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політичні, соціальні. Тому, в галузі економічного аналізу та управління,
антикризового управління, консалтингу, стратегічного менеджменту,
інноваційного менеджменту та інвестиційного аналізу існує широке коло
діяльності для застосування інтелектуальних технологій та систем.
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Відмінною ознакою сьогоднішнього підходу до підвищення
ефективності сільського господарства є поширення інформаційних
технологій. У загально-прийнятому трактуванні цим терміном позначається
сукупність засобів і методів переробки інформації, які базуються на сучасній
програмно-обчислювальній техніці. Мається на увазі, що інформаційна
технологія, завдяки комп’ютерній підтримці інтелектуальної діяльності
фахівців забезпечує підвищення продуктивності предметної області галузевої
технології [1].

Розглядаючи інформаційне та приладове забезпечення як фактор, який
сприяє розвитку інноваційної діяльності, а також технічного і технологічного
прогресу в сільськогосподарському виробництві, слід зазначити, що в XXI
столітті в Україні воно буде мати першорядне значення. Перехід до широко-
масштабного застосування сучасних інформаційних систем в науці, освіті,
виробництві і бізнесі вимагає принципово нового рівня отримання і узагальнення
знань, їх поширення та використання. Ці процеси можна характеризувати як
зміну парадигми в професійному світогляді фахівців, пов’язану зі зростаючими
тенденціями інтеграції інформаційної підтримки їх діяльності.
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Застосування інформаційних технологій передбачає не тільки викорис-
тання раніше відомих відомостей (бази даних), а й отримання нових (бази
знань) за допомогою засобів вимірювання, обробки та управління.
Провідними фахівцями запропоновано парадигму інформаційного
забезпечення технологіч-них процесів сільськогосподарського виробництва
[2]. Вона показує шляхи й підходи до створення засобів вимірювання для
формування баз даних по об’єктах управління з одночасним використанням
баз знань по цих об’єктах з метою розробки експертних систем і систем
штучного інтелекту. Такі системи дають можливість перейти до управління
об’єктом (машина, ґрунт, рослина, тварина, соціально-економічні відносини
та ін.) не за відхиленням одного або декількох параметрів від прийнятої норми,
а відповідно до призначення об’єкта управління та обмеженнями, які
накладаються екологічною обстановкою, характером робіт і впливом
зовнішніх чинників, тобто взаємним впливом складових об’єкту [1].

Дослідження показують, що в країні при скороченні застосування
високо-інтенсивних технологій, буде розширюватися використання
малоенергоємних, ресурсозберігаючих технологій, що забезпечують
виробництво конкуренто-спроможної продукції. При цьому потрібен
глибокий аналіз усього різноманіття технологічних, технічних, сортових,
породних, агрокліматичних, економічних, екологічних та інших
особливостей, характерних для конкретної території.

Слід зазначити, що створення будь-якого продукту передбачає повну
сукупність фінансових, матеріальних і людських ресурсів. І сьогодні в процесі
виробництва все більш рельєфно виділяються обмеження не тільки ресурсного
плану, а й екологічні, соціальні, регіональні, системні та ін. В процесі розробки
засобів вимірювання і обробки інформації створюються інформаційні, морфо-
логічні, функціональні та математичні моделі самих об’єктів, які
розглядаються як джерела відомостей і об’єкти управління.

Аналіз відомостей, які характеризують роботу машино-тракторного
агрегату (МТА) і розвиток агроценозів, дозволяє згрупувати їх в певні потоки.
На основі даних по складовим МТА (двигун, трансмісія і сільгоспмашини) і
агроценозів (корінь, стебло, листя, рослина, хвороби, бур’яни та шкідники)
розроблено ряд інформаційних моделей. Дослідження показали структурну
близькість їх складових та дозволили висловити гіпотезу про можливість
єдиного переходу до формування класів станів об’єктів методами
системологіі, а також про застосування єдиної інструментальної програмної
оболонки для створення баз даних та інформаційних систем по об’єктах
агропромислового комплексу [2].

Висновки. Здійснити глибинний аналіз, синтезувати максимальне число
можливих рішень і вибрати з них оптимальне можна на основі інформаційних
технологій, використання яких все більше розширюється. На сьогоднішній
день фахівцями розроблений ряд експертних систем діагностики стану посівів
пшениці, технічного стану тракторного двигуна і баз даних по
сільськогосподарській техніці, тракторам, комбайнам, сортам зернових,
шкідникам і бур’янам зернових, сортам овочевих і плодово-ягідних культур,
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їх хворобам, бур’янам і шкідникам. Визначена форма подання матеріалів у
вигляді об’ємного зображення частин рослин, бур’янів та шкідників у двох
фазах розвитку з текстовим супроводом. З точки зору інформаційного опису
це прискорене, кероване, псевдореальне уявлення процесів, що відбуваються
на конкретному полі, його ділянці або в рослині [1, 2].
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Задачу виготовлення виробів, обмежених складними функціональними
поверхнями, з високою точністю вирішують технології, які передбачають
використання верстатів із ЧПУ. Обов'язковим етапом такої технології є
створення тривимірної комп'ютерної моделі виробу з використанням CAD-
системи.

Більшість пакетів включають обмежену кількість кривих ліній,  які
можуть бути використані для створення динамічних поверхонь. Коли виникає
необхідність побудови кривих ліній, яких немає в CAD-системі (евольвенти,
епітрохоїди та ін.), найчастіше формується набір точок, розташованих на
кривій, після чого цей точковий ряд інтерполюється за допомогою В-сплайна.
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