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Анотація 

В цій роботі для вимірювання стану якості навколишнього середовища пропонується використати 

станцію контролю навколишнього середовища. 
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Abstract 

In this paper for measuring a state of surrounding quality environment it proposed to use a station of surrounding 

control environment. 
Keywords: surrounding environment, measuring, gas analyzer. 

 

Вступ 

Постійний промисловий та аграрний розвиток обумовлює збільшення викидів в навколишнє 

середовище великої кількості промислових відходів [1-4], продуктів згоряння вуглеводнів та інших 

хімічно отруйних та небезпечних речовин. Зростання надходжень токсичних речовин у навколишнє 

середовище, в першу чергу, впливає на здоров'ї населення, погіршується якість продуктів сільського 

господарства, відбувається вплив на клімат окремих регіонів і стан озонового шару Землі, загибель 

флори і фауни [5]. Проблема вдосконалення пристроїв вимірювання вмісту шкідливих речовин в 

навколишнє середовище, а також прогнозування їх розповсюдження в атмосфері, на сьогодні 

надзвичайно актуальна, що не в останню чергу є наслідком відсутності адекватного підходу до її 

вирішення, який би враховував тенденції розвитку екологічного приладобудування. Згідно Концепції 

сталого розвитку України, охорона навколишнього природного середовища є важливою метою 

розвитку не тільки виходячи з суто утилітарних потреб суспільства в здоровому харчуванні, чистому 

повітрі, чистій воді та безпечному довкіллі [6] – збереження природи є критичним фактором 

виживання людини як біологічного виду [7]. 

Результати дослідження 

Вимірювання вмісту шкідливих речовин в навколишньому середовищі на сьогоднішній день 

можна проводити за допомогою газоаналітичної апаратури, що в загальному випадку повинна 

забезпечувати вимірювання і облік викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище. 

Очевидна також необхідність представлення інформації в зручній формі та видачі попереджень про 

перевищення поточних викидів над встановленими значеннями [8].  

При використанні газоаналітичних технічних засобів допустимі відносні похибки вимірювання 

контрольованих величин не повинна перевищувати:  

- масовий викид (г/с) газоподібних компонентів ±20 %; 

- концентрація оксиду і діоксиду азоту ±15 %;  

- концентрація монооксиду вуглецю ±10 %;  

- швидкість (витрата) димових газів ±10 %;  

- концентрація кисню ±5 %.  

Як правило, похибки сучасних газоаналізаторів, менші цих значень, що дозволяє дійсно 

забезпечити вимірювання концентрацій шкідливих викидів з високою точністю. З огляду на те, що 

вимоги до точності вимірювань посилюватимуться, під час реалізації газоаналітичних технічних 

засобів, рекомендується використовувати вимірювальні системи з відносною похибкою вимірювання, 

яка не перевищує 5...10 %. 



Автоматична стаціонарна станція (АСС) являє собою вимірювально-інформаційну систему, яка 

призначена для автоматичного безперервного контролю й спостереження за станом навколишнього 

середовища і великих промислових центрів.  

Прикладом може слугувати АСС ―Атмосфера-10‖, що оснащена сучасними автоматичними 

газоаналізаторами на загальнопоширені забруднюючі речовини CO, O3, SO2, NO/NO2, які 

утворюються тваринницькими комплексами [9], під час термічної переробки твердих побутових 

відходів [10-14], є одними із складових біогазу [15-21], що утворюється в місцях захоронення 

відходів тощо, а також вимірювачем метеорологічних параметрів: температури, відносної вологості 

навколишнього повітря, атмосферного тиску, швидкості і напрямку вітру. АСС оснащена також 

пневматичними установками, що забезпечують ручний відбір проб повітря для визначення за 

стандартними методиками масових концентрацій пилу, бензапірену, формальдегіду, свинцю.  

Одним із кращих представників нового покоління автоматичних систем є станція «Airpointer», що 

надає можливість проводити високоточні вимірювання якості повітря, залучаючи набагато більше 

число користувачів з мінімальними витратами, при цьому налаштування, управління та 

обслуговування надзвичайно прості [22]. 

Станція атмосферного контролю «Airpointer» є ідеальним інструментом для контролю атмосфери 

навколишнього середовища, у тому числі атмосфери закритих приміщень – лабораторій, аудиторій, 

конференц-залів. Станція дозволяє виміряти концентрацію CO, O3, SO2, NO/NO2 з допомогою 

автоматичних газоаналізаторів, які працюють на стандартних оптичних методах (інфрачервоному, 

хемілюмінесцентному, флуоресцентному) і в широкому діапазоні концентрацій. Використовуються 

методи вимірювання, прийняті в Європейському Союзі.  

Система «Airpointer», подібно web-серверу, дозволяє неперервно відстежувати дані в режимі он-

лайн в будь-якій точці світу, а для отримання і аналізу даних, калібрування, оновлення та технічної 

підтримки системи необхідно тільки мати доступ до мережі Інтернет.  

Конструкція станції дозволяє легко підключити і додаткові газоаналітичні сенсори на інші гази, а 

у перспективі може бути включена в регіональну мережу моніторингу атмосферного повітря.  

Висновки 

Отже, використання станції «Airpointer» дає незаперечні переваги при вимірюванні концентрації 

шкідливих речовин у навколишньому середовищі такі, як простота установки, мінімальні витрати на 

обслуговування, мале енергоспоживання, мініатюрність і компактність, що дозволяє виконувати 

вимірювання в будь-якому місці та залишатися непомітною у громадських місцях. 
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