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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Робота є циклом досліджень, виконаних у 2012-2020 роках з метою

розробки методів, технологій та засобів створення систем комплексного

дослідження навколишнього середовища, що забезпечить передачу

інформації для адаптивного управління і моніторингу.

Метою роботи є підвищення ефективності безпроводових систем передачі

даних через забезпечення достовірності інформації про стан довкілля,

прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій

для прийняття рішень про запобігання негативним змінам
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ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

– проаналізувати сучасний світовий та вітчизняний досвід та

розробити і впровадити нові методи, підходи, моделі та

інформаційні технології забезпечення передачі інформації для

адаптивного управління та моніторингу;

– удосконалити методи моделювання та прогнозування змін

стану довкілля, з урахуванням їх просторово-часових особливостей;

– запропонувати нові підходи до оптимізації передачі

інформації для моніторингу довкілля з урахуванням комплексного

взаємовпливу різних факторів;

– розробити та впровадити теоретичні основи інтегрованого

аналізу екологічних даних та їх передачу у системах екологічного

моніторингу.
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НАУКОВА НОВИЗНА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ:

1.Розроблено моделі та інформаційні технології створення і реалізації

єдиної системи комплексного моніторингу довкілля та забезпечення передачі

інформації для оперативного управління.

2. Запропоновано інформаційну технологію для забезпечення

достовірності інформації при обміні даними в мережах безпроводового зв’язку

екологічного моніторингу за рахунок використання кодових конструкцій

3. Запропоновано моделі адаптивної передачі інформації на локальному

та регіональному рівнях, як поєднання інформаційно-вимірювальної та

інформаційно-управляючої підсистем. які враховують можливість одночасної

обробки даних автоматичних систем спостережень.

4. Вдосконалено процес прийняття рішення для адаптивного управління та

моніторингу за рахунок використання додаткової апріорної інформації

компанентів довкілля - атмосферного повітря, поверхневих тапідземних вод,

донних відкладів, ґрунтів і рослинності, біорізноманіття.

5.Встановлено, що використання інформаційної технології забезпечення

достовірності інформації для адаптивного управління та моніторингу дозволяє

забезпечити задане значення достовірності інформації при зменшенні значення

відношення сигнал/шум на 0.4 дБ в залежності від розміру блоку переданих

даних.

5. Вдосконалено математичну модель оцінки достовірності передачі

інформації безпроводових систем за умов впливу завад, як природного так і

штучного походження. 4



ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

полягає в тому, що наведені вище наукові результати у своїй сукупності утворюють нові

інформаційну технологію забезпечення передачі інформації для адаптивного управління і

моніторингу за рахунок багаторівневої параметричної адаптації кодових конструкцій.

Впровадження результатів роботи може дозволити:

1. Забезпечувати достовірність інформації в безпроводових системах передачі даних

в умовах апріорної невизначеності та комплексному моніторингу довкілля.

2. Застосувати комплекс програмних і технічних засобів, що забезпечує: отримання

(збирання) інформації про параметри навколишнього природного середовища на об'єкті і

на контрольованій території, первинну обробку інформації, передачу інформації в

інформаційно-керуючу систему.

3. Оцінювати достовірність інформації в умовах апріорної невизначеності при обміні

даними в безпроводових системах екологічного моніторингу за рахунок застосування

кодових конструкцій.

4. Результати роботи доцільно використовувати відомчими й науково-дослідними

організаціями з метою забезпечення достовірності адаптивних безпроводових систем

передачі даних.

5. Результати роботи використовуються та впроваджені в роботі ТОВ «Інформаційна

безпека», ТОВ «НікС», ТОВ«РДЛ», науково-виробничій впроваджувальній фірмі

«Геотехнологія», Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління.
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ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ

Метод Переваги Недоліки

1. Застосування надлишкових 

коригуючих кодів (Хеммінга, БЧХ, 

Ріда-Соломона, згорточних, 

каскадних, LDPC-кодів, 

турбокодів, інших)

Мала ймовірність 

бітової помилки 

декодування для 

волоконно-оптичних 

ліній зв’язку 

Не забезпечує сталу достовірність 

інформації при зміні відношення 

сигнал/завада

2. Поєднання технології OFDM з 

налишковими кодами та 

частотно-часовими кодами

Підвищення пропускної 

спроможності системи

Обмежене застосування для певних 

діапазонів частот

3. Застосування автоматичного 

запиту повторної передачі ARQ та 

гібридного Hybrid ARQ (HARQ)

Зниження ймовірності 

бітової помилки 

декодування при 

наступних повторних 

передачах

Зниження пропускної спроможності 

системи

4. Застосування адаптації 

кодових конструкцій

Забезпечення 

достовірності передачі 

інформації

Значні обмеження на рівні та 

параметри адаптації, зниження 

пропускної спроможності системи

Забезпечують достовірність інформації із зменшенням пропускної

спроможності системи при зміні відношення сигнал-завада (ВСЗ) в каналі.

Виникає необхідність забезпечення достовірності інформації без зменшення

пропускної спроможності системи за рахунок багаторівневої параметричної

адаптації кодових конструкцій
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СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОБ'ЄКТІВ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
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КАРТОСХЕМА ВІДБОРУ ПРОБ
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ КОДОВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ 

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
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Qgrad 

СТРУКТУРНА СХЕМА ПАРАМЕТРИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 

СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

10



КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ҐРУНТУ В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЙ ТА ПРИРОДНОГО ФОНУ 
ОКРЕМИХ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИРОДООХОРОННИХ 

ТЕРИТОРІЙ (НАЗВА ECOFONINDEX)

Графічний алгоритм визначення 
фонового показника екологічної 

безпеки 11



ГІС-МОДУЛЬ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБРОБКИ ДАНИХ 
МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ПО ВИКИДАХ, СКИДАХ ТА 

ВІДХОДАХ, СТАНУ ВОД І ҐРУНТІВ ІЗ БАЗ ДАНИХ 
МОНІТОРИНГУ
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СХЕМА АЛГОРИТМУ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ 

АДАПТИВНОГО ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ 

КАСКАДНОГО КОДУВАННЯ 

Система рівнянь для розв’язання оптимізаційної задачі
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N – кількість елементів кодів Радемахера

– кількість частотних каналів,

M – позиційність сигналів,

Tс – тривалість символу,

k – довжина інформаційної комбінації,

n  довжина кодової комбінації,

– відношення сигнал-шум,

– відношення сигнал-завада

– параметр завади

Критерієм оптимальності служить максимальна

величина коефіцієнта використання потужності сигналу

 ііЕ М хх  0

де х0і – початковий вплив, прикладений до системи 
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СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ 
«ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН» 
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МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ
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РЕЗУЛЬТАТИ:

Основні результати роботи викладені в 33 друкованих наукових працях,

в тому числі 16 статей у наукових фахових виданнях України, 4 статті у

зарубіжних фахових наукових журналах, 11 – матеріалів у збірниках

наукових праць міжнародних науково-практичних конференцій в Україні, 2

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, h-індекс цитування

складає згідно бази даних Google Scholar – 8. Загалом авторами

опубліковано 59 наукових робіт.

Результати роботи використовуються та впроваджені в роботі ТОВ

«Інформаційна безпека», ТОВ «НікС», ТОВ«РДЛ», науково-виробничій

впроваджувальній фірмі «Геотехнологія», Державній екологічній академії

післядипломної освіти та управління.
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ВИСНОВКИ:

 1.Проведено змістовний аналіз науково-методологічних основ екологічного

моніторингу, забезпечення передачі інформації для адаптивного керування та

управління.

 2. Запропоновано та математично обґрунтовано нові підходи до оперативності та

оптимізації передачі даних для моніторингу довкілля з урахуванням комплексного

взаємовпливу різних факторів.

 3.Запропоновано комплекс програмних і технічних засобів, що забезпечують:

отримання (збирання) інформації про параметри навколишнього природного

середовища на об'єкті і на контрольованій території, первинну обробку інформації,

передачу даних в інформаційно-керуючу систему з урахуванням їх просторово-часових

особливостей.

 4. Вдосконалено процес прийняття рішення для адаптивного управління та

моніторингу при декодуванні турбокодів за рахунок використання додаткової апріорної

інформації і для моніторингу атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод,

донних відкладів, ґрунтів і рослинності, біорізноманіття.

 5. Розроблено програму (EcoFonIndex) в середовищі програмування Dev-C++

Version 4.9.9.2 Bloodshed software та «Імітаційну модель ІР-мережі з адаптивним

кодуванням та ортогонально-частотним мультиплексуванням».

 6. Розроблено метод вибору параметрів каскадного кодування безпроводових

систем з урахуванням впливу навмисних завад по відношенню до джерел інформації

(служби об'єкта, підприємства, центру управління регіональною системою моніторингу

тощо), обробки накопичення та архівування вимірювальних даних, інформаційного

пошуку і доступу до архівної інформації.
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Дякуємо за увагу!
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