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АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОІОННОГО РОЗПОДІЛУ У ТВАРИННИЦЬКИХ 

ПРИМІЩЕННЯХ 
 

Безденежних А., магістр 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Алгоритми моделі розподілення концентрації аероіонів дають змогу візуалізувати, 

прогнозувати даний процес за допомогою комп’ютерної техніки і оптимізувати процес 

розміщення джерел від’ємних аероіонів – аероіонізаторів – у приміщеннях з метою виявлення 

місць аероіонного комфорту і дискомфорту. Алгоритм розроблений для комбінованого типу 

розрахункової площини, при якій є два типи площин: горизонтальна і нахильна. 

Розподілення концентрації від’ємних аероіонів від аероіонізатора на горизонтальній 

площині описується рівнянням, в якому n – значення концентрації від’ємних аеронів на 

площині, іон/см3; х,у – координати розрахункової точки, м; a,b – постійні коефіцієнти [1]. 

      

Для визначення розподілення концентрації від’ємних аероіонів для похилої площини 

використовується рівняння, де α – кут нахилу площини: 

 

З метою моделювання і візуалізації визначення картини розподілення концентрації 

від’ємних аероіонів на комбінованій площині застосуємо середовище математичного 

процесора Maple. Загальний алгоритм приведений на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Загальний алгоритм моделювання розподілення концентрації від’ємних 

аероіонів на комбінованій площині 

Запропонований алгоритм дозволяє змоделювати розподілення концентрації від’ємних 

аероіонів на комбінованій площині і в подальшому виконати оптимізацію розміщення одного і 

більше джерел аероіонів в заданому приміщенні з метою створення комфортних умов праці. 
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Вивід зображення вихідної ізолінії концентрації від’ємних 

аероіонів за допомогою графічного процесора 
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