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• провести огляд баз даних результатів екологічних спостережень стану 
поверхневих вод, визначених Вінницькою державною екологічною 
інспекцію; 

• проаналізувати можливі методи апроксимації даних і найбільш зручні 
програмні середовища для їх реалізації; 

• розробити інструмент для виконання автоматизованого аналізу методів 
апроксимації фактичних даних екологічних спостережень за якістю 
прогнозування; 

• провести аналіз даних на прикладі показкиків якості, що вимірювалися 
найчастіше; 

• по отриманим результатам прогнозу сформувати висновки щодо 
можливих перевищень ГДК відносно кожного показника та у випадку 
перевищення запропонувати природоохоронні заходи щодо нормалізації 
стану поверхневих вод; 

• розробити рекомендації щодо застосування результатів дослідження. 

 

Мета 

Метою роботи є аналіз даних контролю стану поверхневих вод за 
допомогою методів апроксимації, прогнозування стану довкілля та 
розробка рекомендацій щодо впровадження запобіжних заходів 
природокористування у випадку негативного прогнозу. 

Задачі 
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АСУ "ЕкоІнспектор. Вода та скиди"  
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Дані результатів спостережень за якістю вод 
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Приклади вибірок даних 
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Приклади вибірок даних 
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Методи прогнозування даних 
• Зазвичай застосовується в найпростіших випадках, 

коли експериментальні дані зростають або 
убувають з постійною швидкістю. 

Лінійна 
апроксимація 

• Добре описує  процес, що має тільки один максимум або 
мінімум 

Поліном 2-го 
порядку 

• Використовується для процесів, де є не більше двох 
екстремумів 

Поліном 3-го 
порядку 

• Застосовується при моделюванні характеристик, значення 
яких спочатку швидко змінюються, а потім поступово 
стабілізуються. 

Логарифмічна 
апроксимація 

• Апроксимація степеневою функцією використовується для 
експериментальних даних з постійно збільшується (або 
зменшенням) швидкістю росту. Дані не повинні мати 
нульових або негативних значень. 

Показникова 
апроксимація 

•  Застосовується для опису експериментальних даних, які швидко 
ростуть або зменшуються, а потім поступово стабілізуються. Часто 
її використання витікає з теоретичних міркувань. 

Експоненціальна 
апроксимація 



Реалізація методів апроксимації в MS 
Excel 
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Приклад проведення аналізу даних для 
показник: Хімічне споживання кисню (ХСК),  

річка: Вінничка 
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Вхідні дані: 



Лінійна 

апроксимація 
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Логарифмічна 
апроксимація 



Поліном 

2-го 

порядку 
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Поліном  

3-го порядку 



Показникова 
апроксимація 
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Експоненціальна 
апроксимація 



Результати прогнозування: 
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Результати аналізу для показників: 
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Рекомендації до прогнозу значень показників 

якості води методами апроксимації 

• Для довгострокового прогнозу найкраще використовувати 

лінійну апроксимацію. 

• Для короткострокового прогнозу слід користуватись тим 

методом що найкращим способом описує сукупність даних. 

• Вибір методу апроксимації слід виконувати з оглядом на розкид 

значень результатів вимірювань. Чим більше розкид, тим гірше 

ефективність будь-якого з методів апроксимації. 
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Загальні рекомендації для покращення стану 
поверхневих вод 

• обмеження шкідливого впливу найбільш небезпечних забруднювачів 
водних джерел, припинення скидання забруднених комунальних стічних 
вод, забезпечення очищення стічних вод відповідно до проектних 
параметрів очисних споруд; 

• зменшення водоспоживання на основі раціонального водокористування 
з урахуванням структурної перебудови господарства, технологічною 
модернізацією та реконструкцією промислового і аграрного виробництв, 
комунального господарства; 

•  створення водоохоронних зон та прибережних смуг усіх водойм басейну; 

• подальше вдосконалення нормативно-правової та еколого-економічної 
баз безпечного користування водними об'єктами і охорони їх від 
забруднення; 

• поліпшення системи управління водокористуванням, охороною вод та 
відтворенням водних ресурсів відповідно до напрямів екологічного 
оздоровлення басейну річок та поліпшення якості питної води; 

• удосконалення економічного механізму реалізації водоохоронної 
діяльності; 

• розроблення і впровадження програм екологічної освіти та виховання. 
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Висновки 
• В  дипломній роботі проведено дослідження доцільності застосування методів 

апроксимації до даних екологічних спостережень з метою успішного прогнозування 
стану поверхневих вод на основі існуючої бази результатів спостережень Вінницької 
державної екологічної інспекції 

• У результаті порівняння програмних продуктів для апроксимації даних було вибрано 
оптимальний програмний продукт –  MS Excel.  

• У MS Excel розроблено інструмент для автоматизованого регресійного аналізу даних 
в якому реалізовано різні методи апроксимації: лінійна, степенева, логарифмічна, 
експоненціальна, поліном 2-го та 3-го порядків. 

• З бази даних даних АСУ «ЕкоІнспектор. Вода та скиди» вибрано вхідні дані для 
розрахунків за 2010 -2014 роки, а саме дані по таким показникам якості води: хімічне 
та біологічне споживання кисню, водневий показник, хлорид-іони, фосфати для 
таких водних об’єктів Вінницької області: річка Вінничка, річка Соб, річка Бушанка.  

• Встановлено перевищення спрогнозованих значень у порівнянні з ГДК для таких 
показників, як фосфати, БСК, ХСК та водневий показник.  

• Для покращення та нормалізації стану поверхневих вод було запропоновано 
рекомендації та медоди очищення стічних вод відносно показників із 
спрогнозованим перевищенням. 

• У дипломній роботі було проведено розрахунок витрат на окупність запровадження 
нового програмного продукту  прогнозування стану водойм Вінницької області та 
виконано розрахунок витрат на проведення аналізу за створами спостережень. 
Встановлено, що використання продукту окупиться за 2 роки і в подальшому 
зменшить витрати на проведення досліджень за станом поверхневих вод. 
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Дякую за увагу!!! 
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