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Існуючі методи визначення концентрацій забруднюючих речовин дозволяють достовірно виявити джерела 

забруднення при наявності точних значень параметрів вимірювання, проте збір такої інформації вимагає знач-
них людських, матеріальних і часових затрат. У роботі пропонується метод визначення стаціонарних джерел 
понаднормативних викидів на основі експертних знань, яка дозволяє виявити джерело забруднення без значних 
матеріальних і часових затрат. На відміну від існуючих методів запропонований  метод  дозволяє оцінити мож-
ливість впливу будь-якого стаціонарного джерела викиду на навколишнє середовище без використання точних 
вимірювальних приладів за рахунок використання експертних оцінок.  
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Существующие методы определения концентраций загрязняющих веществ позволяют достоверно выявить 

источники загрязнения при наличии точных значений параметров измерения, однако сбор такой информации 
требует значительных человеческих, материальных и временных затрат. В работе предлагается метод опреде-
ления стационарных источников сверхнормативных выбросов на основе экспертных знаний, позволяющая выя-
вить источник загрязнения без значительных материальных и временных затрат. В отличие от существующих 
методов предложенный метод позволяет оценить возможность воздействия любого стационарного источника  
выброса на окружающую среду без использования точных измерительных приборов за счет использования экс-
пертных оценок.  

Ключевые слова: источник выбросов, нечеткая база знаний, система экспертных оценок. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній 

день актуальною задачею є виявлення з множини 
джерел викидів навколишнього середовища, роз-
ташованих на незначній відстані один від одного, 
тих, що призводять понаднормативні викиди однієї 
забруднюючої речовини. 

Існуючі методи визначення концентрацій забру-
днюючих речовин ОНД–86  або за методом Гауса 
дозволяють достовірно виявити джерела забруд-
нення за наявності точних значень параметрів ви-
мірювання [1]. Збір такої інформації вимагає знач-
них людських, матеріальних і часових затрат.  

У роботі пропонується метод визначення стаці-
онарних джерел понаднормативних викидів, на 
основі експертних знань, типу «якщо-то», яка до-
зволяє виявити джерело забруднення без значних 
матеріальних і часових затрат. 

Метою роботи є зменшення кількості вимірю-
вань для точного та швидкого визначення джерела-
порушника забруднення за рахунок аналітичного 
визначення чутливості впливу кожного з можливих 
джерел викидів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Задачі: 
1. Розробка нечіткої моделі оцінювання мож-

ливого джерела–забруднювача.  
2. Розробка методу аналізу чутливості впливу 

кожного із можливих джерел викидів. 
Для вирішення поставлених задач припустимо, 

що метеоумови (напрям та швидкість вітру)  є пос-

тійними, джерела викидів, що підлягають аналізу, 
знаходяться з підвітряного боку відносно точки 
виміру,  температура та швидкість газів в гирлі 
джерела викидів є найбільш сприятливими для роз-
сіювання забруднюючих речовин і не перевищують 
технічних обмежень обладнання. 

Припустимо, що існує n джерел викидів, які ви-
кидають в атмосферне повітря шкідливу речовину,  
перевищення вмісту якої було зафіксовано у точці 
виміру.  

Джерела викидів характеризуються наступними 
параметрами:  

– h, висота джерела викиду (м); 
– d, діаметр гирла джерела викиду (м); 
– u, швидкість вітру (м/с);  
– s, хмарність (0–10 бал). 
Географічне положення джерел викидів будемо 

характеризувати відстанню (R) від точки виміру до 
джерела викиду та кутом (б) між віссю Y та відріз-
ком прямої що з’єднує точку виміру та джерело 
викиду (рис.  1),  які визначаються за допомогою 
GPS позиціонування або іншими методами. 

На рис. 1 вісь Х співпадає з протилежним на-
прямком вітру,  і початок координат співпадає з 
точкою виміру. Кут відліковується проти годинни-
кової стрілки від осі Y до лінії між точкою виміру 
та джерела викиду. 

Для спрощення формування експертних знань 
моделі виділимо дві групи факторів,  що розглянуті 
вище: фактори, що описують географічне поло-
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ження джерела викиду і точки виміру, та фактори, 
що описують технічні характеристики джерела ви-
киду. 

 

 
Рисунок 1 – Схема визначення географічних пара-

метрів джерел викидів 
 
Таблиця 1 –  Фактори впливу та відповідні їм  

терм–множини експертних оцінок 
 

Позначення Діапазон Терм-множина 

h [10–200] 
метрів 

«Низький», «Сере-
дній», «Високий» 

d [1–10] 
метрів 

«Низький», «Сере-
дній», «Високий» 

u 
[0–25] 
метрів на 
секунду 

«Низький», «Сере-
дній», «Високий» 

s [0–10] бал «Низький», «Сере-
дній», «Високий» 

R [0–10] 
кілометрів 

«Низький», «Сере-
дній», «Високий» 

α [0–180] 
градусів 

«Низький», «Сере-
дній», «Високий» 

 
У табл.  1  наведено діапазони змін факторів і 

терм–множини, за допомогою яких будемо оціню-
вати лінгвістичні змінні факторів [2]. 

Структура модель оцінювання можливого дже-
рела–забруднювача складається з трьох складових:  

g = G(R, α) – підсистема визначення можливості 
впливу на результат вимірювання у контрольній 
точці за географічними параметрами R та α; 

p = P(h, d, u, s) – підсистема визначення можли-
вості впливу на результат вимірювання у контроль-
ній точці за технічними характеристиками джерела 
викиду h, d, u та s; 

µ = C(G, P) – підсистема узагальнення можли-
вості впливу джерела викиду за географічною та 
технічною складовими можливості. 

Нечітка база знань. У табл.. 2–4 представлено 
нечіткі бази знань експертних оцінок, за допомо-
гою яких визначено параметри g, p та u. Експертні 
оцінки були отримані спеціалістами відділу моні-
торингу управління екології Вінницької області. 

Вхідні фактори впливу (h, d, u, s, б, R), проміжні 
(g, p) та результуючий показник (u) оцінювалися 
терм–множиною: «низький», «середній», «висо-
кий».  

Функції належності терм–множини описувалися 
дзвіноподібною функцією належності [3]. 
 

Таблиця 2 – Нечітка база знань підсистеми G 
 

№ R α g 
1 Середній Високий Високий 
2 Середній Середній Середній 
3 Середній Низький Низький 
4 Високий Високий Середній 
5 Високий Середній Низький 
6 Низький Високий Високий 
7 Низький Середній Середній 

 
Таблиця 3 – Нечітка база знань підсистеми P 

 
№ d u s h p 
1 Високий Високий Високий Висок. Низьк. 
2 Середній Середній Середній Середн. Середн. 
3 Низький Низький Низький Низьк. Висок. 
4 Високий Високий Низький Низьк. Середн. 
5 Низький Високий Високий Низьк. Середн. 
6 Низький Низький Високий Висок. Середн. 
7 Високий Низький Низький Висок. Середн. 

 
Таблиця 4 – Нечітка база знань підсистеми C 

 
№ g p µ 
1 Середній Високий Високий 
2 Середній Середній Середній 
3 Середній Низький Низький 
4 Високий Високий Середній 
5 Високий Середній Низький 
6 Низький Високий Високий 
7 Низький Середній Середній 

 
Визначення стаціонарних джерел понаднорма-

тивних викидів проводилось за такими кроками: 
1. Зафіксувати значення географічних парамет-

рів (б, R) і технічних характеристик джерела вики-
ду (h, d, u, s). 

2. Оцінити можливість впливу джерела викиду 
за географічною складовою, використовуючи нечі-
тку базу знань, що наведена у табл. 2. 

3. Оцінити можливість впливу джерела викиду 
за технічною складовою, використовуючи нечітку 
базу знань, що наведена у табл. 3. 

4. Оцінити результуючу можливість впливу 
джерела викиду, використовуючи нечітку базу 
знань, що наведена у табл. 4. 

5. Повторити кроки 1–4 для інших джерел ви-
кидів та для кожного із них зафіксувати результую-
чу можливість впливу. 

6. Визначити джерело викиду для якого отри-
мано максимальну можливість впливу. 

Провести інструментальне вимірювання викидів 
на джерелі,  яке визначене у пункті 6  для підтвер-
дження факту перевищення нормативу викиду або 
його спросування.  

Як експериментальні дані було розглянуто три 
джерела викидів, які знаходяться на незначній відс-

тані один від одного. При цьому було зроблено 
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припущення, що відбувся понаднормативний викид 
в атмосферу одного з джерел забруднення, і необ-

хідно визначити порушника. Для фіксованих техні-
чних і географічних показників кожного з джерел 
викидів (табл. 5), за допомогою нечітких баз знань 
підсистем G, P та C було оцінено показник можли-
вості забруднення від кожного джерела (табл. 5). За 
даними табл. 5, для першого джерела викиду пока-

зник можливості має найбільше значення і тому 
для цього джерела, на практиці, проводяться ін-

струментальні вимірювання для остаточного підт-
вердження факту перевищення нормативів викидів. 

 
Таблиця 5 – Результати комп’ютерного               

експерименту 
 

 
Джерела викидів 
 

ДВ1 ДВ2 ДВ3 

h, висота джерела 
викиду (м) 30 70 200 

d, діаметр гирла 
джерела викиду (м) 0,5 3 8 

u, швидкість вітру 
(м/с) 1 5 10 

с, хмарність (0–10) 0 5 10 
R, відстань до дже-
рела викиду (км) 1 3 10 

б,  кут до джерела 
викиду (°) 80 45 30 

M, Показник можли-
вості 
забруднення від 
джерела викиду 

0,6942 0,4983 0,3810 

 

ВИСНОВКИ. У роботі запропоновано новий 
метод визначення стаціонарних джерел понаднор-
мативних викидів на основі нечітких баз знань. На 
відміну від існуючих методів запропонований  ме-
тод  дозволяє оцінити можливість впливу будь-
якого стаціонарного джерела викиду на навко-
лишнє середовище, без використання точних 
вимірювальних приладів за рахунок використання 
експертних оцінок. Запропонований метод забезпе-
чує зменшенню часових, економічних та людських 
витрат.  Метод може бути корисним у державних та 
приватних органах контролю та спостереження за 
станом навколишнього природного середовища. 
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METHOD OF STATIONARY SOURCES EXCESS EMISSIONS ON THE BASIS  

OF FUZZY KNOWLEDGE BASES 
 
G. Goryachev, A. Kozachko, D. Dzyunyak 
Vinnytsia National Technical University 
Khmelnytske shoes 95, Vinnytsa, 21021, Ukraine. E–mail: vntu@vntu.edu.ua 
Existing methods for determining the concentrations of pollutants can reliably identify the source of contamination 

of precise measurements of parameters, but the collection of such information requires significantly their human, mate-
rial and time costs. The paper proposes a method for determining the abnormal emissions from stationary sources, based 
on expert knowledge which can identify the source of contamination without significant material and time costs. Unlike 
existing methods proposed method to evaluate the possible influence of any stationary source emissions on the envi-
ronment without the use of precision measuring devices through the use of peer reviews.  

Key words: source of emissions, fuzzy logic, the system of expert estimates. 
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