
 82 

ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
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В сучасних умовах господарювання все більшої актуальності набувають 

питання раціональної організації виробництва, при якій досягається виконання 

виробничої програми при мінімальних втратах, пов’язаних з охороною праці. 

Створення на виробництві безпечних та нешкідливих умов праці тісно 

пов’язано із проведенням комплексу працеохоронних заходів, які доцільно 

впроваджувати лише після ретельного аналізу ступеню впливу кожного з 

діючих на працівників шкідливого і небезпечного факторів. Такий підхід 

дозволить керівникам підприємств більш раціонально та ефективно 

використовувати кошти на покращення показників стану охорони праці, 

суттєво скоротивши витратну статтю.   

На рівень професійних захворювань впливає велика кількість факторів. 

Принцип системного підходу до виникнення професійних захворювань у 

зварників дозволив врахувати всі основні фактори, які тим чи іншим шляхом 

призводять до появи цих захворювань. До числа таких факторів слід віднести: 

технологічні, організаційні, санітарно-технічні, медико-соціальні, екологічні, 

соціальні, економічні та людські фактори. Стан організму (здоров’я) людини є 

найбільш об’єктивним критерієм оцінки рівня умов праці, оскільки порушення 

оптимального режиму праці системи ―людина – зварювальне виробництво – 

виробниче середовище‖ проявляється через порушення функцій організму та 

погіршення стану здоров’я людини більш наглядним чином ніж для інших 

ланок цієї системи. Крім того, виконується одна з головних вимог на сучасному 

етапі розвитку зварювального виробництва, яка розглядає здоров’я та безпечні 

умови праці зварників ключовою умовою їх професійної діяльності. 

Численними дослідженнями показано, що на склад та кількість утворення  

зварювальних аерозолів (ЗА) в оточуюче виробниче середовище суттєво 

впливають наступні технологічні фактори: спосіб зварювання (ручне дугове, 

напівавтоматичне, автоматичне), режим зварювального процесу (напруга дуги 

та її потужність, величина та вид зварювального струму), вид зварювального 

обладнання, параметри та склад зварювального матеріалу (діаметр та хімічний 

склад електродів, тип захисного покриття електродів, хімічний склад основного 

металу, проволоки, захисного газу, флюсу тощо). Хоча вдосконалення 

зварювального обладнання і технологічних процесів зварювання є однією з 

найважливіших технічних задач, тим не менш проблема зниження професійної 

захворюваності зварників лише за рахунок зменшення ролі технологічних 

факторів не може бути вирішена. Вплив факторів доцільно враховувати під час 

розробки нових видів зварювального обладнання, зварювальних матеріалів і 

режимів зварювання. 

Важливу роль у проблемі, що розглядається відіграють організаційні 

фактори, до числа яких належать: інтенсивність процесу зварювання, яка 

виражається у вигляді продуктивності та змінного завдання; встановлення 
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раціонального режиму праці та відпочинку зварника; гігієнічна атестація 

робочого місця; сертифікація зварювальних технологій, обладнання і 

матеріалів; нормативно-правове забезпечення складових системи ―людина – 

зварювальне виробництво – виробниче середовище‖. Значення цих факторів 

випливає з самих їх назв та не вимагає додаткових пояснень. 

На профзахворюваність зварників впливають також медико-соціальні 

фактори: здійснення профвідбору, проведення медичних оглядів (з метою 

раннього діагностування) та очікувальної профілактики. 

 Врахування всіх згаданих факторів є складною теоретичною та 

практичною задачею, вирішення якої потребує зусиль спеціалістів різних 

областей знань.  Для аналізу і прогнозування стану охорони праці 

пропонується застосування математичного апарату регресійного аналізу [4, 5]. 

З використанням вказаного методу можна отримати математичну модель, яка 

встановлює функціональну залежність показників стану охорони праці від 

множини факторів, що впливають на умови та безпеку праці. Дослідження, що 

проводяться з використанням такої моделі, дозволяють оцінити ступінь впливу 

факторів на показники стану охорони праці та одержати обґрунтовані 

рекомендації щодо планування працеохоронних заходів.  

Вигляд математичної моделі залежить не лише від природи об’єкта 

моделювання, але і від тих задач, для вирішення яких вона створюється. Тому, 

перш ніж приступити до побудови моделі, необхідно визначити коло задач, які 

планується вирішувати. 

В загальному випадку математична модель, що визначає залежність 

показника від множини факторів, має вигляд: 

 

  nXXYY ,...,1  , (1) 

 

де Y  - модельований показник (параметр); nXX ,...,1  - фактори, що 

впливають на модельований показник; n - кількість факторів.  

Збір даних про фактичний стан факторів та показника здійснюється 

шляхом їх реєстрації в певні інтервали часу, з подальшим оцінюванням та 

занесенням у базу даних, що має вигляд таблиці 1.  

 

Таблиця 1.  Масив статистичних даних для побудови моделі 
 

Фактори, що зумовлюють умови праці Показник 

X1 … Xn Y  

11x  … 1nx  1y  

… … … … 

mx1  … nmx  my  

 

У приведеній таблиці маємо: 

ijx  - значення j-го фактора в i-й момент спостереження, nj ...1 , mi ...1  ; 
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jy  - значення показника в i-й момент спостереження; 

m  - число статистичних спостережень. 

При цьому шукана модель має вигляд поліному: 

 

 ...

1 11
0   

 

n

i

n

j
jiij

n

i
ii XXaXaaY .  (2) 

 

Серед показників умов зварювального виробництва найбільш важливим є 

показник професійної захворюваності робітників, який, в свою чергу, значною 

мірою визначається як залежність від концентрації шкідливих речовин в зоні 

зварювання та часом їх дії. Для застосування регресійного аналізу повинні 

виконуватись такі умови: при кожному наборі значень iX  величина Y  

розподілена нормально та дисперсія величини Y є постійною величиною. 

Перш ніж приступити до розрахунку коефіцієнтів рівнянь регресії 

необхідно зібрати та кількісно оцінити фактори, що характеризують 

зварювальне виробництво з позицій охорони праці. Для кількісної оцінки 

факторів пропонується використання методу, викладеного в статтях [6, 7]. Суть 

методу полягає в наступному. Значення всіх факторів лежать в межах діапазону 

0...1. Якщо фактичний стан фактора (відповідно до його змісту) відповідає 

вимогам чинних нормативних документів, та даний фактор можна вважати 

цілком безпечним (нешкідливим), його значення дорівнює нулю. Якщо 

фактичний стан фактора оцінюється, як припустимо, небезпечний (шкідливий), 

він має значення 0...0,25. Отже, чим більший рівень безпеки (шкідливості) 

фактора, тим більше значення йому привласнюється. Оцінка значень факторів 

може здійснюватись шляхом розрахунків відповідно до існуючих методик для 

даного виробництва або експертними методами. 

На першому етапі побудови математичної моделі з використанням 

регресійного аналізу необхідно попередньо оцінити ступінь впливу факторів на 

показник, виявити найбільш вагомі з них. Для цього необхідно розрахувати 

коефіцієнти парної кореляції YX i
R  між факторами та показником: 
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Після цього множина факторів сортується в порядку убування значень 

коефіцієнтів парної кореляції YX i
R . 
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На другому етапі виконується побудова множини регресійних моделей 

шляхом ітераційного нарощування числа членів відповідно до відсортованої 

множини факторів iX : 
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Точність кожної побудованої моделі оцінюється за коефіцієнтом сумарної 

кореляції, а також за критеріями Фішера та Стьюдента [4]. Процес побудови 

моделей зупиняється, коли буде отримана модель заданої точності.  

Розглянемо застосування регресійного аналізу на прикладі підрозділу 

зварювального виробництва умовного підприємства.  

Зібрані статистичні дані занесено до таблиці 2. Показник Y апроксимує 

рівень концентрації шкідливих речовин в зоні зварювання, фактори 

54321 ,,,, XXXXX  апроксимують виробничі фактори: спосіб зварювання, 

режим зварювання, вид зварювального обладнання, параметри і склад 

зварювального матеріалу, особливості конструкції та параметрі зварювальних 

виробів відповідно.  

 

Таблиця 2.  Статистичні дані про виробничі фактори 

 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

1.  0,20 0,55 0,30 0,10 0,25 0,20 

2.  0,30 0,45 0,50 0,30 0,30 0,15 

3.  0,25 0,35 0,40 0,10 0,50 0,15 

4.  0,45 0,30 0,70 0,30 0,50 0,30 

5.  0,30 0,25 0,25 0,20 0,10 0,25 

6.  0,25 0,15 0,25 0,20 0,20 0,20 

7.  0,10 0,25 0,30 0,30 0,40 0,10 

 

 

Розраховано коефіцієнти парної кореляції (див. формулу (3)): 

 

 03,0
1
YXR ; 75,0

2
YXR ; 24,0

3
YXR ; 16,0

4
YXR ; 83,0

5
YXR . (5) 

Отже, порядок сортування масиву даних для включення факторів до 

моделі буде такий: 14325 ,,,, XXXXX .  
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В результаті розрахунків отримана математична модель, що встановлює 

функціональний зв’язок показника від множини факторів. Для даного набору 

статистичних даних вона має вигляд: 

 

 Y = 0,077 +1,094X3 -1,718X5 -0,036X2X3 -4,288X2X5 +11,496X3X5. (6) 

 

Точність побудованої моделі становить 0,99 (коефіцієнт сумарної 

кореляції), значення критеріїв Фішера (1,004) та Стьюдента (0,001) дозволяють 

зробити висновок про адекватність отриманої моделі.  

Аналіз отриманої моделі дозволяє зробити такі висновки: 

на модельований показник впливають фактори 325 ,, XXX , а вплив 

факторів 41, XX  незначний; 

мінімально можливе значення модельованого показника відповідно до 

розглянутих виробничих умов становить 0,077 за умов, коли значення факторів 

325 ,, XXX  дорівнюють нулю (тобто шкідлива дія цих факторів усунута). 

Отже результати моделювання з використанням регресійного аналізу 

дозволяють обґрунтувати першочергові заходи, спрямовані на усунення дії тих 

факторів, які здійснюють найбільший вплив на формування умов праці. Такий 

підхід дозволить раціонально розподілити наявні ресурси для забезпечення 

належних умов праці на виробництві. 
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