«Розробка апаратури дистанційного визначення та відображення розташування рухомих
біологічних об'єктів»
Основні наукові результати
Обґрунтовано вибір методу побудови системи «VIP-контроль» та технології інтеграції
супутникової радіонавігаційної системи, бездротового зв'язку та ГІС з застосуванням Інтернеттехнології, наведені вимоги до структури та алгоритмічного забезпечення функціонування системи з врахуванням того, що загальна структура системи контролю рухомих об’єктів є гнучкою
та розширюваною і дозволяє можливість інтеграції з іншими програмними продуктами. Така
побудова системи дає можливість застосування її в різних сферах народного господарства таких як система моніторингу та управління транспортними засобами для перевезення пасажирів, вантажів, контроль руху небезпечних вантажів.
Створено макетний зразок системи «Vip – контроль» та проведено натурні випробування, що дало можливість уточнити:
– значення вхідних і вихідних параметрів та відкорегувати розроблену електричну схему;
– розроблені алгоритми управління та обробки даних апаратури дистанційного визначення і відображення розташування рухомих біологічних об’єктів та відповідного програмного
забезпечення;
– розроблені методики натурних випробувань макетного зразка системи «Vip – контроль».
Результати розробки та макетного зразка апаратури дистанційного визначення та мониторінгу розташування рухомих біологічних об’єктів «VIP-контроль»та її лабораторних та натурних випробувань засвідчують що реалізація розроблених структурних схем і алгоритмів дозволяє створити систему моніторингу, яка забезпечить неперервний процес визначення місцеположення рухомих обєктів в умовах прийому сигналів супутникової навігації.
Алгоритмічне та пограмне забезпечення функціонування системи та загальна структура
системи контролю рухомих об’єктів є універсальною та дозволяє застосувати оптимальні технологічні та алгоритмічні рішення в інших сферах народного господарства.
Практична цінність
Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що вони складають основу
для розробки технологічної процедури дослідження інформаційних потоків в системі „VIPконтроль” для забезпечення моніторингу. При цьому очікуваний соціальний ефект складає: підвищення надійності процесу моніторингу, і, як наслідок цього, підвищення безпеки особо важливих персон а також осіб, що займають відповідальні державні пости, керівники крупних корпорацій та члени їх сімей , особи, що виконують в окремі моменти часу відповідальні доручення, а також груп туристів і рятувальників в складних туристичних маршрутах.
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