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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останніми роками 

спостерігається зростання рівнів забруднення ком-
понентів навколишнього середовища (НС). Особли-
во це стосується атмосферного повітря, де забруд-
нення хімічними речовинами досягло значного рів-
ня [1], а в деяких регіонах України, де зосереджена 
значна кількість промислових виробництв, таке за-
бруднення перевищило допустимі значення. Аналіз 
літературних даних показав, що саме проблема ви-
значення ступеня екологічного ризику шляхом за-
стосування відповідного апаратного забезпечення 
практично не відображена в наукових дослідженнях. 
Тому важливим питанням постає визначення ступе-
нів екологічного ризику, спричиненого хімічним 
забрудненням у різних умовах із застосуванням 
комплексу апаратно-технічного забезпечення для 
оцінки компонентів НС. 

Метою даної роботи є розробка пропозицій щодо 
визначення ступенів екологічного ризику забруд-
нення атмосферного повітря хімічними речовинами 
із застосуванням математичного моделювання на 
основі аналізу окремих технічних рішень і відповід-
ного апаратного забезпечення. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
для досягнення поставленої мети було доцільно 
проаналізувати найбільш актуальні, на нашу думку, 
та вживані технічні рішення. Серед них є як окремі 
елементи, так і складні системи визначення забруд-
нення атмосферного повітря, тобто елементи здійс-
нення моніторингу. 

Слід зазначити, що моніторинг природно-
технічних систем визначають [2] як систему стаціо-

нарних спостережень, збирання, оброблення, пере-
давання та аналізу інформації про стан екологічних 
систем і попередження про негативні ситуації. Тому 
основна діяльність моніторингу спрямована на за-
безпечення оцінки забруднення НС, прогнозу стану 
компонентів НС у разі можливого забруднення.  

Всі системи моніторингу атмосферного повітря 
базуються на системі апаратів, приладів, елементів, 
що забезпечують отримання даних про стан середо-
вища вимірювання, зокрема ідентифікації шкідли-
вих речовин (датчики, газоаналізатори), їх концент-
рацій, метеорологічних показників досліджуваної 
зони тощо.  

Газоаналізатори є вимірювальними приладами, 
які дозволяють отримати безперервні за часом хара-
ктеристики забруднення повітря і виявляти макси-
мальні концентрації домішок. На теперішній час 
найбільшого поширення набули електрохімічні і 
оптичні газоаналізатори [3], однак більшість з них 
дозволяють розрізнити лише один хімічний забруд-
нювач. Тому для нас становлять цікавість багатоко-
мпонентні газоаналізатори, які дають змогу отрима-
ти інформацію певного спектру забруднювачів. Се-
ред переваг таких приладів: вбудована пам’ять, ста-
тистична обробка результатів вимірювання, безпро-
відна передача даних, розрахунок масового викиду 
забруднюючих речовин різної номенклатури. 

Серед вітчизняних виробників газоаналізаторів 
цікавими є датчики хімічного забруднення 
603ЭХ01, розроблені  АТ «Украналіт» [4], автома-
тичні стаціонарні газоаналізатори безперервної дії 
на основі електрохімічних сенсорів. Такі датчики 
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використовуються для системи моніторингу повітря 
вздовж автомагістралей населених пунктів. Датчики 
пов’язані безпосередньо з комплектом апаратури 
детекторів хімічних забруднень – комплектом апа-
ратно-програмних засобів збору і передачі інформа-
ції. Отримані під час вимірювань дані надходять до 
комп’ютерної станції (центр екологічного моніто-
рингу), де відбувається накопичення, систематизація 
та обробка отриманої інформації. За допомогою від-
повідних програм, на думку авторів [4], можливе 
здійснення аналізу і прогнозування стану забруд-
нення вздовж конкретної автомагістралі населеного 
пункту. 

Широкого вжитку на підприємствах України на-
були газоаналізатори фірми TESTO (рис. 1) [5], які 
дозволяють проводити експрес-аналіз повітря, що 
може використовуватись для моніторингу забруд-
нення атмосфери хімічними речовинами, але недо-
ліком таких газоаналізаторів є їх вартість. 

 

 
 

Рисунок 1 – Газоаналізатори фірми TESTO 
 

Багатокомпонентні газоаналізатори марки "Ін-
спектор" (рис. 2) на основі індикаторних трубок [6] 
також  можуть застосовуватись для системи моніто-
рингу НС. Такий портативний переносний прилад 
призначений для експрес-визначення масових кон-

центрацій забруднюючих речовин в атмосфері з ме-
тою контролю дотримання величин гранично допус-
тимих викидів. Серед позитивних сторін − ефектив-
ність, простота, надійність і зручність в експлуата-
ції; компактність; оперативність контролю; відсут-
ність потреби в електричному живленні; постійна 
готовність до роботи. Серед недоліків – застосуван-
ня лише в ручному режимі. 

 

 
 

Рисунок 2 − Багатокомпонентний газоаналізатор 
марки "Інспектор" 

 
Для визначення хімічного складу повітряного 

середовища застосовують технічні рішення, які спи-
раються на застосування мас-спектрометрів. Так, у 
комплексі для експрес-аналізу хімічного складу на-
вколишнього середовища (рис. 3), запропонованого 
авторами [7] детектором газу, використовується 
квадрупольний мас-спектрометр, який дозволяє роз-
різняти всі відомі хімічні сполуки з атомними маса-
ми до 250 а.о.м. До складу комплексу також вхо-
дять: стійка реєстрації вимірювань, сенсорна трубка 
і модуль прокачки. Стійка реєстрації вимірювань 
складається, власне, з вимірювача температури, де-
тектору газу, контрольно-вимірювального приладу і 
вимірювача витрати. Контрольно-вимірювальний 
пристрій дозволяє керувати всіма частинами систе-
ми з персонального комп’ютера. 

 

 
 

Рисунок 3 – Блок-схема комплексу топографічного експрес-аналізу 
хімічного складу навколишнього середовища 
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Серед технічного забезпечення систем монітори-
нгу важливе місце займає програмне забезпечення, 
яке дозволяє не лише накопичувати дані, але й ана-
лізувати їх та здійснювати прогнозування можливо-
го забруднення на основі графічного представлення 
даних.  

У зв’язку з вищезазначеним для визначення сту-
пенів екологічного ризику у системі моніторингу 
доцільно використовувати математичне моделюван-
ня,  на основі якого можливе створення алгоритму і 
необхідного програмного забезпечення задля про-
гнозу масштабів розповсюдження забруднення.  

Аналіз попередніх даних [8−10] показує, що для 
прогнозування забруднення атмосферного повітря 

вже використовуються різні математичні моделі з 
урахуванням метеорологічних показників і рельєфу 
місцевості залежно від джерела викиду. 

Найпростіші моделі, що записуються у вигляді 
алгебраїчних співвідношень, не враховують бага-
тьох факторів при розповсюдженні хімічного забру-
днювача. Але їх можна використовувати для підтве-
рдження доцільності досліджень атмосферного по-
вітря на певній території. 

Для прогнозу розповсюдження концентрацій то-
ксиканта від точкового джерела викиду [9,  10]  до-
сить часто використовують математичну модель 
Гауса: 
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де *Q  − потужність джерела, кг/с; zy dd ,  − диспе-
рсійні параметри, які залежать від стійкості атмос-
фери  і відстані від джерела x , м; U − швидкість 
вітру, м/с; H  − висота джерела,  м;  zyx ,,  − осьова, 
поперечна і вертикальна координати, м; ( )Af  − част-
ка домішки в шарі перемішування; A  − висота шару 
перемішування. 

Дослідження поширення домішок у атмосфері 
при використанні математичної моделі (1)  обмежу-
ється на територіях зі складним рельєфом. 

На думку авторів [9] моделі турбулентно-
дифузійного переносу домішок займають провідне 
місце в перспективі розвитку напрямку отримання 
достовірних даних зі складними особливостями міс-
цевості.  Такі моделі базуються на супутніх прогно-
зуванню оперативних даних поля концентрації за-
бруднюючих речовин у деяких опорних точках (по-
стах екологічного контролю) [9, 12]. Загальне рів-
няння турбулентно-дифузійного переносу забруд-
нюючих домішок має вигляд: 
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де t  − час; ix  − координати;  

iU , ik  − складові середньої швидкості перемі-
щення домішки і коефіцієнту обміну, які відносять-
ся до напряму осі )3,2,1( =ixi

;  
a − коефіцієнт, що визначає зміну концентрації 

за рахунок перетворення домішки. 
Найбільш доцільним, з нашої точки зору, є три-

вимірнео рівняння переносу домішок [6], що засто-
совують для моделювання переносу хімічно небез-
печних речовин в атмосферному повітрі при аварій-
ному викиді – вираз (3), – але його можна викорис-
товувати і для врахування аварійних скидів і по-
всякденного забруднення поверхневих природних 
вод. 
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де C  − концентрація домішок,  яка потрапляє в 

атмосферу (поверхневі води) при аварії;  
wn ,,U  − компоненти вектора швидкості повітря-

ного середовища або розбавлення домішок у повер-
хневих водах за течією;  

Cw − швидкість осідання /розбавлення домішок;  

( )zyx mmmm ,,=  − коефіцієнт турбулентності дифу-
зії; Q  − інтенсивність викиду (скиду) хімічно небез-
печної речовини від зони викиду (скиду); ( )irr -d  − 
дельта-функція Дирака; ( )iiii zyxr ,,=  − координати 
джерела викиду (скиду). 

Слід зазначити,  що в цих моделях не врахову-
ються власне фізико-хімічні властивості шкідливих 
речовин: щільність (густина), молекулярна вага, 
розчинність у воді, здатність до фізико-хімічної вза-

ємодії з іншими домішками в умовах викиду (скиду) 
з джерела, утворювати комплексні сполуки тощо.  

Ці параметри, на нашу думку, суттєво впливають 
на працездатність і на ефективність застосування 
існуючих моделей. Частіш за все, у моделях не вра-
ховуються швидкість руху частинок у повітряному 
(водному) потоці, адже не завжди вона співпадає зі 
швидкістю руху – може відбуватись або прискорен-
ня або гальмування домішок. 

Тому,  на нашу думку,  буде більш доцільним 
створення власних математичних моделей на базі 
диференційних рівнянь з урахуванням усіх вищеза-
значених параметрів, а також з урахуванням хіміко-
термодинамічних характеристик забруднюючих 
речовин (ентропія S, ентальпія H, енергія Гібса,  Ге-
льмгольца і т.і.). 

Таким чином, на базі вже відомих даних нами 
пропонується блок-схема перспективної системи 
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оцінки екологічного ризику забруднення атмосфер-
ного повітря хімічними речовинами (рис. 4) в сис-

темі управління екологічною безпекою. 

 
 

Рисунок 4 – Блок-схема системи оцінки екологічного ризику  
забруднення повітря хімічними речовинами 

 
На першому етапі функціонування такої системи 

відбувається накопичення інформації шляхом вимі-
рювання концентрацій хімічних речовин та їх іден-
тифікація, вимірювання метеорологічних даних 
(швидкості вітру, температури та вологості повітря 
тощо), а також здійснюється перевірка технологіч-
них параметрів системи. 

Другий етап − аналіз отриманих даних (порів-
няння з допустимими рівнями концентрацій шляхом 
порівняння їх з базою стандартів). Також аналізу-
ється місце знаходження хімічних виробництв у зоні 
забруднення і рельєф території з прив’язкою до то-
пологічної карти місцевості. 

На третьому етапі на основі отриманих даних 
із застосуванням математичних моделей здійсню-
ється прогнозна оцінка поширення забруднення в 
навколишньому середовищі. Технічне і програмне 
забезпечення в даній системі займає провідне місце. 

На основі вищевикладеного нами пропонується 
низка заходів для реалізації подібної системи оцінки 
екологічного ризику:  

− підібрати альтернативні датчики, газоаналіза-
тори тощо для ідентифікації шкідливих речовин та 
їх концентрації у повітрі; 

− створити доповнені математичні моделі розпо-
всюдження хімічних речовин у повітрі та на їх ос-
нові на основі забезпечити виконання теоретико-
технологічного ланцюжка: математична модель – 
алгоритм – програмне забезпечення – рівень еколо-
гічного ризику – картографування задля визначення 
критичних, небезпечних територій;  

− запропонувати технічні рішення щодо вимірю-
вання метеорологічних показників при різних рель-
єфах місцевості;  

− створити власну базу даних і мати можливість 
застосування бази даних, норм, правил, стандартів. 

ВИСНОВКИ. Проведений аналіз деяких техніч-
них рішень і апаратного забезпечення дозволив  ви-
сунути пропозиції щодо визначення ступенів еколо-
гічного ризику шляхом застосування запропонова-
ної комплексної системи оцінки екологічного ризи-
ку забруднення атмосферного повітря хімічними 
речовинами. 

Таким чином, врахування позитивних і негативних 
сторін окремих приладів й апаратів контролю складу 
повітря дозволив створити блок-схему перспективної 
системи моніторингу атмосферного повітря. Така сис-
тема дасть змогу не лише здійснювати накопичення, 
систематизацію та аналіз інформації про хімічне 
забруднення, а й, за використання математичного 
моделювання процесів розповсюдження забрудню-
ючих речовин у повітряному середовищі, здійсню-
вати прогнозування стану забруднення.  

На основі такої інформації можливе визначення 
ступеня екологічного ризику, прийняття виважених 
рішень щодо його зменшення, а, отже, забезпечення 
управління екологічною безпекою техногенно нава-
нтажених територій. 
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The analysis of the hardware and technical support, determine the levels of environmental pollution. For evaluation 

of environmental risk suggested that the use of technical security with the application of mathematical modeling. Ana-
lyzed mathematical model for evaluation of pollution of the atmospheric air and the settings are defined to create their 
own  mathematical  models.  Suggested  advanced  block  diagram  of  the  system  of  assessment  of  ecological  risk  in  the  
conditions of chemical pollution of atmospheric air. Defined the basis of the directions on the way to its implementa-
tion. 
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