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Проблема охорони навколишнього середовища є однією з важливих задач науки. Це 

пов’язано зі збільшенням темпів і масштабів розвитку господарської діяльності людини, що 
призводять до збільшення долі промислових викидів, що забруднюють навколишнє 
середовище. Безпека та усунення наслідків в разі надзвичайної ситуації, а також визначення 
винуватця аварії є однією з найбільш важливих областей життєдіяльності людства. Робота 
присвячена актуальній проблемі створення методу ідентифікації техногенно-небезпечного 
промислового хімічного об’єкта як джерела забруднення атмосфери.  

Ідентифікація промислового об’єкта як джерела забруднення повітряного басейну 
можлива в декількох напрямках. Згідно [1] для вирішення поставленої задачі можна 
використати метод, який оснований на вирішенні рівняння, зв'язаного з напівемпіричним 
рівнянням турбулентної дифузії, і представлення функціонала від концентрації домішок. Для 
визначення параметрів джерела забруднення атмосфери (тип, координати і потужність 
джерела) за відомими даними спостереження та параметрами приземного шару повітря 
необхідно знайти мінімум функціонала (1): 
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де Q – кількість речовини, що викидається в повітря (потужність джерела); t, x, y, z – час та 
координати викиду відповідно; Ci  – концентрація і-ї речовини (домішки). 

Для числового вирішення завдання використовувались кінцево-різницевий метод та 
метод кінцевого об’єму. Практичне застосування даного методу обмежується складністю 
вирішення та доведення адекватності. 

Вирішення задачі ідентифікації джерела викиду небезпечної речовини можливе на 
основі використання геоінформаційної системи, яка будується з ціллю окреслювання її 
конструкції і функціональності, а при моделюванні атмосферних процесів звернення до 
географічних даних. Так, в роботі [2] описується схема включення математичної моделі 
забруднення атмосфери міста в геоінформаційну систему. Формується завдання, яке 
визначається набором керуючих параметрів, які виділяють територію моделювання, 
формують базу семантичних даних, активізують файли метеорологічних даних і визначають 
можливість інтерфейсу з користувачем. Результати розрахунку представляються в просторі 
сіткової області. Моделювання як метод аналізу можливої реакції територіальної системи на 
зовнішні дії являється дуже цікавим, але зв’язаний з великими труднощами як в постановці 
задачі, так і в її вирішені.  

Аналіз існуючих методів та підходів ідентифікації техногено-небезпечного об’єкта як 
джерела забруднення атмосфери показує те, що для створення математичної моделі 
складність виявляється в постановці початкових та граничних умов і визначенню 
коефіцієнтів рівняння. 

Авторами запропонована схема ідентифікації промислового об’єкта на основі 
геоінформаційної системи, що представлена на рис. 1. Схема призначена для знаходження 
типу, координат і потужності викиду небезпечної хімічної речовини джерела небезпеки. 

Одним з головних елементів схеми є керуючі параметри, що включають 
геоінформаційні параметри та параметри моделі. В свою чергу ГІС параметри це сукупність 
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даних по потужності викиду небезпечної хімічної речовини, що зафіксовані на станції 
контролю та метеодані, а параметри моделі це розраховані або задані коефіцієнти та 
необхідні величини. Керуючі параметри формують базу даних потужності викиду, що 
зафіксовані на станції контролю, активізують файли метеорологічних даних. Ключовим 
компонентом являється набір даних в формі GRID. Відповідно всі вказані дані 
перетворюються в GRID – файли. 
 

 
 

Рис. 1 Модель для ідентифікації джерела забруднення на основі ГІС 
 

Таким чином процес розрахунку включає в себе формулювання сіткової області, 
тобто представлення всіх початкових величин (зафіксовані на станції контролю потужності 
викиду, метеорологічні дані) на кінцеворізницевій сітці. Далі проводиться розрахунок і 
представлення результатів (розміщення джерела викиду та потужність джерела) в просторі 
цієї сіткової області. Результати у відповідності з ГІС-технологією проходить оборотну 
процедуру перетворення до GRID – файлу та карт результатів.  

Представлена модель дозволить провести ідентифікацію об’єкта викиду кількості 
хімічної небезпечної речовини у випадку аварії., але на точність ідентифікації джерела може 
впливати зміна параметрів навколишнього середовища та наявність двох (декількох) 
аварійних викидів одночасно. Таким чином, даний метод може бути використаний у випадку 
екстрених ситуацій на підприємствах і надзвичайних ситуацій в районах розміщення 
потенціальних аварійно небезпечних промислових підприємств. 
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