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Забруднення атмосфери входить до ряду найважливіших факторів екологічного ризику, 

адже здатне  скорочувати тривалість життя в середньому на 3-5 років [2]. Забруднення 
повітряного басейну вважають одним із головних серед багатьох чинників, що впливають на 
довкілля та здоров’я населення. Зростання відсотку міського населення, розвиток 
промисловості, збільшення обсягів виробництва хімічних речовин є факторами прогресуючої 
динаміки якісних й кількісних змін впливу промислових викидів. Зазначені чинники також 
істотно ускладнюють проблему охорони атмосферного повітря [3].  

У забруднення повітря сучасних міст вносять вагому частку автомобільні викиди, що 
концентруються в зоні дихання людини – даний вид забруднювача присутній не лише за 
межами міста, але і в самих містах, в житлових кварталах, спальних районах - накопичення в 
цій зоні оксидів карбону, сульфуру, нітрогену, а також метаналю призводить до порушення 
функції сурфактанту в легенях [1].  

Тривалий вплив забруднювачів повітря на органи дихання провокує розвиток 
порушень структурно-функціонального стану слизових оболонок, зокрема, характеристики 
мікрофлори. Пригнічення нормальної мікрофлори сприяє розвитку умовно патогенної і 
порушенню захисних властивостей слизових оболонок дихальних шляхів. Ще один наслідок 
забруднення повітряного басейну – розвиток алергічних захворювань, що залишається 
актуальною проблемою для сучасного населення. 

Дослідженнями доведено існування 3-ох сильних кореляційних зв’язків між первинною  
захворюваністю на хвороби органів дихання серед дорослих і промисловими викидами 
нітратної кислоти (r=0,72; p<0,01), сульфатної кислоти (r=0,70; p<0,05), толуену (r=0,70; 
p<0,05). Також встановлено кореляційні зв’язки середньої сили між первинною 
захворюваністю на хвороби органів дихання серед дорослих і викидами карбон (IV) вуглецю 
(r=0,46; p<0,05), бензену (r=0,34; p<0,05) та мангану (II) оксиду(r=0,32; p<0,05) [3].  

Значної шкоди здоров’ю населення здатні завдавати тверді частинки. Особливо 
діаметром 10 або менше мікронів. Такі частинки можуть проникати глибоко в легені, осідати 
в них і спричиняти розвиток патологічного процесу. Серед інших негативних ефектів вплив 
твердих частинок протягом тривалого часу посилює ризик розвитку респіраторних 
захворювань, а також раку легень [2].  

Враховуючи зазначене, є актуальним комплексне дослідження характеру і механізмів 
впливу забруднення атмосферного басейну на стан здоров’я мешканців забруднених 
територій. Одним з напрямів досліджень стану атмосферного повітря, що отримали активний 
розвиток останнім часом, є використання відкритих приладів моніторингу зовнішнього 
середовища. Використання відповідного програмного забезпечення робить можливим 
дослідження дихальної зони людини.  

В статті [4] описано хмарний сервіс Thing Speak як інструмент моніторингу та оцінки 
забруднення атмосферного повітря. Основні компоненти відкритих приладів моніторингу 
навколишнього середовища реалізовані за допомогою системи розвитку мікроконтролерів - 
Teensy 3.2, сенсорного модуля (температура, вологість, тиск) BME 280, датчика вуглекислого 
газу Sense Air S8, датчика забруднення повітря PMS 3003, модуля Wi-Fi ESP-01 та онлайн-
платформи Thing Speak для зберігання та обробки даних. Розроблено прототип програмного 
забезпечення з відкритим кодом, який завдяки своїй відкритості, інтеграційним можливостям, 
простоті конструкції та інформативності забезпечує моніторинг дихальної зони людини у двох 
районах міста Тернополя щодо вмісту зважених твердих речовин PM 10 і PM 2.5. Оцінка 
впливу джерел забруднення на рівень вмісту зважених твердих часток в атмосферному повітрі 
проводилася за допомогою багатовимірних статистичних методів, зокрема за допомогою 



статистичної процедури шляхом аналізу основних компонентів, що дозволило обробити 
великий набір даних та для отримання інформації про кількісні показники та характер 
забруднення. Аналіз вмісту твердих частинок у контексті хмарних обчислень відобразив 
показники моніторингу в реальному часі через сервіси Thing Speak, що служить місцем не 
тільки для збору, аналізу даних, але й для обговорення результатів. 

Отже, для розв’язання екологічних проблем зумовлених забрудненням атмосферного 
повітря необхідно системно та комплексно здійснювати заходи, ґрунтуючись на пріоритетних 
цілях, контролі факторів впливу, стану екосистеми. 
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