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Загальні положення 

Дисципліна «Автоматизація робочого місця спеціаліста-еколога» 
вивчається як доповнення до дисципліни «Інженерні методи захисту 
біосфери, атмосфери», може використовуватись студентами спеціальності 
«Теплогазопостачання» при вивченні дисципліни «Очищення вентиляційних 
викидів». 

Комп’ютерна програма Еол 2000 – автоматизована система розрахунку 
розсіювання викидів шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Програма 
призначена для оцінки впливу шкідливих викидів діючих підприємств на 
забруднення приземного шару атмосфери. Система ЕОЛ дозволяє 
розрахувати поля забруднень для точкової моделі джерела викиду шкідливих 
речовин із круглим і прямокутним перерізом труби, лінійної моделі, двох 
моделей плоского джерела.  

 Метою вивчення програми є розрахунок поля забруднення для 
точкової моделі джерела викиду шкідливих речовин з круглим та 
прямокутним устям труби, лінійної моделі, двох моделей площинного 
джерела (моделі пруда-відстійника та моделі джерела, що складається із 
сукупності окремих точкових джерел, розміщених близько один від одного, з 
однаковими значеннями конструкторських та технологічних характеристик).  
Розрахункові модулі системи реалізують «Методику расчета концентраций в  
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий. ОНД-86". За бажанням користувача при оцінці впливу 
підприємств на забруднення атмосфери розрахунок проводиться з урахуванням 
фонових (існуючих) концентрацій. При розрахунку розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосфері можуть враховуватися поправки на рельєф.  

 
1. АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ 
ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ 

 
Тема вивчення програми студент повинен побудувати санітарно-

захисну зону з урахуванням чи/та без урахування рози вітрів згідно з 
Державними санітарними правилами планування та забудови населених груп 
(ДСП-173-96), що дозволяє вирішувати одну із задач розділу «Повітряне 
середовище» ОВНС (ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки 
впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві 
підприємств, будинків і споруд). 
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У систему вмонтована база даних (1500 речовин) і груп сумацій (усього 
40). Автоматизована система ЕОЛ 2000 функціонує з операційною системою 
Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95 и Windows 98. Програмні модулі 

системи реалізовані на мовах Оbject Pascal, C++. 

Автоматизована система розрахунку забруднення атмосфери 
розроблена для персональних ЕВМ IBM PC та сумісних з ними. 

 
Принципова схема архітектури системи: 

 
 
 

 
 

2. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ ЕОЛ 2000  

2.1. Техніка користування системою ЕОЛ 2000 

 

Система ЕОЛ надає користувачу важливі засоби для математичного 

моделювання процесу розсіювання. 

Програма ЕОЛ 2000 узгоджена Міністерством екології та природних 

ресурсів України (лист № 5185/18-10 от 22.05.2003р.). 

Для розрахунку впливу підприємства на забруднення атмосферного 

повітря необхідно заповнити таблиці нормативно-довідкової інформації 

(НДІ), тобто: задати шкідливі речовини, які викидаються об’єктом, групи 

сумацій (формуються автоматично), охарактеризувати регіон (місто), де 

розміщується розглядуваний об’єкт, описати виробничі майданчики і 

джерела забруднення повітря, задати параметри забруднюючих речовин і 

груп сумацій, ввести інформацію про сформовану в даному регіоні 

екологічну обстановку (задати фонові концентрації шкідливих речовин у 

приземному прошарку атмосфери).  

Програма являє собою засоби для внесення даних, розрахунку, 

отримання результатів у вигляді вихідних таблиць та карт розсіювання  

(табл.1).  

Користуватський ітерфейс 

Моделюючий рівень 

Рівень доступа до БД 
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Таблиця 1 

 

 

 

 

2.2. Опис шкідливих речовин 

У програму вбудована База даних гранично допустимих концентрацій 

(налічує більш 1500 найменувань шкідливих речовин, табл. 2). 

Таблиця містить коди, найменування, граничнодопустимі концентрації 

шкідливих речовин, які вибираються з бази даних ГДК. 

Додавання речовини здійснюється у вікні «вибір шкідливих речовин» 

що з'являється після натиснення піктограми із зображення плюса (+). 
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Таблиця 2 

 

База даних груп сумацій (налічує список речовин (до 10 у групі), котрі 
утворюють групи сумацій (табл. 3). 

Таблиця 3 

 

Код речовини  

Код речовини містить п'ятизначне число із інтервалу 1…9999. Число 

відповідає коду шкідливої речовини. Вибір коду речовини робиться з бази 

даних ГДК. 

Дерево бази даних (БД) 

Існує можливість бачити базу даних міста, речовин, груп сумацій, що 

беруть участь у поточному розрахунку. 

На стадії формування вихідних даних заповнюються вихідні таблиці: 
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1. Опис шкідливих речовин (вибір речовини обирається із бази даних, 

яка знаходиться в програмі – табл. 4). 

Таблиця 4 

 

 

 

2. Опис груп сумацій. Таблиця автоматично формується на основі 
списку шкідливих речовин. Таблиці Речовини та бази даних груп 
сумацій (табл. 5). 

Таблиця 5 

 

3. Опис метеумов та географічна прив’язка до регіону (табл. 6). 
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Таблиця 6 

 

4. Опис виробничих  майданчиків. Таблиця описує виробничі 
майданчики та їх прив’язку до основної (міської) системи координат 
(табл. 7). 

Таблиця 7 

 

5. Опис джерел викидів шкідливих речовин.  

Таблиця вміщує опис кожного джерела викиду у вигляді 
математичної моделі, прив’язку джерела відносно виробничого 
майданчика, витрату пилегазоповітряної суміші та інші параметри 
викидів (табл. 8). 

Таблиця 8 

 

6. Характеристика складу викидів шкідливих речовин. 
Таблиця описує потужність викидів для кожної речовини. Вибрана речовина 
переноситься із таблиці речовин (табл. 9). 
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Таблиця 9 

 

 

 

7. Опис фону. Заповнювати цю таблицю необов’язково. Дозволяє 
задати фонові значення концентрацій у постах спостережень з врахуванням 
рози вітрів (табл. 10). 

Таблиця 10 
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У режимі Дерево БД ви можете побачити базу даних міста, речовин, 
груп сумацій, які беруться для даного розрахунку (табл. 11). 

Таблиця 11 

 

 

3. ФОРМУВАННЯ ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНОК 

На стадії формування Завдання на розрахунок задається: 

1. Швидкість вітру, число найбільших вкладників та максимальних 

концентрацій (табл. 12). 

Формування завдання на розрахунок включає в себе визначення: 

  кількості найбільших вкладників 
 кількості максимальних концентрацій 
 провести розрахунок з врахуванням фонових концентрацій чи без 

врахування фона 
 швидкості та направлення вітру 
 шкідливих речовин та групи сумацій 
 виробничих майданчиків (прив’язка їх у регіоні, число 

розрахункових точок тощо). 
  

  



12 

 

 Таблиця 12 

 

 

2. Речовини та групи сумацій вибираються із списку (табл. 13).  

Таблиця 13 
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3. Вибрати виробничий майданчик та задати розрахунковий 
майданчик (табл. 14).  

Таблиця 14 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ ДАНИХ 

Контроль даних дозволяє виявити помилки введення  даних та 

завдання на розрахунок. 

Контроль даних виконується як перед розрахунком, так і автономно. 

При цьому перевіряються дані, які знаходяться в таблицях НДІ.  
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5. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ  
КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ЕОЛ 2000 

5.1. Розрахунок даних  
Розрахунок реалізує «Методику розрахунку концентрацій в 

атмосферному повітрі шкідливих речовин, які налічуються в викидах 

виробництва ОНД – 86.  

Перед розрахунком проводиться контроль даних. У випадку помилки 

з’являється їх список з переходом на місце помилки. 

Розрахунок може бути виконаний з початку або поновлюваний.  

Результати розрахунків представляються у вигляді табличних документів 

у вигляді карти розподілу концентрацій шкідливих речовин в приземному шарі 

атмосфери. 

Результати розрахунків представлені у формі табличних документів  

(табл. 15): 

Таблиця 15 

 

Підтримка сеансу розрахунку дозволяє (табл. 16):  

1. Розрахувати новий сеанс на базі існуючого положення. 

2. Робити сеансові зміни для проведення багатоваріантного аналізу 

розрахунку. 

3. Видалити сеанс. 
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Таблиця 16 

 

  

На стадії генерації загального звіту виконується вибирання таблиць, 
речовин, груп сумацій та розрахункових майданчиків, які будуть в роботі 
(табл. 17). 

Таблиця 17 

 

 

5.2. Завдання на розрахунок (параметри розрахунку): 

Вихідні форми вміщають в себе: 

1. Завдання на розрахунок (табл. 18):  
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Таблиця 18 

 

2. Географічні та кліматичні умови (табл. 19).  

Таблиця 
19

 

3. Перелік забруднюючих речовин та груп сумацій з вказівкою 

потужності (табл. 20).  

Таблиця 20 
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4. Фонове забруднення.  

Робота  містить в собі дві таблиці фонових концентрацій (табл. 21).  

Таблиця 21 

 

5. Розрахункові концентрації в заданих точках розрахункового 

майданчика.  

Концентрація в заданих точках розрахункового майданчика є повним 

представленням результатів обчислення. У кожен осередок включена така 

інформація:координати розрахункової точки  (Х і Y); максимальна 

концентрація(Q) (у долях ГДК); максимальна концентрація (у мг/м3); фонова 

концентрація (QF) (у долях ГДК); координати розрахункової точки (Х и Y). 
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Кожна ланка таблиці містить максимальну концентрацію в точці у 

долях ГДК і мг/м3; (фонову концентрацію), направлення та швидкість вітру; 

список вкладників з їх вкладом (табл. 22). 
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Таблиця 22 

 

 
7. Точки максимальних концентрацій та номера джерел, котрі мають 

найбільший вклад (табл. 23). 
 

Таблиця 23 

 

 

6. ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

РОЗРАХУНКУ 

Карта розсіювання забезпечує графічну презентацію джерел викидів, 

рівнів концентрацій (табл. 24). Карта будується для кожної речовини чи 

групи сумацій. Рівні концентрацій представлені у долях ГДК 
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Таблиця 24 
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