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Аннотація. В роботі описано розроблену комп’ютерну систему, яка 

дозволяє контролювати рівень забруднення річок. Контролюються фізичні, 

хімічні, біологічні та теплові характеристики води.  
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Abstract. In this  paper describes the developed computer system that allows you 

to control the level of pollution of rivers. Controlled by physical, chemical, biological 

and thermal characteristics of water. 
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Вступ. 

Ріки є головним джерелом прісної води, стратегічним запасом будь-якої 

країни. Саме тому, у всьому світі, та в Україні, однією з найбільших проблем є 

проблема моніторингу забруднення річок. У зв’язку із надзвичайною 

важливістю проблеми створення спеціалізованої системи контролю 

забруднення річок є, безперечно, актуальною. 



Основний текст 

Розглянувши основні комп’ютерні системи для визначення показників 

забруднення річки, а саме AquaGuard та Екоцентр, виділено основні недоліки. 

Основними недоліками пакету програм ―AquaGuard є такі: 

− база даних працює тільки з даними Державної гідрометео-служби 

України, які централізовано збираються з усіх регіонів України; 

− аналітичні інструменти основані тільки на статистичному аналізі 

даних, інші методи обробки даних не використовуються; 

− не оцінюється і не враховується похибка вимірювань, проведених 

різними приладами у різних регіонах країни. 

Основними недоліками системи Екоцентр є такі: 

− використання дуже дорогого програмного забезпечення; 

− дані спостережень виводяться без визначення похибки. 

Зважаючи на ці недоліки комп’ютерних систем для визначення показників 

забруднення річки, прийнято рішення розробити нову комп’ютерну систему. 

Проектована комп’ютерна система зберігатиме інформацію в єдиній базі даних, 

що дозволить з легкістю отримати будь-яку інформацію про стан забруднення 

річки, вирішить проблему з перевищенням нормативних значень під час 

моніторингу та виведенням похибок вимірювання в абсолютній та відносній 

формі. 

Для розробки нової системи визначення забруднення річок поставлено і 

вирішено наступні завдання: аналіз основних чинників забруднення річкових 

вод та оцінка їх впливу на екологічний стан ріки; розробка структури 

комп’ютерної системи; вибір технічних засобів для комп’ютерної системи; 

розробка програмного забезпечення. 

Комп’ютерна система визначення показників забруднення річки дозволяє 

вимірювати забруднення в складних районах, в місцях з промисловими та 

іншими підприємствами, які часто впливають на якість води. Частота 

вимірювання може налаштовуватись в залежності від потреби.  

Серед забруднень виділені основні: фізичні, хімічні, біологічні й теплові. 



Розроблена система забезпечує контроль теплового (температура), 

фізичного (прозорість), та хімічного (показник pH) забруднень, відображення 

поточних значень, ведення архіву показників забрудення води. 

Дискретність вимірювання може задаватись згідно рівня небезпеки 

екологічного забруднення. За замовчуванням інтервал збору показів становить  

3 години, згідно нормативних положень збору даних метеослужб. 

На рис. 1 показано структурну схему системи. Для комп’ютерної системи 

створено базу даних, яка буде зберігати інформацію про показники та похибки 

вимірювання. Для роботи з зазначеною базою розроблено програмне 

забезпечення на мові програмування С#.  

 
Рис. 1. Структура комп’ютерної системи контролю забруднення річки 

Створений програмний продукт матиме можливість зв'язуватись з базою 

даних через форму, в якій виводяться дані згідно запиту.  

Значення відхилень від нормативних значень автоматично обчислюються 

при введенні даних в базу даних. 

Ввід даних відбувається за наступним алгоритмом: датчики роблять 

виміри трьох основних показників і передають їх в аналоговому форматі на 

контролер, який в свою чергу перетворює їх в цифровий формат. Контролер 

передає сигнал на модуль стільникового зв’язку, який перенаправляє їх 



безпосередньо на сервер збору даних, який обробляє їх за допомогою даного 

програмного додатку. Форма представлення результатів наведена на рис.2. 

 
Рис. 2.  Інтерфейс програми обробки даних 

Систему було протестовано на р. Бистриці Солотвинській при різних 

метеоумовах. Система контролю забруднення річки в протестованих умовах 

дала позитивні результати. 

Висновки. 

Розглянуто основні вимоги до систем моніторингу екологічного стану 

водних ресурсів. Визначені основні недоліки існуючих систем моніторингу. 

Розроблено комп’ютерну систему моніторингу стану забруднення річок, яка 

дозволяє контролювати фізичні, хімічні, біологічні та теплові характеристики 

води, обробляти отримані показники і попереджати в разі відхилення 

показників від нормативних допустимих значень. 
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