
  

УДК 535.361 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

В’ячеслав Вовк, Дмитро Войтко, студенти групи ЕКО-11б, Катерина Шага, 

студентка групи ЕБ-14м, Вінницький національний технічний університет 

(ВНТУ), Україна 

Науковий керівник – Ігор Васильківський к.т.н., доцент кафедри екології та 

екологічної безпеки, ВНТУ, Україна 

 

Важливою й актуальною проблемою в даний час є проведення екологічних 

досліджень водних об’єктів. Водні ресурси є одним із найбільш важливих і, разом 

з тим, найбільш уразливих компонентів навколишнього середовища, які здатні 

дуже швидко змінюватися під впливом господарської діяльності людини. 

Забруднення вод призводить до загибелі флори і фауни водоймищ. Для 

об’єктивного визначення стану водного об’єкта необхідно, з одного боку, 

вимірювати параметри забруднення, з іншого – мати критерії для винесення 

рішень про наявність забруднення водного середовища за даним параметром. 

Водне середовище – динамічний об'єкт, який швидко змінюється, 

контроль за станом якого неавтоматичними методами ускладнений і 

економічно невигідний. При проведенні аналізу більше 3-4 разів за добу 

економічно доцільно використовувати автоматизовані системи, в яких вартість 

інформації в 2-6 разів менша, ніж при використанні лабораторних методів [1]. 

Гарантувати достатню точність визначення забруднювачів навколишнього 

середовища можна лише за умов оптимального (відповідно до завдань 

моніторингу) вибору методик, їх уніфікації і метрологічної атестації, яка 

повинна включати, як отримання метрологічних характеристик методів в одній 

даній лабораторії, так і комплексну оцінку їх шляхом міжлабораторної 

апробації за участю найбільш компетентних лабораторій з централізованою 

обробкою даних за спеціально розробленими програмами. 

Знання оптичних характеристик водних середовищ дає можливість 

проводити оцінку умов фотосинтезу, виявляти забруднення, стежити за 

переносом донних осадів, розраховувати температурний режим водоймища і 

т.п. Крім того, оптичні характеристики є основою для розрахунку світлових 

полів і світлового режиму в різних умовах, а саме визначення ряду інших 

характеристик водних середовища за оптичними даними. Зміна оптичних 

властивостей річкових вод пов’язана з присутністю розчинених і зважених 

речовин різного походження. Розчинені речовини – це солі і продукти 

органічного походження. Вони впливають переважно на показник поглинання. 

Наявність часток суспензії виявляється як у розсіюванні, так і в поглинанні 

світла. Розрізняють дві фракції річкової суспензії: це органічна, представлена 

фіто- і зоопланктоном і органічним детритом – продуктами їхньої 

життєдіяльності і розпаду, і мінеральна, що складається з часток терригенного 

походження, що наносяться з берегової смуги або вітром, а також часток, що 



  

утворюються в процесі мінералізації детриту. Характеристики розсіювання 

залежать від розмірів, показника заломлення і форми часток. 

Розроблена інформаційно-вимірювальна система для екологічного 

контролю водних об’єктів (рисунок 1) використовується для дослідження 

оптичних параметрів водних середовищ, зокрема по вмісту завислих речовин. 

Вимірювальна частина системи складається з первинних вимірювальних 

перетворювачів (ПВП), пристрою збору і перетворення інформації (ПЗ і ПР), який 

складається з мультиплексора аналогових сигналів і АЦП, пристрою управління 

(ПУ), прийомо-передавача (Пр/Пер), каналу зв’язку, що являє собою, наприклад, 

кабель-тросову або волоконно-оптичну лінію зв’язку, яка в свою чергу з’єднана з 

прийомо-передавачем, пристроєм спряження (ПС) (інтерфейсом), який надсилає 

вимірювані дані до ПК. Інформаційна частина системи складається із ПК зі 

спеціальним програмним забезпеченням, що виконує функції сервера локальної 

мережі, на якій створюється і ведеться база даних експерименту, з необхідним 

набором периферійних приладів, що мають статус загальносистемних, – мережний 

принтер, мережний плотер, блок приладів експрес-обробки і відображення даних 

та ін. Інформація про виміряні значення фізичних параметрів після 

перетворення в електричні сигнали, підсилення, перетворення в цифрову форму 

для підвищення завадостійкості надходить через одножильну або волоконно-

оптичну лінію зв'язку в приймальний пристрій. У ньому вона накопичується, 

ідентифікується, перетворюється в паралельний код і через відповідний 

інтерфейс надходить до ПК. 

 
Рис. 1. Інформаційно-вимірювальна система для екологічного контролю 

водних об’єктів 

Інформаційна частина системи представляє собою комплекс програм, що 

дозволяють організувати банк даних, до складу якого входять дві бази даних – 

«Речовина» і «Експеримент». Перша з них – призначена для запису 

узагальненої інформації, в якій відображені властивості досліджуваних 

суспензій, зокрема про потенційно токсичні речовини, що містяться в стічних 

водах і представляють собою типовий склад неочищених стічних вод. Друга – 

для запам’ятовування результатів експериментів, зокрема по виявленню 

негативного впливу речовин забрудників на якість води. 
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