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under evaluation, ordered from the “weakest” (“worst”) to the “strongest” (“best”) or 
vi.ee versa. The array is formed through the sequential entering of the matrix’s elements 
according to the hierarchy of dimensions. Each classification unit receives the value

Z ™  0gf i  ; ApTosition" ,he array- The vaiues are written P«

After the evaluation classification is made, the final step is to make the synthesized 
coverage cartographically correct. The boundaries between the polygons with the same

: i T , h i h o i r m ental tr7 formation are ^  -  Л ї їusing thresholds on area and penmeter/area ratio.

еп«Го 1 т е п Г аІПЄСІ maP (Rg' 2) refIeC‘S ‘he ” tegl'aI transformati™ of the natural
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ШФОРІХЬ\ЦІЙНО-КАРТОГРАФ ІЧНОЇ СИСТЕМ И НА 
СКЛАДІ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА БАЗІ 

Ц ИФ РОВОЇ КАРТИ МАСШ ТАБУ 1:500000

Полосков І.К., Казанджаи М .М ., Мельник В.В.

Інформаційно-картографічна система нафтогазового комплексу України 

розроблена на базі електронної карти України масштабу 1:500000, яку 
оцифровано в НПЦ «Геодезкартінформатика».
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Базова електронна карта містить більше сорока шарів інформації, яку можливо 

умовно сгрупувати на такі сегменти:

1. Рельєф.

2. Гідрографія.

3. Населені пункти.

4. Промислові та соціально-культурні о о ’єкти.

5. Ш ляхи та  споруди на шляхах.

6. Рослинність.

7. Теріторіально-адміністративний поділ.

Кожний ш ар має відповідну базу даних яка спрощує процесе геокодування 

додаткової інформації.

О б’єкти нафтогазового комплексу України нанесені на топооснову згідно 

друкованої карти «Нафтогазовий комплекс України (масштаб 1.500000)», яка 

видана «Д ЕРЖ А В Н И М  К О М ІТЕТО М  Н А Ф ТО ВО Ї, ГАЗОВОЇ ТА 

Н А Ф Т О П Е РЕ РО БН О Ї П РО М И С Л О В О С ТІ У К РА ЇН И » в 1996р.

Використано технологію цифрування по сканованому зображенню. 

Цифрування проводилось в системі координат І аусса-Крюгера після усунення 

деформацій сканованих копій.

Інформація по нафтогазовому комплексу України склала двадцять ш арів, які 

містять:
1. Родовища (нафтові, газові, газоконденсатні, нафтогазові, 

нафтогазоконденсатні).

2. Стаціонарні морські платформи.

3. Трубопроводи (нафтопроводи, газопроводи, продуктопроводи).

4. Н афтобази та  роздавальні блоки.

5. Споруди на трубопроводах.

6. Пункти наливу на залізничний транспорт.

7. Заводи (нафтопереробні, газопереробні).

8. Н афтоперевальні комплекси.

До первинної бази даних додатково введено бідьше чотирьох тисяч рядків 

інформації по нафтогазовидобувній галузі. Щ о створює можливість 

отримувати додатково будь які тематичні карти для потреб керівництва галузі.
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Загалом розроблена технологія дозволяє виконувати таку роботу для будь 

якого замовника.

ПРОГРАМ М НАЯ СРЕДА РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

В СИСТЕМЕ ГЕОЗКОЛОГИЧЕСКОГО М ОНИТОРИНГА  

Александр Приставка. Виталий Остропицкий

(Днепропетровский государственньїй университет, Днепропетровск)

В связи с возрастаю щ им антропогенньїм влиянием на окружающую среду 

возникает задача разработки систем зкологического мониторинга, 

предназначенньїх для решения задач оперативного анализа и прогноза 

определяющих параметров загрязнения окружающей средьі. Решение зтой 

задачи требует создания системи автоматической обработки данньїх для 

проведення количественного анализа и прогноза зкологического состояния. 

Описьіваемая программная среда R EG R S, разработанная в системе Borland 

Pascal 7,0 и являющ аяся частью разработанной автоматизированной системи 

обработки данньїх, реализует приводимьіе вьічислительньїе схеми :

■ проверки исходньїх предпосьілок регрессионного анализа;

■ -вьічисление статистических характеристик, их дисперсий и 

доверительннх интервалов;

- корреляционного анализа, включаюіцего вьічисление парних, частньїх, 

множественного козффициентов корреляции, проверкой значимосте 

полученньїх статистических козффициентов корреляции и их доверительное 

оценивание;

одномерного регрессионного анализа, обеспечивающего восстановление 

22 типов квазилинейньїх и нелинейньїх регрессионньїх зависимостей и 19 

сплайн-регрессионних зависимостей с одним узлом склеивания на основаним 

метода найменших квадратов по линейной, итерационной и робастной 

процедурам с последующим их доверительньїм оцениванием и проверкой 

адекватносте, а также вибора в автоматическом режиме регрессионной 

зависимости, для которой реализуется минимум остаточной дисперсии; по
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