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 Анотація 

 Запропоновано метод ідентифікації параметрів моделі забруднення атмосферного повітря від викидів 

автотранспорту, який дозволяє підвищити точність цієї ідентифікації за рахунок використанням мобільних 

пристроїв. 
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Abstract 

The method for air pollution model parameters identification from vehicles emissions, which can improve the 

accuracy of identification with the use of mobile devices. 

Keywords: air pollution model, mobile devices, the accuracy of the model identification. 

 

Вступ 

Для підвищення точності при моделюванні забруднення атмосферного повітря (АП) у містах 

рекомендується використовувати відомі інформаційно-вимірювальні системи (ІВС) та ІВС, основані 

на мобільних пристроях [1, 2].  

Метою даної роботи є розробка методу підвищення точності моделювання забруднення АП міста з 

використанням мобільних інформаційно-вимірювальних систем. 

 

Результати дослідження 

Пропонується застосовувати такий метод для ідентифікації параметрів моделі забруднення АП: 

I. Визначення умов проведення та планування спостережень. 

 Визначення K показників KkFk ,1,  , які необхідно моніторити, та вибір датчиків і 

підключення їх до ІВС. 

 Вибір оптимального маршруту, на якому можливо знаходження проблемних місць і причин 

надмірного забруднення та розбиття його на M характерних ділянок довжиною Lj. 

 Вибір оптимальної швидкості руху MjV j ,1,   транспортного засобу. 

II. Збирання даних спостереження. 

З використанням датчика якості повітря, GPS-датчика та відеореєстратора формується масив 

показників jkF , , Kk ,1 , Mj ,1 ; QqUq ,1,  ; MjR j ,1,  . 

III. Обробка даних спостереження. 

На основі середньої швидкості руху транспортного засобу на кожній ділянці jV  визначення 

лінійних координат місць, в яких проводилося вимірювання jkF , . 

Геокодування результатів геолокації засобами геоінформаційних систем (ГІС), побудова 

траєкторії руху транспортного засобу на електронній карті місцевості та визначення просторових 

координат 
qU . 

Визначення  кількості стаціонарних S  та пересувних R  потенційних джерел забруднення.  



 
Рис. 1. Схематичне зображення принципів вимірювання на ділянці 

 

VI. Побудова регресійної залежності. 

 Усереднити концентрації показника серjF на кожній ділянці.  

 Провести агрегування умов руху ТЗ шляхом переходу до приведеної кількості ТЗ R’ на 

ділянках, з урахуванням відповідних коефіцієнтів.  

 Побудувати регресійну залежність між серjF  та R’, інтегральними для усіх ділянок, що 

дозволить прогнозувати забруднення повітря у місті. 

V. Оцінити похибки вимірювання та розрахунку. 

Проаналізувати похибки. Визначити найменшу похибку вимірювання. 

 

Аналіз результатів дослідження та висновки 

Проведено експеримент із використанням різних ІВС та описаного вище методу для ідентифікації 

параметрів моделі забруднення АП, який показав підвищення точності результатів моделювання 

стану атмосферного повітря у місті у порівнянні із традиційними підходами. 
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