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Вступ
Актуальність роботи. В Україні нараховується більше 24 тис. потенційно

небезпечних об’єктів (ПНО), серед яких 41 % складають пожежонебезпечні, 37 %
– вибухонебезпечні та 7,9 % – хімічно-небезпечні об’єкти. За різних негативних
обставин можуть виникати надзвичайні ситуації (НС), пов’язані із значним
хімічним забрудненням атмосферного повітря (АП) на територіях розміщення цих
ПНО. В потенційну зону ураження попадають 250 міст з населенням 17 млн
чоловік. Це створює значний ризик для навколишнього середовища, здоров’я
персоналу та населення прилеглих територій. Як приклад, можна згадати наступні
нещодавні НС: аварія у котельні теплосилового цеху металургійного комбінату
ім. Ілліча у м. Маріуполі з розповсюдженням небезпечних хімічних речовин (2012
р.), пожежа регіонального рівня у котлотурбінному цеху №2 Вуглегірської ТЕС
ПАТ "Центренерго" (2013 р.), пожежа на нафтобазі у Васильківському районі
(2015 р.), пожежі та вибухи на складах з боєприпасами у м. Балаклія та поблизу м.
Калинівка (2017 р.).

Крім того, рівень забруднення АП в Україні є дуже значним і за даними
ВООЗ наша держава посідає перше місце по смертності через забруднення
повітря.

Також надважкі наслідки для довкілля можуть мати терористичні акти
проти ПНО. На сьогоднішній день для України проблема попередження
надзвичайних ситуацій терористичного характеру стоїть гостро як ніколи.



Для ефективного попередження НС пов’язаних із хімічним забрудненням
АП на територіях розміщення ПНО має здійснюватись неперервний моніторинг
АП на контрольованій території та превентивний прогноз таких НС за допомогою
використання інформаційно-технічних методів.

Проведені дослідження показали, що на сьогоднішній день система
екологічного моніторингу приземного шару атмосфери (ЕМПША) України є
малоефективною, має значні проблеми та недоліки. Так, мережу моніторингу
якості повітря встановлено ще в 1970-х роках відповідно до стандартів
колишнього СРСР. Схеми розміщення станцій (постів) моніторингу та їх
кількість, методи пробовідбору та аналізу реалізовано згідно із положенням, яке
було прийняте в колишньому СРСР у 1989 р. і яким керуються донині. Існуюча
мережа стаціонарних спостережень у сучасних умовах вже не є оптимальною для
виявлення та порівняння фонових, середніх та максимальних рівнів забруднення
повітря. Такий стан мережі моніторингу стану атмосферного повітря (МСАП)
України не дозволяє ефективно вирішувати задачі попередження НС, а тому
потребує суттєвої модернізації в багатьох аспектах, починаючи із визначення
оптимальних місць розміщення постів спостереження.

Також, встановлено, що методики, рекомендовані в Україні для
використання при аваріях на ПНО, базуються на спрощених («скрінінгових»)
моделях атмосферного перенесення гаусового типу, які мають значні обмеження у
використанні, та не реалізовані у автоматизованому програмному комплексі
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це, в свою чергу, не
дозволяє здійснювати ефективний превентивний прогноз НС, пов’язаних із
хімічним забрудненням АП.

Тому розробка нових методів та програмних засобів в задачах
попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях АП на територіях
розміщення ПНО України є актуальною та важливою науково-прикладною
проблемою, на вирішення якої спрямована дана робота.

Мета роботи – удосконалення системи попередження надзвичайних
ситуацій при забрудненнях АП на територіях розміщення ПНО України шляхом
розробки відповідних методів та програмних засобів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
1. Досліджено фізичні особливості розповсюдження забруднюючих

речовин в атмосферному повітрі для виділення основних факторів впливу на
розподіл їх концентрації. Визначено найбільш небезпечні сценарії атмосферного
забруднення, пов’язані з метеорологічними факторами та вимоги до їх врахування
в математичних моделях досліджуваних процесів.

2. Встановлено чинники та основні сценарії виникнення надзвичайних
ситуацій, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного повітря на
територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України, що дозволило
врахувати їх особливості при розробці відповідних математичних засобів для
вирішення задач попередження таких надзвичайних ситуацій.



3. Розроблено нові математичні моделі забруднення атмосферного
повітря викидами від стаціонарних точкових, лінійних та площадкових джерел,
які дозволяють визначати зони техногенного навантаження за різних режимів
викидів, метеорологічних характеристик та режимів роботи техногенних об’єктів.
Також вперше розроблено ймовірнісну математичну модель розповсюдження в
атмосфері небезпечних речовин від стаціонарних джерел забруднення, що дає
можливість визначати рівень техногенного впливу на місто або регіон від дії
одного або декількох небезпечних підприємств за тривалий період часу (місяць,
рік).

4. Розроблено математичні засоби оцінки екологічного та економічного
збитку від забруднення атмосферного повітря в зонах впливу потенційно
небезпечних об’єктів, використання яких дозволить здійснювати прогнозування
та оцінку соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій природного,
техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням
атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних
об’єктів, що, в свою чергу, дасть можливість створити необхідні резерви
фінансових та матеріальних ресурсів для ефективної ліквідації таких
надзвичайних ситуацій.

5. Розроблено математичні моделі розвитку надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин, використання яких
значно збільшує ефективність прийняття управлінських рішень щодо
попередження надзвичайних ситуацій такого типу, а в разі їх виникнення –
швидкої ліквідації наслідків.

6. Розроблено інформаційно-технічні методи попередження надзвичайних
ситуацій, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря на територіях
розміщення потенційно небезпечних об’єктів за нестаціонарних та стаціонарних
умов викидів, а також їх модифікацію, які забезпечують попередження
надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру на
контрольованій місцевості.

7. Розроблено алгоритмічний підхід до вирішення завдань екологічного
моніторингу приземного шару атмосфери, який включає можливість виявлення і
візуалізації особливостей семантичної структури даних, істотно полегшує
контроль небезпечних ситуацій і тенденцій їх розвитку, оцінку і прогнозування
ризиків для населення прилеглих територій, тобто створює інформаційну основу
для прийняття рішень в області екологічної безпеки.

8. Здійснено загальну постановку задачі оптимізації мережі моніторингу
стану атмосферного повітря та проведено класифікацію її частинних випадків за
відповідною областю оптимізації, заданістю кількості вузлів сенсорів, типом
мережі тощо, що дозволяє спростити вибір необхідної математичної постановки
відповідної задачі оптимізації та знайти методи для її вирішення.

9. Запропоновано модель інформаційної корисності проведення
спостережень на даній території, що, відповідно до вимог сучасного державного



та міжнародного законодавства, враховує пріоритетності та значення рівня
забруднення атмосферного повітря, показника соціально-економічної цінності
ділянки території та відстані до найближчого пункту спостережень.

10. Здійснено постановку задачі оптимального розміщення пунктів
спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря (згідно з критерієм
інформаційної корисності проведення спостережень), що дає можливість
знаходити координати для встановлення пунктів спостережень в залежності від їх
типу, задач, що ставляться перед мережею тощо. Розроблено алгоритми
вирішення поставленої задачі, що базуються на різних способах поєднання
жадібного алгоритму з методом повного перебору, що дозволило швидко
знаходити оптимальні (або близькі до оптимальних) розв’язки.

11. Розроблено спеціалізований програмно-моделюючий комплекс, який є
ефективним інструментом підтримки прийняття рішень при вирішенні актуальних
задач попередження надзвичайних ситуацій природного, техногенного та
терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного
повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України.

Масштаби реалізації. Результати роботи впроваджені в Управлінні
інформаційно-аналітичного забезпечення МНС України, Всеукраїнському
науково-дослідному інституті цивільного захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Державному
міському підприємстві „Івано-Франківськтеплокомуненерго”,
Дніпропетровському обласному центрі з гідрометеорології, Департаменті
організації заходів цивільного захисту ДСНС України, відокремленому підрозділі
«Науково-технічний центр» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», що
підтверджуються відповідними актами.

Практична значимість. Отримані результати роботи дозволяють
удосконалити систему попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях
атмосферного повітря на територіях розміщення ПНО України, що досягається
шляхом розробки відповідних методів та програмних засобів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблені
авторами інформаційно-технічні методи та програмно-моделюючий комплекс
дозволяють розв’язувати наступні актуальні задачі попередження надзвичайних
ситуацій, пов’язаних із хімічним забруднення атмосферного повітря на територіях
розміщення потенційно небезпечних об’єктів:

– підтримка здійснення неперервного моніторингу стану атмосферного
повітря за штатного та аварійного режимів роботи техногенного об’єкту з
відповідним накопиченням, обробкою, збереженням, аналізом, візуалізацією
моніторингових даних і результатів моделювання та прогнозування;

– оцінка репрезентативності існуючої на техногенному об’єкті мережі
моніторингу стану атмосферного повітря або розробка нової оптимальної (за
різними критеріями) мережі моніторингу стаціонарних та пересувних постів
спостереження, яка дозволить вчасно виявляти надзвичайні ситуації природного,



техногенного або терористичного характеру, пов’язані із хімічним забрудненням
атмосферного повітря, на початкових їх етапах, що, в свою чергу, дозволить
відповідним керуючим органам приймати своєчасні ефективні рішення щодо
мінімізації наслідків її виникнення;

– визначення різних сценаріїв виникнення та розвитку надзвичайних
ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із
значним хімічним забрудненням атмосферного повітря на території розташування
техногенного об’єкту, що є основою для прийняття управлінських рішень щодо
ефективного попередження таких ситуацій;

– аналіз та прогнозування характеристик ризику виникнення надзвичайних
ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення
потенційно небезпечних об’єктів;

– оперативне визначення зони ураження та ризиків для здоров’я населення
(в т.ч. персоналу) та прогнозування їх динаміки під час розвитку надзвичайної
ситуації;

– забезпечення керівного складу сил цивільного захисту України
необхідною інформацією для здійснення комплексу оперативних та
довгострокових заходів щодо попередження і нейтралізації зазначених
надзвичайних ситуацій;

– оцінка ефективності природоохоронних заходів на техногенному об’єкті
таких як встановлення більш ефективних вловлюючи фільтрів на виході з
димових труб підприємства, перехід на інший вид палива, використання
удосконаленого або нового виробничого обладнання, зміна режиму роботи
підприємства і т.д., що сприяють зменшенню техногенного навантаження на
атмосферу, а також ризику для населення в зоні впливу техногенного об’єкту;

– здійснення оцінки впливу на атмосферне повітря при проектуванні нових
підприємств чи їх додаткових потужностей, або реконструкції вже існуючих
техногенних об’єктів.

При вирішенні задач ліквідації розроблене програмне забезпечення дасть
можливість силам цивільного захисту України на різних рівнях оптимізувати
сценарій ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних із хімічним забрудненням
атмосфери на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів; ефективно
і обґрунтовано вибирати план ліквідації на основі отриманих прогнозних оцінок і
втрат; управляти оптимальним розміщенням сил і засобів для ліквідації
вражаючих факторів таких надзвичайних ситуацій; моделювати причинно-
наслідкові зв'язки між виникаючими вражаючими чинниками та ін.

Широке впровадження даної системи сприятиме підтримці у прийнятті
управлінських рішень щодо вжиття заходів з попередження надзвичайних
ситуацій при забрудненні атмосферного повітря внаслідок небезпечних подій
природного, техногенного та терористичного характеру, а в цілому – підвищенню
рівня цивільного захисту в Україні.



Порівняння з кращими вітчизняними і закордонними аналогами.
Найбільш відомими вітчизняними аналогами серед програмних продуктів, які
використовуються (або можуть бути використані) в системі попередження
надзвичайних ситуацій України є системи «УІАС НС», «Хмара», «Повітря», EOL
(та її модифікації), PLENER, ТАНДЕМ, ЕКСПЕРТ та інші. Серед закордонних
аналогів варто виділити AERMOD, CALPUFF, ASPEN, HGSYSTEM, ARIES та
інші. На відміну від даних систем, розроблений програмно-моделюючий
комплекс, що реалізує запропоновані авторами підходи, методи та моделі: 1)
дозволяє обчислювати різні види ризиків для здоров’я населення, що є основою
для прийняття ефективних управлінських рішень в задачах попередження
надзвичайних ситуацій; 2) дозволяє моделювати та прогнозувати рівень
забруднення атмосферного повітря за будь яких метеорологічних умов та режимів
викидів; 3) враховує вплив опадів, хімічну трансформацію та поглинання
підстилаючою поверхнею, що дозволяє знаходити більш точний розподіл
забруднюючих речовин в просторі та часі; 4) забезпечує оцінку
репрезентативності існуючої на техногенному об’єкті мережі моніторингу стану
атмосферного повітря або розробку нової оптимальної (за різними критеріями)
мережі моніторингу стаціонарних та пересувних постів спостереження; 5) має
потужний модуль візуалізації, що дозволяє отримувати якісні електронні карти з
неперервним розподілом забруднення, вищу швидкодію та інші переваги. Крім
того, серед переваг розробленої системи перед закордонними аналогами є його
багатофункціональність та відносно невисока вартість.

Робота виконувалася близько 10 років колективом авторів ДУ «Інститут
геохімії навколишнього середовища НАН України» та Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Про високий рівень досліджень авторського колективу також свідчить те,
що його члени координували і були учасниками ряду міжнародних наукових
проектів НАТО, керівниками та виконавцями грантів НАН України для молодих
вчених за напрямком роботи тощо.

За результатами роботи опубліковано 111 статей (10 - у базі даних Scopus),
70 публікацій у матеріалах вітчизняних, міжнародних конференцій та семінарів.
Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 85 (згідно з базою даних
Scopus), h-індекс = 5. За матеріалами досліджень було захищено 2 докторських і 2
кандидатських дисертацій.

Результати роботи впроваджені в Управлінні інформаційно-аналітичного
забезпечення МНС України, Всеукраїнському науково-дослідному інституті
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру, Державному міському підприємстві „Івано-
Франківськтеплокомуненерго”, Дніпропетровському обласному центрі з
гідрометеорології, Департаменті організації заходів цивільного захисту ДСНС
України, відокремленому підрозділі «Науково-технічний центр» державного
підприємства «НАЕК «Енергоатом», що підтверджується відповідними актами.



Зміст роботи
Робота складається з восьми розділів.
У розділі 1 «Проблеми попередження надзвичайних ситуацій в Україні»

встановлено чинники та основні сценарії виникнення НС, пов’язаних із хімічним
забрудненням АП на територіях розміщення ПНО України. Також розглянуто
заходи попередження надзвичайних ситуацій при забрудненні атмосферного
повітря.

У розділі 2 «Моніторинг стану атмосферного повітря як складова системи
попередження надзвичайних ситуацій» описано сучасний стан та перспективи
розвитку системи моніторингу атмосферного повітря України. Розроблено
алгоритмічний підхід до вирішення завдань ЕМПША, який включає можливість
виявлення і візуалізації особливостей семантичної структури даних, істотно
полегшує контроль НС і тенденцій їх розвитку, оцінку і прогнозування ризиків
для населення прилеглих територій. В рамках даного підходу розроблено
алгоритм визначення та вирішення актуальних задач ЕМПША досліджуваної
території.

У розділі 3 «Фізичні особливості розповсюдження домішок в атмосфері»
описано фактори, що впливають на розповсюдження домішок в атмосфері,
фізичні особливості розповсюдження домішок в атмосфері та забруднення
повітря у разі залпового викиду.

У розділі 4 «Математичні засоби для вирішення задач моделювання,
прогнозування та оцінки при забрудненнях атмосферного повітря» розроблено
математичні моделі забруднення атмосфери викидами від стаціонарних
техногенних джерел, а саме: математичну модель для точкового джерела
забруднення, математичну модель для лінійного джерела забруднення,
математичну модель для площадкового джерела забруднення. Розроблено
ймовірнісну математичну модель розповсюдження в атмосфері небезпечних
речовин від стаціонарних джерел забруднення, що дає можливість визначати
рівень техногенного впливу на місто або регіон від дії одного або декількох
небезпечних підприємств за тривалий період часу (місяць, рік). Розроблено
математичні засоби оцінки екологічного та економічного збитку від забруднення
атмосферного повітря в зонах впливу техногенних об’єктів, та математичні моделі
розвитку надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом аварійно хімічно
небезпечних речовин.

У розділі 5 «Методи попередження надзвичайних ситуацій при
забрудненні атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно
небезпечних об’єктів» розроблено інформаційно-технічні методи попередження
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря на
територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів за нестаціонарних та
стаціонарних умов викидів, а також їх модифікацію, які забезпечують
попередження надзвичайних ситуацій природного, техногенного та
терористичного характеру на контрольованій місцевості.



У розділі 6 «Математична постановка задачі оптимального проектування
мережі МСАП» описані підходи до побудови мережі моніторингу стану
атмосферного повітря, здійснено загальну постановку та класифікацію задач
оптимізації мережі МСАП. Описано модель інформаційної корисності проведення
спостережень на даній території та здійснено математичну постановку задачі
оптимального розміщення пунктів спостережень мережі МСАП.

У розділі 7 «Методи вирішення задачі оптимізації мережі МСАП»
проаналізовано методи оптимізації для вирішення поставленої задачі
оптимального розміщення пунктів спостережень мережі МСАП. Описано ряд
методів та алгоритмів для вирішення поставленої задачі, а саме: метод повного
перебору, жадібний алгоритм та алгоритми, засновані на комбінації жадібного
алгоритму та методу повного перебору. Здійснено експериментальне дослідження
запропонованих методів та описано архітектуру мереж МСАП.

У розділі 8 «Програмне забезпечення для розв’язання задач попередження
надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря» описаний
розроблений авторами роботи програмно-моделюючий комплекс для вирішення
задач попередження надзвичайних ситуацій та показано приклади роботи
розробленого програмного забезпечення. Проведено ряд лабораторних
експериментів для перевірки достовірності розроблених математичних моделей та
методів та описано варіанти впровадження розроблених математичних та
комп’ютерних засобів.

Висновки
Отримані результати роботи дозволяють удосконалити систему

попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях АП на територіях
розміщення ПНО України, що досягається шляхом розробки відповідних методів
та програмних засобів.

1. Встановлено, що чинниками виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного повітря на територіях
розміщення потенційно небезпечних об’єктів України можуть бути диверсії в
терористичних цілях, порушення технологічних процесів, порушення техніки
безпеки і режиму роботи, бойові дії, природні явища та техногенні аварії та
інциденти тощо. Також показано, що такі надзвичайні ситуації можуть виникати
не тільки за умов аварійного режиму роботи ПНО, а і під час штатного режиму,
коли створюються несприятливі метеорологічні умови для розсіювання
небезпечних хімічних речовин або здійснюються несанкціоновані викиди.

2. Дослідження фізичних особливостей розповсюдження забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі дозволило встановити якісну залежність, яка
показує, що рівень приземної концентрації забруднюючих речовин зростає при
збільшенні потужності джерела викиду, густини та розмірів частинок домішки та
температури повітря, спадає при збільшенні висоти та радіусу гирла джерела
викиду, температури викиду, швидкості виходу домішок з джерела, а залежність



від швидкості вітру та параметрів турбулентності є нелінійною. Також
встановлено, що найбільш небезпечними сценаріями атмосферного забруднення є
такі: поєднання нестійкого стану атмосфери з небезпечною швидкістю вітру для
конкретного джерела; поєднання інверсійного шару над джерелом викидів та
штилю.

3. Розроблено нові математичні моделі забруднення атмосферного
повітря викидами від стаціонарних точкових, лінійних та площадкових джерел,
які на відміну від існуючих дозволяють визначати зони техногенного
навантаження за різних режимів викидів, метеорологічних характеристик та
режимів роботи техногенних об’єктів. Також вперше розроблено ймовірнісну
математичну модель розповсюдження в атмосфері небезпечних речовин від
стаціонарних джерел забруднення, що дає можливість визначати рівень
техногенного впливу на місто або регіон від дії одного або декількох небезпечних
підприємств за тривалий період часу (місяць, рік). Це дозволяє розв’язувати більш
широкий клас задач, пов’язаних із контролем стану атмосферного повітря на
територіях розміщення ПНО за різних умов викидів, метеорологічних
характеристик та режимів роботи підприємства.

4. Розроблено математичні засоби оцінки екологічного та економічного
збитку від забруднення атмосферного повітря в зонах впливу потенційно
небезпечних об’єктів, використання яких дозволить здійснювати прогнозування
та оцінку соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій природного,
техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням
атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних
об’єктів, що, в свою чергу, дасть можливість створити необхідні резерви
фінансових та матеріальних ресурсів для ефективної ліквідації таких
надзвичайних ситуацій.

5. Розроблено математичні моделі розвитку надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин, використання яких
значно збільшує ефективність прийняття управлінських рішень щодо
попередження надзвичайних ситуацій такого типу, а в разі їх виникнення –
швидкої ліквідації наслідків.

6. Розроблено новий інформаційно-технічний метод попередження
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря, який
на відміну від існуючих складається з двох модифікацій, які дозволяють
розв’язувати пряму та обернену задачу забруднення атмосфери за нестаціонарних
та стаціонарних умов викиду, що забезпечує ефективне попередження
надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру на
територіях розміщення ПНО.

7. Розроблено алгоритмічний підхід до вирішення завдань екологічного
моніторингу приземного шару атмосфери, який включає можливість виявлення і
візуалізації особливостей семантичної структури даних, істотно полегшує
контроль небезпечних ситуацій і тенденцій їх розвитку, оцінку і прогнозування



ризиків для населення прилеглих територій, тобто створює інформаційну основу
для прийняття рішень в області екологічної безпеки.

8. Здійснено загальну постановку задачі оптимізації мережі моніторингу
стану атмосферного повітря та проведено класифікацію її частинних випадків за
відповідною областю оптимізації, заданістю кількості вузлів сенсорів, типом
мережі тощо, що дозволяє спростити вибір необхідної математичної постановки
відповідної задачі оптимізації та знайти методи для її вирішення.

9. Запропоновано модель інформаційної корисності проведення
спостережень на даній території, що, відповідно до вимог сучасного державного
та міжнародного законодавства, враховує пріоритетності та значення рівня
забруднення атмосферного повітря, показника соціально-економічної цінності
ділянки території та відстані до найближчого пункту спостережень.

10. Здійснено постановку задачі оптимального розміщення пунктів
спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря (згідно з критерієм
інформаційної корисності проведення спостережень), що дає можливість
знаходити координати для встановлення пунктів спостережень в залежності від їх
типу, задач, що ставляться перед мережею тощо. Розроблено алгоритми
вирішення поставленої задачі, що базуються на різних способах поєднання
жадібного алгоритму з методом повного перебору, що дозволило швидко
знаходити оптимальні (або близькі до оптимальних) розв’язки.

11. Розроблено спеціалізований програмно-моделюючий комплекс у
вигляді відповідних апаратно-програмних засобів, яка реалізує запропоновані
інформаційно-технічні методи і методику проведення експериментів, що
дозволило провести відповідні експерименти і перевірити адекватність
теоретично розроблених математичних моделей забруднення атмосферного
повітря викидами від різних ПНО України (Хмельницька АЕС, ТЕЦ-5 (м. Київ)
тощо). Розроблений комплекс є ефективним інструментом підтримки прийняття
рішень при вирішенні актуальних задач попередження надзвичайних ситуацій
природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним
забрудненням атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно
небезпечних об’єктів України.
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