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Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України є 
системою даних про кількість, якість і інших важливих з точки зору 
лікування та профілактики захворювань людини характеристик усіх 
природних лікувальних ресурсів, які виявлені і підраховані на території 
держави, а також можливі обсяги, способи і режими їх використання. 

Користувальницькі вимоги до кадастру ПЛР пов'язані з 
особливостями законодавства, організації курортної справи, медичного 
використання лікарських ресурсів, тому досить специфічні. Це передбачає 
необхідність опрацювання інших підходів до вирішення цього завдання, 
зокрема, наявність в узагальненій структурі кадастру ПЛР розподіленої 
бази даних, узгодження з існуючою географічної інформаційної 
структурою для координатної прив'язки, простоту доступу до збережених 
даними, розподіленим в просторі споживачам, можливість розширення 
функціональних можливостей системи. 

Висновок: проведено аналіз необхідності створення інформаційної 
системи моніторингу забруднень природних лікувальних ресурсів 
автомобільним транспортом, створено інформаційну підсистема кадастру 
природних лікувальних ресурсів у вигляді розподіленої системи. 
 

Секція «Інформаційних технологій» 
 
Великодний С. С., докторант 
Науковий консультант: Вишневський Л.В., докт. техн. наук, проф. 
Одеський державний екологічний університет 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕІНЖИНІРИНГУ SCADA-СИСТЕМ 
 

Система моніторингу та дистанційного управління (СМДУ або 
SCADA-система) судновою енергетичною установкою (СЕУ) – це система, 
що об'єднує різні види забезпечення (технічне, математичне, програмне, 
інформаційне, лінгвістичне, методичне, організаційне, ергономічне та 
правове), параметри і характеристики якої вибирають із максимальним 
урахуванням особливостей завдань інженерного проектування, 
конструювання, технологій виготовлення та експлуатації СЕУ. 

Створення SCADA-системи – складна і трудомістка робота, 
виконання якої під силу тільки великому висококваліфікованому та 
злагодженому колективу розробників, оскільки тільки сам процес її 
створення вже містить у собі понад десяток стадій: передпроектні 
дослідження, технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, 
технічний проект, робочий проект, виготовлення, налагодження,  
випробування, введення в дію та (здебільшого) подальший технічний 
супровід та підтримка. 

За сучасними світовими тенденціями проектування – СМДУ повинна 
бути  такою, що розвивається. Існує, принаймні, дві вагомі причини, за 
якими SCADA-система повинна бути змінюваною за часом. По-перше: 
розробка такого складного об'єкта, як СМДУ, займає тривалий час і 
економічно вигідно уводити до експлуатації частини системи по мірі їх 
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готовності (введений в експлуатацію базовий варіант – надалі 
розширюється). По-друге: постійний прогрес об'єктів проектування, 
технологій виготовлення, обчислювальної техніки та обчислювальної 
математики призводить до появи нових, більш досконалих математичних 
моделей і методів, які повинні замінювати старі, менш вдалі аналоги.  

У зв'язку з цим, SCADA-система повинна мати властивість зручності 
використання та можливості розширення за допомогою підключення 
розроблених та / або удосконалених видів забезпечення СМДУ. Ось тут 
постає питання подальшого вирішення цієї проблеми – це може бути нова 
розробка або реінжиніринг (reengineering). 

З комерційної точки зору, реінжиніринг часто вважають єдиним 
способом збереження успадкованих модулів у експлуатації SCADA-
системи, у той час як нову розробку СМДУ – не рекомендується 
розглядати не тільки з точки зору дефіциту часу, що вже було затрачено на 
первинну розробку, та, як слід – збільшення економічних витрат, а й з 
точки зору ризику виникнення структурних помилок. У цей же час 
реінжиніринг – дає змогу виконати еволюціонування СМДУ шляхом 
позитивних змін видів її забезпечення з метою підвищення зручності її 
експлуатації та супроводу. 

Цю проблему, можна віднести до «проблеми початку», під якою слід 
розуміти, що всі сучасні SCADA-системи (різного галузевого 
призначення), на превеликий жаль, сучасними не є – і це пов’язано, перш 
за все, з тим, що створювались вони на тих мовах, які були актуальні у 
самому початку їх розробки. Більшість з них – через 3 – 4 роки не 
витримує підвищених вимог щодо швидкості роботи із відтвореним 
графічним зображенням та його обчислювальним відновленням 
(рендерінгом), а трансформація вихідного коду з однієї мови в іншу, 
виходячи з того, що сучасні SCADA-системи можуть складатися з 
декількох мільйонів рядків коду, може зайняти місяці і навіть роки (!).  

Процес проектування нової SCADA-системи триває, при 
встановленому порядку, кілька років. За цей час, у більшості галузей 
з’являються нові наукові ідеї та рішення, які виводять виробництво на 
новий рівень і породжують нове покоління машин, приладів та установок. 
Високої ефективності СМДУ, яка виражається, перш за все, через 
мінімізацією часових, а, відповідно, й матеріальних витрат при вирішенні 
проектних завдань, домагаються за рахунок удосконалення видів 
забезпечення СМДУ.  

Удосконалена СМДУ – спеціалізована система із максимальним 
використанням уніфікованих модулів. Вимоги високої ефективності та 
універсальності, як правило, суперечливі (стосовно до SCADA-систем це 
положення зберігає свою силу). Вочевидь, що при цьому зростає число 
різноманітних технічних засобів проектування. Щоб знизити витрати на 
розробку багатьох спеціалізованих технічних засобів, доцільно будувати їх 
на основі максимального використання уніфікованих складових частин, де 
необхідною умовою уніфікації – стає пошук спільних рис та здатностей у 
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різнорідних технічних об'єктах, які планується використовувати під час 
створення SCADA-систем. 

Таким чином, реінжиніринг містить у собі процеси реорганізації та 
реструктуризації СМДУ, переведення окремих компонентів системи в 
іншу, сучаснішу мову програмування, а також процеси модифікації або 
модернізації структури і системи даних. При цьому архітектура системи 
може залишатися незмінною. 

Реінжиніринг SCADA-систем дозволить, значною мірою, подолати 
протиріччя між темпами розвитку науки і техніки та процесів 
проектування, підвищити ефективність обслуговування СЕУ, скоротити 
експлуатаційні витрати. 

Головним результатом при розробці цільової програми 
реінжинірингу SCADA-систем – стане формування основ його методології, 
що утворить фундамент наукового потенціалу, який забезпечить 
подальший успіх усім СМДУ СЕУ, що були перепроектовані. 

 
Тимофєєва О.С. здобувач 2 – го р.н.  
Науковий керівник:  С.С. Великодний, к.т.н. , доцент 
Одеський державний екологічний університет 
 

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ В СФЕРАХ МЕДИЧНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ, А ТАКОЖ ВИРОБІВ З СТРУКТУРНО 

НЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Ультразвук застосовується в різних сферах людської діяльності: для  
промивання, очищення або знежирення від полірувальних паст, масел, 
мастил, металевого пилу і інших забруднених деталей або виробів 
радіотехнічною, електротехнічною, приладобудівній промисловості, в 
ультразвуковій зварці, в гальванотехніці, для визначення щільності і 
однорідності матеріалу, а також виявлення дефектів і порожнеч, для 
ехолокації, дефектоскопії, для косметології, що генерують ультразвукові 
коливання з частотою 1 мГц. У військових цілях, для зброї, для дотику до 
голограм. У біології застосовують, для руйнування внутріклітинних 
структур мітохондрії і хлоропласти, для передпосівної обробка насіння, 
для мутації молекул ДНК. У медицині, ультразвук застосовують, в 
офтальмології, для ліпосакції, використовують для ультразвукового 
дослідження (УЗІ), для неускладнених вивихів гомілковостопного і 
плечового суглобів, для візуалізації стану внутрішніх органів людини.  

У медицині застосовуються частоти в діапазоні 2-10 мГц. У 
фізіотерапії використовують ультразвук частотою 24-42 кГц, 800-900 кГц 
або близько 3000 кГц, а в неоднорідних матеріалах застосовуються частоти 
в діапазоні від 0,5 — 25 мГц. 

Вибір частоти ультразвуку залежить від глибини розташування 
органів і тканин, підмета дії. При поверхневому їх розташуванні 
застосовують ультразвук високої частоти (3 мГц), при глибшому – нижчі 
частоти. При частоті 1600-3000 кГц ультразвук проникає на глибину 1-1,5 
см і поглинається шкірою. При частоті 800-900 кГц – на 4-5 см, а при 
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