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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обґрунтування вибору теми дослідження. Проблема стану ґрунтового
покриву, його ідентифікації та деградації в Україні вже загально визнана та
включає до себе цілу низку складових. Таких як, ідентифікація ґрунтового
покриву на локальному та регіональному рівнях, оновлення ґрунтових карт,
розораність ґрунтів, хімічне забруднення, водна та вітрова ерозія тощо. Для
вирішення цього кола проблем використовується система моніторингу,
окремою складовою якого є моніторинг земель (постанова КМУ №661 від
17.10.2012 р.), який спрямовано на спостереження складових компонентів
ґрунтових ресурсів. Аналіз поточного стану цієї загальної проблеми також
покладено на моніторинг земель, який прийнятий в Україні в якості базового. В
рамках цього моніторингу проводиться моніторинг за ґрунтовими ресурсами
наземними методами та дистанційними. Але вирішувати цю проблему тільки
наземними методами дуже коштовно та віднімає багато часу, тому в останні
роки все більше почали використовувати дистанційні дослідження з різних
носіїв, що знайшло спочатку своє відображення за кордоном, а потім й в
Україні. Закордонні інформаційні системи моніторингу ґрунтових ресурсів
мають постійне джерело надходження інформації щодо стану довкілля –
системи дистанційного спостереження.
В Україні теж почали вирішувати цю актуальну проблему передусім з
формування інформаційного поля, приймаючи відповідні нормативні рішення
на рівні країни. Актуальність цих робіт обумовлена розбудовою інфраструктури
геопросторових даних, передбачених Законом України «Про національну
структуру геопросторових даних» від 13.04.2020р. №554-IX, є відповідний Указ
Президента України (№ 572 від 25.04.2013 р.). «Про схвалення Стратегії
зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року» від 14 серпня 2019 р. №
688-р, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням
від 04.07.2002 р. № 61-IV, ратифіковано Паризьку угоду №1469-VIII від
14.07.2016р., де прямо вказано на необхідність застосуванням найсучасніших
техніко-технологічних і конструктивних рішень та обладнання для відновлення
потенціалу зрошувальних та дренажних систем, що ще більше підіймає
актуальність цього питання та пошуку шляхів його вирішення.
В рамках використання дистанційних систем моніторингу ґрунтових
ресурсів почали використовувати дистанційно керовані літальні апарати
(ДКЛА), що в порівнянні з традиційною авіацією та супутниками економічно
вигідно та не зумовлює затримок у часі. Як космічна зйомка, так і зйомка з
літака економічно вигідні для зйомок великих площ (областей, регіонів, країн
від 20-50 тис. км2). Поки що, зйомка з ДКЛА займає «економічну нішу» зйомок
площ до 5-15 км2 на добу.
Але головною науковою методологічною проблемою використання таких
апаратів, як в Україні, так і за кордоном є відсутність науково-методичної бази
для використання цього новітнього інструменту. Відсутність методики
використання ДКЛА як частини моніторингу земель зумовлює необхідність її
створення.
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Важливою частиною використання цієї методики є оновлення ґрунтових
карт, які мають вік понад п’ятдесят років та відповідну актуальність і не можуть
повною мірою задовольнити розв’язання проблеми діагностики та оцінки стану
ґрунтів України, як того потребують нові вимоги щодо роздільної якості знімків
з носіїв у 5 см/піксель. Тому використання ДКЛА необхідне для створення та
перевірки відповідних методичних засад оцінки стану ґрунтів залежно від змін
довкілля, які, на думку автора, пов’язані з сільськогосподарськими культурами,
що є їх індикаторами відповідно від стану мікрорельєфу поля. Практично не
вирішеною є проблема діагностики та оцінки стану ґрунтового покриву під
лісовими насадженнями та відчуженими землями (в т.ч. під стихійними
звалищами). Понад тридцять років тому в Україні залишилась розгалужена
система зрошення земель, яка поступово зазнала руйнування на певних
територіях. На теперішній час зміни кліматичних умов на території України
вимагають негайної реконструкції зрошувальних систем, зумовлюють
необхідність отримання оперативної інформації про стан зрошуваних земель та
діагностики залишків зрошувальних систем для подальшої їх інвентаризації. На
вирішення цього кола науково-методичних проблем й спрямована ця робота.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження за темою дисертації є складовою частиною плану і тематики
наукових досліджень лабораторії родючості зрошуваних та солонцевих ґрунтів,
лабораторії інструментальних методів дослідження ґрунтів Національного
наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.
Соколовського». Основою дисертації є матеріали науково-дослідної роботи, що
виконувалась протягом 2009 – 2019 рр. згідно з планами науково-дослідних
робіт Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського» в рамках виконання завдання 01.01.04-32
«Встановити закономірності агрогенної еволюції та з’ясувати механізми
функціональної стійкості зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих
ґрунтів, дати оцінку їх еколого-агромеліоративного стану і розробити систему
заходів з охорони й управління родючістю меліорованих земель»
(№ДР 0106U004795) НТП УААН «Родючість, охорона і екологія ґрунтів» на
2006-2010 рр. (дисертант - виконавець); завдань 01.00.03.04.П «Розробити
методичні засади використання даних дистанційно пілотованого літального
апарату (ДПЛА) в системі аеромоніторингу меліорованих земель»
(№ ДР 0111U002975) (дисертант - відповідальний виконавець). 01.00.01.05.П
«Методичні засади обстеження ґрунтового покриву за допомогою
аерофотозйомки та з використанням сучасної інструментальної бази»
(№ ДР 0114U003054) (дисертант - відповідальний виконавець) ПДН НААН 01
«Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» на 2011-2015 рр.;
завдання
01.01.03.03.Ф
«Наукові
засади
удосконалення
системи
інформаційного забезпечення ґрунтово-меліоративного стану на основі
сучасної інструментальної бази» (№ДР 0116U000579) ПНД НААН 1 «Ґрунтові
ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління») на
2016-2020 рр. (дисертант - відповідальний виконавець).
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Частина досліджень виконана за НТП «Еколого-меліоративний моніторинг
меліорованих земель» (2002-2010 рр.) Державного комітету України по
водному господарству (нині – Державне агентство водних ресурсів України) за
завданнями: «Визначення й оцінка сучасного еколого-агромеліоративного
стану земель Інгулецької зрошувальної системи на основі новітніх технологій
та розробка комплексних заходів його поліпшення» (№ДР 0108U003321)
(дисертант - виконавець), «Визначення еколого-агромеліоративного стану
земель приморської частини Краснознам’янскої зрошувальної системи,
напрямки їх еволюції та подальшого використання» (№ДР 0110U004390)
(дисертант - виконавець).
Дисертаційна робота виконувалась в межах договорів: з Міністерством
аграрної політики України за темою «Розроблення комплексу для
аеромоніторингу с.-г. культур і ґрунтів» (№ДР 0110U006195) у 2010 р.
(дисертант – відповідальний виконавець); з Департаментом житловокомунального господарства та розвитку інфраструктури в Харківській області
за темами: «Оцінка екологічного стану ґрунтів на території Харківської
області» (№ДР 0111U007729) у 2011 р. (дисертант – відповідальний
виконавець), «Обслуговування та оновлення бази даних стихійних звалищ на
землях північних районів Харківської області» (№ДР 0114U004409) у 2014 р.
(дисертант – відповідальний виконавець); з Державним підприємством
«Дослідне господарство «Донецьке» за темою «Визначення й оцінка сучасного
еколого-агрохімічного стану земель Державного підприємства «Дослідне
господарство «Донецьке» на основі новітніх технологій» у 2016 р. (дисертант –
виконавець); з ТОВ «Бета-Агро-Інвест» за темою «Провести ґрунтовоагрохімічне обстеження й оцінку стану земель сільськогосподарського
призначення ТОВ «Бета-Агро-Інвест» та розробку рекомендацій щодо
підвищення їхньої родючості» у 2016 р. (дисертант – виконавець).
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у розробці наукових
основ забезпечення аеромоніторингу ґрунтових ресурсів України, що
базувалося на новому методологічному спрямуванні – аерофотозйомки з
безпілотних аерокомплексів ґрунтового покриву, розробці методик обробки та
інтерпретації отриманих матеріалів як дистанційного походження, так і
наземної приладової бази та їх суміщення у системі ґрунт-рослина. Окремо
розроблювалися технічні засоби досягнення мети, обиралися критерії
оцінювання та розроблювалися алгоритми робіт.
Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:
- визначити та розробити методичні аспекти аеромоніторингу для вирішення
широкого кола задач за допомогою аерофотозйомки;
- визначити наукові підходи до встановлення стану ґрунтового покриву та
сільськогосподарських культур;
- розробити алгоритми застосування безпілотника для виконання моніторингу
та проведення аерофотозйомки стану ґрунтів, у тому числі зрошуваних й
оцінки стану сільськогосподарської рослинності;
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- розробити методичні підходи перетворення аерофотознімків ґрунтових
ресурсів в ортофотоплан з наступною географічною прив’язкою;
- розробити методичні підходи до аналізу ортофотопланів з метою аналізу
стану ґрунтових ресурсів й сільськогосподарської рослинності;
- провести оцінку стану лісів, плодових насаджень й чагарників на основі
аерофотозйомки для оцінки стану ґрунтових ресурсів під ними на основі
власного методичного підходу;
- розробити методику визначення мікрорельєфу на основі аерофотозйомки для
індикації ерозійних процесів;
- розробити методику оперативного визначення стихійних звалищ та оцінити
їх вплив на ґрунтовий покрив за допомогою аерофотозйомки;
- розробити методичні рекомендації з використання картографічної бази даних
еталонних аерофотознімків з оцінки стану земель та сільськогосподарських
культур в мережі Інтернет.
Виконання цих задач дозволило вирішити актуальну наукову проблему з
підвищення оперативності, інформативності та детальності діагностики
ґрунтового покриву за допомогою цього виду дистанційного методу.
Об’єкт дослідження – наукові основи забезпечення аеромоніторингу
ґрунтових ресурсів на теренах України.
Предмет дослідження – теоретичні положення та методичні підходи
щодо отримання, обробки та інтерпретації аерофотознімків отриманих з
безпілотників. Напрями використання та практичної реалізації отриманої
інформації в інтересах сільського господарства України та відповідних установ.
Методи
дослідження.
Для
досягнення
поставленої
мети
використовувались загальнонаукові методи: гіпотеза, абстрагування,
спостереження, порівняння, аналогія, узагальнення, індукція; спеціальні
методи: технічні (побудова прототипів), дослідного зразка – для
випробовування роботи всіх систем комплексу та напрацювання планових
методів, камеральний – для аналізу даних, отриманих на основі
аерофотозйомки та відібраних зразків; математичного моделювання
(дослідження математичної функції) – для побудови формули розрахунків
суміщених даних різного роду інформації з метою оцінки стану зрошуваних
ґрунтів й сільськогосподарських рослин, картографічний – для визначення
можливостей застосування аерофотозйомки для вирішення задач кадастру,
районування, розрахунків площ та лініаментів на карті. Польовий метод
(експедиційний) використовувався для відбору ґрунтових зразків, аналіз яких
проводився в акредитованій лабораторії.
Наукова новизна отриманих результатів
Уперше:
- розроблено науково-методичні основи забезпечення аеромоніторингу
ґрунтових ресурсів, обґрунтовано необхідність створення системи
аеромоніторингу ґрунтів (ґрунтових зйомок, ґрунтових процесів та режимів) та
сільськогосподарських
рослин за допомогою дистанційно керованого
літального апарата (ДКЛА), розроблено технологічний комплекс ДКЛА.
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- обґрунтовано та визначено науково-методичні підходи до встановлення
стану ґрунтових ресурсів, в т.ч. зрошуваних ґрунтів та сільськогосподарських
рослин. Обґрунтування базувалося на одночасному проведенні аерофотозйомки
та наземних методів дослідження. Результати цих досліджень були використані
в методичних підходах з оперативного визначення стану ґрунтів та
сільськогосподарських рослин;
- розроблено алгоритми застосування безпілотника для моніторингу
ґрунтів та сільськогосподарських рослин. Проведенню моніторингу передує
аерофотозйомка з безпілотника, на базі якої визначають контури ґрунтів та
сільськогосподарської рослинності для подальшого вивчення;
- розроблено методичний підхід до аналізу моделі RGB, яка лежить в
основі ортофотопланів для оцінки стану зрошуваних ґрунтів. На цій основі
визначено «портрети» основних сільськогосподарських культур;
- розроблено та запропоновано методику оцінювання стану ґрунтів під
лісовими насадженнями на основі спектральних різниць між нормальним
станом насаджень та насаджень, які вражені будь-якою хворобою крони або
висихають, що передує оцінці ґрунтів;
- розроблено методичний підхід отримання тривимірних моделей рельєфу
поля на основі аерофотозйомки. Показано принципову можливість отримання
такої моделі, як у випадку, коли поле вкрите сільськогосподарською
рослинністю, так і без неї.
Набули подальшого розвитку:
- методичні підходи перетворення отриманих з безпілотника
аерофотознімків в ортофотоплан. Для підрахунку площ та довжин об’єктів на
знімку запропоновано методику перетворення знімків в фотоплан з видаленням
дисторсій зі зменшенням спотворень на плані. Додавання географічних
координат на знімку є наступним кроком та нагальною необхідністю для
аграрного сектора країни для забезпечення елементів точного землеробства,
його інформаційної складової;
- існуючі дистанційні підходи до оцінки стану ґрунтів та
сільськогосподарських рослин удосконалені та переведені на новий
технологічний рівень за допомогою комплексів аеромоніторингу з ДКЛА.
Просторова здатність знімків при цьому дорівнює 5 см й більше, що дозволяє
розпізнавати раніш недоступні об’єкти при зйомці, що, в свою чергу, дозволяє
проводити детальну ґрунтову зйомку;
- наповнення картографічної бази аерофотознімків для оперативного
контролю стану і процесів на зрошуваних ґрунтах та сільськогосподарських
рослинах.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати
досліджень дають можливість стверджувати про розвиток інноваційного
напряму
(інформаційно-технологічне
забезпечення
раціонального
використання та сталого управління ґрунтовими ресурсами України) розвитку
наукових основ забезпечення оперативного моніторингу стану ґрунтових
ресурсів та сільськогосподарських рослин. Методологічна база, яку було
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розроблено, випробувано на ключових полігонах для всієї Україні. В даний час
методичні доробки використовуються для забезпечення виконання
господарських угод.
Результати досліджень висвітлено в матеріалах міжнародного тренінгусемінару («Training on Soil Salinity Management» при підтримці ФАО (25-29
вересня 2017 р) по визначенню осолонцювання ґрунту за допомогою
аерофотозйомки з ДКЛА. Handbook for Saline soil management. Eurasian Soil
Partnership inplementation plan/ [Editors: R. Vargas, E.I. Pankova, S.A. Balyuk, P.V.
Krasilnikov and G.M. Khasankhanova] – Rome: Food and Agriculture Organization
of the United Nation, 2018. В додатку С.1. Методические аспекты проведения
аэрофотосъемки с беспилотного летающего аппарата (БЛА).
В рамках дисертації було проаналізовано нормативну базу використання
ДКЛА, БЛА в розвинутих країнах та безпосередньо в Україні та сформульовано
пропозиції (до Мінюсту та Державіаслужби України) щодо коригування
існуючих «Положень про використання повітряного простору України та
Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору
України» що є чинними документами з регулювання використання ДКЛА, БЛА
в Україні.
На базі ДП ДГ «Донецьке» (в минулому Донецької дослідної станції) ННЦ
ІҐА на площі понад 2,5 тис. га апробовано методичні засади використання
даних дистанційно пілотованого літального апарата (ДПЛА) в системі
аеромоніторингу меліорованих та зрошуваних земель (акт апробації від
28.09.2011 р.). В ДП «Дослідне господарство «Донецьке» проведено апробацію
(площа 2403,7 га) «Алгоритми оцінки ортофотопланів на основі нових знань
про поведінку спектральних характеристик природних об’єктів» (акт апробації
12.10.2017 р.). Проведено впровадження (площа 2403,7 га) «Методичних основ
обстеження ґрунтового покриву за допомогою аерофотозйомки (рекомендації
доповнені, доопрацьовані)» (акт впровадження 18.09.2017 р.). У 2018 р.
впроваджено на площах 1096,0 га та 2403,7 тис. га «Перелік ортофотопланів
об’єктів дослідження. Електронну базу даних фотопланів» (акт впровадження
19.10.2018 р.). Проведено апробацію (на площі 2403,7 га) «Методики обробки
даних аерофотозйомки сучасними інструментальними методами» («Методичні
вказівки щодо обробки результатів дистанційних та інструментальних
вимірювань природних об’єктів» (акт апробації 16.10.2018 р.).
На базі ВД «Розівка» ТОВ «Бета-Агро-Інвест» на площі 560 га
впроваджено «Методичні рекомендації щодо використання аерофотозйомки
для великомасштабного дослідження ґрунтового покриву» (акт впровадження
від 20.11.2018 р.).
На базі ДУ «Слобожанське дослідне поле» ННЦ ІҐА на площі 30 га
апробовано
«Методичні
рекомендації
щодо
первинної
обробки
аерофотознімків» (акт апробації від 27.11.2014 р.) та на площі 30 га «Методичні
засади обстеження ґрунтового покриву за допомогою аерофотозйомки та з
використанням сучасної інструментальної бази» (акт апробації від 27.11.2014 р.).
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На базі ДП ДГ «Граківське» (площа 30 га) апробовано «Методичні основи
створення
картосхем-версій
ґрунтового
покриву
за
допомогою
аерофотозйомки» (акт апробації від 30.11.2015 р.). Здійснено виробничу
перевірку на площі 293,54 га «Методики великомасштабного ґрунтового
обстеження та детального картографування ґрунтового покриву» (акт
виробничої перевірки 11.10.2017 р.). Проведено впровадження (площа
573,89 га) «Методики великомасштабного дослідження ґрунтового покриву
України» (акт впровадження 11.10.2017 р.)
На базі Харківської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»
проведено виробничу перевірку та впровадження на площі 3 тис га «Методики
великомасштабного ґрунтового обстеження та детального картографування
ґрунтового покриву» (акт виробничої перевірки 09.10.2017 р., акт
впровадження 09.10.2017 р.).
На базі Данилівського дослідного держлісгоспу (площа 10 тис га) було
апробовано «Методичні засади використання даних дистанційно пілотованого
літального апарату (ДПЛА) в системі аеромоніторингу сільськогосподарських
рослин (дерев)» (акт апробації від 28.06.2011 р.).
На базі Інституту рису НААН (площа 2 тис га) апробовано «Методичні
засади використання даних дистанційно пілотованого літального апарату
(ДПЛА) в системі аеромоніторингу меліорованих та зрошуваних земель» (акт
апробації від 24.08.2011 р.).
На базі ДП ДГ «Саливонківське» Інституту цукрових буряків НААН на
площі 0,5 тис. га апробовано «Методичні засади використання даних
дистанційно пілотованого літального апарату в системі аеромоніторингу
сільськогосподарських земель» (акт апробації від 13.07.2011 р.); на площі 80 га
- «Методичні рекомендації щодо стану зрошуваних земель та
сільськогосподарських культур на базі аерофотозйомки» (акт апробації від
19.11.2013 р.)
На базі ПСП Альфа-Агро (площа близько 1670 га) апробовано «Методичні
рекомендації щодо оцінки стану зрошуваних земель та сільськогосподарських
культур на базі аерофотозйомки» (акт апробації від 28.03.2012 р.).
На базі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю
«Хлібопродукт» впроваджено на площі 600 га методику обробки даних
аерофотозйомки сучасними інструментальними методами («Методичні
вказівки щодо обробки результатів дистанційних та інструментальних
вимірювань природних об’єктів)» (акт впровадження 25.07.2019 р).
У Харківській області на площі 31,4 тис. кв. км впроваджено «Оцінку
екологічного стану ґрунтів, садових насаджень в т.ч. під стихійними звалищами
на території Харківської області» (акт впровадження Департаменту житловокомунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА від 15.11.2013 р.).
Наукові положення та розробки дисертаційної роботи висвітлено у
наукових працях:
«Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних
земель України» (2009), «Ефективне використання ґрунтів із застосуванням
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сучасних геоінформаційних технологій» (2011), «Первинна обробка
аерофотознімків з дистанційно пілотованого літального апарату» (2012),
«Рекомендації щодо раціонального використання земель Інгулецької
зрошувальної системи» (2012), «Система протидеградаційних заходів у
зрошуваному садівництві України» (2013), «Рекомендації з раціонального
використання земель приморської частини Краснознам’янської зрошувальної
системи» (2013). Отримано патент на винахід та три патенти на корисну модель
та Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
Особистий внесок здобувача. Дослідження є самостійною науковою
працею, в якій автором безпосередньо, та у складі лабораторії родючості
зрошуваних та солонцевих ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського» запропоновано основну ідею дослідження, створено
технологічні та методологічні засади для проведення дослідження. Самостійно
проведено перевірку загальної гіпотези, технологічного інструментарію в
польових, експедиційних та камеральних умовах. Протягом перевірки робочої
гіпотези постійно удосконалювались технологічні особливості комплексу,
методики обробки даних, що дозволило окреслити сучасний стан проблеми
аеромоніторингу ґрунтів та сільськогосподарських культур в Україні. На основі
отриманих дистанційних та контактних даних проведено статистичний аналіз
та запропоновано математичну модель суміщення такого роду даних для їх
подальшої оцінки. Запропоновано методичний підхід до оцінки стану
зрошуваних ґрунтів та сільськогосподарських культур на основі
аерофотозйомки з безпілотника на території України. Отримані закономірності,
положення та систематизація отриманих даних дозволили створити та
перевірити на практиці наукові основи забезпечення аеромоніторингу
ґрунтових ресурсів України. Підготовлено наукові статті, монографії (у
співавторстві), оформлено дисертаційну роботу.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи
оприлюднені та обговорювались на: VI всеукраїнських наукових Таліївських
читаннях (Харків, 26 листопада 2010 р.); всеукраїнських конференціях «Точне
землеробство» (Київ, 2011, 10 листопада 2012 р.); Міжнародній науковопрактичній
конференції
«Інтегроване
управління
меліорованими
ландшафтами» (Херсон, 24-27 серпня 2011 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Плодородие почв и эффективное применение
удобрений», присвяченій 80-чю заснування Інституту ґрунтознавства (Мінськ,
5-8 липня 2011 р.); науково-практичній конференції «БГМФ. Перспектива-14»
(Херсон, 17 травня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет –
конференції «Напрями розвитку сучасних систем землеробства», присвяченій
110-річчю від дня народження професора С.Д. Лисогорова (Херсон, 11 грудня
2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Комплексні меліорації
ландшафтів: стан, проблеми, перспективи» (Херсон, 24 - 26 квітня 2013 р.), ІX
міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості та в освіті»
(Болгарія, Варна, 31 травня - 7 червня 2013 р.); Міжнародній науковопрактичній Інтернет-конференції «Наука на службі сільського господарства»
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(Миколаїв, 5 березня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції
«Водні ресурси України та меліорація земель» (Київ, 22 березня 2013 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції «Роль наук про Землю в
народному господарстві: стан і перспективи» (Херсон, 20 березня 2019 р.).
Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науковотехнічного характеру «Основи аерофотозйомки (на основі безпілотних
літальних апаратів (БПЛА) №72822»).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 44 праці, з них ті, які
містять основні наукові результати дисертації – 24, додатково відображають
наукові результати дисертації – 11, засвідчують апробацію матеріалів
дисертації – 9.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
анотації, вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який
включає 249 найменувань, з них 111 латиницею і додатків. У роботі надано 61
таблицю, з яких 7 винесено в додатки та 245 рисунків, з яких 52 винесено в
додатки. Дисертаційну роботу викладено на 426 сторінках комп’ютерного
тексту, з них 264 сторінки основного тексту.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АЕРОМОНІТОРИНГУ
(огляд літератури)
Теоретичні проблеми аеромоніторингу. Своєчасний моніторинг гарантує
своєчасне прийняття управлінського рішення. Моніторинг має бути
оперативним, повноцінним та інформативним. В розвинутих країнах, таких як
США, країни Європи (особливо Німеччина, Франція) та Ізраїль сьогодні
розвивають нове спрямування моніторингу, яке відповідає вищезгаданим
умовам: аерофотозйомку за допомогою безпілотників або БАК (безпілотних
авіаційних комплексів).
За кордоном досить широко представлені розробки щодо використання
ДКЛА (дистанційно керований літаючий апарат людиною) та БЛА (безпілотний
літаючий автоматичний апарат) в наукових та цивільних цілях. Науковці
використовують цей інноваційний інструмент для вирішення різних наукових і
практичних задач сільського господарства, моніторингу ґрунтів. Ballesteros R.,
Ortega J.F., Hernández D. у 2014 р., Everaerts J., у 2008 р. використовували для
оцінки стану рослинності безпілотні авіаційні комплекси. В якості сенсора для
аерофотозйомки використовувалися побутові фотоапарати, а модель RGB в
якості платформи для математичної та методичної складової при оцінці на
основі аерофотозйомки для ґрунтового покриву. Colomina I., Molina P.та інш. у
2014р. та Gіlch, E. у 2012 р. вже досліджували різне корисне навантаження для
вирішення задач з аналізу стану сільськогосподарської рослинності.
Darwin, N., Hamid, N.F.A., Udin, W.S. й інш. у 2013 р. у Куала-Лумпурі
(Малайзія) провели дослідження використання різного типу платформ та
сенсорів на валідність (достовірність) отриманих даних з CCD сенсорів (модель
RGB), на базі Canon Power Shot SX230. Валідація проводилася на різних
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природних об’єктах, як з впливом людини так і без неї. Автори провели доволі
значний обсяг калібрувальних робіт фотоапарата в різних умовах, який
дозволив зробити висновок, що найбільш привабливою є калібровка камери в
полі, саме вона надає найбільш точні результати. Також була проведена робота
з перевірки точності кінцевого результату між космічною зйомкою та
аерофотозйомкою. В результаті було встановлено, що аерофотозйомка за
точністю (просторовою здатністю) випереджає космічну, але поки що програє
за площею зйомки за один виліт ДКЛА.
На основі обробки літературних даних встановлено, що найбільш
привабливими є сенсори типу CDD (або RGB камери), а тип апарата –
фіксоване крило, підтип якого - літаюче крило. Такі літаючі апарати
використовуються як у військових цілях (2013 р.- 564 од.), так і у цивільних
(2013 р. – 247 од.). Переважаюча думка профільних за темою авторів –
найбільш велика цивільна ніша використання такого роду апаратів – сільське
господарство.
Отже, йде постійне зростання виробництва такого роду апаратів. В якості
сільськогосподарських ДКЛА в основному використовують літаючі крила, як
найбільш пристосовані для умов аграрної галузі.
Сумуючи вищенаведене, треба визначити основні позитивні моменти, які
дозволяють аерофотозйомці успішно конкурувати з іншими методами
дистанційних досліджень. Найбільш важливою перевагою серед інших джерел
дистанційного зондування є виконання аерофотозйомки (АФЗ) у визначений
час, саме кінцевим замовником зйомки, власником тощо.
Серед інших переваг використання ДКЛА:
- помірна або однакова ціна порівняно з космічними знімками, при більшій
якості знімку;
- отримання знімків можливе безпосередньо в процесі польоту й періоду
чекання отримання (5-6 діб) не існує (якщо треба, можна скоригувати політ
згідно вимог користувача в реальному часі);
- висока роздільна здатність знімків (до 5 см й менше) – висота польоту на
висотах 100-600 м над поверхнею Землі, що дозволяє отримувати плани
місцевості в масштабах навіть М 1:100;
- можливість зйомки під хмарами, у видимому діапазоні електромагнітних
хвиль;
- можливість зйомки тільки одного поля чи його частини, що в принципі не
вигідно при космічній зйомці.
Застосування дистанційно керованих літальних апаратів, безпілотних
літальних апаратів при вирішенні питань ґрунтознавства. Наукові роботи,
які присвячені використанню ДКЛА для вирішення питань саме ґрунтознавства
в закордонних виданнях зустрічаються дуже рідко. В основному коло наукових
задач, які ставлять перед собою автори практично йде вкупі з вирішенням
методології та оцінки стану сільськогосподарських культур на дослідних
полігонах. Це можна пояснити тим, що на «вершину» оцінки кожного разу
ставлять рослину, яка дає врожай.
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Колектив авторів Giovanna Sona, Daniele Passoni, Livio Pinto та ін. (2016 р.)
використовував ДКЛА для вивчення як «голого» ґрунту так і з культурою на
ньому. Їх робота проводилася на базі ДКЛА, в якому було інстальовано Canon
EOS M (цифрову камеру), спеціалізовано камеру з фальшколорьом (Tetracam
ADCLite).
Автори наголошують, що ці камери можуть передавати ту ж тематичну
інформацію (тобто працюють на тих самих довжинах хвиль), що й тематичний
сенсор супутника Ландсат, приблизно відповідають його каналам TM2, TM3,
TM4.
Використання дистанційно керованих літальних апаратів при оцінці
стану сільськогосподарських рослин. Починаючи з 2000 років, з’являється все
більше наукових публікацій в галузі дистанційного зондування, а саме оцінки
стану сільськогосподарської рослинності. Цей стан систематизують не тільки на
основі супутникових даних, а й даних, отриманих з ДКЛА. Дослідники E.
Raymond Hunt JR., Michel Cavigelli, S.T. Daughtry, James Mcmurtrey and Charles
l Walthall ще у 2008р. провели дослідження використання ДКЛА при визначенні
стану та врожайності сільськогосподарських рослин у місцевості Beltsville.
Використавши серед інших приладів цифрову камеру Olympus D40 вони
дійшли висновків, що це дуже дешева та перспективна платформа для
оперативного визначення стану сільськогосподарських рослин (їх об’єкти
дослідження були: кукурудза та соя). Методично вони розраховували цифрові
значення (підхід повністю поділяє автор) та будували графіки залежності
відбивної здатності від довжини хвилі (рис. 1).

Рис. 1 Залежності відбивної здатності цифрових значень від довжини хвилі
цифрової камери Olympus D40
Camille C. D. Lelong, Philippe Burger, Guillaume Jubelin, Bruno Roux, Sylvain
Labbé, Frédéric Baret у 2008 р. в якості сенсорів використали дві камери з CCDматрицями Canon EOS-350D, Sony DSC-F828. Вимірювання цифрових чисел з
отриманих аерофотознімків проводили після перевірки в лабораторії на збіг
довжин хвиль та збіг каналів (рис. 2).
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Рис. 2 Результати співставлення каналів двох камер Canon, Sony
Вони зауважують, що побутові камери доцільно використовувати в рамках
дистанційного зондування на легких ДКЛА для оцінки стану
сільськогосподарських культур.
Визначення мікрорельєфу на основі аерофотозйомки. Мікрорельєф на
полі є одним з факторів, який впливає на врожайність культур. Мікрорельєф
поля визначає його корисну площу та надає землекористувачу інформацію про
можливість посіву та використання сільгосптехніки з різним рівнем
ефективності на цьому полі.
Питання аналізу мікрорельєфу вирішували Рекс Л.М. (2009 р.), Nigel King
(2014 р.), Turner D., Lucieer A., Watson C. (2012 р.). Останні в якості
картографічної основи для визначення ерозійно небезпечних ділянок на
об’єктах дослідження використовували ортофотоплани, що отримали з ДКЛА.
Тобто визначення мікрорельєфу на полі є одним з напрямів використання
ДКЛА в світі.
Застосування дистанційно керованих літальних апаратів для
моніторингу стану лісових насаджень. Колектив авторів Eugene Lopatin, Alpo
Hassinen (2014 р.) провів декілька турів зйомок лісових насаджень Фінляндії,
вони детально описують кожен крок в своїй роботі та всі технічні деталі:
особливості зйомки над лісними кварталами центральної частини Фінляндії,
технічну складову ДКЛА, юридичні проблеми використання ДКЛА в
повітряному просторі Фінляндії та шляхи їх вирішення. Дослідження лісових
ґрунтів вельми необхідне для встановлення реальної ситуації щодо обсягу та
стану лісових ґрунтів України. З початку проведення ґрунтових зйомок та
побудови ґрунтових картосхем (50-60-х років ХХ століття) й до 2018 р.
оновлення цих картосхем щодо змін кордонів лісових насаджень не
проводилося. На цих картосхемах замість відокремлення різних типів ґрунтів
просто окреслено площу держлісфонду. В інших державах вже декілька
десятиліть накопичують дані щодо стану ґрунтових ресурсів під лісовим
фондом держави.
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В цілому дослідження ґрунтів під лісовим покривом проводилося в
основному опосередковано та не ставилося за основну мету.
Ідентифікація стихійних звалищ за допомогою дистанційних методів.
Використання ДКЛА для вирішення екологічних задач має широке коло
невирішених питань. Деякі автори, наприклад Longhitano А. (2010р.),
використовують можливості ДКЛА для обстеження земель та ґрунтів після
впливу аварії – розливу отруйної речовини на залізній колії або прорив дамби з
відкритим сховищем отрутохімікатів.
В Україні, як і в інших розвинутих країнах існує проблема пошуку та
оцінки стану забруднення ґрунту під стихійними звалищами.
Розпізнавання образів (об’єктів забруднення) на знімках виконується за
образом об’єктів, які включають спектральні й часові особливості, просторові
об’єкти відкритих відвалів (сміття) (рис. 3).

Рис. 3 Цифрові криві чисел двох типових звалищ твердих побутових
відходів на відкритому повітрі
Але, на жаль, повноцінної роботи з вивчення впливу стихійних звалищ на
ґрунтовий покрив, над яким вони знаходяться, не вдалося знайти ні в одній
публікації. Хоча це досить логічний наступний крок при розвитку наукової
думки щодо цієї проблеми.
Таким чином, в якості методичної складової велика кількість авторів
використовувала DN (цифрові числа) кожного з каналів своїх камер, а потім
розраховували ті коефіцієнти, що були потрібні в кожній з робіт.
Організація проведення аеромоніторингу. Встановлено необхідність
організаційної структури підрозділу аеромоніторингу. На прикладі Харківської
області розраховано оптимальну кількість для обстеження 15 команд, з огляду
на дальність польоту не менш ніж 8 годин. Встановлена кількість знімків з
території умовного господарства у 1000 га, яка має не перевищувати 100
одиниць, тобто 1 знімок на 10 га. Порядок надання кінцевої інформації має
здійснюватися на базі розподілу доступу на відповідному сайті
(наприклад,www.ecomonitoring.org).
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МЕТОДИКА ТА ОБ’ЄКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНОГО
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА
Методика аерофотозйомки з дистанційно керованого літального
апарата. В рамках дисертаційної роботи проводились дослідження щодо
побудови методології використання аерофотозйомки в інтересах сільського
господарства України. Для практичного застосування та апробації розроблених
методичних підходів проводилося застосування дистанційно керованого
літаючого апарата (ДКЛА) для практичного вирішення таких питань: пошук та
встановлення ґрунтових контурів, пошук залежностей між ґрунтовими
контурами та агрохімічними показниками стану ґрунту; визначення потреб в
азотних добривах сільськогосподарських рослин з урахуванням сортової
різниці; встановлення місць розташування стихійних звалищ та оцінка стану
ґрунту під ними лабораторними методами; оперативне виявлення ерозійних
процесів на об’єктах дослідження; встановлення залежностей між
фітоіндикативними властивостями лісового покриву та стану ґрунту під ним.
Дослідження проводились за допомогою ДКЛА зі встановленою камерою
(модель Pentax W60) з наступними налаштуваннями 1/2,3" CCD-матриця,
затвор при зйомці 1/5-1/320. ISO 50-1600 в режимі Digital SR (5 Мп), в режимі
серійної зйомки.
Обстеження проводили за допомогою ДКЛА та традиційними методами
(закладання розрізів, прикопок та лабораторні дослідження) для відтворювання
повторюваності та достовірності результатів. Алгоритм досліджень за
допомогою ДКЛА складався з польового та камерального етапів.
Польовий етап досліджень включав у себе підготовку ДКЛА до зльоту,
безпосередньо зйомку під час польоту та первинну обробку аерофотознімків.
Під час підготовки ДКЛА спочатку обиралося місце для зльоту поблизу або по
центру об’єкта дослідження, яке мало відповідати наступним умовам: площа
льотного майданчика мінімум 50 м × 100 м без перешкод (дерев, чагарників,
сільськогосподарських культур вище 1 м, ліній струму тощо), бажана наявність
зустрічного вітру. В разі його відсутності польоти починалися в будь-якому
напрямку. Після обрання майданчика, починалася підготовка безпосередньо
ДКЛА до зльоту: 1) підготовка ДКЛА шляхом підключення всіх електромереж,
фотоапарата в ДКЛА; 2) встановлення ДКЛА на катапульту, якщо його вага
більше 2 кг, якщо ні, запуск «як літака» з руки оператора; 3) проведення
запуску.
Політ ДКЛА проводився з покриттям об’єкта дослідження
аерофотознімками з обльотом всієї території дослідження. Висота польоту
ДКЛА над тестовими майданчиками (об’єктами) була в діапазоні від 80 м до
100 м, зйомка проводилася за різних умов освітлення і хмарності. Для
вирішення задач з визначення ґрунтових контурів та аналізу стану рослинності
маршрути ДКЛА виглядали візуально «равликом», у випадку, коли
використовувалася камера (сенсор) з системою GPS, або подібною, маршрут
виглядав як паралельні маршрути вздовж об’єкта з перекриттям знімків.
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Якщо був потрібен швидкий результат зйомки, тоді використовувався маршрут
у вигляді декількох серій спіралей спочатку знизу вгору, потім зверху вниз над
тестовими полями, що дозволяло виключити помилки при визначенні контурів,
різних кутів нахилу сонця й істотно скоротити час зйомки (до 10 хв. на 100 га).
За один тур зйомки ДКЛА робив більше 120-200 знімків одного поля.
Камеральний етап включав в себе аналіз каналів моделі RGB,
систематизацію показників каналів по кожному об’єкту дослідження,
проведення статистичної обробки та отримання залежностей між даними
дистанційної зйомки та даними лабораторного аналізу, побудову картосхем
об’єктів дослідження, створення бази даних в мережі Інтернет.
Алгоритм аналізу каналів моделі RGB відтворював послідовно стадії
отримання результату аналізу рослинності на основі аерофотозйомки.
Використання програмного забезпечення (ПО) ErdasImage 9.1 дозволяло
отримати оброблений ортофотоплан об’єкта дослідження. Після завантаження
зображення в середовище ErdasImage виконувалася наступна послідовність
обробки зображення.
Під час проведення аналізу ортофотопланів на першому етапі
здійснювали обробку RGB в Erdas Image за такою послідовністю: Image
Interpreter: Basic Hyper Spectral Tools – Automatic Rel. Reflectance, що
обумовлено моделлю RGB, яку використано в якості базової (максимально
використані можливості сенсора аерофотоапарата саме в цій моделі) й
дозволило максимально знизити вплив негативних метеорологічних факторів.
Другим етапом обробки ортофотоплану є посилення кожного з каналів моделі
RGB, які переважають в кожному пікселі. Для цього використовувалося меню
Automatic Internal Average Relative Reflectance (або Автоматичний внутрішній
середньо відносний коефіцієнт відображення), який дозволяв отримати
середньозважений коефіцієнт відображення усіх трьох каналів зображення.
Для отримання цифрових чисел (DN) зі знімку, обиралося в меню Profile
Tabular Data меню Statistics, де приведені всі статистичні параметри вибірки по
каналу, що аналізується. Аналіз гнучкий та дозволяє статистично обробляти
або один канал знімка на вибір, або сукупність, або варіанти сукупностей.
В результаті отримували вибірку для проведення статистичних обчислювань
(рис. 4): отримання статистичної помилки, загальної величини вибірки,
загальну кількість значень в розрахунку, мінімальне/максимальне та середнє
значення. Це дозволило перейти до математичної складової аналізу або
кількісного аналізу аерофотозйомки та створити нову модель аналізу об’єктів
дослідження, яка побудована на використанні тернарних або тривимірних
графіків.
Отримані дані заносилися або у відповідне ПО «Statistica», або «Microsoft
Exel» та обраховувалися у вигляді тернарних графіків (у вигляді трикутника)
або тривимірних графіків, що використовуються для дослідження зв'язків між
декількома змінними, коли три з них являють собою, наприклад, компоненти
суміші (це означає, що сума їх залишається постійною для всіх спостережень).
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Зазвичай такі графіки застосовуються при експериментальному дослідженні
залежності відгуку від відносного вмісту трьох компонент.

Рис. 4 Розрахунок статистичних даних каналу R на знімку
Математичний аналіз тернарних графіків для визначення класів
сільськогосподарських культур, проводився на аерофотознімках. У кожній з
вершин трикутника знаходиться окремий канал моделі RGB (рис. 5).

Рис. 5 Приклад тернарного графіка каналів моделі RGB
Відклики, які зображено на дво-, або тривимірному графіку впродовж
вегетації, та залежно від факторів впливу (географічної широти, сорту рослин)
формують клас сільськогосподарської культури або тип ґрунту. За таким
підходом проаналізовано розташування стихійних звалищ та лісові насадження
на ґрунтах з метою їх тематичного аналізу та побудовано картографічні
проєкти на їх базі.
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Картографічні роботи. Камеральні роботи проводили з використанням
методів аналізу, синтезу, ГІС картографування. Картографічні роботи
виконувались у відповідному програмному забезпеченні – Mapinfo. На підставі
отриманої інформації (аналітичних даних) та аерофотозйомки щодо фізикохімічних показників ґрунту з використанням ГІС-технологій, побудовано карту
ґрунтів дослідних майданчиків та агрохімічні картосхеми.
Для систематизації отриманих аерофотознімків за географічним та
часовим принципом була створена відповідна база даних. Логічно, що для
виконання завдання мультиоперабельності та оперативності база даних має
бути гнучка та доступна, саме тому її було розміщено в мережі Інтернет.
Створена картографічна база даних має вертикальну будову. Готові
картографічні частини завантажувалися через безкоштовне програмне
забезпечення Sas Planet.
Систематизація аерофотознімків. Картографічна база аерофотознімків
з ДКЛА в мережі Інтернет. Для систематизації отриманих АЗ за географічним
та часовим принципом була створена відповідна база даних. Вона створена за
географічним принципом, коли аерофотознімки розміщуються відповідно за
координатами адміністративної області України. Кожна область складається з
районів, де на відповідних Інтернет сторінках розташовані аерофотознімки з їх
описом.
Відбирання зразків та лабораторні дослідження. Для перевірки даних
аерофотозйомки з ДКЛА проводився відбір зразків ґрунту та рослинності з
подальшими лабораторними дослідженнями. Оцінювання ґрунтового стану
земель та ґрунтів сільськогосподарського використання було проведене згідно
чинної нормативної бази із застосуванням узагальнення літературних,
патентних, фондових матеріалів та отриманих даних ґрунтово-агрохімічного
обстеження. При польовому обстеженні земель відбір ґрунтових зразків,
закладення ґрунтових розрізів і прикопок здійснювались відповідно до ДСТУ
4287:2004. Визначання групового складу гумусу здійснювалось за методом
І. В. Тюріна в модифікації М.М. Кононової та Н.П. Бєльчикової, спалювання за
Б. А. Нікітіним згідно з ДСТУ 7855:2015. Визначання гранулометричного
складу здійснювалось методом піпетки в модифікації Н. А. Качинського згідно
з ДСТУ 4730:2007 і т.і.
Особливості аерофотозйомки з дистанційно керованого літального
апарата. Вплив метеоумов на результати зйомки. Встановлено, що зйомку
слід проводити, обравши нормальні метеоумови, під якими розуміється:
помірний вітер (до 4 м/с) та безхмарний день. Найбільш придатний час з 9.00 до
16.00 в період з травня по серпень. У разі наявності хмарності треба виконувати
зйомки над одним об’єктом знімання до надходження хмари, під час та після
неї. Всі серії знімків потребують вирівнювання, під час якого кожен знімок
трансформується з перспективного в плановий (за необхідністю).
Виявлено методичні проблеми та особливості при побудові
ортофотопланів. При створенні ортофотоплану, окрім головного об’єкта
дослідження, як правило, потрапляли інші рослини, що спотворювало модель
RGB в форматі JPEG.
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Іншою методичною проблемою при відтворенні ортофотоплану є
кількість прольотів ДКЛА над об’єктом дослідження або кількість спіралей.
Зменшена кількість знімків приводить до зменшення навантаження на
програмне забезпечення та збільшення швидкості створення ортофотоплану,
але й водночас і до «пропусків» або відсутності знімків над об’єктом
дослідження.
Для виконання завдання було проведено АФЗ на різних полігонах декількох
областей Полісся (Чернігівська область), Лісостепу (Київська, Кіровоградська
області), Степу (Херсонська, Миколаївська області).
Аналіз стану сільськогосподарських культур. ДП ДГ «Саливонківське»
ІБКіЦБ НААН смт. Гребінки, вул. Білоцерківська 24, Київської області. ДП ДГ
«Граківське», Чугуївський район, Харківська область.
Аерофотозйомка осолонцювання на зрошуваних ґрунтах. Обстеження
стану ґрунтів на предмет можливості ідентифікації вторинного осолонцювання
на основі моделі RGB проводилося на прикладі ключових землекористувань у
Західно краснознам’янському стаціонарі, с. Бехтери Голопристанського району
у 2011 р. Обстеження стану ґрунтів зрошувальних систем проводилося на
території ПОСП «Веселий кут» Снігурівського району Миколаївської області,
СК «Радземля» Білозірського району Херсонської області в період 2008-2010 рр.
Об’єкти оцінки екологічного стану ґрунту під стихійними звалищами
Харківської області. Аерофотозйомку об’єктів оцінки екологічного стану
ґрунту проводили в Харківському, Дергачівському, Золочівському та
Вовчанському районах.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБРОБКИ АЕРОФОТОЗНІМКІВ ДЛЯ
ПИТАНЬ ҐРУНТОЗНАВСТВА
Методика
картографування
ґрунтових
контурів
на
основі
аерофотозйомки. Для створення методології картографування ґрунтових
контурів на основі аерофотозйомки з безпілотного літаючого апарата
проводилася аерофотозйомка ґрунтових контурів без рослинності на ключових
полігонах, що розташовані на сільськогосподарських землях різних ґрунтовокліматичних зон України (відповідно на території Степу, Лісостепу та Полісся).
Аерофотозйомка ґрунтових контурів без рослинності. Кожен з ключових
майданчиків або мав кластер у вигляді сукупності ділянок, на яких проводилося
аерофотознімання, або аерофотознімання проводилося на одному ключовому
майданчику періодично впродовж 2010-2018 років для відпрацювання
методології урахування впливу періодів року, опадів на відображення
ґрунтових контурів. Для підтвердження висновків аерофотозйомки було
закладено ґрунтові розрізи або прикопки для польової перевірки.
На основі цих даних побудовано тривимірні графіки, які наочно
показують різницю по каналах між змитими ґрунтовими контурами та фонами
на тих самих майданчиках (рис. 6), та потім використовувалися у вигляді
еталонних значень. Аналіз цих даних проводився з огляду на подібні
дослідження в науковій літературі з даної тематики, зокрема, у роботі описано
результати дешифрування ґрунтових контурів дерново-підзолистих ґрунтів, які
мають більш світлий тон по відношенню до іншої площі поля.
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Рис. 6 Характеристики каналів моделі RGB майданчиків № 1.1.-1.4
Для урахування впливу опадів, різної метеорологічної ситуації на
відображення ґрунтових контурів було проведено в умовах Лісостепу, Степу та
Полісся тури аерофотозйомок для підтвердження гіпотези про можливість
ідентифікації ґрунтових контурів за допомогою аерофотозйомки при різних
метеоумовах. Нижче показано приклад зйомки Київської області (район
м. Богуслав), який був проведений із закладенням ґрунтових розрізів.
Тур аерофотозйомки на майданчику № 2.10 проводився як за умов
суцільної хмарності (рис. 7 а, б), так і сонячної погоди (рис. 8 а, б).

а
б
Рис. 7 Зйомка з ДКЛА майданчика №2.10 під суцільною хмарністю:

а – опуклий схил понад 50. Плями світло-коричневого кольору – змиті контури
(прямокутник); б – інша частина зі спокійним рельєфом, з контуром кращого зволоження
(виположення рельєфу – в прямокутнику).

20

Зйомка у сонячну погоду проводилася зранку наступного дня, що
виключало помилку під час зйомки. Межі контурів не змінили своєї
конфігурації, а тільки відбивну спроможність, на яку вплинули погодні умови
(рис. 8).

а
б
Рис. 8 Контрольна зйомка з ДКЛА майданчика № 2.10 в сонячну погоду:
а – опуклий схил понад 50. Плями світло-коричневого кольору – змиті контури
(прямокутник); б – інша частина зі спокійним рельєфом, з контуром кращого зволоження
(виположення рельєфу – в прямокутнику).

З аналізу рисунка 8 (візуального та після обробки на ПЕОМ) можна
зробити висновок, що в обох випадках (а, б) встановлення ґрунтових контурів
можливе: вони ідентифікуються навіть візуально в сонячну погоду, в хмарну
погоду потребують додаткової обробки на ПЕОМ.
Розроблено методичний підхід до класифікації ґрунтів на основі
аерофотознімків. З огляду на результати турів зйомок, модель RGB визначено
для оперативної діагностики основних типів ґрунтів України. Автором
запропоновано використовувати тривимірний графік, який поділено на «зони» з
основних типів ґрунту. Межі стовпчиків на графіку були визначені згідно з
усередненими даними, отриманими з аерофотознімків.
Одна
з
невирішених
задач
дрібномасштабного
ґрунтового
картографування – встановлення ґрунтових контурів під рослинністю, в тому
числі сільськогосподарською. Об’єктивно вважається, що картографування на
основі аерофотознімків в період вегетації рослинності ускладнене, а
рослинність та трав’яний покрив відносять до непрямих ознак дешифрування.
Сучасні вимоги до досліджень ґрунту та його картографування вже базуються
засадах точного землеробства. Але в роботах лише вказуються загальні та
непрямі ознаки зв’язку рельєфу з рослинністю. Досі не розроблено
повноцінного класифікатора рослинності за характеристиками моделі RGB,
який містив би в собі індикативні властивості різної сільськогосподарської
рослинності, які отримують при аерофотозйомці. Автор вважає, що на теренах
України існує тісний та прямий зв'язок мікрорельєфу та стану рослинності, й не
тільки сільськогосподарської.
Треба відмітити, що при великих ухилах на полі (від 2-5°) підвищується
індикативна спроможність. Будь-яка сільськогосподарська культура має певні
умови вегетації, в які входить й рельєф.
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При перевищенні граничної межі посухи або рельєфу культура зазнає
пригнічення. Тому слід показати й випадок з гречкою, яка на полі зазнала
пригнічення та підвищила свої індикативні спроможності (рис. 9) для
обстеження ґрунтового покриву полігону.

а)

б)

Рис. 9 Поле, яке розташоване поряд з полігоном «Саливонківське» (дата
зйомки 23.06.2016 р.):
а) сонячна погода;
б) хмарність.
Після восьми років моніторингу дослідного поля ДП ДГ «Саливонківське»
було встановлено, що різні сільськогосподарські культури мають різні
індикативні властивості та потенціал для використання в обстеженні
ґрунтового покриву методом аерофотознімання.
Існує потреба в збиранні та накопиченні даних щодо спектральних
характеристик бур’янів, як додаткових ознак при ідентифікації ґрунтового
покриву на полях. Індикативні спроможності сільськогосподарських культур
залежать від ухилу мікрорельєфу поля.
Методичні питання виникають і при обробці каналів кольорової моделі.
Основною проблемою є визначення та чітка ідентифікація контурів на полі. Як
правило, щоб встановити ґрунтові контури на полі під сільськогосподарською
рослинністю, треба посилити яскравість кольору моделі RGB. Якщо проводити
детальну обробку кожного ортофотоплану вручну то кількість часу, який
потрібен на обробку, зростає в геометричній прогресії. Якщо проводити
автоматично й надати комп’ютеру можливість проводити обробку в так званих
псевдокольорах (рис. 10 а), то отриманий результат в кольоровій гамі буде
відрізнятися від кольору обробленого знімка (рис. 10 б) та кольору обробленого
ортофотоплану (рис. 10 а) в негативний бік.
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а)
б)
Рис. 10 Обробка каналів моделі JPEG окремого аерофотознімка в
програмному комплексі ErdasImages полігону «Саливонківське». Культура:
гречка (дата зйомки: 23.06.2016 р.):
а) після обробки;
б) до обробки.

а)
б)
Рис. 11 Обробка каналів моделі RGB ортофотоплану в програмному
комплексі Erdas Images полігону «Саливонківське» (дата зйомки: 23.06.2016 р.):
а) після обробки;
б) до обробки.
В той же час на вихідному ортофотоплані (рис. 11 б) місце розташування
западини (прямокутник пунктиром) можна ідентифікувати, а вже на
обробленому (рис. 11 а) – ідентифікація ускладнена.
Численними перевірками встановлено, що така проблема виникає через
спотворення кольорів. Спотворення виникає через те, що комп’ютер обробляє
всю площу ортофотоплану з впливом кольорів й інших об’єктів, які не входять
в ці дослідження (лісосмуги, зелені дахи будинків й т.ін.). Тому обробляти
треба тільки площу об’єкта дослідження (або полігону), для пошуку та
ідентифікації ґрунтового покриву.
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Створено алгоритм попередньої ґрунтової карти на основі
ортофотоплану. Під час створення попередньої ґрунтової карти на основі
ортофотоплану спочатку отриманий ортофотоплан з ДКЛА завантажують до
ГІС, де проводиться візуальне оконтурення мікропонижень та формується
карта-версія. Після отримання гібридна схема з географічною прив’язкою в ГІС
схеми передається ґрунтознавцю та проводиться або польовий виїзд уточнення,
або камеральне нанесення ґрунтових контурів.
В результаті численних зйомок поверхні з метою виявлення ґрунтових
контурів було встановлено, що залежно від умов зволоження року на змитих
ґрунтових контурах може переважати та чи інша рослинність, тому наприкінці
вегетації на деяких полях з року в рік загальна картина кольорів постійно
змінюється (наприклад, від суріпці польової (яскраво-жовтий колір) до базиліка
(темно-синій колір). В будь-якому випадку ареал розповсюдження бур’янів
гарантовано підкреслює змитий ґрунтовий контур.
Також бур’яни зустрічаються впродовж вегетації поміж рядками
сільськогосподарської рослинності та особливо легко дешифруються у разі
різних кольорів на дослідному майданчику. Бур’яни навіть у разі застосування
пестицидів все одно продовжують вегетацію та намагаються домінувати на
змитих контурах, що призводить до деякого пригнічення на всіх фазах розвитку
сільськогосподарських рослин та до зміни зеленого кольору на більш яскравий,
що помітно на аерофотознімках навіть візуально (рис. 12а) та у вигляді
гербарію (рис. 12б).

Клас Дводольні. Родина
Бобові.(Fabaceae)
а
б
Рис. 12 Прояв бур’янистої рослинності на змитому ґрунтовому контурі
Для порівняння та розробки оперативного рішення із внесення пестицидів
було проведено аерофотозйомку одного й того ж поля в різні періоди вегетації
культури. Встановлено, що бур’яниста рослинність легко ідентифікується вже
після збирання врожаю, перед боронуванням (оранкою тощо). Це дає
можливість встановлювати ареали розповсюдження бур’янів без наявності
сільськогосподарських рослин, проводити внесення препаратів захисту рослин
тільки на ареалах їх розповсюдження.
Для сумісний аналізу дистанційних (аерофотознімків) та наземних даних
з використанням аерофотозйомки автором запропоновано перевірку
можливості визначення агрохімічних показників за результатами оперативної
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аерофотозйомки. Встановлено, що в оптичному діапазоні в результаті аналізу
моделі RGB формату JPEG найбільш піддається дешифруванню вміст вуглецю.
Середній клас діагностики – рН водне, рН сольове. Нижчий клас – іони Са2+.
Алгоритм використання оперативної аерофотозйомки для формування
файлу завдання для сільськогосподарської техніки. Створено алгоритм для
формування файлу завдання для сільськогосподарської техніки на основі
результатів аерофотозйомки. В результаті застосування результатів
аерофотозйомки створюється технологічна карта внесення добрив або засобів
захисту рослин, після цього приймається управлінське рішення щодо
застосування відповідної техніки.
Аеромоніторинг як основа виявлення мікрорельєфу та стоку (ерозійних
процесів). Було проведено перевірку можливості проведення аерофотозйомки з
метою аналізу ерозійних процесів й закладення подібних за розміром реперів
різного кольору. Після перевірок встановлено можливість ідентифікації
ерозійного стану території дослідження.
Методичні засади виявлення та оконтурення осолонцювання на
зрошуваних ґрунтах. Моніторинг вторинного осолонцювання зрошуваних
каштанових ґрунтів на зрошувальних системах за допомогою моделі RGB при
аерофотозйомці. Відновлення зрошення в Україні визначене одним з
пріоритетів сьогодення в умовах зміни клімату. Проведення моніторингу та
актуалізація оперативної інформації щодо стану зрошуваних земель на
території України буде відігравати ключову роль в цих процесах. Проведення
моніторингу за допомогою аерофотозйомки з ДКЛА надасть поштовх у
оновленні картографічних матеріалів та баз даних щодо земель зрошувальних
систем.
Відомо, що поверхня солонцюватих ділянок є світлішою за фон через
наявність присипки кремнезему (SіО2). З урахуванням цього було нанесено
контури на отриманий ортофотоплан. На рисунку 13 контури, які є більш
світлими порівняно із загальним кольором поля, відповідно до робочої гіпотези,
є контурами осолонцювання.

Рис. 13 Результат суміщення космічної інформації, аерофотозйомки і точок
відбору наземних зразків
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Після аналізу відібраних зразків ґрунту в хімічній лабораторії отримали
дані, що свідчать про наявність різного вмісту Na+K у вбирному комплексі
ґрунту на досліджуваному полі (табл. 1).
Таблиця 1
Результати хімічного аналізу зразків проб ґрунту 0-25 см
№

Увібрані Na + K,
мекв/100 г ґрунту

С.8
С.9
С.10
С.11
С.12
С.13
С.14

0,27+0,67
0,23+0,60
0,38+0,52
0,48+0,44
0,21+0,55
0,44+0,44
0,22+0,77

Увібрані Na + K, %
від суми ввібраних катіонів
4,5
4,0
3,6
3,9
4,1
3,1
3,1

CaCO3,
%

Ступінь
солонцюватості

0,56
0,08
0,24
0,24
0,32
0,56
0,40

Слабкий
Слабкий
Слабкий
Слабкий
Слабкий
Слабкий
Слабкий

Відзначимо одну особливість: чим вищий вміст увібраних Na+K, тим
світліший контур поверхні ґрунту (вища відбивна здатність цієї частини
знімка).
Моніторинг ненормованого водопостачання на зрошуваних землях.
Важливим джерелом надходження інформації до установи та керівника, який
займається моніторингом меліорованих земель, має стати аерофотозйомка з
надмалих висот (до 250 м над землею). Прояв ненормованого водопостачання
на аерофотознімках візуально відрізняється від фону більш темним
забарвленням у зволоженому стані і більш яскравим після висихання поверхні
ґрунту, при цьому показники по всіх трьох каналах моделі RGB підвищуються.
Виявлено характерні ознаки ґрунтового покриву зрошувальних систем.
Обстеження стану ґрунтів зрошувальних систем проводилося на прикладі
ключових землекористувань ПОСП «Веселий кут» Снігурівського району
Миколаївської області, СК «Радземля» Білозірського району Херсонської
області в період 2008-2010 рр. Вплив мікрорельєфу на полі під зрошенням
практично не виявлений ані візуально, ані в результаті агрохімічного аналізу.
Можна зробити припущення, що результати турів аерофотозйомки, а саме
цифрові значення (DN) на аерофотознімках практично не дають ніякої
додаткової інформації для аналізу через вплив на ґрунт довготривалого
зрошення.
Пошук та ідентифікація зрошувальних систем радянського періоду набуває
актуальності у зв’язку з державним рішенням про реконструкцію або всієї
системи, або її частини, та пошуку інвесторів, коштів на реконструкцію. Тому
постає питання оцінки об’єктивного стану та створення актуальної картосхеми
знаходження залишків зрошувальної системи та ключових об’єктів її
інфраструктури. Тури зйомки системи зрошення можуть надати цю інформацію
(рис. 14).
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Рис. 14 Знімок існуючого гідранта зрошувальної системи на полі
Отже, за допомогою аерофотозйомки можна проводити оцінку технічного
стану зрошуваного масиву.
ОЦІНКА СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
НА ОСНОВІ АЕРОФОТОЗЙОМКИ З ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНОГО
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА (ДКЛА)
Аналіз сільськогосподарських культур в різні періоди вегетації на основі
аерофотозйомки. Визначення стану та класів (різних видів і сортів)
сільськогосподарських культур на основі аерофотозйомки є нагальною
проблемою при оцінці майбутнього врожаю, або необхідності своєчасного
внесення добрив. Рослини місцевої флори (або бур’яни) мають схожі
спектральні характеристики з сортами сільськогосподарської рослинності на
перших етапах вегетації. Починаючи з кінця 40-50х років 20 століття деякі
дослідники (зокрема, Е.Л. Кринов, 1947 р.) робили спроби провести
класифікацію спектральних характеристик сільськогосподарської рослинності.
З появою нового інструментарію з’явилась можливість провести цю роботу та
вийти на новий методичний щабель щодо оцінки стану сільськогосподарської
рослинності.
Наукові основи визначення норм азоту на основі аерофотозйомки. Для
оцінки впливу азотних добрив на стан сільськогосподарських культур
(пшениці, ячменю, кукурудзи) було закладено декілька однорічних дослідів на
ДП «ДГ Граківське» з 2012 по 2017 роки.
За результатами турів зйомок та неповними даними було зроблено
припущення, що найбільш прийнятним для аналізу на даному етапі онтогенезу
кукурудзи є канал R моделі RGB, який має доволі високу строкатість даних між
варіантами досліду, але здійснити перевірку цього було заплановано на
наступний рік.
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Для систематизації даних у 2017 році було проведено дистанційне та
наземне обстеження посівів кукурудзи на демонстраційному досліді із
визначенням ефективності різних форм і видів добрив, в тому числі й з
застосуванням зростаючих норм азоту на фоні передпосівного внесення N10P32.
Дослід розташовувався на двох паралельних ярусах, варіанти із зростаючими
нормами азоту (N20Р64 , N54Р64 , N88Р64 , N122Р64 , N156Р64 , N190Р64) знаходилися у
верхньому відносно господарської будівлі ярусі з першої по шосту ділянку
зліва направо (рис. 15).

Рис. 15 Тур зйомки демонстраційного досліду із кукурудзою 05.07.17 р.
Дані щодо спектральних характеристик каналів моделі RGB у 2017 році
було отримано за несприятливих метеорологічних умов (посуха), що
відобразилося на незначній диференціації даних, тобто призвело до мінімізації
різниці між ними.
Згідно даних найбільш придатним за цих умов виявився канал R
(обернений коефіцієнт кореляції становив: (- 0,839)), та в цілому повторював
дані “SPAD-502 Plus”. Кореляція між даними синього каналу та врожайними
даними становила тільки 0,710, що практично унеможливлює експрес-аналіз по
цьому каналу в посушливий період.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ПІД
СТИХІЙНИМИ ЗВАЛИЩАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ АЕРОФОТОЗЙОМКИ
З БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЮЧИХ АПАРАТІВ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав зростання інтересу до
питань забруднення ґрунтів: впливу різних видів забруднення на навколишнє
середовище в цілому і на ґрунт зокрема, способам виявлення джерел
забруднення і наступної рекультивації наслідків.
Значним джерелом забруднення ґрунту є звалища побутових і виробничих
відходів. В результаті досліджень впливу звалищ на навколишнє середовище за
допомогою аналізу місць складування і захоронення відходів виробництва та
споживання визначено, що території обстежених полігонів екологічно
небезпечні.
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Тому своєчасне і оперативне виявлення стихійних звалищ для їх подальшої
рекультивації є актуальним питанням. Так, наприклад, Владимиров С.А.,
Карчевський А.А. (2010) застосували оглядовий метод пошуку стихійних звалищ,
в якому головна роль пошуку відводиться людині. Використання безпілотного
літаючого апарата дозволяє отримати оперативну та актуальну інформацію, яку
можна використовувати як для виявлення стихійних звалищ, так і для оцінки та
контролю за проведенням робіт з їх рекультивації.
За допомогою цього апарата було отримано детальні (планові та
перспективні) аерофотознімки території звалищ (див. рис. 16).

Рис. 16. Приклад типового звалища в прямокутнику на знімку між двох
сільськогосподарських полів
Після отримання ґрунтових зразків під стихійними звалищами було
проведено їх хімічний аналіз. (табл.2, 3). Отримані значення порівнювалися як з
градаціями згідно ДСТУ, так і з контрольними (фоновими) значеннями
ґрунтових зразків, які було відібрано на відстані не менше 150 м від звалища.
Таблиця 2
Агрохімічні показники ґрунту під стихійними звалищами (за Мачигіним)
№

Номера точок
відбору зразків

Вміст Р2О5,
мг/кг

Вміст К2О,
мг/кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.0 (контроль)
1.1
1.2
1.3
2.0 (контроль)
2.1
2.2
2.3
2.4

87,02
212,05
47,86
16,72
28,40
45,57
113,81
72,36
159,84

192,21
797,71
315,71
154,24
149,42
175,93
568,76
388,01
291,61
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Таблиця 3
Вміст рухомих сполук важких металів в зразках
(ацетат амонійна витяжка)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номера
точок
відбору
зразків
1.0
(контроль)
1.1
1.2
1.3
2.0
(контроль)
2.1
2.2
2.3
2.4

Вміст рухомих сполук, мг/кг
Mn
Ni
Co
Pb
Cr
ГДК
4,0
5,0
6,0
6,0
мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг

Cu

Fe

Zn

Cd

3,0
мг/кг

-

23,0
мг/кг

0,7
мг/кг

1,865

0,950

6,910

3,295

0,440

1,015

2,365

3,395

0,210

0,805
0,400
0,200
1,145

1,655
3,675
1,665
1,665

7,475
2,580
6,490
9,495

1,435
1,710
1,515
1,255

2,255
1,410
0,375
1,565

2,915
4,545
5,400
2,390

1,800
3,260
2,920
1,855

4,580
9,850
0,790
0,765

0,055
0,055
0,470
0,520

0,725
0,940
1,210
0,360

1,060
3,339
1,075
0,450

7,665
12,155
8,365
24,685

2,880
1,865
2,690
1,160

1,150
0,165
0,715
1,150

3,685
3,210
1,145
0,565

0,685
1,095
1,065
0,655

0,685
2,848
2,010
15,940

0,170
0,495
0,325
0,190

У більшості відібраних зразків спостерігається високий і дуже високий
вміст рухомих сполук фосфору і калію. Вміст рухомих сполук фосфору в
зразках, відібраних на першому звалищі коливається від 16,72 мг/кг ґрунту до
212,05 мг/кг ґрунту, що перевищує найвищу градацію в 3,5 разу, на другому
звалищі – від 28,40 мг/кг ґрунту до 159,84 мг/кг ґрунту, що перевищує в 2,65
разу. Схожа ситуація і щодо вмісту в зразках рухомих сполук калію: на
першому звалищі – від 154,24 мг/кг ґрунту до 797,71 мг/кг ґрунту (перевищує в
1,99 разу), на другому звалищі – від 149,42 мг/кг ґрунту до 568,76 мг/кг ґрунту.
Це говорить про значне накопичення рухомих сполук фосфору і калію в ґрунті
за період дії стихійних звалищ.
Аналіз ґрунтових зразків на наявність важких металів в порівнянні з ГДК
не виявив будь-якого значного перевищення вмісту важких металів в зразках,
але в порівнянні з фоновими значеннями спостерігалося перевищення Pb, Cо та
Zn фонових значень.
ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТІВ ПІД ЛІСОВИМИ, ПЛОДОВИМИ
НАСАДЖЕННЯМИ Й ЧАГАРНИКАМИ НА ОСНОВІ
АЕРОФОТОЗЙОМКИ
Проведення аерофотозйомки для оцінки стану ґрунтів під лісовими та
чагарниковими насадженнями є нагальною проблемою. Одночасно виявити
ареал сухих дерев, їх захворювання за візуальною ідентифікацію крони та
встановити залежності між ґрунтовими контурами, що знаходяться під цим
ареалом дерев було основною ідеєю дослідження. Вирішення задач із
картування захворюваності дерев (виявлення сухостою), чагарників, нанесення
цих ареалів на ортофотоплани в геоінформаційній системі було другорядною
задачею, яка вирішувалася паралельно з першочерговою.
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Оцінка стану ґрунтів під лісовими й іншими насадження є проблемою
через недостатній, застарілий картографічний матеріал по цих ґрунтах.
Інформативна складова цієї проблеми теж потребує вирішення через складність
проведення визначення ґрунтових контурів під цими насадженнями.
Обробка знімків проводилася за допомогою програмного комплексу Erdas
Image 9.1 Усі знімки, які було отримано за допомогою ДКЛА, було оброблено
із застосуванням цього методичного підходу. Всього в ході дослідження було
отримано понад 200 знімків з висот від 50 до 100 м. (рис. 17).

Рис. 17 Результат спектрального аналізу знімка
Примітка. Відтінки зеленого кольору характеризують різний стан зеленої маси кожного
окремого дерева. (написи: Profile – точки побудови для спектрального графіка №5)

Рисунок 17 показує різноманіття породного складу району дослідження.
Він дає змогу чітко відокремити та підрахувати кількість тієї чи іншої породи
дерева та на основі спектральної характеристики дати оцінку стану деревостою
в даний період вегетації (рис. 18). Також чітко відокремлюються сухостійні
дерева.

Рис. 18 Спектральні значення різних порід дерев
На основі спектрального аналізу (рис. 18) було побудовано графік, який
показує фактичні значення відбиваючої поверхні території дослідження.

31

Контроль за спектральним значенням різних порід дерев дає змогу протягом
всього періоду вегетації визначати як стан дерева (куртини (групи) дерев або
району дослідження), так і розмноження шкідників на кроні дерев (контроль за
зменшенням листової маси дерева).
В ході аерофотозйомки було встановлено, що сухостої дерев чітко
відрізняються в ході їх вегетації. Для більш наочного сприйняття знімок було
оброблено відповідним чином у вигляді ортофотоплану окремого кварталу лісу
(рис. 19).

Рис. 19 Квартал лісу з наявністю сухостою
Примітка. Дата зйомки: 13.05.2016. Висота зйомки: 100 м. Південне лісництво, м.
Харків.

Обробка АЗ проводилася за допомогою програмного комплексу Erdas
Image 9.1 Усі аерофотознімки, які було отримано за допомогою безпілотника
було оброблено із застосуванням цього методичного підходу. Всього в ході
дослідження було отримано понад 200 знімків з висот від 50 до 100 м
ВИСНОВКИ
В даній роботі розроблено наукові основи аеромоніторингу ґрунтових
ресурсів України, що дозволило розв’язати науково-практичну проблему
інформаційного забезпечення, ідентифікації ґрунтового покриву. Згідно з
завданнями, які було сформульовано та вирішено, отримали наступні
результати:
1.
Розроблено методологію застосування аеромоніторингу ґрунтового
покриву з дистанційно керованих літальних апаратів, яка базується на
сукупності методики поєднання аерофотознімків, методики обробки
аерофотознімків та наступного їх аналізу за допомогою геоінформаційних
систем. Поєднанню аерофотознімків передує їх сортування та відбракування
знімків з відхиленням осі від надиру більш ніж 5%. Для забезпечення
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виконання двох протилежних вимог – підвищеної просторової здатності від
5 см на піксель, та охоплення якомога підвищеної площі зйомки, останню слід
проводити не нижче ніж 300 м від поверхні та маршрутом у вигляді спіралі.
Погодні умови мають особливий вплив на результати зйомки, тому її слід
проводити або в суцільну хмарність, або в ясний день. Проведення її в період
купчастої хмарності не дозволяє отримати будь-якої якості ортофотоплан.
Встановлено доцільність використання аеродинамічної схеми – літаюче крило
для моніторингу та аерофотозйомки ґрунтового покриву.
2.
Обґрунтовано доцільність проведення аеромоніторингу ґрунтового
покриву. За допомогою аерофотозйомки з ДКЛА є можливість встановлення
ґрунтових контурів під сніговим покривом, під рослинністю та в період, коли
ґрунт не має ніякого рослинного або будь-якого іншого покриву. Встановлено,
що рослинність, сніговий покрив є прямими індикативними ознаками, які
можна встановити за допомогою CCD сенсора (звичайного фотоапарата).
3.
Визначено наукові підходи для встановлення стану ґрунтового покриву та
сільськогосподарських культур. На основі результатів багаторічних досліджень
установлені характеристики моделі RGB, що є базовими в цій роботі. Вони
свідчать про суттєву різницю між фоновими значеннями на об’єктах
дослідження моделі RGB та її значеннями для ґрунтових контурів, які
досліджуються (останні мають збільшення значень по всіх каналах моделі
RGB). Ця залежність спостерігалася незалежно від природної зони,
географічного знаходження, де проводилося зйомка, і є відправною при
визначенні меж ґрунтових контурів, які пов’язані з мікрорельєфом на полі.
Тобто визначення мікропонижень (до 35 см) на полі, мікрорельєфу є
паралельним при картуванні ґрунтових контурів за допомогою аерофотозйомки
з ДКЛА. Стан сільськогосподарської рослинності визначається також
значеннями моделі RGB між фоновими значеннями сільськогосподарської
рослинності та значеннями рослинності на ґрунтових контурах. В залежності
від вегетативної маси рослин вони по-різному відображаються на
аерофотознімках та їх значення тісно пов’язані між ґрунтовими контурами,
якщо вони знаходяться в їх межах. З метою отримання еталонних значень
моделі RGB різних сільськогосподарських культур було проведено їх
визначення на полігоні ДП ДГ «Саливонківське». В результаті аналізу
спеціально закладених польових дослідів та аерофотозйомки встановлено
можливість надання рекомендацій з внесення мінеральних добрив на базі
аерофотозйомки наступних культур: озимої пшениці, ячменю, кукурудзи.
4.
Розроблено алгоритми застосування безпілотника ДКЛА для моніторингу
стану зрошуваних ґрунтів. Визначенню контурів ґрунту для екологомеліоративної оцінки передує аерофотозйомка за спеціально визначеним
маршрутом ДКЛА, спочатку у вигляді спіралі, а потім зі стандартним
перекриттям знімків на 40% між собою. В такому випадку дуже
підкреслюються характерні контури осолонцювання, занурені трубопроводи та
гідранти, гідротехнічні розриви трубопроводів і т. ін., які відображаються у
вигляді білястих ареалів на загальному темному фоні, безпосередньо поряд з
трубопроводами зрошувальних систем.
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5.
Розроблено методичний підхід до перетворення аерофотознімків
ґрунтового покриву в ортофотоплан з наступною географічною прив’язкою.
Після отримання фотоплану у відповідному програмному забезпеченні
(AgisoftPhotoscan) географічну прив’язку проводять у геоінформаційній системі
(ГІС), MapInfo, ArcInfo або будь-якій іншій. У разі, коли фотоплан не має Exif
файлу з географічними координатами центрів знімків та положенням камери
при аерофотозйомці по всіх трьох осях, географічні координати отримують
шляхом накладення фотоплану на космічний знімок з географічною
прив’язкою, а після цього оброблюють його в ГІС.
6.
Розроблено послідовність створення ортофотопланів для аналізу стану
ґрунтових ресурсів і сільськогосподарської рослинності. Вона надає можливість
переходу від графічного зображення аерофотознімка до числових значень
окремих ареалів на аерофотознімку. Отримання числових значень ґрунтових
контурів, стану сільськогосподарської рослинності, які є основою для побудови
графіків і залежностей при розробці управлінських рішень за допомогою
програмного пакета ErdasImage, а саме програмного модуля Basic Hyper –
Spectral Tools. На базі цієї методики отримані всі залежності стану
сільськогосподарської рослинності від застосування систем мінеральних
добрив, врожайності, оцінку стану ґрунтового покриву тощо.
7.
Проведено оцінку ґрунтів на об’єктах дослідження, які знаходяться під
лісовими, плодовими насадженнями й чагарниками на основі аерофотозйомки з
ДКЛА. Оцінка стану ґрунтів базувалася на опосередкованій оцінці верхівки
крон лісових та інших насаджень.
8.
Розроблено методичний підхід до визначення мікрорельєфу, що
починається з побудови ортофотоплану з наступним визначенням контурів
підвищень та понижень на різниці відбивної здатності на ортофотоплані. Може
використовуватися як при вкритому ґрунті (рослинністю), так і без покриття,
що надає більш широкі можливості при картуванні ґрунтового покриву та
ідентифікації ерозійних процесів.
9.
Розроблено алгоритм оперативного визначення стихійних звалищ та
оцінено їх вплив на ґрунтовий покрив за допомогою аерофотозйомки.
Методика включає пошук та ідентифікацію стихійних звалищ, оптимальний
маршрут ДКЛА для їх пошуку. Встановлено ідентифікатори на
аерофотознімках твердих побутових відходів. Встановлено перевищення
концентрації в зоні стихійних звалищ рухомих сполук фосфору та калію та
деяких важких металів – свинцю, кобальту й цинку.
10. Створено та наповнено картографічну базу аерофотознімків для
використання в мережі Інтернет на спеціалізованому інтернет-сайті, як першої
ланки типових аерофотознімків з типовим ґрунтовим покривом на кожному з
них згідно адміністративного поділу. За задумом автора використання Інтернетсайту потрібно початківцям операторам ДКЛА для швидкої ідентифікації
ґрунтових контурів.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
Аерофотозйомку з ДКЛА рекомендується застосовувати для вирішення
питань діагностики ґрунтових контурів, проведення ґрунтових зйомок,
грунтово-меліоративних зйомок, оцінки стану сільськогосподарських культур
та оцінки їх живлення, вирішенні екологічних питань: пошуку стихійних
звалищ для наступної оцінки забруднення ґрунту під ними та оперативної
оцінки стану лісових ґрунтів під сухими деревами.
1. Проводити зйомку об’єктів ґрунтового покриву в діапазоні висот: для
квадрокоптера – 300 м, ДКЛА (будь-яких аеродинамічних схем) до 1км.
2. Зйомку з ДКЛА проводити з 1000 до 1700 в ясну сонячну погоду. В разі
неможливості проведення в сонячну погоду, проводити зйомку в умовах
суцільної хмарності. Обробку отриманих знімків ґрунтового покриву
проводити за допомогою відповідного програмного забезпечення (Agisoft
Photoscan), або будь-якого подібного. Спектральну обробку аерофотознімків
слід проводити в програмному комплексі ErdasImagе. Обов’язково
позбавлятися «крайового ефекту» який спотворює канали моделі RGB.
3. Визначення ґрунтових контурів проводити наступним чином. В разі
ґрунтового покриву без рослинності – на основі підвищеної спектральної
яскравості контурів по відношенню до фону, а в разі покритого рослинністю
ґрунтового покриву – на основі відповідно встановлених класів ідентифікації
ґрунтового покриву під різною рослинністю.
Рекомендації щодо зміни Законодавства України в сфері використання
аерофотозйомки:
Внести на розгляд статтю, що дозволяє використовувати безпілотники
вагою до 20 кг для вільної АФЗ в наукових цілях для моніторингу ґрунтів,
посівів, лісів й водоймищ на території України, поза межами населених
пунктів, аеродромів, закритих для польотів військових та цивільних (АЄС,
гідростанції і т.і.) об’єктів.
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АНОТАЦІЯ
Солоха М.О. Наукові основи забезпечення
ґрунтових ресурсів України. – На правах рукопису.

аеромоніторингу

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських
наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.
– Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського», Харків, 2021.
В останні роки розвивається новий напрям дистанційного зондування –
зйомка з безпілотних літальних апаратів або дистанційно керованих літальних
апаратів (ДКЛА), які суттєво розширюють та доповнюють можливості
дистанційного зондування земель, в тому числі ґрунтового покриву. Отримані
матеріали з ДКЛА мають ряд суттєвих особливостей, що надають їм переваги
при аналізі даних. Це висока роздільна здатність (понад 5 см на піксель),
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відсутність впливу хмар на результат зйомки, природні кольори моделі RGB у
форматі JPEG, що дають широкий простір для аналізу та накопичення даних
про стан ґрунтового покриву та сільськогосподарської рослинності. Побудова
методології використання цих апаратів, розробка алгоритмів та систематизація
даних є метою цієї роботи.
Для досягнення мети було поставлено завдання згідно задуму роботи, що
повною мірою вирішили її. По-перше, було розроблено креслення та
побудовано власний прототип ДКЛА, а після й передсерійні зразки, які
дозволили поступово та з набуттям досвіду відпрацювати методи зйомки,
обльотів за різних погодних умов. Було вирішено питання поєднання знімків
спочатку в фотоплани, а потім в ортофотоплани з додаванням географічних
координат. По друге, було вирішено основне завдання з побудови сукупності
методичних підходів щодо оновлення стану ґрунтового покриву. Для цього
було проведено серії турів зйомок з ДКЛА на території України, враховуючи її
основні природні зони.
Практичне значення отриманих результатів дозволяє стверджувати про
зародження нового напрямку, що дозволить проводити оперативний
моніторинг стану земель та сільськогосподарських рослин. Розроблена
відповідна методична база, яка повністю охоплює всі ключові напрями щодо
отримання, обробки, аналізу та систематизації даних з ДКЛА.
Ключові слова: аерофотозйомка, дистанційно керований літальний
апарат, ґрунтовий покрив, безпілотник, спектральна обробка, модель RGB.
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агрохимии имени А.Н. Соколовского», Харьков, 2021.
Актуальность обновления материалов о состоянии почвенного покрова в
Украине обусловлена рядом нормативно-правовых документов, формирующих
правовое поле и создающих фундамент обновления этой информации.
Основные среди них - это решение Совета национальной безопасности и
обороны Украины (СНБО) и указ президента Украины (№ 572 от 25.04.2013 г.),
Концепция борьбы с деградацией земель и опустыниванием (распоряжение
КМУ от 22.10.2014 г.. № 1024-р ), Национальный план действий по борьбе с
деградацией земель и опустыниванием (распоряжение КМУ от 30.03.2016 г.
№ 271-р), Постановление КМУ о мониторинге земель, от 21 августа 2019 №760.
Красной лентой через все эти документы проходит необходимость обновления
оперативной информации о состоянии почвенного покрова (земель) и
проведения мониторинга с широким вовлечения средств дистанционного
зондирования.
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В последние годы развивается новое направление дистанционного
зондирования - съемка с беспилотных летательных аппаратов или
дистанционно управляемых летательных аппаратов (ДУЛА), которые
существенно расширяют и дополняют возможности дистанционного
зондирования земель, в том числе почвенного покрова. Полученные материалы
с ДУЛА имеют ряд существенных особенностей, обеспечивающих им
преимущества при анализе данных. Это высокое разрешение (более 5 см на
пиксель), отсутствие влияния облаков на результат съемки, природные цвета
модели RGB в формате JPEG, что дает широкий простор для анализа и
накопления данных о состоянии почвенного покрова и сельскохозяйственной
растительности. Построение методологии использования этих аппаратов,
разработка алгоритмов и систематизация данных является целью этой работы.
Для достижения цели были поставлены задачи по замыслу работы,
которые в полной мере решили ее. Во-первых, были разработаны чертежи и
построен собственный прототип ДКЛА, а после и предсерийные образцы,
которые позволили постепенно и с приобретением опыта отработать методы
съемки, облетов при различных погодных условиях. Был решен вопрос
сочетания снимков сначала в фотопланы, а затем в ортофотопланы с
добавлением географических координат. Во-вторых, была решена основная
задача по построению совокупности методических подходов по обновлению
состояния почвенного покрова. Для этого были проведены серии туров съемок
с ДУЛА на территории Украины, учитывая ее основные природные зоны.
Установлены, учитывая предыдущие исследования, что сенсоры CCD типа,
установленные на ДУЛА, полностью удовлетворяют техническим требованиям
и позволяют проводить съемки почвенного покрова и адекватно отражают
каналы модели RGB. В результате проведения туров съемок на опытных
полигонах в ГП ГД «Саливонковское» (пгт Ксаверовка вторая) и ГП ОХ
«Граковское» были построены детальные почвенные карты этих полигонов (с
учетом понижений в пределах от 30 см до 1,5 м) и подтверждена
эффективность использования этого метода дистанционного зондирования.
Параллельно с проведением съемок были проведены работы по проверке
результатов этого метода наземными инструментальными методами, а именно
проведением лазерной нивелирной съемки в системе координат СК63 и отбора
почвенных образцов в понижениях, которые были установлены с помощью
аэрофотосъемки.
Лазерная нивелирная съемка полностью подтвердила результаты
аэрофотосъемки и показала перепады высот от 156 до 158 м в тех частях
полигона, где почвенные контуры отличались другим цветом от фона.
Результаты агрохимического анализа показали, что в микропониженнях
систематически отличается содержание органического углерода 2,38 ± 0,1 мг /
кг против 3,10 ± 0,15 мг / кг фоновых показателей, рН водного - 6,44 ± 0,2
против 7, 37 ± 0,09 фона, рН солевого - 4,67 ± 0,10 мг / кг против 5,5 ± 1,1 фона.
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Практическое значение полученных результатов позволяет утверждать о
зарождении нового направления, что позволит проводить оперативный
мониторинг состояния земель и сельскохозяйственных растений.
Разработана соответствующая методическая база, которая полностью
охватывает все ключевые направления по получению, обработке, анализу и
систематизации данных по ДУЛА.
Кроме прямого использования, для обеспечения выполнения задач
мониторинга, результаты работы используются в Государственной целевой
программе «Крупномасштабного обследования почвенного покрова Украины».
Ее положения вошли в «Руководство по управлению засолённымы почвами»
при поддержке ФАО и ряд методических рекомендаций национального уровня.
Материалы диссертации используются в лекционных курсах студентов и
аспирантов (г.Харьков, Херсон), что подтверждается свидетельством о
регистрации авторского права на произведение научно-технического характера
«Основы аэрофотосъемки (на основе беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА).
Ключевые слова: аэрофотосъемка, дистанционно
летательный аппарат, почвенный покров, беспилотник,
обработка, модель RGB.
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In recent years, it has been gaining a new way of remote sensing – the shooting
of unmanned aerial vehicles (UAV) or remote controlled aerial vehicles (RCAV),
which significantly expand and complement the capabilities of land remote sensing,
including soil cover. The RCAV materials obtained have a number of significant
features that give advantages in data analysis. These are high resolution (more than 5
cm per pixel), nocloudseffectin the result of shooting, natural colors of the RGB
model in JPEG format give a wide space for analysis and accumulation of data on the
soil conditions and agricultural vegetation conditions. This work aims building a
methodology for using these devices, developing algorithms and systematize data.
To achieve this goal, we were tasked with designing a work that fully and
solved it. Firstly, the drawings were developed and prototype RCAV with preproduction models was built. This models allowed to get experience of shooting
methods, flying in different weather conditions. The issues of combining images were
first solved by photographic plans and then ortho-photos with the addition of
geographical coordinates. Secondly, it solved the main task of building a set of
methodological approaches for updating the condition of the soil cover. The shooting
series by RCAV were conducted on Ukraine territory, considering natural zoning.
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The practical significance of the obtained results makes it possible to confirm
the emergence of a new direction, which will allow to conduct an operational
monitoring of the state of land and agricultural plants. An appropriate methodological
framework has been developed that fully covers all mainways for obtaining,
processing, analysis and systematization of RCAV data.
Keywords: aerial photography, remote controlled aerial vehicles, ground
cover, drones, spectral processing, RGB model.

