, 
12]. Для прямокутних же областей порівняння ефективності регулярних 
та нерегулярних методів розміщення ПС не проводилося. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою роботи є дослі-
дження методів решітчастого та нерегулярного покриттів для найбільш 
поширених прямокутних приміщень. 

В роботі [11] узагальнена математична модель задачі кругового 
покриття була представлена у вигляді 
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малізована phi-функція, що формалізує умови розміщення пари кіл на 
максимально припустимій відстані ρ=0; Ξ1, Ξ2, Ξ3 – індексні множини 
для опису умов повноти покриття; Ψ(u) – система допоміжних обмежень 
(наприклад, умов належності центрів кіл області Ω). 

Використання такої моделі для розв’язання окремої задачі форму-
вання шлейфів СПС дозволяє отримати на виході варіант нерегулярного 
розміщення пожежних сповіщувачів з заданим радіусом контролю. 

У разі використання стандартної квадратної схеми, яка рекомендо-
вана в [1] ПС встановлюються у вузлах решітки, параметри якої визна-
чаються виходячи з типу ПС, розмірів приміщення та нормативних ви-
мог з [1]. Схема розміщення теплових ПС на плані тестового приміщен-
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ня з розмірами 75х35 м для цього випадку наведена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема розташування теплових ПС з використанням стандартного 

підходу 
 

У разі вибору нерегулярного встановлення ПС для тестового примі-
щення, схема розміщення приладів буде мати вигляд, наведений на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема розташування теплових ПС з використанням методів нере-

гулярного розміщення 
 

Для наведеного прикладу при однакових вихідних даних у разі ви-
користання нерегулярного покриття кількість ПС, необхідних для пов-
ного контролю приміщення, зменшується у порівнянні з регулярним но-
рмативним, на 5,5%. Що для крупних об’єктів з великою кількістю зна-
чних за площею приміщень може дати суттєву економію бюджету. 

Алгоритм роботи розробленого методу нерегулярного розміщення 
ПС сформований таким чином, що, за замовченням, перше коло розміщу-
ється у лівому нижньому кути області (за необхідності можлива зміна по-
чаткової точки). Наступні кола послідовно розміщуються вздовж правої 
сторони кута. При цьому максимально «корисно» використовуються мо-
жливості ПС з урахуванням нормативних обмежень на їх розміщення. 
При досягненні «кутової зони на межі області» (зона «А» на рис. 2) 
останній прилад, як правило, встановлюється на меншій відстані від пе-
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редостаннього таким чином, щоб максимально покрити вільний кут обла-
сті. При такому розміщенні порушується регулярність покриття і у пода-
льшому кола розміщуються нерегулярно. Винятки виникають у задачах, 
коли лінійні розміри приміщень, що обладнуються системами пожежної 
сигналізації, пропорційні максимальним відстаням між ПС із [1]. 

Для підтвердження достовірності висновків було проведено серію об-
числювальних експериментів по розрахунку кількості ПС з використанням 
стандартної методики із [1] (ДБН) і методу нерегулярного розміщення (НР). 
Результати наведені в табл. 1. 

 
Табл. 1. Кількість ПС за результатами обчислювальних експериментів 

Довжина, м 
Ширина, м 

75 80 85 90 

 
Кількість пожежних сповіщувачів 

ДБН НР ДБН НР ДБН НР ДБН НР 

35 55 51 72 55 78 58 78 60 

40 77 58 84 65 91 66 91 71 

45 88 68 96 72 104 75 104 81 

50 99 79 108 79 117 84 117 88 

 

Як видно з даних, що наведені таблиці у всіх випадках кількість спо-
віщувачів встановлених за нерегулярною схемою менша ніж за стандартною 
квадратною. При цьому різниця у розглянутих прикладах може сягати 25%. 

Висновки. Таким чином, в роботі було порівняно та проаналізова-
но якість результатів розв’язання задачі розміщення ПС в системах по-
жежної сигналізації з використанням стандартного методу квадратного 
розміщення і методу нерегулярного розміщення, який реалізовано в про-
грамному комплексі «Веста». Результати аналізу наглядно продемонст-
рували, що не дивлячись на певне ускладнення процедури монтажу 
шлейфів використання нерегулярних методів розміщення ПС доцільно і 
дозволяє суттєво зменшити витрати на етапі закупівлі обладнання для 
систем пожежної сигналізації. 
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А. А. Антошкин 
Целесообразность использования методов нерегулярного размещения 

пожарных извещателей для помещений прямоугольной формы 
Выполнено сравнение результатов решения задачи размещения пожарных из-

вещателей с использованием стандартного нормативного квадратного и нерегуляр-
ного методов размещения пожарных извещателей, и сделаны выводы о целесообраз-
ности использования нерегулярного метода при проектировании систем пожарной 
сигнализации для прямоугольных помещений. 

Ключевые слова: системы пожарной сигнализации, задача покрытия, раз-
мещения пожарных извещателей, метод нерегулярного покрытия. 

 
О. Antoshkin 
The use of irregular fire detector methods for rectangular rooms 
This paper compares the results of solving the problem of placing fire detectors us-

ing standard normative square and irregular methods of placing fire detectors, and con-
cludes that it is advisable to use irregular method in the design of fire alarm systems for 
rectangular rooms. 

Keywords: fire alarm systems, the task of covering, the placement of fire detectors, 
the method of irregular coverage. 


