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                                                        РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 61 с., 21 рис., 8 табл., 10 формул,
19 джерел.
   Об’єкт досліджень – процес моніторингу стану атмосферного повітря в
промисловому місті.
   Предмет досліджень – моделі та алгоритми моніторингу стану атмосфер-
ного повітря в умовах промислового міста.
   Метою роботи є підвищення якості моніторингу стану атмосферного повіт-
ря в умовах промислового міста шляхом удосконалення інформаційної 
технології та інструментального засобу екологічного моніторингу.
    Методи досліджень. Виконані дослідження базуються на положеннях і ме-
тодах системного аналізу, теорії нечіткої логіки.
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Удосконалено модель системи моніторингу стану атмосферного повіт-ря
за рахунок додавання модулю локалізації джерела забруднення, що дає змогу 
підвищити якість моніторингу та оперативно реагувати на виникнення 
критичної ситуації.
2. Удосконалено інформаційну технологію моніторингу стану атмосфер-
ного повітря за рахунок застосування нечіткої моделі розпізнавання ситуацій та
моделі локалізації джерела забруднення, що дозволяє швидко оцінювати си-
туацію та вживати адекватні заходи щодо усунення негативного впливу забру-
днень на територію міста.
Практичне значення отриманих результатів. Результати, отримані в ході ви-
конання роботи, знайшли практичне застосування при розробці удосконаленої 
технології моніторингу стану атмосферного повітря в умовах промислового 
міста, яку впроваджує кафедра «Екологічна безпека та організація 
природокористування».
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                                                         ABSTRACT

   Master's attestation work contains: 61 pp., 21 figures, 8 tables, 10 formulas,
19 sources.
   The object of research is the process of monitoring the state of atmospheric air in
an industrial city.
   Subject of research – models and algorithms for monitoring the state of
atmospheric air in the conditions of an industrial city.
   The aim of the work is to improve the quality of air monitoring in the industrial
city by improving information technology and instrumental means of environmental
monitoring.
    Research methods. The performed studies are based on the positions and methods
of system analysis, the theory of fuzzy logic.
Scientific novelty of the obtained results.
1. The model of the system for monitoring the status of the atmospheric air at the
expense of adding a module of localization of the source of pollution is improved,
which enables to increase the quality of monitoring and respond promptly to the
emergence of a critical situation.
2. Information technology for monitoring the state of atmospheric air has been
improved through the use of a fuzzy model for identifying situations and the model of
localization of the source of pollution, which allows to quickly assess the situation 
and take adequate measures to eliminate the negative impact of reservations on the 
territory of the city.
   The practical value of the results. The results obtained in the course of the work,
found practical application in the development of advanced technology for 
monitoring the state of atmospheric air in the conditions of the industrial city, 
introduced by the
Department of Environmental Safety and the organization of natural resources.
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