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Анотація. Розглянуті відомі на сьогоднішній день технології і розробки в області інформаційно-
енергетичних мереж і систем, токож визначені шляхи їх подальшого розвитку і вдосконалення.    
Аннотация.Рассмотрены известные на сегодняшний день технологии и разработки в области 
информационно-энергетических сетей и систем, также определыны пути их дальнейшего развития и 
усовершенствования. 
Abstract. Knows for today technology and developments in the field of information-power networks and system 
was considered, and also was determined  the ways of their further developments and improvements. 
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ВСТУП 

 
Сучасний стан області інформаційних технологій характеризується значним розвитком 

інформаційних апаратних і програмних засобів, накопиченням в базі знань людства величезних 
обсягів інформації різного типу. Вершиною розвитку інформаційних технологій стали 
геоінформаційні системи (ГІС) і мережі і системи, які передбачають високорівневу обробку 
інформації, її передачу, а також інтелектуальне управління конкретно визначеними ресурсами. 
Сучасні  геоінформаційні системи вміщують в себе велику кількість об‘єднаних і просторово 
розміщених підсистем, кожна з яких орієнтована на виконання конкретних функції, включаючи збір 
даних в реальному часі, їх передачу на центр обробки, власне саму обробку і автоматичне чи 
автоматизоване  прийняття рішень, передачу керуючих команд на органи управління. Подальший 
розвитик геоінофрмаційних систем призвів до розробок геоінформаційно-енергетичних мереж [1-3], 
які передбачають управління крім інформаційної складової, ще й енергетичною, тобто управління і 
оптимальний розподіл енергії живлення кінцевих вузлів цих систем, що забезпечує функції 
автономності від зовнішніх електроенергетичних мереж [2, 3], енергозбереження за рахунок 
керованого в часі потоку електроенергії. 

Геоінформаційні системи і мережі (ГІЕС, ГІЕМ) – сучасні високо технологічні комплексні 
апаратні і програмні рішення, які передбачають аналіз, обробку, і прийняття рішення як  у 
інформаційній, так і у енергетичній  сферах, оптимальне управління і перерозподіл інформаційних і 
енергетичних просторово (географічно) рознесених ресурсів. Оптимальне управління,  перерозподіл 
і прийняття рішень при цьому  забезпечується інтелектуальними системами, розташованими у 
локальних центрах керування.  Інформація і енергія при цьому розглядається у спільному 
інформаційно-енергетичному консенсусі [1]. 

Актуальність створення геоінформаційно-енергетичних систем і мереж також полягає у 
зменшенні числа окремих інформаційних і енергетичних комунікацій, за рахунок використання 
об‘єднаних варіантів інформаційно-енергетичних каналів. Як зазначено в роботах [1, 3-5], в якості 
таких інформаційно-енергетичних передбачено використання бінарних провідників, що 
представляють собою інформаційно-несуче середовище на основі оптичного волокна у зовнішній 
металевій оболонці, яка призначена для передачі електроенергії(енергетично-несуче середовище). 
На жаль поки що переважна більшість розробок в області геоінформаційно-енергетичних систем [1-
7] і мереж є суто теоретичними роботами і науковими дослідженнями, так як їх практична реалізація 
вимагає залучення значних матеріальних ресурсів 
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Тривалий час розробники і науковці розглядали інформацію і енергію як окремо існуючі 
субстанції [2], що обумовило розробку і практичну реалізацію переважного числа апаратного 
устаткування під окремо визначене коло задач, інформаційні систем – під інформаційні задачі, 
енергетичне обладнання – під енергетичні задачі і функції. Але  останнім часом передові розробники  
апаратних систем роблять успішні спроби поєднання окремо існуючих інформаційних і 
енергетичних комунікації. 

 
МЕТА, ОБ‘ЄКТ І ПРЕДМЕТ СТАТТІ 

 
Метою статті є проведення аналізу сучасного стану області геоінформаційно-енергетичних 

технології, систематизація знань в даній області, визначення проблем і шляхів їх подолання у існуючих 
геоінформаційно-енергетичних мережах, а також пошук нових підходів для розробки новітніх 
інформаційно-енергетичних технологій. Об‘єктом даного дослідження є аналіз сучасного рівня розвитку 
структурної та архітектурної  організації відомих геоінформаційно-енергетичних мереж і систем. 
Предметом дослідження є їх технічні і експлуатаційні характеристики.  

 
ІСНУЮЧІ РОЗРОБКИ В ОБЛАСТІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ 

 
Сучані розробки в інформаційно-енергетичній області можна розділити на два основних 

класи: 
а) канальні рішення– які передбачають використання окремих складових для спільної 

передачі інформації та енергії (наприклад, використання об‘єднаного варіанту каналів передачі у 
високовольтних лініях електропередачі (ЛЕП)). У них передбачена лише спільна інформаційно-
енергетична передача без управління  і перерозподілу енергетичних ресурсів і не передбачено 
функцій інтелектуального управління; 

б) мережеві рішення –  в яких окрім функцій передачі передбачено інтелектуальне керування 
і перерозподіл як інформаційних так і енергетичних потоків, що власне і є геоінформаціно-
енегетичними мережами і системами. Дані розробки представляють собою системи вищого рівня.  

До першої групи можна віднести практично існуючі на сьогодні системи на основі 
стандартів HomePlug [10] та HomePNA [11, 12],  системи передачі голосової інформації по каналам 
ліній електромереж змінного струму ~220В [12], системи  зв‘язку на основі існуючих ліній ЛЕП [11], 
які були розроблені ще у 80-х роках 20ст.  

HomePlug – стандарт, що передбачає  передачу даних по електроенергетичних комунікаціях 
для побудови локальних мереж та для підключення до глобальної мережі Інтернет. Актуальність і 
перспективи створення даного стандарту визначіні світовим альянсом Power Line [11], виходячи з 
використання для підключення до глобальної інформаційної мережі вже наявних на той час 
розповсюджених енергетичних та телефонних ліній. 

HomePNA  – стандарт, що передбачає  широкосмугову передачу даних та підключення до 
глобальної мережі Інтернет за принципом частотного розділення каналів FDM (Fregency Division 
Multiplexing) по існуючих телефоних лініях, також з метою спрощення способу підключення і 
меншення числа каналів. 

Обидва стандарти [10-12] передбачають суттєву економію по створенню інформаційних 
мереж за рахунок відсутності потреби створення фізичного середовища передачі інформації. 
Основними обмежуючими показниками по впровадженню цих стандартів стали швидкість і 
дальність передачі інформації, яка залежить від рівня завад, що створюються змінним струмом 
електромережі ~220В для HomePlug та рівнем завад голосового потоку в телефоних лініях  для 
HomePNA. Так, для HomePlug версіє 2.0 максимальна практична швидкість 200Мбіт/с при дальності 
до 350м, для HomePNA 2.0 максимальна швидкість 10Мбіт/с при відстані в 1 км.  Графіки 
залежностей швидкостей  передачі інформації  від  довжини  ліній для  приведений HomePlug і 
HomePNA приведені на рис. 1. 
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Рис.1. Залежність  швидкості передачі даних від відстані:  

 а) для HomePNA 2.0, б) для HomePlug 2.0 
 

Основою технології HomePlug є магістральний вузол мережі [12] (рис.2), який виконує функції 
мережевого комутатора і шлюза і встановлюється із розрахунку на одну зону обслуговування з N-
кількістю користувачів. 

 

Рис. 2. Магістральний вузол мереж HomePlug, та підключення до нього периферійних пристроїв кінцевих 
користувачів [12] 

 
Основним кінцевим обладнянням вважається PLC (Power Line Comunication)-модем, який 

реалізує інтерфейс для зв‘язку з персональним комп‘ютером ПК, через інтерфейси USB,або Ethernet. 
Таким чином, вхід модему підключається до  побутової електромережі –220В, а  вихід по відповідному  
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інтерфейсу до ПК. 
Технологія HomePlug є першою технологію, у якій було застосовано принципи об‘єднання 

окремо існуючих інформаційних комунікацій і мереж з поширеною електроенергетичною мережею. 
Технологія HomePNA стала і являється найпоширенішою технологією для об‘єднання кінцевих 

користувачів ПК в глобальну мережу, при забезпеченні мегабітного бар‘єру на основі підтримки послуг 
xDSL, які зараз активно використовуються операторами зв‘язку.  

 Серед основних переваг цих технологій можна відзначити: малу вартість впровадження, 
використання існуючих електроенергетичних і телефонних каналів. До недоліків можна віднести поки 
що малу швидкість передачі як у першому та другому поколіннях стандартів HomePNA та HomePlug. 

Існуючу також технологія, на базі системи передачі телеметричних даних по лініям 
електропередачі (СПТД-ЛЭП) [13], яка розроблена компанією "Электронные системы" (Казахстан) [..], 
також можна віднести до  області інформаційно–енергетичних систем канального типу. Розроблена 
система здійснює передачу будь-якої телеметричної інформації по високовольтним (6-10 кВ) та 
низьковольтним (0,4 кВ) ЛЕП. Система складається з блоків контрольного пункту та пункту керування, 
кожний з яких підключається до електромережі, через яку здійснюється їх зв‘язок. Як описано в [13] 
система може здійснювати передачу в межах 70-100 км по лініям електропередачі 6-10 кВ, причому всі 
блоки підключені зі сторони ЛЕП низької напруги 220 В або 380 В,. Таким чином інформаційні сигнали 
проходять через всі узгоджуючи трансформаторні вузли ЛЕП, що знаходяться на даній  лінії.  

Розробка є актуальною в області контролю і моніторингу за віддаленими технологічними 
процесами, включаючи моніторинг і відображення телеметричних даних самої енергетичної мережі. До 
переваг такої системи слід віднести високу дальність зв‘язку, до 70 км без регенерації (табл.1) та 
простоту процесу інтеграції у лінії електроенергетичних мереж. Основний недолік- низька швидкість 
передачі інформації (до 300 Кбіт/с). 

Розглянуті варіанти інтеграції зв’язку у енергетичні  канали електромереж (HomePlug, 
HomePNA, та система СПТД-ЛЭП), відносяться скоріше до частинних випадків створення інформаційно-
енергетичних мереж ніж до геоінформаційно-енергетичних технологій, оснільки   вони не можуть 
виконувати інтелектуальне управління інформаційно-енергетичними ресурсами та  відповідати 
зростаючим об’ємам інформації, що передається на рівні мережених магістралей.  

Другий клас інформаційно-енергетичних систам (мережеві рішення)  базується на застосуванні 
мережених технологій, що  відносяться  до мереж зв‘язку представляє собою складні просторово 
розміщені  комплексні мережі зв‘чзку з інтелектувальними управлінням є складним класом мереж, на які 
крім інформаційних функції покладені, ще й функції управління розподілом і керуванням енергетичними 
потоками. Системи, що відносяться до цього класу є у повній мірі геоінформаційно-енергетичними. 

Але створені в цій області розробки [1-9] є зокрема теоретичними науковими роботами. 
Практична реалізація, як вже зазаначалося потребує задіянні значних ресурсів. В даних роботах 
розроблені архітектурна і структурна організація ГІЕМ способи побудови та функціонування самих 
геоінформаційно-енергетичних мереж і систем, але й їх внутрішня організація включаючи способи і 
алгоритми ефективної  і швидкісної обробки інформації. Була  розроблена методологія організації мереж, 
що включає в себе об‘єднання різного типу інформаційних сервісів, таких як відеоінформація, internet-
сервіси, телеметрія, документообіг, ресурси дистанційного навчання, телефонні сервіси, біомедичну 
інформацію у єдину мережу, що дозволяє ефективно оперувати ними на різних типах ієрархій: міський, 
міжміський, регіональний [2], і навіть у деяких розробках [1,3] – світовий рівень. Крім всіх 
інформаційних ресурсів та створених на їх основі сервісів, дані системи включають в себе ще й 
забезпечення енергоживленням всіх своїх внутрішніх складових систем. Взаємозв‘язок одиничних 
складових цих геоінформаційно-енергетичних систем  у аспекті саме об‘єднаного інформаційно-
енергетичного обміну реалізується за допомогою бінарного інформаційно-енергетичного провідника [1].  

На даному етапі розвитку області геоінформаційно-енергетичного напряму включає оптичну 
обробку і передачу інформації.Основними відомими  розробками ГІЕМ та ГІЕС є такі:  

1. Оптико–електронна геоінформаційно–енергетична система тотального тестування і оптимального 
управління науково–освітянськими і бібліотечними ресурсами [1]; 

2. Оптико–електронна геоінформаційно-енергетична система управління інфраструктурою регіону [2];  
3.  Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система біомедичного призначення [6, 7];  
4. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система керування транспортними потоками і 

освітленням транспортних магістралей [9].  
Якщо розглядати відомі розробки в області геоінформаційно-енергетичних систем і мереж, то можна 

виділити основні їх рівні ієрархії (детальну класифікацію геоінформаційно-енергетичних систем  і мереж буде 
подано нижче ):  
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− Глобальні ГІЕМ і ГІЕС – це розробки, які включають об‘єднання окремо існуючих глобальної 
інформаційної і енергетичної мереж, наприклад  Оптико–електронна геоінформаційно–енергетична 
система тотального тестування і  оптимального управління науково–освітянськими і бібліотечними 
ресурсами [1]. 

− Регіональні ГІЕМ і ГІЕС – розробки, що передбачають „злиття”  інформаційної і енергетичної 
мереж на рівні області, регіону, наприклад Оптико–електронна геоінформаційно–енергетична система 
управління інфраструктурою регіону, яка описана в [2]. 

− Вузько-орієнтовані ГІЕМ і ГІЕС – розробки призначені для виконання функцій інформаційного 
та енергетичного обміну у конкретній області, наприклад Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична 
система біомедичного призначення [6, 7], та Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система 
керування транспортними потоками та освітленням транспортних магістралей [9]. 

Оптико–електронна геоінформаційно–енергетична система тотального тестування і  
оптимального управління науково–освітянськими і бібліотечними ресурсами для створення і розвитку 
централізованої бази знань [1] стала першим джерелом, у якому було сформульовано теоретичні засади 
створення ГІЕМ глобального рівня, яка могла б виконувати ряд функцій, що зазвичай виконуються 
різними по своїй природі і цільовому призначенню системами. В даній роботі було розроблено першу 
структуру ГІЕМ. В даній системі забезпечується ведення документообігу, а також забезпечують всі 
компоненти системи енергетичними ресурсами. Елементи такої оптико–електронної системи з’єднані 
між собою за допомогою бінарного провідника. Серед переваг цієї системи можна відзначити високу 
швидкість роботи такої системи, завдяки використання принципів структурованості розміщення даних і 
ефективних способів обробки інформації.  До недоліків можна віднести недостатній рівень досліджень 
способу об‘єднання інформаційних каналів з енергетичними, та способів інформаційно-енергетичного 
обміну. Адже об‘єднуючи волоконно-оптичні інформаційні канали з каналами на основі металевих 
провідників: по перше, необхідне встановлення блоків трансформації рівня робочих  напруг живлення і 
встановлення блоків вводу/виводу електричної енергії на кінцеве обладнання; по друге необхідна 
розробка способів розгалуження і комутації таких об‘єднаних бінарних провідників. Також, електричні 
канали на основі металевих провідників значно збільшують вагу бінарних провідників. Як і зазначено в 
[1], маса оптичних волокон, щонайменше в 10 разів менша за масу металевих провідників. 

Оптико–електронна геоінформаційно–енергетична система управління інфраструктурою регіону 
[2] являє собою розробку геоінформаційно-енергетичної мережі, яка орієнтована на керування 
комунальними сервісами (такими, як інформаційний обмін, обробка відеоінформації, забезпечення 
інтернет-послугами кінцевих користувачів та ін.) Результати створеної ГІЕМ проявляються і в літературі 
[3], де вони були використані, як приклад,  при описі структурної організації ГІЕМ. 

Аналізуючи дану структуру  ГІЕМ можна помітити схожість деяких складових із структурою 
попередньої ГІЕМ. Такі блоки як центр керування і центри керування регіонального рівня мають схожу 
архітектуру і містять сервери структурованої інформації (відповідно призначенню). Відмінність 
описаних аналогів полягає в їх цільовому призначенню, згідно якого структура першої ГІЕМ орієнтована 
зокрема на роботу і інформаційно-енергетичний обмін більше  в області  освіти, дистанційної освіти, і 
обробки саме бібліотечної інформації, що зберігається на відповідних серверах. 

До недоліків даної розробки можна віднести аналогічні недоліки першої, це -  низький рівень 
досліджень способу об‘єднання інформаційних каналів з енергетичними та способів розгалуження і 
комутації в об‘єднаних бінарних провідників. 

Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система біомедичного призначення [6] стала 
значним досягненням в медичній області, завдяки можливості дистанційного підключення до неї систем 
контрою стану здоров’я суб‘єктів (людини, користувача). В даній роботі також представлена розробка 
портативного біомедичного вимірювального присторою –  біопрочесорного таймера-годинника [7]. 
Особливістю геоінформаційно-енергетичної системи медичного призначення також є створення баз 
даних біомедичної інформації, з метою її обміну для контролю над станом здоров’я. 

Розглядаючи дану розробку, можна відзначити, що її актуальність полягає у забезпеченні 
кожного користувача персональною системою вимірювання біологічних показників (біопроцесорного 
таймера–годинника). У порівнянні з іншими розробками ГІЕМ, дана система орієнтована не стільки на 
інформаційно-енергетичний обмін, а скільки саме на біомедичне її застосування, що обумовлює 
визначену мету її застосування, що обмежує коло виконуємих задач зменшуючи інші функціональні 
можливості (порівняно з іншими, спостерігається  менша кількість забезпечуваних системою сервісів).. 
До недоліків також слід віднести жорстку архітектуру такої мережі, що мало передбачає можливість 
масштабування і її ефективного розширення, шляхом підключення нових вузлів. Так, наприклад, при 
необхідності збільшення обчислювальних потужностей WЕВ-сервера ( проблема виникає при зростанні 
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числа користувачів Інтернет – сервісом мережі), додатковий WЕВ-сервер встановити буде вже 
неможливо, без зміни архітектури такої ГІЕМ. Також недоліки, які мали місце у попередніх описаних 
розробках ГІЕС поширюються і на дану оптоелектронну інформаційно-енергетичну мережу. 

Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система керування транспортними потоками і 
освітленням транспортних магістралей”, яка описана в [9] являється архітектурою ГІЕМ, яка орієнтована 
на три основні задачі: 1) керування потоками транспорту будь-якого числа і типу магістралей; 2) 
Енергоефективне забезпечення і керування освітленням транспортних магістралей; 3)забезпечення 
інформаційно-енергетичним обміном між користувачами системи. Енергозбереження даної ГІЕС 
забезпечується шляхом використання нового типу освітлювачів і світлофорів на основі над‘яскравих 
кольорів світіння. Архітектура цієї ГІЕМ включає в себе аналогічні архітектурам інших ГІЕС елементи 
обробки/зберігання інформації: всі сервери системи, центр керування, та інформаційно-енергетичні 
канали на основі бінарних провідників. 

У розробці ГІЕС керування транспортом і освітлення магістралей по суті  передбачена інтеграція 
трьох різних сервісів: керування транспортом, забезпечення енергозберігаючим освітленням та 
реалізація інформаційно-енергетичного обміну. До недоліків слід віднести, як  у інших розробках ГІЕС, 
важку масу і габарити бінарних провідників металевої структури. 

Розглядаючи останні розробки в області ГІЕМ та ГІЕС, можна помітити, що  за повнотою свого 
поширення, ГІЕМ глобального рівня, можна розглядати як  суму окремих сегментів ГІЕМ зонного рівня, 
причому кожна ГІЕМ зонного рівня, як правило складається із сукупності локальних ГІЕМ, кожна з яких  
розташована за своєю внутрішньою ієрархією. Тобто, для рівномірно-розподіленої ієрархії ГІЕМ, ГІЕС, 
можна записати: 
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де NsumGl  - сумарна кількість ГІЕМ регіонального рівня в складі ГІЕМ глобального;  NZON  - 
сумарна кількість ГІЕМ локального рівня в складі ГІЕМ регіонального ;  NLOC   - кількість одиничних 
мереж в складі ГІЕМ локального рівня; n - число внутрішніх мереж у глобальній ГІЕМ; m - число 
внутрішніх мереж у регіональній ГІЕМ. 

Всі вищезазначені розробки базуються на одному єдиному принципі роботи, що полягає у 
структуризації інформаційних даних на локально – розташованих географічно (просторово) – рознесених 
інформаційних ресурсах та забезпечення єдиним, інформаційно-енергетичним обміном (по бінарних 
інформаційно-енергетичних провідниках) між окремими складовими, що знаходяться в середині системи 
[8]. Відмінність у організації таких ГІЕМ і ГІЕС полягає в основному у масштабах використання, 
цільового призначенні і можливості нарощення таких систем. 

У попередніх інформаційних мережах існувала проблема: навіть з найшвидшими системами 
передачі і обробки інформації, в зв‘язку з неструктурованістю розміщення даних, ці системи і мережі не 
могли досягнути потрібного рівня ефективності [8]. Особливо, коли такі мережі використовуються для 
складних інформаційних задач, пов‘язаних з оперативними обробкою і обміном великих об‘ємів даних. 
Використання принципу структуровано-розміщеної інформації дало змогу вирішити проблему 
підвищення швидкодії у вузлах,  де зберігається  інформація. Так як, саме її пошук та виведення для 
подальшої передачі і обробки і було тим самим „вразливим місцем” навіть найшвидших магістральних 
мереж. Завдяки використанню структуровано-збереженої інформації (відео знаходиться на сервері 
відеоінформації, навчальна на навчальному сервері і т.ін.) зменшується як час пошуку даних, так і 
забезпечується оптимізація управління мережею. 

Аналізуючи відомі розробки ГІЕС та ГІЕМ, можна помітити певну схожість в їх структурній  
організації(кількість, тип зв‘язків між внутрішніми вузлами, топологію). Основні параметри відомих 
ГІЕМ наведено в табл.1. 
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Таблиця 1. 
Основні параметри відомих ГІЕС  

 
* Nкор – кількість користувачів системи; Nінш прист – кількість пристроїв, що підключаються до системи, окрім 

користувачів; Nрег.мер – кількість регіональних мереж, що входять до складу системи, або можуть бути підключені; 
Nреервз – кількість зарезервованих підключень для користувачів та інших пристроїв; Nкомут – кількість комутаторів у 
всій системі; Nмоб.зв– кількість абонентів мобільного зв‘язку, які підключені до системи. 

 
Кількість інформаційно-енергетичних зв‘язків системи, не враховуючі суто інформаційні або 

енергетичні зв‘язки визначається кількістю магістральних елементів системи (сервери, комутатори), 
користувачів та інших периферійних пристроїв, які забезпечують ввеження/виведення(таких, як 
відеокамери, пристрої відео спостереження та ін.). Основну кількість ІЕ зв‘язків для кожної з ГІЕМ, що 
аналізувались можна наближено визначити через рівності наведені в табл.1. Для точного визначення 
необхідно чітко враховувати всі підключення до системи, включаючи додаткові і зарезервовані.  

Усі відомі розробки ГІЕС мають визначене число функцій, які вони виконують. Наприклад, 
обробка і зберігання відеоінформації, документообіг. Деяки з даного числа функцій є основними і 
присутні у  всіх відомих ГІЕС, інші притаманні лише конкретним системам, і визначають їх цільове 
призначення. Більшість виконуваних основних функцій наближено можна визначити по кількості 
серверів у системі, тобто кількість серверів наближено дорівнює кількості функцій, що виконується. Це 
обумовлено структурованістю при розміщенні даних у ГІЕМ (що є основним принципом при  організації 
будь-якої ГІЕС, ГІЕМ). Кількість функцій, які виконуються відомими ГІЕМ та ГІЕС можна представити 
у табл.2. 
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− 

 

4. ГІЕМ керування 
транспортними 
потоками і 
освітленням 
транспортних 
магістралей 

 
 

10 

 
 

− 

 
N· Nрег.мер 
* 

 

 
 
Дерево 

 
 

− 
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Таблиця 2. 
Кількість функцій, які виконуються відомими ГІЕС  

 
 
 

1.Назва геоінформаційно-
енергетичної системи 

 

 
ГІЕМ тотального 

тестування і 
оптимального 

управління науково –
освітянськими і 
бібліотечними 

ресурсами 

 
ГІЕМ управління 
інфраструктурою 

регіону 

 
ГІЕМ 

біомедичного 
призначення 

 
ГІЕМ 

керування 
транспортними 

потоками і 
освітленням 

транспортних 
магістралей 

 
2.Функції, ГІЕС     

Робота з бібліотечними 
ресурсами 

+ 

 

   

Обробка і зберігання 
відеоінформації 

+ + + + 

Забезпечення 
доступу до WEB-ресурсів 

 + + + 

Пошук інформації + + + + 

Обмін інформацією + + + + 

Керування дистанційним 
Навчанням 

+    

Документообіг + + +  

Тестування +    

Зберігання інформації + + + + 

Обробка інформації  
від пристроїв 

введення/виведення  

 + + + 

Обробка і зберігання 
біомедичної інформації 

  +  

Керування трансп.поток. і 
освітленням 

   + 

Магістральний зв‘язок 
із зовнішніми мережами 

+ + + + 

Зв‘язок з мережами  
мобільного зв‘язку 

  +  

Моніторинг і координація    + 

Робота з спеціалізованими 
даними 

+  + + 

 
Слід також відзначити, що якщо інформаційні функції відрізняються, в залежності від 

призначення ГІЕС, то функції забезпечення і перерозподілю енергії (енергетичні функції) у всіх 
розробках ГІЕМ однакові і реалізуються в основному через забезпечення всіх структурних елементів 
систем електроенергією та її перерозподілом. 

Аналізуючи всі відомі розробки ГІЕС, можна помітити спільну архітектурну частину, яка їм 
присутня. Основними блоками, що до неї входять є енергостанція, комутатори та центр керування. Дану 
спільну архітектурну частину можна зобразити на рис. 3. 
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К омутатор 1
(магістралн.)

К омутатор 2
(магістралн.)

К омутатор N
(магістралн.)

Блок керування
ГІЕС

К омутатор 1
(локальн.)

К омутатор 2
(локальн.)

К омутатор N
(локальн.)

...

...

...

Е
не

рг
ос

та
нц

ія

Сервер 1

Сервер 2

Сервер 3

Сервер N

Віддалені користувачі та інші пристрої периферії, які
підключаються до ГІЕС

Віддалені мережі, окремі сегменти, які підключаються до ГІЕС
1    ...      n 1    ...      n 1    ...      n

1    ...      n 1    ...      n 1    ...      n

 
Рис.3. Спільна архітектурна частина, яка присутня відомим розробкам ГІЕС 

 
Дану спільну архітектурну частину можна розглядати, як абстрактну узагальнену модель 

архітектур відомих ГІЕМ, які у загальному випадку мають 1..n – зовнішніх взаємозв‘язків, 1..N – 
серверів, які призначені для виконання визначеного ряду функції конкретної ГІЕМ, кількість яких може 
нарощуватись при розширенні функціональних можливостей, або обчислювальних потужностей ГІЕМ. 
Енергостанція по бінарним провідникам забезпечує всі структурні елементи енергоживленням, тим 
самим роблячи архітектури ГІЕМ автономними і універсальними. У всіх вищеописаних розробках в 
якості каналів передачі інформації та енергії живлення  використовуються бінарні інформаційно-
енергетичні провідники. 

На основі приведених в роботах [1-9] технологій реалізації каналів ГІЕМ, ГІЕС  на основі 
бінарних провідників доцільним буде зробити класифікацію цих провідників по цільовому застосуванні. 
Класифікація спеціалізованих бінарних провідників (інформаційно-енергетичних) (Рис.4) особливо не 
відрізняється від класифікації відомих волоконно-оптичних кабелів, відмінним тут є врахування умов 
при сполученому  використанні оптичного  волокна і металевих провідників.  

 
Інформаційно-енергетичні

кабелі

міжміського сполучення міського сполучення об'єктові

монтажні підводні спеціалізовані  
Рис.4. Класифікація інформаційно-енергетичних кабелів по цільовому призначенню 

 
Інформаційно-енергетичні кабелі міжміського сполучення призначені для зв‘язку між різними  

ГІЕС або їх окремими компонентами за межами міста, на рівні декількох міст чи країни. Вони повинні 
мати малий відсоток як оптичних так і електроенергетичних втрат, так як орієнтовані на дальній зв‘язок. 
До кабелів міського сполучення пред‘являються менш критичні вимоги, оскільки їх дальність зв‘язку 
відбувається в межах міста. 

Об‘єктові інформаційно-енергетичні кабелі, орієнтовані на організацію інформаційного та 
енергетичного зв‘язку в межах визначеного об‘єкта (споруди, корабля, літака). 

Монтажні кабелі розраховані на використання установки всередину обладнання. Хоча в 
принципі, як окремий клас дані кабелі існувати не можуть, так як в межах коротких відстаней немає 
необхідності реалізовувати об‘єднану передачу інформації та електроенергії. 
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Підводні і спеціалізовані кабелі представляють окремий клас інформаційно-енергетичних 
кабелів. Підводні орієнтовані на прокладання під водою, на великі відстані, спеціалізовані призначені 
для використання у спеціальних умовах. До таких кабелів пред‘являються значно підвищені вимоги по 
надійності, втратам та механічної міцності. 

Той чи інший клас кабелю вибирається в залежності від умов експлуатації та величин 
інформаційної та енергетичної пропускної спроможності. Такі конструкції матимуть вищу вагу, у 
порівняння з окремими ВОЛЗ, за рахунок великої кількості металевих провідників. Раціональним тут є 
зменшення товщини повиву струмонесучої металевої оболонки, але в залежності від величини струму, на 
який розрахований даний кабель. 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ І СИСТЕМ 

 
У літературі [14] автором було розроблено першу відому класифікацію геоінформаційно-

енергетичних систем. Аналізуючи вищезазначену класифікацію, автои цієї статті вважають необхідним 
привести більш досконалу і спрощену класифікацію ГІЕМ, що є вдосконаленням класифікації 
приведеної у [14]. Класифікація ГІЕС та ГІЕМ може визначатися згідно ряду ознак. 

Геоінформаційно-енергетичні системи за доступністю можна поділити на: відкриті ГІЕМ, 
закриті ГІЕМ. У відкритих ГІЕМ передбачено забезпечення масового доступу кінцевих користувачів 
інформаційними та енергетичними сервісами, а у закритих ГІЕМ забезпечення сервісами виконується  
для визначеного числа користувачів, аналогічно як у інформаційних корпоративних мережах.  

За територіальним обхватом більш коректнішим ГІЕМ можна поділити на: глобальні і зонні. 
Відповідно до зонних входять локальні ГІЕМ, регіональні ГІЕМ, ГІЕМ міста та  району. Глобальні ГІЕМ 
мають охоплювати дуже значні за обсягом географічні території: країну, материк, декілька країн. До 
зонних можна віднести: міські (муніципальні), регіональні та локальні. Хоча локальні ГІЕС можуть 
входити у регіональні чи міські в якості складових.   

За типом топології ГІЕМ можна поділити на : ГІЕМ гнучкої топології (масштабовані), ГІЕМ 
жорсткої топології (визначеної топології). 

Аналогічно, можна класифікувати ГІЕС за типом архітектури: ГІЕС гнучкої внутрішньої 
архітектури (з можливістю зміни), ГІЕС жорсткої внутрішньої архітектури. Гнучкість топології чи 
архітектури визначає можливість розширення ГІЕС, як по кількості підключень нових вузлів, 
користувачів чи інших мереж (у випадку ГІЕС-гнучкої топології), так і по кількості нових 
функціональних можливостей (у випадку ГІЕС- гнучкої архітектури). Наприклад, гнучкість архітектури 
дозволить інтеграцію нових обчислювальних структур (файлових –серверів ), в залежності від рівня 
зростаючих вимог по обчислювальній потужності ГІЕМ. У ГІЕМ з жорсткими топологіями виключається 
можливість розширення, чи зміни внутрішніх складових.  

Згідно  цільового використання ГІЕС можна поділити на: багатоцільові, вузькоорієнтовані 
(визначеної цілі). Багатоцільові ГІЕМ орієнтовані на виконання деякого числа задач ( наприклад, 
моніторингу транспортних потоків у поєднанні з керуванням освітленням транспортних магістралей та 
водночас передачею інформації [9]). Вузькоорієнтовані ГІЕМ призначені для виконання однієї, або 
декількох (невеликого числа) задач (наприклад, навігаційні ГІЕМ). 

За функціональною (проблемно-тематичною) орієнтацією ГІЕМ можна поділити на: 
інформаційного та енергетичного транспорту, моніторингу, навігації, обробки, кадастру, керування та ін. 
Хоча, дані признаки скоріше відповідають конкретним функціям, які виконують визначені ГІЕМ, а не 
самої функціональної орієнтації ГІЕМ. Відповідно функції, що виконуються такими ГІЕС, ГІЕМ : 
керування, обробка, зберігання, обмін, енергозабезпечення, перерозподіл енергії. Основні функції які 
виконують ГІЕМ також можуть бути класифіковані:  а) інформаційні функції: обробка, зберігання, 
обмін; б) енергетичні функції: а) забезпечення енергією; б) перерозподіл енергії,  в) керування 
енергетичними потоками. Цей набір функцій є базовим і необхідним для будь-якої ГІЕМ. 

По фізичній природі носіїв, ГІЕМ можна класифікувати на: електронні, оптичні та оптико-
електронні. Слід зазначити, що обчислювальні апаратні структури ГІЕС також підпадають під дану 
ознаку класифікації: оптичні, оптоелектронні, електронні. 

Важливою визначальною ознакою ГІЕМ є їх класифікація за типом інформаційно-енергетичних 
каналів.На сьогоднішній день можлива реалізація 3-х типів каналів для ГІЕМ:  відкриті 
оптичні(атмосферні); волоконно-оптичні, металеві струмонесучі. Комплексне об‘єднання цих типів 
каналів і реалізація їх у одній ГІЕМ дозволить перейти до повністю-оптичних геоінформаційно-
енергетичних мереж [15-17, 18, 19], які стануть майбутнім, новим поколінням існуючих ГІЕМ. В таких 
ГІЕМ обробка і передача інформації забезпечуються оптичними ад швидкодіючими засобам. До того 
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ж, передача енергії можлива також оптичним способом, через спеціалізовані оптичні волокна. Щодо 
інформаційних каналів, то як зазначено у роботах [1-7] вони пріорітетно виконуються на основі 
волоконно-оптичних ліній, для забезпечення високої смуги пропускання інформаційних потоків. 

Повністю оптичні ГІЕМ, як і інші оптоелектронні системи можуть бути класифіковані згідно 
джерел і приймачів випромінювання. За джерелами, які можуть бути використані як для інформаційної 
передачі, так і для енергетичної: лазерні,  світлодіодні тпа альтернативні [8] (наприклад, на основі 
пристроїв, які фокусують випромінювання від ксенонових ламп [8]) джерела. Також можлива 
класифікація ГІЕМ за приймачами випромінювання.  Енергетичні фотоприймачі можуть бути поділені на 
багатошарові(на основі багатошарових плівок фотоелементів [15, 16]) та фотоприймачів на основі 
технології сонячних батарей [16]. В якості інформаційних фотоелементів у ГІЕМ, як і в більшості інших 
оптичних мереж передачі інформації використовуються відомі технології p-i-n, APD (лавиних) – 
фотоприймачів, які забезпечують належну швидкодію, і зарекомендували свою надійність та стабільність 
протягом тривалого періоду часу. 

На основі приведеного вище, можна представити нову, запропоновану класифікацію ГІЕМ (рис. 5). 
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Рис.5. Запропонована класифікація ГІЕС, ГІЕМ 

 
Розглядаючи геоінформаційно-енергетичну систему визначеної архітектури можна помітити, що 

вона відповідає відразу декільком ознакам наведеної класифікації, так як є результатом комплексного 
поєднання різних за принципами побудови і складних підсистем. При використанні електронних засобів 
обробки інформації у якійсь визначеній ГІЕС (ГІЕМ) можуть використовуватись оптичні засоби 
передачі, і навпаки. Наприклад, у випадку побудови глобальної ГІЕМ, яка буде складатись з N-кількості 
систем зонного типу, частина яких буде побудована закритими за ознакою доступності а інша частина 
відкритою, то вся глобальна ГІЕМ не може бути чітко віднесена до класу відкритих або закритих 
геоінформаційно-енергетичних мереж. 
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ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ВІДОМИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ 

 
На основі проведеного аналізу відомих технологій у сфері геоінформаціно-енергетичних систем 

можна сказати, що основними проблемами, які виникають у геоінформаційно-енергетичних системах є 
наступні: 

1) висока вартість впровадження інформаційно-енергетичного устаткування, яка обумовлена 
необхідністю заміни старих засобів окремо існуючого інформаційного та енергетичного устаткувань; 

2) велике нагромадження апаратних засобів; 
3) проблема змішаного типу з‘єднання (волоконного та електричного з‘єднань), обмовлена 

необхідністю поєднання енергетичного і інформаційного устаткування в єдині блоки інормаційно-
енергетичних мереж; 

4) значне збільшення ваги і габаритних розмірів існуючих оптичних кабелів, завдяки 
використанню металевих провідників у електроенергетичних лініях, що відповідно ускладнює як монтаж, так 
і обслуговування  таких мереж. 

5) для ефективного застосування передачі електричної енергії по металевим провідникам на 
великі відстані, необхідне підсилення напруги до високих і надвисоких величин ( від 10 кВ до 750 кВ) [17], що 
призводить до значного нагромадження апаратних засобів; 

6) необхідність встановлення додаткових апаратних засобів для забезпечення оптичного 
накачування активних тіл ретранслюючи оптичних підсилювачів волоконно-оптичних ліній(необхідність 
перетворення з електричної енергії у оптичний світловий потік накачки легованих ербієм волокон); 

7) навіть з найшвидшими оптичними системами передачі інформації, при використання 
послідовних електронних засобів обробки (стандартних архітектур комп‘ютерів, наприклад, архітектури Фон-
Неймана ) ефективність роботи геоінформаційно-енергетичних систем в яких вони застосовуються буде не 
достатньою для забезпечення сучасним потребам у інформаційному обміні. 

Висока вартість устаткування мабуть є основним критерієм,  що обмежує використання 
волоконно-оптичних, а тим більш інформаційно-енергетичних ліній зв‘язку. Вирішення даної проблеми 
можливе шляхом збільшення обсягів серійного виготовлення компонентів волоконної оптики та інших 
елементів ГІЕМ, що вцілому зменшує їх собівартість. 
Проблему нагромадження апаратних засобів та поєднання інформаційного та енергетичного 
устаткування можна вирішити шляхом розробки компактних блоків приймальних, передавальних та 
ретранслюючи станцій. Для проміжних вузлів (регенератори, EDFA – підсилювачі, активні комутатори) 
необхідно передбачити внутрішні блоки живлення, які живляться від самого енергетичного каналу 
мережі. Таким чином структурно звести активні компоненти мереж до формально пасивних, 
забезпечуючи повністю автономне живлення їх. 
Для узгодження блоків систем та інформаційно-енергетичних провідників необхідна розробка 
спеціалізованих роз‘ємів, в залежності від конструкції кабелю. Для цього інформаційні та енергетичні 
канали  в роз‘ємі необхідно просторово розділяти з дотриманням необхідних умов експлуатації 
(електричний опір ізоляції, діаметри контактних з‘єднань ВОЛЗ, і т. п. ), що створює додаткові 
технологічні труднощі.  

Якщо є можливість вирішити проблеми 1)-3) шляхом застосування технологічних і інженерних 
підходів, то інша переважна більшість вищеописаних проблем ( 4)-7) ) потребує принципово нових 
підходів для вирішення. Для цього необхідним є дослідження компактного і ефективного способу 
енергетичної передачі із максимально ефективним енергозбереженням та максимальним зменшення 
апаратного нагромадження, а також  поєднання цього способу з добре відомими та швидкісними 
способами передачі інформації, такими як волоконно-оптичні лінії зв‘язку (ВОЛЗ). Крім того останню 
проблему, пов‘язану з недостатніми обчислювальними потужностями існуючих і розповсюджених на 
сьогоднішній день електронних послідовних обчислювальних структур (комп‘ютерів, серверів та ін. 
обчислювальних середовищ) можна вирішити тільки за допомогою застосування оптичних або опто-
електронних  паралельних архітектур, які здатні забезпечити високу швидкість обробки (≈2·1012 Мps).   
Як варіант ефективного розв‘язання всіх вказаних проблем авторами була запропонована повністю 
оптична реалізація геоінформаційно-енергетичних систем [15], яка полягає у використання оптичного 
волокна, як у якості інформаційно-несучого, так і в якості енергетично-несучого середовища та 
обумовлює використання оптичних та опто-електронних апаратних засобів контролю, керування та 
обробки інформаційних потоків в цих системах. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ ДО ОПТИЧНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
МЕРЕЖ І СИСТЕМ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Оптичні системи обробки в передачі інформації вже тривалий час виправдовують переваги від їх 

використання, завдяки швидкодії, компактності та ефективності у порівнянні з електронними. Як 
волоконно-оптичні системи передачі на основі ВОЛЗ, так і оптичні комп‘ютери вже тривалий час є 
перспективними науковими напрямками досліджень у всьому світі. Тому сумнівів щодо актуальності 
використання оптичних апаратних засобів вже не виникає, і функціональні можливості таких систем 
набагато перевищують можливості розповсюджених електронних.  
Так як геоінформаційно-енергетичні системи є універсальними середовищами передачі і обробки 
інформації а також передачі і керування енергією то застосування оптичних технологій представляється 
актуальним і перспективним, оскільки дозволяє значно підвищити основні характеристики таких систем, 
а саме здійснювати високошвидкісний інформаційний обмін і обробку.  
Оптичні геоінформаційно-енергетичні системи –  системи обробки і передачі інформації, структурні 
складові яких знаходяться на просторово рознесеному географічному просторі і зв‘язані між собою за 
допомогою оптичних ліній зв‘язку. 

Запропоновані авторами цієї статті повністю оптичні ГІЕМ (ГІЕС) [15-19] – це системи обробки 
і передачі, всі елементи у яких (включаючи енергетично-передаючі канали) при функціонуванні 
використовують оптичний світловий потік (оптичний носій), тобто використовують оптичні технології 
інформаційно-енергетичного обміну і обробки. Так, обчислювальні структури в таких ГІЕС виконані на 
базі паралельних оптичних комп‘ютерів, а канали передачі як інформації так і енергії на основі оптичних 
каналів(волоконно-оптичних або відкритих оптичних) причому не тільки для обміном інформації але й 
для обміном енергією живлення усіх компонентів такої ГІЕС [15]. Оптичний спосіб передачі енергії у 
оптичних каналах  ГІЕМ базується на передачі енергії світловими протоками високої густини потужності 
в оптичному волокні [15]. 

Оскільки технології застосування як волоконно-оптичних інформаційних каналів, так і оптичних 
комп‘ютерів (образних комп‘ютерів) є достатньо дослідженими, великий науковий інтерес представляє 
дослідження оптичного способу передачі енергії і поєднання його з інформаційним, а також дослідження 
комплексних рішень і технологій ГІЕС побудованих за таким принципом. Роботи, спрямовані на 
поглиблення досліджень в даній області ведуться авторами даної статті.  
 

ВИСНОВКИ 
 
В статті проаналізовано осноні сучасі досягнення вчених в області геоінформаційно-

енергетичних технологій. Було зроблено як аналіз окремих випадків реалізації інформаційно-
енергетичного обміну, так і їх комплексних рішень, у якості яких виступають складні за архітектурою 
геоінформаційно-енергетичні системи і мережі. Класифікація, яка представлена в даній роботі є більш 
зручною для сприйняття при анілізі і розробці  ГІЕС, ГІЕМ. 

Саме комплексний підхід до побудови ГІЕС, який передбачає використання як повністю 
оптичних архітектур ГІЕС так і стандартних та їх об‘єднання,  є необхідною передумовою створення 
ефективно функціонуючих геоінформаційно-енергетичних систем і мереж, орієнтованих на задоволення 
постійно зростаючих сучасних вимог по швидкодії, оперативності, надійності та оптимальності 
забезпечення  інформацією та енергією. Розробка і практична реалізація ГІЕМ та ГІЕС, в тому числи 
повністю оптичних  є актуальними задачами сучасних інформаційних технологій, які потребують як 
найшвидшого вирішення для задоволення невпинно зростаючих потреб процесу інформацтицації 
суспільства. 
 

СИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 
1. В.П.Кожем‘яко, О.Г. Домбровський, І.Д. Івасюк, О.В. Шевченко, С.В. Дусанюк, С.С. Білан, А.В. 

Кожем‘яко. Оптико–електронна геоінформаційно–енергетична система тотального тестування і  
оптимального управління науково–освітянськими і бібліотечними ресурсами для створення і розвитку 
централізованої бази знань // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.-2006.-№1(9),  С. 
5-11. 

2. В. П. Кожем‘яко, С.В.Дусанюк, Л.О. Волонтир,О.А.Бойко. Оптико–електронна геоінформаційно–
енергетична система управління інфраструктурою регіону. // Оптико-електронні інформаційно-
енергетичні технології.- 2004.-№2(8), С. 9 - 15. 

3. Шевченко О.В., Дусанюк С.В., Кожем‘яко А.В. КобзаренкоР.Л. . Принципи організації та структурна 
організація оптико-електронних геоінформаційно-енергетичних систем. // Оптико-електронні 
інформаційно-енергетичні технології.- 2007.-№2(14), С. 109-116. 



 
 

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ З ОБРОБКОЮ ТА РОЗПІЗНАВАННЯМ ЗОБРАЖЕНЬ 

 99 

4. Патент на винахід (UA) Оптоелектронна інформаційно-енергетична мережа.- заявка №2001075383 від 
27.07.2001, МПК 7Н04В10/12, Н04N7/173, / Кожем’яко В. П., Білан С. М., Кожем’яко О. В., Білан С. С., 
Ільницький В. А., / відносно винаходів RU 2127489 C1, 10.03.1999, WO 9935845, 15.07.1999. 

5. Патент на корисну модель №18683 (UA) Універсальна геоінформаційно-енергетична система.- заявка 
№200605670 від 23.05.2006, МПК (2006) H04N7/00, / Кожем’яко В. П., Осінський В.І., Салюта В.Г., 
Онищенко В.К., Васильченко В.Г., Ходяков Є.О., Дорощенков Г.Д., Шевченко О.В., Дусанюк С.В., 
Кожем’яко А. В., Кожем’яко К. В. 

6. Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Шевченко О.В., Дмитрук В.В. Оптико-електронна геоінформаційно-
енергетична система біомедичного призначення // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні 
технології. – 2006. – №2(12). – С. 192-196. 

7. Патент України 18684U МПК Н04N7/173. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система з 
біопроцесорним таймером-годинником // Кожем’яко В.П., Прудивус П.Г., Шевченко О.В, Шевченко 
С.А., Кожем’яко А.В., Кожем’яко К.В., Дмитрук В.В. Заявлено 23.05.2006; опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11, 
2006 р. 

8. Кожем'яко В. П., Маліновський В.І., Кобзаренко Р.Л. Оптико- електронні інформаційно-енергетичні 
системи із застосуванням альтернативних джерел світлового випромінювання // Оптико-електронні 
інформаційно-енергетичні технології. - 2006. - №1(11) – С.228-233. 

9. Патент на винахід (UA).Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система керуваня 
транспортними потоками і освітленням транспортних магістралей. – заявка № U200806971 від 
20.05.2008,  МПК Н04N7/173, Н04В10/12, / Кожем'яко В.П., Івасюк І.Д., Кожем‘яко В.П., Кожемяко А,В,  
Маліновський В.І., / відносно винаходів. 

10. Федосеев В.И. Технология HomePNA 1.0 и 2.0.-Информационные технологии iXBT / Статьи, 
www.ixbt.com/ states/ HomePNA/aspick.html 

11. Савин А.Ф. PLC – уже не экзотика // Вестник связи.-2004-№9, С.14-16. 
12. Коноплянский Д.К. PLC - передача данных по электрическим сетям. Последняя миля // Вестник связи.- 

2004- № 5, С. 5-7. 
13. Система передачи телеметрических данных по линиям электропередач: http://datapowersystem.com/. 
14. Шевченко О.В. Дисертація канд. техн. наук. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки 

інформації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичні системі.  
15. Кожем’яко В.П., Маліновський В.І.  Структурна організація каналів для повністю оптичних 

геоінформаційно-енергетичних мереж. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних 
процесах. – 2007. – №2. – С. 42-44. 

16. Кожем’яко В.П., Маліновський В.І. Організація каналів в оптичних геоінформаційно-енергетичних 
мережах. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2008. – №2(12). – С. 19-25. 

17. Кожем’яко В.П., Маліновський В.І. Принципи побудови та структурна  організація каналів для повністю 
оптичних геоінформаційно-енергетичних мереж. // Вісник вінницького політехнічного університету . – 
2008. – №10. – С. 42-44. 

18. Патент України (UA) № 33184, МПК Н04N7/00. Повністю оптична геоінформаційно-енергетична 
система // Кожем’яко В.П., Маліновський В.І. Заявлено 18.02.2008; опубл. 10.06.2008. Бюл. № 11, 2008 р. 

19. Патент України (UA) № 33189,  МПК Н04N7/00. Оптична геоінформаційно-енергетична мережа на 
основі шинної топології // Кожем’яко В.П., Маліновський В.І. Заявлено 18.02.2008; опубл. 10.06.2008. 
Бюл. № 11, 2008 р. 

 
Надійшла до редакції 24.09.2008р. 

КОЖЕМ‘ЯКО ВОЛОДИМИР ПРОКОПОВИЧ – заслужений діяч науки і техніки України, 
академік АІНУ, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою лазерної і оптоелектронної техніки, 
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна.. 

 

МАЛІНОВСЬКИЙ ВАДИМ ІГОРЕВИЧ –  аспірант, інженер кафедри лазерної та оптоелектронної 
техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна. 

 

http://www.ixbt.com/
http://datapowersystem.com/

	УДК 681.3;004.93
	В.П. Кожем'яко, А.А.0F(Яровий
	Вступ
	Мета дослідження
	ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. СТАТИСТИЧНий АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ  НА БАЗІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
	БАГАТОВИМІРНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ У ЗАДАЧАХ  ПРОФІЛЮВАННЯ ЛАЗЕРНИХ ПРОМЕНІВ
	Висновки
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
	УДК 681.3.01:519.67
	В.Н. Крылов, М.В.1F( Полякова

	ВВЕДЕНИЕ
	СТРУКТУРНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТУРНОЙ
	ОБЛАСТИ НА ОДНОРОДНОМ ФОНЕ
	РЕШАЮЩЕЕ ПРАВИЛО АЛГОРИТМА ОДНОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ
	ПАЧКИ ИМПУЛЬСОВ, ОПТИМАЛЬНОГО ПО КРИТЕРИЮ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
	МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННО-ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ УПОРЯДОЧЕННОЙ ТЕКСТУРЫ НА ОДНОРОДНОМ ФОНЕ
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	КРЫЛОВ В.Н. — д.т.н., профессор кафедры прикладной математики и информационных технологий в бизнесе, Институт бизнеса, экономики и информационных технологий, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина.
	ПОЛЯКОВА М.В. — к.т.н., доцент кафедры прикладной математики и информационных технологий в бизнесе, Институт бизнеса, экономики и информационных технологий, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина.
	УДК  681.3.06
	В.В. ВОЙТКО,  М.П. БОЦУЛА,  Г.Л.2F(ЛУЦИШИН

	Вступ
	Аналіз існуючих методів реалізації моделей відмінкових
	форм власних назв
	Розробка методу реалізації україномовних моделей
	відмінювання власних назв
	Розробка  моделей реалізації україномовного лінгвістичного методу творення відмінкових форм власних назв в автоматизованих системах
	Рис. 2. Модель реалізації алгоритму МПІ на прикладі аналізу лінгвістичної ФПБ
	Рис. 3 Модель реалізації алгоритму МПІ на прикладі аналізу лінгвістичної ФПБ (закінчення)
	Вхідними даними є початкова ФПБ в називному відмінку та відмінок потрібного словотворення. Процедури  “ФПБ_р_відм” – “ФПБ_кл_відм” надають можливість реалізації перетворення ідентифікованої КФ початкової форми до вказаного у вхідних даних відмінку сло...
	Рис. 4. Модель процедури перетворення кінцівки ФПБ давального відмінку
	Висновок
	Література
	ВОЙТКО В.В. – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна.
	БОЦУЛА М.П. – к.т.н., доцент кафедри моделювання і моніторингу складних систем, начальник центру дистанційної освіти, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна.
	ЛУЦИШИН Г. Л. – студент 3–го курсу факультету комп’ютерного інтелекту інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна.
	УДК.683.3
	В.П. Кожем‘яко, В.І.3F( Маліновський
	E-mail: kvp@vstu.vinnica.ua

	ВСТУП
	МЕТА, ОБ‘ЄКТ І ПРЕДМЕТ СТАТТІ
	Існуючі розробки в області геоінформаційно-енергетичних мереж
	Класифікація геоінформаційно-енергетичних мереж і систем
	Проблеми, які виникають на шляху розвитку відомих геоінформаційно-енергетичних систем і мереж
	Передумови переходу до оптичних геоінформаційно-енергетичних
	мереж і систем та постановка задач для їх подальшого дослідження
	Висновки
	Сисок літератури
	КОЖЕМ‘ЯКО ВОЛОДИМИР ПРОКОПОВИЧ – заслужений діяч науки і техніки України, академік АІНУ, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою лазерної і оптоелектронної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна..
	МАЛІНОВСЬКИЙ ВАДИМ ІГОРЕВИЧ –  аспірант, інженер кафедри лазерної та оптоелектронної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


