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АНОТАЦІЯ
Солоха М.О.Наукові основи забезпечення аеромоніторингу ґрунтових
ресурсів України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю
06.01.03 – «Агроґрунтознавство і агрофізика» (Сільськогосподарські науки). –
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н.Соколовського», НААН, Харків, 2020.
Актуальність оновлення матеріалів щодо стану ґрунтового покриву в
Україні

обумовлена низкою нормативно-правових документів, що формують

правове поле та створюють фундамент оновлення цієї інформації. Основними
серед них – є рішення Ради національної безпеки і оборони України,
Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням,
затверджений розпорядженням КМУ від 30.03.2016 р. № 271-р, Положення про
моніторинг земель, затверджене Постановою КМУ від 21.08.2019 р. №760.,
Концепція боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затверджена
розпорядженням КМУ від 22.10.2014 р. № 1024-р. Червоною стрічкою через усі
ці документи проходить необхідність оновлення оперативної інформації щодо
стану ґрунтового покриву (земель) та проведення моніторингу з широким
залучанням засобів дистанційного зондування.
Наукова новизна полягає в актуалізації наукових основ аеромоніторингу,
обґрунтуванні

необхідності

створення

системи

аеромоніторингу

грунтів

(ґрунтових зйомок, процесів та режимів) та сільськогосподарських рослин за
допомогою

безпілотних

літальних

апаратів.

Створення

наукових

основ

забезпечення аеромоніторингу ґрунтових ресурсів України і є метою цієї роботи.
Дисертаційна робота 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 НТП
УААН 01 «Родючість, охорона і екологія ґрунтів» на 2006-2010 рр. за завданням
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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); ПДН НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне
використання ґрунтів» на 2011-2015 рр. за завданнями 01.00.03.04 П «Розробити
методичні засади використання даних дистанційно пілотованого літального
апарату (ДПЛА) в системі аеромоніторингу меліорованих земель» (№ ДР
0111U002975); 01.00.01.05 П «Методичні засади обстеження ґрунтового покриву
за допомогою аерофотозйомки та з використанням сучасної інструментальної
бази» (№ ДР 0114U003054); ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку,
збалансоване використання та управління» на 2016-2019 рр. за завданням
01.01.03.03.Ф.

«Наукові

засади

удосконалення

системи

інформаційного

забезпечення ґрунтово-меліоративного стану на основі сучасної інструментальної
бази» (№ ДР 0116U000579).
Вперше обґрунтовано та визначено наукові підходи до встановлення стану
ґрунтових ресурсів, як вкритому рослинністю, так й без неї, в т.ч. зрошуваних
ґрунтів. Обґрунтування базувалося на одночасному проведенні аерофотозйомки
та наземних методів дослідження. В результаті проведення турів зйомок на
дослідних полігонах в ДП ГД «Саливонки» (пгт Ксаверівка друга) та ДП ДГ
«Граківське» було побудовано детальні ґрунтові карти цих полігонів (з
урахуванням понижень в межах коливань від 30 см до 1,5 м). Паралельно з
проведенням зйомок були проведені роботи з перевірки результатів цього методу
наземними інструментальними методами. А саме, проведенням лазерної
нівелірної зйомки в системі координат СК63 та відбирання ґрунтових зразків в
пониженнях,

які

було

встановлено

за

допомогою

аерофотозйомки,

що

підтвердило ефективність використання цього методу дистанційного зондування.
Лазерна нівелірна зйомка повністю підтвердила результати аерофотозйомки та
показала перепади висот від 156 до 158 м в тих частинах полігону, де ґрунтові
контури відрізнялися іншим кольором від фону. Перевірку здійснювали також за
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результатами агрохімічного аналізу, що показав факти різниці агрохімічних
показників мікропонижень полів. Систематично відрізнявся вміст органічного
вуглецю (2,38±0,1) мг/кг проти (3,10±0,15) мг/кг фонових показників, рН водного
– (6,44±0,2) проти (7,37±0,09) фону, рН сольового – (4,67±0,10) проти (5,5±1,1)
фону. Тобто декількома різними контактними методами було підтверджено раніш
встановлені відмінності кольорів на аерофотознімках з дистанційно керованого
літального апарату (ДКЛА). На полігоні ДП ДГ «Граківське» впродовж декількох
років було перевірено можливість виявлення ґрунтових контурів як з
рослинністю, так й без неї на аерофотознімках. А на полігоні ДП ДГ «Саливонки»
був відпрацьований методичний підхід щодо аналізу отриманих ортофотопланів,
вкритих різною сільськогосподарською рослинністю місцевої флори на предмет
встановлення ґрунтових контурів під нею.
Вперше розроблено алгоритми застосування ДКЛА для моніторингу ґрунтів
та сільськогосподарських рослин, що дотично надають більш якісну інформацію
про контури ґрунтів. Проведенню робіт з встановлення ґрунтових контурів
передує аерофотозйомка з ДКЛА. На основі отриманої аерофотозйомки
визначають контури ґрунтів та, або сільськогосподарську рослинність для задач
діагностики ґрунтових контурів. Зйомку проводять з 10.00 по 16.00 години за
неяскравого сонячного освітлення, або з 11.00-14.00 годину за яскравого
сонячного освітлення з такого ракурсу, за якого освітлення відбувається поза
фокусом аерофотоапарату.
Впродовж 2010-2016 рр. проводились зйомки на різних полігонах України
та було визначено та систематизовано сільськогосподарську рослинність за
ступенем індикативності ґрунтових контурів під нею. Було встановлено, що
рослинність, яка має вегетативну частину (стебла та листя) з висотою до 40-50 см,
має дуже великий ступінь індикативності, її було віднесено до першої групи
рослин індикаторів (пшениця, ячмінь, вика яра, жито, просо, тритикале та інші),
до другої групи рослин-індикаторів було віднесено гречку, а до третьої групи –
кукурудзу, соняшник, лікарські рослини. Тобто було підтверджено можливість
ідентифікації ґрунтових контурів під рослинністю. У разі зйомки ґрунту

без
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рослинності були встановлені еталонні показники моделі RGB для різних типів
ґрунту. Дерново-підзолистий: R124-130, G104-120, B160-168. Лучно-болотний:
R100-106, G110-115, B111-120. Чорнозем південний: R127-130, G142-150, B100110. Темно-сірий опідзолений: R94-100, G91-100, B85-100. Чорнозем типовий:
R82-90, G82-95, B78-90. Сірий лісовий: R 82-85, G 78-86, B 93-100. Каштановий
тип ґрунту: R78-90, G81-90, B76-110. Використавши отримані дані з діагностики
типів ґрунту на основі аерофотозйомки з ДКЛА було розроблено класифікатор
грунтів на основі аерофотозйомки.
При вирішенні завдання оцінки стану сільськогосподарських культур на
основі аерофотозйомки за результатами значень, отриманих з ортофотопланів,
визначено можливість встановлення кількості внесених добрив та фізіологічний
стан даної культури, а також прогнозу врожайності культури на полі шляхом
порівняння отриманих даних з графіком цієї культури, побудованим у
відповідний період вегетації на полігоні. На цій основі визначено «портрети»
основних сільськогосподарських культур.
На полігоні ДП ДГ «Граківське» впродовж 2012-2018 рр. було закладено
декілька дослідів з різним внесенням азотних добрив (від N0 до N200) під такі
культури, як пшениця, ячмінь, кукурудза. В результаті обробки ортофотопланів
на основі моделі Брауна та їх спектральної обробки в середовищі ErdasImage
встановлено, що модель RGB має відтворюваність по роках незалежно від
внесення азотних добрив та повторює свої значення в різних погодних умовах та в
різних мікропониженнях на території полігону. Було встановлено дуже тісні
кореляційні зв’язки по всіх трьох каналах моделі RGB. Як правило, канали R, B
мають обернений кореляційний зв’язок (-0,87), а канал G навпаки (0,84), на
прикладі пшениці.
Для виконання робіт з розроблення рекомендацій із внесення позакореневих
підживлень вирішено використовувати канали R та B, а потім G тільки для
перевірки. В цілому як найбільш інформативні канали моделі для прогнозу
врожайності та розрахунку добрив за результатами досліджень визнано канали
R та B.
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Набули подальшого розвитку методичні підходи перетворення отриманих з
безпілотника аерофотознімків в ортофотоплан. Для підрахунку площ та довжин
ґрунтових контурів на знімку запропоновано методику перетворення знімків в
фотоплан з видаленням дисторсій зі зменшенням спотворень на плані. Додавання
географічних координат на знімку, що є наступним кроком та нагальною
необхідністю для аграрного сектору країни для забезпечення елементів точного
землеробства, його інформаційної складової.
Вперше розроблено методичний підхід щодо аналізу моделі RGB, яка
лежить в основі ортофотопланів для оцінки стану зрошуваних ґрунтів. На півдні
України проводилося обстеження ґрунтів на предмет ідентифікації фактів
вторинного осолонцювання на основі моделі RGB в межах Херсонської,
Миколаївської

областей.

Паралельно

випробовувалися

можливості

аерофотозйомки щодо встановлення наявності та місць розташування підземних
комунікацій зрошувальних систем та мереж, місць антропогенних аварій та їх
впливу на ґрунтовий покрив в місцях розташування цих систем.
В результаті проведення цих робіт установлено, що на базі аерофотозйомки
з ДКЛА можна визначити солонцюватість ґрунту, причому по всіх каналах моделі
RGB спостерігалися підвищені значення в межах 100-145 одиниць в порівнянні з
фоновими показниками. Вкупі з послідовним використанням ГІС-пакету та
аерофотознімком можна встановити точні місця розташування та площі
осолонцювання. При цьому було встановлено, що визначення на осолонцьованих
ґрунтах за допомогою аерофотозйомки в оптичному діапазоні агрохімічних
показників не є можливим.
В межах зрошувальних систем спостерігались зволожені ґрунти півдня
України. На аерофотознімках вони системно мали низьку відбивну здатність
(нижче 100) та дуже легко ідентифікувались. На основі цих контурів
встановлювалися й мікропониження.
Елементи зрошувальних систем (гідранти, трубопроводи) завжди легко
ідентифікувалися на основі аерофознімків з ДКЛА та дозволяли виявляти
наслідки гідротехнічних розривів (аварій) та підтоплень у вигляді білястих
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ареалів за відношенням до загального темного фону. Загалом було вирішено
задачу виявлення стану зрошуваних ґрунтів півдня України.
Вперше розроблено та запропоновано оцінку стану ґрунтів під лісами,
плодових насаджень й чагарників на основі спектральних різниць між
нормальним станом насаджень та насаджень, які вражені будь-якою хворобою
крони або висихають, що передує оцінці ґрунтів під цими покровами.
Для цього було встановлено залежність між деревами їз засохлою кроною та
вмістом органічного вуглецю в цьому ареалі, що дозволило проводити швидку
ідентифікацію не тільки хвороб деревини, а й визначати межі ґрунтових контурів
під ними.
Вперше розроблено методику отримання тривимірних моделей рельєфу поля
на основі аерофотозйомки. Показано принципову можливість отримання такої
моделі, як у випадку, коли поле вкрите сільськогосподарською рослинністю, так й
без неї.
Після встановлення можливості ідентифікації мікропонижень на полігоні ДП
ДГ «Саливонки» подібні роботи проводились у межах ключових майданчиків по
всій території України. Було накопичено, систематизовано значну кількість
аерофотознімків з проявами водної ерозії по території України, що було
підтверджено наземними контактними дослідженнями. Тобто, підтверджено
можливість ідентифікації фактів прояву водної ерозії на основі аерофотозйомки.
Вперше розроблено алгоритм та методичний підхід оперативної діагностики
ґрунтів під стихійними звалищами на дослідних територіях. Визначено критерії,
випадки та райони виникнення стихійних звалищ, алгоритм їх пошуку та
ідентифікації на основі зйомки для оцінки впливу цих звалищ на ґрунтовий
покрив. Не менш важливим завданням було визначення впливу на стан ґрунтів
стихійних звалищ. За останні роки попередніми дослідженнями в сфері екології
було встановлено, що значним джерелом забруднення ґрунту є стихійні звалища
побутових і виробничих відходів. Місця, де розташовані звалища, мають вплив на
ґрунтовий покрив. Для вирішення цієї задачі у період з 2012 по 2015 рр. був
проведений комплекс робіт під егідою Харківської облдержадміністрації для
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підрахунку кількості звалищ на території північних районів Харківської області. В
результаті турів зйомок з безпілотника вдалося нанести на карту 331 стихійне
звалище

і

попередньо

порахувати

відчуження

землі,

в

т.ч.

і

сільськогосподарського призначення, під стихійними звалищами (наприклад,
Дергачівський район станом на 2015 р. мав під звалищами до 5% своєї території).
Для визначення оцінки впливу стихійних звалищ на ґрунтовий покрив були
проведені обльоти території найбільш характерних звалищ з одночасним
відбором зразків. Було встановлено, що на території всіх звалищ, що
розміщуються або біля ріллі, або поряд з полем, є перевищення вмісту Р 2О5 від 2
до 3,5 разів в порівнянні з фоном, К2О від 1,9 разів до 4 разів в порівнянні з
фоновими показниками. Перевищення вмісту важких металів встановлено не
було.
Набуло

подальшого

розвитку

наповнення

картографічної

бази

аерофотознімків в мережі Інтернет для оперативного контролю та уявлення стану
та процесів на ґрунтах, в т.ч. зрошуваних та сільськогосподарських рослинах. База
розрахована для кінцевих користувачів без базової підготовки та не потребує
додаткових знань при роботі з нею.
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.
Положення дисертаційної роботи увійшли до «Руководства по управлению
засолёнными почвами» за підтримки ФАО та низки методичних рекомендацій
національного рівня.
Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням з вирішення
наукової проблеми оновлення, діагностики та систематизації інформації з
дистанційного

керованих

сільськгосподарьских культур.

літальних

апаратів

про

стан

ґрунтів

та
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Ключові слова: аерофотозйомка, дистанційно керований літальний апарат,
ґрунтовий покрив, безпілотник, спектральна обробка, модель RGB.
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Ю.О.Афанасьєв. Вісник аграрної науки. 2011. № 7. С. 51-55 (проведення
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екологічної стійкості /М. О. Солоха, Ю. Л. Цапко, К. О. Десятник, В. М.

11

Калініченко. Вісник Харківського національного аграрного університету імені
В.В. Докучаєва. 2015. № 1.С.21-26 (проведення аерофотозйомки на заплавних
ґрунтах, обробка знімків, створення ортофотоплану).
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21-23 березня 2012 р. Херсон: РВВ «Колос», 2012. С. 124-128 (розробка методики
імпорту статистичних даних з аерофотознімків).
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Міськдрук, 2013. 72 с. (розділ 3, підрозділ 3.1 Заходи з поліпшення еколого-
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агромеліоративного стану та підвищення родючості земель приморської
частини Краснознамянської зрошувальної системи. С.27-28)
44.Handbook

for

Saline

soil

management.

Eurasian

Soil

Partnership

implementation plan /еdit.:R. Vargas, E. Pankova, S. Balyuk, P. Krasilnikov,
G. Khasankhanova. Rome: Foodand Agriculture Organization of the United
Nation, 2018. 134 p. (2.1.Methods of studying and mapping of saline and alkaline soils:
ground survey and remote sensing techniques, aerial photography and GIS-mapping
(p.16). Annex C. Methodological aspects of aerial photography using unmanned aerial
vehicle (UAV)(p.101-102).

SUMMARY
Solokha M.O. Scientific bases of soil aerial monitoring in Ukraine - Qualified
scientific work on the rights of the manuscript.
Thesis for a Doctor of Science Degree in specialty 06.01.03 – «Agro-soil science
and agrophysics” (Agricultural Sciences). - National Scientific Center «Institute of Soil
Science and Agrochemistry research named after O.N. Sokolovsky», NAAS, Kharkiv,
2020.
The relevance of updating materials about soil cover in Ukraine is conditioned by a
number of legal documents that form the legal field and create the basis for updating
this information. The main ones are the decision of the National Security and Defense
Council of Ukraine National Action Plan to combat land degradation and
desertification, approved by the Order of the Cabinet of Ministers of 30.03.2016 № 271r, Regulations on monitoring lands, approved by the Resolution of the Cabinet of
Ministers of 21.08.2019 № 760. Concept of combating land degradation and
desertification, approved by the Order of the Cabinet of Ministers of 22.10.2014 №
1024-r.
According these documents, there is a need to update operational information on
the condition of the soil cover (lands) and to conduct monitoring, with a wide
involvement of remote sensing means.
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The scientific novelty lies in the actualization of the scientific basis of aerial
monitoring, substantiation of the need to create a system of aerial monitoring of soils
(soil surveys, processes and regimes) and agricultural plants using unmanned aerial
vehicles. Creation of scientific bases of maintenance of aerial monitoring of soil
resources of Ukraine is the purpose of this work.
The dissertation was performed during 2009 - 2019 in accordance with the plans of
research work of the National Scientific Center «Institute of Soil Science and
Agrochemistry research named after O.N. Sokolovsky»in the framework of STP UAAS
01" Fertility, protection and ecology of soils "for 2006-2010 on the task 01.01.04-32"
To establish patterns of agrogenic evolution and to clarify the mechanisms of functional
stability of irrigated, removed from irrigation and solonetzic soils, to assess their
ecological and agro-ameliorative condition and to develop a system of measures for
protection and management of fertility of reclaimed lands "(№DR 0106U004795); PDN
NAAS 01 "Fertility, protection and rational use of soils" for 2011-2015 on tasks
01.00.03.04 P "Develop guidelines for the use of remote-controlled aircraft (DPL) in
the air monitoring system of reclaimed lands" (№ DR 0111U002975); 01.00.01.05 P
"Methodical principles of soil cover survey with the help of aerial photography and with
the use of modern instrumental base" (№ DR 0114U003054); IPA NAAS 1 "Soil
resources: development forecast, balanced use and management" for 2016-2019 on the
task 01.01.03.03.F. "Scientific principles of improving the system of information
support of soil reclamation status on the basis of modern tool base" (Р DR
0116U000579).
For the first time identified and justified scientific approaches to the establishment
of the state of groundwater resources, both covered with vegetation, so without it,
including irrigated soils. The substantiation was based on simultaneous aerial
photography and ground research methods. As a result of the rounds of surveys at the
experimental landfills in SE Salivonky (Ksaverivka Second) and SE Grakivske, detailed
soil maps of these landfills were constructed (taking into account depressions ranging
from 30 cm to 1.5 m).
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At the same time with the shooting, work was carried out to verify the results of
this method by ground instrumental methods. Namely, by conducting laser leveling in
the coordinate system SC - 63 and taking soil samples in the depressions, which were
established by aerial photography, which confirmed the effectiveness of this method of
remote sensing.
Laser leveling completely confirmed the results of aerial photography and showed
differences in altitudes from 156 to 158 m in those parts of the range where the soil
contours had another color from the background. The inspection was also carried out
based on the results of agrochemical analysis, which showed the facts of the difference
in agrochemical parameters of micro-reductions in the fields.
Systematically different content of organic carbon was (2.38 ± 0.1) mg / kg against
(3.10 ± 0.15) mg / kg of background values, aqueous pH –(6.44 ± 0.2) against (7.37 ±
0.09) background, pH salt –(4.67 ± 0.10) against (5.5 ± 1.1) background. That is,
several different contact methods confirmed the previously established color differences
in aerial photographs from a remote controlled aerial vehicles (RCAV). The possibility
of detecting soil contours both with and without vegetation on aerial photographs was
tested for several years at the Grakivske landfill. And at the landfill of SE "Salivonky" a
methodical approach to the analysis of the obtained orthophotoplanes covered with
different agricultural and natural vegetation for determination soil contours below it.
For the first time, algorithms for the application of RCAV for monitoring of soils
and agricultural plants have been developed, which provide better information about
soil contours. Aerial photography with RCAV precedes the installation of soil contours.
On the basis of the received aerial photography soil contours and, or agricultural
vegetation for tasks of diagnostics of soil contours are defined. Shooting is carried out
from 10.00 to 16.00 in dim light, or from 11.00-14.00 in bright sun from a perspective
in which the sun is out of focus of the aerial camera.
During 2010-2016, surveys were constantly conducted at various landfills in
Ukraine and agricultural was identified and systematized agriculturalvegetation
according to the degree of indicativeness of soil contours under it. It was found that the
vegetation, which has a vegetative part with a height of 40-50 cm, has a very high
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degree of indicativeness, it was classified as the first class of indicator plants (wheat,
barley, vetch, rye, millet, triticale and others), to the second class of indicator plants
included buckwheat, and the third class included corn, sunflower, and medicinal plants.
That is, the possibility of identifying soil contours under vegetation was confirmed. In
the case of soil photography without vegetation, the RGB model benchmarks for
different soil types were set. Sod-podzolic: R124-130, G104-120, B160-168. Meadowswamp: R100-106, G 110-115, B111-120. Southern chernozem: R127-130, G142-150,
B100-110. Dark gray podzolized: R94-100, G91-100, B85-100. Typical Chernozem: R
82-90, G 82-95, B78-90. Gray forest: R 82-85, G 78-86, B 93-100. Kashtanozem: R 7890, G 81-90, B76-110. Using the obtained data on the diagnosis of soil types based on
aerial photography with RCAV, a soil classifier based on aerial photography was
developed. When solving the problem of assessing the condition of crops on the basis of
aerial photography based on the values obtained from orthophotos, it was determined
that you can determine the amount of fertilizers and the state of the crop, predict crop
yields by comparing the data with the graph of this crop. at the landfill. On this basis,
"portraits" of major crops are identified.
For several years (2012-2018), several experiments with different application of
nitrogen fertilizers (from N0 to N200) for such crops as wheat, barley, and corn were
carried out at the landfill of Grakivske State Enterprise. As a result of processing
orthophotos based on the Brown model and their spectral processing in the Erdas Image
environment, it was found that the RGB model has reproducibility over the years
regardless of nitrogen fertilizers and repeats its values in different weather conditions
and in different microdepressions in the landfill. Very close correlations were
established on all three channels of the RGB model. As a rule, channels R, B have an
inverse correlation (-0.87), and channel G on the contrary (0.84), for example, wheat.
To carry out work on the development of recommendations for the introduction of
foliar fertilization, it was decided to use channels R and B, and then G only for testing.
In general, channels R and B are recognized as the most informative channels of the
model for yield forecasting and fertilizer calculation based on the results of research.
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Methodological approaches to the transformation of aerial photographs obtained
from a drone into an orthophoto plan have been further developed. To calculate the
areas and lengths of soil contours in the image, a method of converting images into a
photo plan with the removal of distortions with the reduction of distortion on the plan is
proposed. Adding geographical coordinates to the image, which is the next step and an
urgent need for the country's agricultural sector to provide elements of precision
farming, its information component.
For the first time, a methodological approach to the analysis of the RGB model,
which is the basis of orthophotos for assessing the condition of irrigated soils, was
developed. In the south of Ukraine, a soil survey was conducted to identify the facts of
secondary salinization based on the RGB model within the Kherson and Mykolaiv
regions. In parallel, the possibilities of aerial photography were tested to establish the
presence and location of underground communications of irrigation systems and
networks, locations of anthropogenic accidents and their impact on the soil cover at the
locations of these systems.
As a result of these works it was found that on the basis of aerial photography with
RCAV it is possible to determine the salinity of the soil, and on all channels of the RGB
model there were increased values in the range of 100-145 units compared to
background values. Together with the consistent use of the GIS package and aerial
photography, you can set the exact location and area of salinization. It was found that
the determination of saline soils by aerial photography in the optical range of
agrochemical parameters is not possible.
Within the irrigation systems, moist soils of the south of Ukraine were observed. In
aerial photographs, they had a systemic low reflectivity (below 100) and were very easy
to identify. On the basis of these contours microreductions were established also.
Elements of irrigation systems (hydrants, pipelines) have always been easily
identified on the basis of aerial photographs from RCAV and allowed to detect the
effects of hydraulic fracturing (accidents) and flooding in the form of whitish areas in
relation to the general dark background. In general, the problem of identifying the
condition of irrigated soils in the south of Ukraine was solved.
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For the first time, an assessment of the condition of soils under forests, orchards
and shrubs based on the spectral differences between the normal condition of
plantations and plantations affected by any crown disease or drying out prior to the
assessment of soils under these coverings has been developed and proposed.
To do this, a relationship was established between trees with a dried crown and the
content of organic carbon in this area, which allowed for rapid identification not only of
wood diseases, but also to determine the boundaries of soil contours under them.
For the first time, a method for obtaining three-dimensional models of field relief
based on aerial photography was developed. The fundamental possibility of obtaining
such a model as in the case when the field is covered with agricultural products is
shown. vegetation, and without it.
After establishing the possibility of identifying micro-depressions at the landfill of
SE "Salivonky", such works were carried out within key sites throughout Ukraine. A
large number of aerial photographs with manifestations of water erosion on the territory
of Ukraine were accumulated and systematized, which was confirmed by ground
contact surveys. That is, the possibility of identifying the facts of water erosion on the
basis of aerial photography was confirmed.
For the first time an algorithm and methodical approach of operative diagnostics of
soils under natural dumps in experimental territories are developed. Criteria, cases and
areas of occurrence of natural dumps, algorithm of their search and identification on the
basis of survey for an estimation of influence of these dumps on a ground cover are
defined. No less important was the task of determining the impact on the condition of
the soils of natural dumps. In recent years, previous research in the field of ecology has
established that a significant source of soil pollution are natural dumps of household and
industrial waste. Landfill sites have an impact on soil cover. To solve this problem in
the period from 2012 to 2015, a set of works was carried out under the auspices of the
Kharkiv Regional State Administration to count the number of landfills in the northern
districts of Kharkiv region. As a result of rounds of shooting from the drone, it was
possible to map 331 landfills and pre-calculate the alienation of land, including and
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agricultural destination, under natural landfills (for example, Dergachiv district as of
2015 had under landfills up to 5% of its territory).
To determine the assessment of the impact of natural landfills on the soil cover, the
territory of the most characteristic landfills was flown over with simultaneous sampling.
It was found that in all landfills, located either near the field or near the field, there is an
excess of P2O5 content, from 2 to 3.5 times compared to the background, K2O from
1.9 times to 4 times compared to the background indicators. No excess metal content
was found.
The filling of the cartographic database of aerial photographs on the Internet for
operational control and representation of the state and processes on soils, including
irrigated and agricultural plants. The database is designed for end users without basic
training and does not require additional knowledge when working with it.
The practical significance of the obtained results allows us to assert the emergence
of a new direction, which will allow for operational monitoring of the condition of lands
and agricultural plants. An appropriate methodological framework has been developed,
which fully covers all key areas for obtaining, processing, analyzing and systematizing
data from the RCAV.
The provisions of the dissertation were included in the "Guide to the management
of saline soils" with the support of FAO and a number of guidelines at the national
level.
The dissertation is a completed research on solving the scientific problem of
updating, diagnosing and systematizing information on remotely controlled aircraft on
the state of soils and crops.

Keywords: aerial photography, remote controlled aerial vehicles, ground cover,
drones, spectral processing, RGB model.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
АЗ

-

аерофотознімок

АФЗ -

аерофотозйомка

ДКЛА -

дистанційно керований літальний апарат

СЯ

-

спектральна яскравість

DN

- значення яскравості (digital numbers)

RGB -

«Red, Green, Blue» - кольорова модель знімку, яка представлена
у вигляді трьох каналів (червоного, зеленого, синього)
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ВСТУП
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 закордоном, 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. № 688р, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням від
04.07.2002 р.№ 61-IV, ратифіковано Паризьку угоду №1469-VIII від 14.07.2016 р. ,
де прямо вказано на необхідність застосуванням найсучасніших технікотехнологічних і конструктивних рішень та обладнання для відновлення потенціалу

27

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 закордоном є відсутність науково-методичної бази для
використання цього новітнього інструменту. Відсутність методики використання
ДКЛА як частини моніторингу земель зумовлює необхідність її створення.
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.
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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» (№ ДР0116U000579) ПНД НААН 1 «Ґрунтові
ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління») на 20162020 рр. (дисертант - відповідальний виконавець).
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
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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

житлово-комунального

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 «БетаАгро-Інвест» за темою «Провести ґрунтово-агрохімічне 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:
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- 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;
- 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.
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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.
- 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;
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- 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

сільськогосподарських

рослин

підходи

до

удосконалені

оцінки
та

стану

переведені

ґрунтів
на

та

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
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управління
забезпечення

ґрунтовими

ресурсами

оперативного

України)

моніторингу

стану

розвитку
ґрунтових

наукових

основ

ресурсів

та

сільськогосподарських рослин. Методологічна база, яку було розроблено,
випробувана 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
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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 16.10.2018р.).
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 27.11.2014р.).
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)
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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 15.11.2013р.).
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 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
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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 2010р.); всеукраїнських конференціях «Точне
землеробство» (Київ, 2011, 10 листопада 2012 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Інтегроване управління меліорованими ландшафтами»
(Херсон, 24-27 серпня 2011р.); Міжнародній науково- практичній конференції
«Плодородие почв и эффективное применение удобрений», присвяченій 80-чю
заснування Інституту ґрунтознавства (Мінськ, 5-8 липня 2011р.); науковопрактичній конференції «БГМФ. Перспектива-14» (Херсон, 17 травня 2012р.);
Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції «Напрями розвитку
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сучасних систем землеробства», присвяченій 110-річчю від дня народження
професора С.Д.Лисогорова (Херсон, 11 грудня 2013р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Комплексні меліорації ландшафтів: стан, проблеми,
перспективи» (Херсон, 24 - 26 квітня2013р.), ІX міжнародній конференції
«Стратегія якості в промисловості та в освіті» (Болгарія, Варна, 31травня-7 червня
2013 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Наука на
службі сільського господарства» (Миколаїв, 5 березня 2013р.), Міжнародній
науково-практичній конференції «Водні ресурси України та меліорація земель»
(Київ, 22 березня 2013р.), 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
науково-технічного 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.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АЕРОМОНІТОРИНГУ
(огляд літератури)
1.1 Теоретичні проблеми аеромоніторингу
Дистанційне зондування - це отримання інформації про об’єкт чи явище без
фізичного контакту з об’єктом. Цей термін застосовується особливо для
отримання інформації про Землю. Дистанційне зондування застосовується у
численних галузях, включаючи географію, землеустрій та більшість наукових
дисциплін

про

Землю

(наприклад,

гідрологія,

екологія,

метеорологія,

океанографія, гляціологія, геологія); він також має військові, розвідувальні,
комерційні, економічні, планувальні та гуманітарні програми, серед іншого [213].
Різновидом дистанційного зондування є аерофотозйомка. Аерофотозйомка (або
аерозйомка) - це фотографування з повітряного судна чи іншого літаючого
об’єкта. Платформи для аерофотозйомки включають літаки з нерухомими
крилами, вертольоти, безпілотні літальні апарати (БПЛА або «безпілотні літальні
апарати»), повітряні кулі, дирижаблі, ракети, птахи, повітряні змії, парашути,
автономні телескопічні та встановлені на машині стовпи

[142]. Традиційно

аерофотозйомка використовується для моніторингу за навколишнім середовищем,
в тому числі у сільському господарстві. Історично наукові задачі які ставлять
перед аерофотозйомкою це діагностика ґрунтового покриву та моніторинг
сільськогосподарської рослинності, але в останні десятиліття набирають обертів й
інші напрямки для аерофотозйомки.
Своєчасне

отримання

інформації

керівником,

господарем

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: аерофотозйомка
за допомогою безпілотників або безпілотних авіаційних комплексів (БАК).
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За кордоном досить широко представлені розробки щодо використання
дистанційно керованих літальних апаратів (ДКЛА) та безпілотних літальних
автоматичних апаратів (БЛА) в наукових та цивільних цілях.
Наприклад, Ballesteros R., Ortega J.F., Hernández D. у 2014 р. [153], а також
Everaerts J., [166] у 2008 р. використовували для оцінки стану рослинності
квадрокоптери в модельних дослідах в Іспанії. Польоти виконувалися в
автоматичному режимі. В якості оптики було використано звичайну камеру.
Метою роботи було проведення оцінки рослинності за допомогою Leaf area index
(LAI) «індексу площі листа» на зрошенні в деяких районах Іспанії та пошуку
взаємозв’язків між LAI та Green canopy cover (GCC) – індексу зеленості.
Дослідниками запропоновано наступний алгоритм виконання роботи (рис. 1.1).
Особливість методичного підходу полягає у використанні для наступного
комп’ютерного аналізу тільки частини, а не всього знімка (див. рис.1.1). Далі
відбувається перетворення цифрових значень у рівняння LAI з наступним його
аналізом та «навчання» моделі ANN з метою автоматичного визначення стану
рослинності.
За даними авторів, якщо використовувати тільки малу частину знімка для
аналізу, втрачається зв'язок з ґрунтовим покривом та мікрорельєфом на полі.
Можливо, для зрошення на малих ділянках в Іспанії цей момент не є
вирішальним, але цього не можна сказати відносно площ полів нашої країни.
Використання якоїсь частини знімку одразу зменшує площу для аналізу об’єкту
дослідження й зменшує потенціал для поєднання знімків в ортофотоплан [160,
193, 209]. Тому такий методичний підхід не дає можливості отримати
ортофотоплан на всю територію дослідження та проводити повноцінні
дослідження з діагностики ґрунтів.
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Рис.1.1 Алгоритм оцінки стану рослинності за допомогою LAI з
квадрокоптера [153]
Використання моделі RGB для наступного аналізу спонукало авторів
використовувати носії з більшим корисним навантаженням. Загальний огляд
розвитку та використання ДКЛА, БЛА у різних сферах суспільства провели
Colomina I., Molina P. та інш. у 2014 р. [157] та Gіlch, E. у 2012 р. [171]. За
результатами огляду встановлено, що у період з 2005 по 2013 рр. в світі було
розроблено понад 1700 різних комплексів ДКЛА та БЛА. Якщо порівнювати
пороках: у 2005 р. розроблено всього – 544 од., а у 2013 р. – вже 1708 од. Тобто
йде

постійний

ріст

виробництва

такого

роду

апаратів.

В

якості
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сільськогосподарських ДКЛА в основному використовують літаючі крила, а потім
квадрокоптери, як найбільш пристосовані для умов аграрної галузі. Для
сільського господарства України це збільшує можливість вибору найбільш
пристосованих носіїв для роботи, в умовах постійної конкуренції, як на
міжнародній арені, так й в середині країни.
Встановлено також, що найбільш привабливими є сенсори типу CDD (або
RGB камери), а тип апарата – фіксоване крило, підтип якого – літальне крило.
Такі літальні апарати використовуються як у військових цілях (2013 р.- 564 од.),
так і у цивільних (2013 р. – 247 од.). На думку широкого кола авторів – найбільш
велика цивільна ніша використання такого роду апаратів – сільське господарство,
але автори далі цю думку не розвивають, а тільки наголошують на ній [140, 234,
201, 202, 198, 229, 244].
Darwin, N., Hamid, N.F.A., Udin, W.S. й інш. у 2013р. у Куала Лумпурі
(Малайзія) провели дослідження щодо 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
природних об’єктах, як з впливом людини так й без неї. Автори провели доволі
значний обсяг калібровочних робіт фотоапарата в різних умовах, який дозволив
зробити висновок, що найбільш приваблива калібровка камери в полі, саме вона
надає найбільш точні результати. Похибки сенсора складають не більше ніж
ΔX=±0,004; ΔY=±0,006; ΔZ=± 0,002 по напрямках сенсора [159]. Тобто автори
довели, що бюджетні камери мають потенціал для аерофотозйомки, та можуть
бути використані за призначенням аеромоніторингу.
Дуже схоже дослідження проводилося у 2011 р. Eisenbeiss H. [161, 162].
Щодо точності та можливості використання БЛА для вирішення різних задач, в
т.ч. аграрного сектора, Eisenbeiss H. наводить графік іншого дослідника Luhmann
Т., який показує широкі можливості використання UAV photogrammetry для
різного розміру об’єктів, подібну роботу проводив й Longhitano A.
В точності фотограмметрії БЛА поступаються тільки зйомці зі супутників,
але переважають їх у розмірах об’єктів та площ. В рамках статті Eisenbeiss H.
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приводить дані щодо технічних можливостей різних платформ станом на 2006 р.,
за його висновком найбільш пристосованим також є літаюче крило. На думку
Eisenbeiss H., картування місцевості за допомогою такого роду платформ має
певні економічні переваги, в тому числі й в аграрному секторі (рис.1.2). Подібні
висновки зустрічаються у всіх авторів, які досліджують цю тематику. Вони
доводять, що проведення аерофотозйомки за допомогою різного роду носіїв з
встановленими бюджетними фотокамерами вже є сьогоденням та має потужний
потенціал в майбутньому.

Рис. 1.2 Графік площі використання різних видів дистанційного зондування
за [162]
Примітка. Вісь ординат - точність, вісь абсцис - розмір об’єкта.

Грецькі дослідники Ioanna Simelli, Apostolos Tsagaris у 2015 році проводили
дослідження використання такого роду платформ для розрахунку вегетаційних
індексів [222]. Перевірялися усі системи, які зазвичай використовують у подібних
комплексах. Однак увагу заслуговує саме та частина дослідження, яка відповідає
за розрахунок та використання отриманої інформації з ДКЛА. Herwitz S., Johnson
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L. [179, 222] наголошують на великих перспективах та доцільності таких
досліджень. Всі вони в своїх роботах використовували два сенсори (тепловійну
камеру та камеру RGB) та розраховували індекси для трьох культур (рису,
соняшнику та пшениці). Критично аналізуючи їх роботу, слід зазначити, що
дослідження проводили протягом лише двох тижнів (у серпні), зовсім не
враховуючи фази розвитку рослин та особливості їх росту. Вегетаційні індекси не
в змозі візуально передати відгук рослин на застосування пестицидів, удобрення,
як це планували автори, проводивши тури зйомки після обробки хімікатами та
одразу розраховуючи нормалізований вегетаційний індекс. Зйомка була зроблена
тільки на польовому досліді, а не в промислових умовах на полях, що
опосередковано говорить про неможливість використання квадрокоптерів та їх
клонів на великих територіях (об’єктах дослідження), які є в Україні.
Колектив китайських авторів під началом Guijun Yang (2017 р.) [236] провів
велику роботу щодо систематизації та обробки даних декількох десятків ДКЛА та
БЛА різних моделей та модифікацій, порівнюючи їх зі справжніми носіями
сенсорів для дистанційних вимірювань. Серед основних проблемних питань
автори виділяють такі:
а) нажаль, все ще існує недостатня валідація для польових фенотипізацій з
боку БЛА з великою кількістю сортів рослин та різниця для точності визначення
польових фенотипів під час використання ДКЛА;
б) обмежувальні фактори для ідентифікації рослин залежать від технічних
можливостей БЛА та включають низьку здатність ДКЛА до тривалих польотів,
суворе регулювання повітряного простору, відсутність методів швидкої обробки
даних та моделі для оцінки складних рис за різних природних умов;
в) неможливість розробки та надання рекомендацій зі внесення азоту для
сільськогосподарських рослин через велику кількість сортів культурних рослин
одного роду. Розробка стратегій аналізу фенотипу різних культур за допомогою
дистанційного зондування – це майбутні тенденції, які вже зараз реалізуються в
розвинутих країнах, в тому числі в Україні. Хоч автори й зауважують, що існує
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потенціал для розробки широкого кола методик оцінки довкілля з використанням
БПЛА, особливо в сільському господарстві, за умови поліпшення безпілотних
літальних

апаратів:

збільшення

корисної

завантаженості

та

подовження

витривалості, зниження ціни датчиків, вдосконалення методів обробки зображень
для великих масивів даних (до декількох тисяч терабайт) та удосконалення
юридичних норм використання ДКЛА в повітряному просторі України. Питання
збільшення тривалості польоту та зменшення вартості датчиків актуальне й
сьогодні.
Італійські розробники Jorge, C., Inamasu Y., Carmo B., використовували для
зйомки гелікоптер [181]. Вони зробили всю технічну частину власноруч та досить
влучно поєднали всі електронні компоненти. Застосовувався гелікоптер для
оперативної зйомки з метою вирішення питань точного землеробства в різних
частинах Італії, для внесення добрив та пестицидів. Розробники наголошують
[188] на перспективі використання цифрових камер на основі моделі RGB та
вказують на результати своїх попередників Przybilla и Wester-Ebbinghaus (1979),
що використовували вперше БЛА для вирішення питань фотограмметрії (масштаб
знімка 1: 1000, швидкість затвору камери 1/1000 с). Окремо дослідники приділили
увагу розповсюдженню внесення добрив за допомогою ДКЛА у всьому світі. В їх
роботі показано використання понад 200 гелікоптерів на радіокеруванні в різних
країнах: Японії, Південній Кореї, Австралії, Франції, Англії, Італії, Німеччині,
Ізраїлі і Південній Африці. Загалом дослідники впродовж декілька десятиліть
використовуть модель RGB, як основну в своїх дослідженнях. Де факто та де юре
модель RGB стала стандартом для застосування в дослідженнях діагностики та
моніторингу на основі аерофотозйомки.
В роботі Khan A., Schaefer D., TAO L., Miller D.[188] та ін. провели яскраву
наукову роботу з встановлення власно розроблених сенсорів на безпілотну
платформу на основі гелікоптера (5 кг) з метою визначення парникових газів
(водяної пари (H2O), вуглекислого газу (CO 2), метану (CH4)). Відкалібровані
датчики дозволили проводити вимірювання на різних швидкостях й висоті.
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Графіки результатів вимірювання газів та пари на різних висотах наведено на
рис.1.3.
На думку автора, ця блискуча робота має стати прикладом для новітніх
розробок у сфері випаровування вологи ґрунтом, обігу вуглецевих газів тощо та
додати нові знання про переміщення цих мас на різних висотах та над різними
ґрунтами, а ще вирішити безліч питань щодо екологічних функцій ґрунтів,
зокрема України. Робота Sarah L. доповнює вищезгаданих авторів з впровадження
результатів використання ДКЛА для вирішення питань екологічного моніторингу
ґрунтів [147].
Таким чином в Україні існує потреба носіях різного роду датчиків,
оптичних камер тощо, які в інтересах сільського господарства України, будуть
мати велике корисне навантаження та зможуть виконувати різні наукові завдання
виходячи з актуальних наукових напрямків країни.

Рис. 1.3 Результати вимірювань парникових газів на основі БЛА [188]
Laliberte A., Goforth M., Steele C. (2011 р.) [184], та Kwarteng Y. [183]
висвітлили процес обробки каналів моделі RGB, яку отримали з БЛА та
супутників. Автори проводили зйомки декількох видів рослинності, ґрунту та
виявляли залежності між каналами моделі, довжиною хвилі та відбивною
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здатністю цих об’єктів, а також порівнювали ці результати зі супутниковою
зйомкою (рис.1.4).

Рис. 1.4 Локації, дати та кількість отриманих знімків із супутника World
View-2 та БЛА [183]
Ця робота має фундаментальну основу для впровадження в широке
використання цифрових побутових камер з ССD сенсором у моделі RGB (Canon
SD 900 ). Авторами наведено результати порівняння каналів камери та
супутникової зйомки (рис.1.5) однакових об’єктів дослідження. Вони довели, що
канали моделі RGB та канали супутника мають однакові електромагнітні
діапазони, проведені калібровки бюджетних камер дозволяють використовувати
їх для виконання наукових задач в сільському господарстві.

Рис. 1.5 Порівняння каналів камери (МСА) та каналів супутника World
View-2 БЛА [184]
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Крім того було проведено зйомку таких об’єктів як: «світлий ґрунт»,
«темний ґрунт», дерева роду мескитових й інших та встановлені залежності
(рівень детермінації від 0,8 до 0,9) між відбивною здатністю об’єкта та довжиною
хвиль.
В цьому контексті буде пізнавально порівняти логічні схеми аналізу між
класичним дистанційним зондуванням та аерофотозйомкою де технологічна база
має різницю, а методологічна має певні ознаки схожості.
Для візуального дешифрування (космічний сегмент) використовується така
логічна схема: розпізнавання

– класифікація – інтерпретація. Під час

розпізнавання на основі знань, досвіду і вміння спеціаліста визначаються прямі
дешифрувальні ознаки (форма, розмір, тон (яскравість – Digital Number-DN),
структура або текстура, спектральні або фотометричні характеристики), непрямі
(аналіз зв’язків – належність одних об’єктів іншим; зміни у властивостях під
впливом

інших

об'єктів;

сліди

діяльності

або

функціонування

об'єкту;

повторюваність і характер розміщення однорідних об'єктів) та комплексні ознаки
(тональна структура) [130]. При проведенні аерофотозйомки теж застосовується
така ж логічна схема й використовуються ті ж самі дешифровальні ознаки.
В цілому цей методичний підхід має бути основою для подальших
досліджень,

які

мають

розвивати

опис

та

характеристики

об’єктів

сільськогосподарського призначення та встановлювати зміну відбивної здатності
залежно від широти, стадії вегетації та кількості внесених добрив. Це дасть змогу
розробити рекомендації, що можуть створити оперативну ланку прийняття
управлінських рішень в аграрному секторі.
Розробки в цьому напряму проводять Росія, Білорусь та Україна з постійним
збільшенням використання ДКЛА в сільському господарстві [9]. В літературі та
мережі Інтернет інформація щодо розробки апаратів ДКЛА та відповідних
методологічних складових країн СНД представлена дуже однобоко.
Як правило, представляють рекламні характеристики ДКЛА, БЛА та
загальні визначення напрямів використання. Більш глибокого та ґрунтовного
блоку методології використання практично не зустрічається, але постійно
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розробляється відповідне законодавче поле, практично в усіх країнах [19, 66, 67,
68, 69, 70,74, 77, 78].
На думку автора, що збігається з позицією Національної академії аграрних
наук, за безконтактним (дистанційним) моніторингом майбутнє, яке незабаром
може замінити вже існуючі системи моніторингу ґрунтів.
Підсумовуючи вищенаведене, треба визначити основні позитивні моменти,
які дозволяють успішно конкурувати з іншими методами дистанційних
досліджень.
Найбільш важливою перевагою серед інших методів дистанційного
зондування є виконання аерофотозйомки (АФЗ) у визначений час, саме кінцевим
замовником зйомки, власником тощо.
Серед інших переваг використання ДКЛА, БЛА:
-

помірна або однакова ціна у порівнянні з космічними знімками, при

більшій якості знімку;
-

отримання знімків можливе в процесі польоту, 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.
Тому за допомогою ДКЛА можливо створити порівняно дешеву технологію
отримання знімків в інтересах України. Цей напрямок вже має виробників, які
заповнюють ринок безпілотників (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1
Розробники безпілотників для вирішення задач у цивільному секторі [96]
Виробник

Назва
комплексу

ООО «АФМСерверс»

«Птеро-Е5»

Дальність
Час польоту
польоту,
км
130
1 год. 20 хв.
(корисне
навантаження
3 кг)
50
45 хв.

Джерело інформації

www.ptero.ru

Gatewing
NV/Trimble

Gatewing
X100

ООО «СТЦ»

«Орлан 10»

1000

10 год.

http://novanet.ru/gatewing/114tehnologijagatewing.html
В розробці

Geoscan
101
Geoscan
300
ZALA
421-16ЕМ
«Беркут»

80

1,5 год.

www.geoscan.aero

280

4 год.

www.geoscan.aero

50

2,5 год.

http://zala.aero/ru

105

1,5 год.

Немає даних

Supercam
350

300

4 год.

http://www.unmanned.
ru

«Чибис»

100

1 год.

Swinglet
CAM
«Дельта»

10

30 хв.

30

1,5 год.

http://www.nelk.ru/no
de/3525
http://www.gpscom.r
u/catalog.aspx?id=56
http://uavsiberia.com/node/16

«Иркут10»
«Иркут-3»

140

2 год.

80

70 хв.

ПП-45
«Эльф»

10

2 хв.

ООО «ПЛАЗ»
ООО «ПЛАЗ»
ZALA AERO
ООО «Аэро
Карта
Комплекс»
ООО
«Беспилотныесис
темы»
ЗАО «НПЦ
«Фирма «НЕЛК»
SenseFly
ООО НПП
«АВАКСГеоСервис»
ООО «ИРКУТ
Инжиниринг»
ООО «ИРКУТ
Инжиниринг»
OOO «OКБ
«МБА»

http://www.irkutuav.ru/
http://www.irkutuav.ru/
В розробці

В таблиці 1.1 наведені тільки ті технічні характеристики, які є
найважливішими при експлуатації й для методичного застосування в інтересах
сільського господарства. Це зроблено спеціально для зручності інтерпретації
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характеристик цих комплексів. Аналізуючи дані таблиці, встановлено, що
виробники переважно представлені Російською Федерацією.
В Україні теж є державні виробники безпілотників [15], фірми та авторські
колективи. Але в порівнянні з закордонними комплексами вони програють, тому
що виконані як прототипи, а не кінцеві продукти, хоч ситуація поступово
змінюється. Деякі фірми використовують китайські вироби, а потім їх
перепродують. Це призводить до подорожчання комплексу для кінцевого
користувача в Україні, але вітчизняні компанії ведуть роботу в цьому напрямку, в
основному, в військовій сфері.
Не менш важливим є питання ефективності та цінова політика продукту
(комплексу ДКЛА), який має бути якомога дешевшим. При проведенні
моніторингу на невеликих (до 20 тис. га) площах варто проаналізувати таку
технічну складову, як дальність польоту ДКЛА, а саме: середню швидкість
безпілотника помножити на тривалість польоту та отримати загальну довжину
польоту. Якщо ця величина дорівнює (або перевищує) довжину полів (або об’єкта
дослідження) з півночі на південь, тоді комплекс відповідає умовам використання.
Це загальні рекомендації, в кожному випадку треба брати до уваги всі складові,
що впливають на кінцевий результат (вартість експлуатації) комплексу
безпілотників: вартість складових комплексу, собівартість одної хвилини/години
роботи комплексу, тривалість роботи ДКЛА без несправності тощо.
Таким чином, згідно джерела [96], використання ДКЛА (БПЛА) в різних
напрямках сільського господарства дозволить вирішити проблему оперативного
моніторингу на площах до 5 тис. га за добу.
Найбільш придатною до використання для потреб сільського господарства є
аеродинамічна схема – літаюче крило. Підводячи підсумок щодо типу та
використання сенсорів, доцільно використовувати ССD камери побутового рівня,
в яких довжини хвиль збігаються с довжинами хвиль супутників для
використання в аграрному секторі в тому числі. Сенсори подібного класу
доцільно

використовувати

під

час

ґрунтових

обстежень,

оцінки

стану
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сільськогосподарської рослинності, моніторингу ерозійних процесів, стану
лісових масивів, вирішення екологічних питань, що потребують оперативності [9].
1.2

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.
Тому колектив авторів Giovanna Sona, Daniele Passoni, Livio Pinto та ін.
(2016 р.) [241] використовував ДКЛА для вивчення як «голого» ґрунту, так і з
культурою на ньому. Їх робота проводилася на базі ДКЛА, в якому було
інстальоване 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. Особливістю їх роботи є порівняння створених
ортофотопланів різних програмних продуктів, які мають підтвердити залежності
спектральної яскравості від показників ґрунту: загальний вуглець, загальний азот,
вологість

та

структура

ґрунту

при

зйомці

за

допомогою

ближнього

інфрачервоного каналу. Було підтверджено раніше встановлені залежності
електропровідності ґрунту (ЕС) та RGB каналів. Наголошується на певні вади при
створенні ортофотоплану за допомогою камери з псевдокольорами Tetracam.
Цікаво, що перевірку цих досліджень проводили інструментальними методами на
результатах роботи різних дослідників [154, 216, 172, 215] в ретроспективі теж
[137]. За допомогою програмного забезпечення (ENVI) авторами зроблено
картосхему врожайності рису (рис.1.6).
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Рис. 1.6 Картосхема врожайності рису на основі вегетаційного індексу NDVI
[241]
На картосхемі псевдозелений колір – добра вегетаційна частина рослин,
псевдосиній - погана. Автори зауважують, що на якість ортофотоплану мають
вплив метеоумови. В частині висновків вони наголошують на доцільності
використання як камер з ССD датчиками (RGB камери), так й використання
ДКЛА при дослідженнях ґрунтового покриву й точного землеробства в цілому, ми
також погоджуемость в цьому з ними.
Подібне дослідження було проведено A.A. Chaves, R.A. La Scalea,
A.B. Colturatoу 2015 р. в Бразилії [239]. Взагалі країни Латинської Америки в
останній час дуже стрімко розвивають цей напрям моніторингових досліджень,
що відобразилося в роботах [192, 217]. За мету автори обрали розробку методики
оцінки стану ґрунту під евкаліптовими культурами в центральній частині
Бразилії. За основу для зйомки було взято камеру Canon ELPH 100 HS.
Особливістю обробки була модель HSV (Hue, Saturation, Value) де показник Н
було взято з розрахункової частини індексу NDVI. Це дозволило відрізнити
звичайний ґрунт, без рослин, додавши в розрахунок його в псевдокольори
червоний та жовтий, індекс дозволив відокремити також ареали з малою біомасою
(псевдокольори зелений та блакитний), та ареали з високою кількістю біомаси
(пурпурний та синій), що показано на рис.1.7.
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Рис. 1.7 Отримані ареали об’єкта дослідження [239]:
а – сам об’єкт дослідження;
b – об’єкт в сірих тонах;
с – в псевдокольорах NDVI.
Потім ці зображення попіксельно було перераховано та отримано значення
NDVI в пікселях для ґрунту, а потім перераховано для площ з мінімальною (0,3)
та максимальною біомасами (0,6). Авторами наголошується, що цей алгоритм
найбільш придатний саме для визначення стану ґрунту та дає багато помилок для
розрахунків ареалів з біомасою. Попри всі позитивні моменти цієї роботи слід
звернути увагу на дуже малу площу дослідження (всього 1,02 га) й те, що
платформи типу квадрокоптера не забезпечують необхідну площу зйомки навіть
одного поля площею в 100 га. Також взагалі не піднімається питання можливості
дослідження різних типів ґрунту та їх класифікації за допомогою ДКЛА. Як
висновок, використання такого підходу щодо діагностування ґрунтового покриву
в умовах України, на думку автора, неможливе.
Роботи із суміщення даних з космічної компоненти й аерофотозйомки та
встановлення вмісту вуглецю органічного за даними дистанційного зондування
проводили багато науковців, серед яких Cécile Gomez, Raphael A.Viscarra Rossel,
Alex B. McBratney (2008р.) [169]. В результаті роботи отримані дуже схожі дані
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щодо ґрунтів аридних зон Іспанії та Люксембургу, які були обрані за об’єкти
дослідження з космічних апаратів та аерофотозйомки з літака. Важливо, що
встановлено вміст органічного вуглецю (SOC, г/кг), оксиду заліза (IronOxide, г/кг)
та мулисті частки (Clay,%). На основі цього було розроблено відповідні
картосхеми розповсюдження цих показників (рис.1.8).

Рис.1.8 Картосхеми вміст оксиду заліза та мулистих часток [169]
Завдяки широкому використанню різних каналів сенсорів встановлено
широке

коло

ґрунтових

показників.

Навіть

якщо

аналізувати

отримані

картосхеми, можна побачити дуже строкатий рельєф об’єктів дослідження, який
має потужний вплив на ґрунти, але дослідники навіть не намагалися його
врахувати, тому досить потужна технологічна складова цього дослідження не
може бути застосована при аналогічних дослідженнях в Україні.
Для

можливості

використання

методик

аерофотознімання,

які

було

напрацьовано в минулому столітті, було проведено ретроспективний аналіз
профільної літератури. Було встановлено, що, починаючи з 50-х років ХХ
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століття, науковці [1,2,4] вказували на особливі можливості аерофотознімків
передавати зображення ґрунтів, рельєфу, рослинності одночасно з сукупними
взаємозв’язками.

Аерофотознімок,

спеціалізованих

аерофотознімальних

який

був

зроблений

комплексів,

за

передавав

допомогою
складну

з

різноманіттям тону та форм, але єдину за складовими елементами інформацію, що
є дуже актуальним й нині.
В сучасних умовах аерофотознімання проводиться не на плівку, а на
фотосенсор, який вмонтовано в сучасний фотоапарат, в тому числі й побутового
рівня [104, 169]. Подібні зйомки проводяться все частіше, тому постає питання
можливості отримання достовірної інформації про стан ґрунтових контурів за
допомогою фототехніки такого рівня. Таким чином, з одного боку є технічні
можливості для використання такої фототехніки в оперативному картографуванні
ґрунтів, з другого боку відсутня методологія її використання, що призводить до
неможливості систематизації та верифікації даних, які отримані з ДКЛА.
В профільній літературі існувала думка, що методологія використання
аерофотознімків з літаків була створена та удосконалена в період 30-90-х років
ХХ століття [4, 6, 8, 45, 46, 55, 57, 65, 76, 80, 88, 90, 95, 129, 136], а також низкою
досліджень [7, 43]. Але ця колективна думка науковців не враховує факт
використання

усіма

дослідниками

спеціалізованих

аерофотокомплексів,

встановлених на літаках, що значно підвищувало вартість аерофотозйомки.
Висока вартість таких досліджень призвела до наукової «зупинки» в період 19912002 рр., обумовлених політичною ситуацією у країнах СНД, подібна ситуація
склалася і за кордоном. З появою нового інструмента дослідження (безпілотні
авіаційні системи) в 2000-х роках почався розвиток методологічної думки в цьому
напрямку [26, 63, 150,151, 161, 164, 165, 170, 180, 232] у зв’язку з відсутністю або
суттєвим відставанням сучасної методології аналізу отриманих аерофотознімків з
камер побутового рівня та їх верифікації від нового джерела постачання знімків
(ДКЛА). Таким чином, ретроспективний аналіз літературних джерел допоміг
отримати дані щодо методології аналізу стану ґрунтового покриву тільки
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частково, бо аналіз проводився на рівні провінцій та зон, а не на більш
детальному рівні, який в даний час більш актуальний.
1.3 Використання дистанційно керованих літальних апаратів при оцінці
стану сільськогосподарських рослин
Починаючи з 2000 років все більше наукових публікацій в галузі
дистанційного зондування, а саме оцінки стану с.-г. рослинності систематизують
не тільки супутникові дані, а й дані, отримані з ДКЛА [227, 228, 236, 237,239, 240,
241, 246].
Американці E. Raymond Hunt JR., Michel Cavigelli, S.T. Daughtry, James
Mcmurtreyand Charles l Walthall ще у 2008 р. провели дослідження з використання
ДКЛА при визначенні стану та врожайності сільськогосподарських рослин
умісцевості Beltsville [165]. Використавши серед інших приладів цифрову камеру
Olympus D40 вони дійшли висновків, що це дуже дешева та перспективна
платформа для оперативного визначення стану с.-г. 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. 1.9).

Рис. 1.9 Залежності відбивної здатності цифрових значень від довжини
хвилі цифрової камери Olympus D40 [165]
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На жаль, в своїй роботі вони зупинилися на перетворенні цифрових значень
камери у вегетаційний індекс NGRDI та не стали розвивати методичну складову.
Це позначилось на висновках роботи, коли було показано, що неможливо
розрізняти різні види рослин, використовуючи вегетаційний індекс. Паралельно
авторами показано, що канали червоний та зелений мають дуже низьку відбивну
здатність для аналізу рослин. На жаль такої думки дотримувалися й інші
дослідники, які використовували різні частини електромагнітних хвиль [24, 141,
146, 149, 152, 155, 167, 173, 175, 177, 182, 190, 194, 195, 199, 202, 203, 214, 215,
224, 223], деякі перевіряли це наземними методами за допомогою приладів на базі
інфрачервоного спектру [205, 226, 242, 249], гіперспектральними приладами [156,
168, 185, 189, 206, 204, 238, 233, 238].
Для визначення кількості азоту в рослинах застосовувався двоякий підхід –
аерофотозйомка та одночасно листова діагностика на основі приладу Minolta
SPAD-502 chlorophyllmeter (Spectrum Technologies, Inc., Plainfield, IL, USA) з
одночасним закладанням польових дослідів на об’єкті дослідження (рис. 1.10)

Рис.1.10 Польовий дослід, що використовувався для досліджень [165]

58

Аналіз рисунка 1.10 дає чітку можливість оцінити вплив мікрорельєфу на
стан рослинності (частина А – ареал рослинності в стані регресії в центрі поля сої
в прямокутнику), мікропольові досліди (частина В) закладені з різним внесенням
азотних добрив, що чітко відображується на рисунку більш інтенсивним зеленим
кольором, те саме стосується й частини С де чітко розрізняється різне внесення
добрив під кукурудзу, що проіндексовано цифрами досліду.
Camille C. D. Lelong, Philippe Burger, Guillaume Jubelin, Bruno Roux, Sylvain
Labbé, Frédéric Baret у 2008 р. проводили свої тури зйомки неподалік містечка
Аузвіль, поблизу Тулузи, Франція із закладенням досліду з різним внесенням
азотних добрив, які потім перераховувалися через індекс LAI (рис.1.11) [150].

Рис. 1.11 Розрахунок індексу LAI для мікроділянок [150]
В якості сенсорів було використано дві камери з CCD- матрицями 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.1.12).
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Рис. 1.12 Результати співставлення каналів двох камер Canon, Sony [147]
Особливістю цих дослідів було одночасне вирощування різних сортів
пшениці на 332 мікроділянках (з чотирма повтореннями) з метою встановлення
залежностей між відбивною здатністю «образів» пшениці та сортами. Автори
отримали залежності між двома вегетаційними індексами LAI (коефіцієнт
кореляції 82 %), GNDVI
зауважують,

що

(92 %) та біофізичними показниками рослин. Вони

побутові

камери

доцільно

використовувати

в

рамках

дистанційного зондування на легких БЛА для оцінки стану сільськогосподарських
культур. Автор погоджується з цією думкою щодо використання такого роду
сенсорів у ДКЛА.
Взагалі практично всі дослідники в своїх роботах, в методичній частині для
оцінки стану рослинності використовують різні вегетаційні індекси, що були
розроблені для супутникової зйомки. Інші методичні підходи (наприклад, прямі
вимірювання значень RGB) зустрічаються дуже рідко. Предтеча та аналог цього
вимірювання RGB, що був запропонований Дейвисом Ш.М., Ландгребе Д.М.,
Филлипсом Т.Л. (1983р.) [25] практично не застосовуються, хоча й був
розроблений саме для аерофотозйомки. Спостерігається стагнація методичної
думки щодо оцінки стану сільськогосподарських рослин. Інколи в роботах
(особливо вітчизняних) проводять розрахунок вегетаційних індексів на основі
тільки червоного каналу моделі RGB без ближнього інфрачервоного.
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Таким чином, виникла потреба в розвитку нових методичних підходів до
оцінки стану сільськогосподарських культур і ґрунтового покриву та вирішення
близьких до цієї проблеми наукових екологічних та таксаційних задач.
Підводячи підсумок щодо використання аерофотозйомки для встановлення
стану сільськогосподарської рослинності, треба сказати, що спеціально закладені
польові та модельні досліди використовували в якості бази для накопичення
даних про стан сільськогосподарських рослин, що надає дистанційним даним
більш надійний рівень верифікації.
1.4 Визначення мікрорельєфу на основі аерофотозйомки
Мікрорельєф територій є одним з факторів, що впливає на врожайність
культур. Тому для його визначення застосовують різні підходи та методи [131,
132, 196, 197], проводять моніторинг різними підходами [10, 11, 12, 135, 144, 200].
Одним з напрямів є використання ДКЛА для його визначення.
Мікрорельєф поля визначає його корисну площу та надає землекористувачу
інформацію про можливість посіву та використання сільгосптехніки з різним
рівнем ефективності на цьому полі. Якщо рельєф поля не має великих
нерівностей, то площа посіву дорівнює майже 100%, що дає відмінні результати.
В інших випадках нерівності зменьшують ефективну площу та зменшують
врожаї. До таких нерівностей відносять: бугри, прируслові вали й коси,
полігональні ґрунти, піщані брижі, степові блюдця. Такий мікрорельєф
зобов’язаний перш за все екзогенним процесам у середовищі (водній та вітровій
ерозії). Виявлення нерівностей мікрорельєфу є вельми актуальною проблемою,
якою займаються постійно. Дуже гостро ця проблема постає при вирощуванні
рису та злакових культур, для яких зміна режиму вологи є критичною. Для
виявлення нерівностей використовують, як правило, найбільш достовірні та
надійні польові контактні методи, які, на наш погляд, мають такі недоліки: вони
довготривалі та можуть задовольнити за швидкістю спостережень невеликі
господарства.
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Питання аналізу мікрорельєфу вирішував Рекс Л.М. (2009 р.) [87] й інші.
Характерною рисою всіх робіт було використання для аналізу архівної
інформації, яка, на думку авторів, має високий рівень валідності (достовірності).
Ми впевнені, що це питання є дискусійним тому, що кожен сезон поля мають
певне антропогенне навантаження у вигляді використання сільгосптехніки, яке
призводить до «міграції» нерівностей на полі. Тому використання архівних даних
з космосу є не досить репрезентативним. Довготривалість проведення польових
контактних методів призводить до збільшення часу обстеження. Тому виникає
питання актуалізації інформації стосовно поля та в цілому господарства.
Існує можливість виявлення змитих ареалів ґрунту не тільки в період, коли
ґрунт без рослинності, а й в умовах, коли активно протікає процес фотосинтезу.
За спостереженнями різних авторів та результатами власних зйомок
сільськогосподарські культури мають важливе значення для ідентифікації
нерівностей (мікрорельєфу) поля. Найбільш вагомий внесок у виявлення
неоднорідності поля вносять злакові культури: пшениця, жито, ячмінь тощо.
Дослідники ерозійних процесів за допомогою дистанційного зондування
вказують на необхідність отримання цих матеріалів з достатньою просторовою
здатністю знімка та актуальністю. З огляду на це, дослідники в останній час
використовують все більш новітні розробки [147, 164, 191, 207, 212, 219, 222].
Дослідники ерозійних процесів ще в минулому столітті приділяли [1, 6]
велику увагу особливостям ерозійних процесів при їх ідентифікації на
аерофотознімках. Були визначені особливості ідентифікації гумусового шару на
різних формах рельєфу, вказано на можливість передачі за допомогою
аерофотозйомки морфології земної поверхні та рельєфу [6]. Вказувалося на режим
стоку та інтенсивності змиву ґрунту, які ідентифікуються навіть візуально на
аерофотознімках. На прикладі ріллі дерново-підзолистих еродованих ґрунтів
показано, що тон на змитих відмінах цих ґрунтів має бурий або жовто-бурий
колір. У випадку лісостепових ґрунтів ці відміни мають світлий тон.
Сучасні дослідники, як вітчизняні, так й закордонні [212], використовуючи
цифрові фотоапарати або фотосенсори, наголошують на подібних результатах.
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Тобто спостерігається валідність у результатах, отриманих за допомогою різних
за технічним оснащенням та механізмом дії фотоапаратів (фотосенсорів).
Методологічно закордонні автори при обстеженні потенційних ареалів
розповсюдження ерозійних процесів за допомогою ДКЛА для належного
виконання наземних спостережень виконували встановлення спеціальних реперів
різного кольору, кольорові квадрати різного розміру (рис. 1.13), які потім
отримували географічні координати та були зафіксовані на аерофотознімках цієї
території.

Рис. 1.13 Закладення реперів для аерофотозйомки ерозійних процесів [164]
Turner D., Lucieer A., Watson C. (2012р.) [235] проводили зйомки в
Антарктиці. Результати їх роботи корисні при проведенні досліджень з
моніторингу ерозійних процесів. Вони використовували спеціальні помаранчеві
диски для калібрування та ідентифікації наземних реперних точок (рис.1.14).

Рис.1.14 Наземні реперні точки у вигляді помаранчевих дисків [235]
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Автори

робот [235] наголошують на використанні ортофотопланів, які

дають більш детальну та оглядову інформацію про об’єкти дослідження (див.
рис. 1.14. праворуч). Ними проведено критичний аналіз геодезичної якості
ортофотопланів з позитивними висновками щодо останньої.
У 2016 р. групою дослідників з Філіппінів [212] було проведено зйомки на
території фермерського господарства з метою виявлення втрат врожаїв фруктових
плантацій та безпосередньо ґрунту. Згідно результатів турів зйомки з ДКЛА було
встановлено осередки господарства, де був дуже строкатий рельєф, що
призводило до втрат та змиву родючого шару до 250 т/рік (рис.1.15).

Рис. 1.15 Приклад водної ерозії за результатами зйомки з ДКЛА
Дослідниками [212] було обстежено понад 220 км2 острова Mindanao за
допомогою ДКЛА, на якому було встановлено сенсори, що надавали інформацію
в форматі RGB (тобто CCD сенсор), а потім результати зйомки перетворювались у
ортофотоплан та використовувались в ГІС пакеті (рис.1.16).
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Рис. 1.16 Результати оптимізації обробітку схилу
За результатами повторної зйомки схил було поділено на 2 ареали з різним
напрямком обробітку, що призвело до зменшення втрат ґрунту до 13 т/га на рік.
Таким чином, використання ДКЛА для вирішення завдання ерозійної
безпеки країни цілком виправдане в сучасних умовах природокористування.
1.5 Застосування дистанційно керованих літальних апаратів для
моніторингу стану лісових насаджень
Дослідження лісових ґрунтів вельми необхідне для встановлення реальної
ситуації щодо їх площ та стану в Україні. 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
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дані щодо стану ґрунтових ресурсів під лісовим фондом держави [180, 181, 183,
184]. Одним з варіантів є використання ДКЛА, приклади застосування якого
наведені нижче.
Колектив фінських авторів [187] провели декілька турів зйомок лісових
насаджень їх країни, вони детально описують по-кроково хід досліджень та всі
технічні деталі: особливості зйомки над лісовими кварталами центральної
частини Фінляндії, технічну складову ДКЛА, юридичні проблеми використання
ДКЛА в повітряному просторі Фінляндії та шляхи їх вирішення [186].
Результати зйомки перетворювалися на ортофотоплан за допомогою ПО
Pix4D, висота польоту ДКЛА склала 146 м (рис.1.17).
Аналіз рис. 1.17 демонструє, що існує можливість камери реєструвати
ґрунтові контури перед посадкою (ліворуч), та після неї (праворуч) згідно з
куртинами дерев та їх розповсюдженням. Використовувалась побутова камера
Canon, яку модифікували для серійної зйомки.

Рис. 1.17 Приклад побудови ортофотоплану лісових ґрунтів одного туру
зйомки (площа 100 га)

66

Автори аналізували біомасу лісів та систематизували, відокремлюючи її від
очерету (рис.1.18).

Рис. 1.18 Побудований ортофотоплан лісових угідь на основі знімків з
ДКЛА
Праворуч на рис.1.18 показано просторовий розподіл біомаси лісів та
очерету на всій площі об’єкта дослідження, що дозволило оптимізувати заходи з
внесення засобів захисту лісу. В залежності від лісо рослинних умова на лісових
ґрунтах можуть зростати різні породи дерев та чагарників. Вони по- різному
«виробляють» біомасу й відображаються на знімках. Результати цього
дослідження знайшли продовження в інших дослідників [186], які перевіряли
різний порідний склад дерев у штаті Мериленд (Балтимор, США) та досліджували
динаміку змін їх листових покривів і шукали зв’язки з наземними дослідженнями
густоти лісу, ґрунтів, на яких вони зростали тощо.
Sabina Rosca, Juha Suomalainen, Harm Bartholomeus, Martin Herold [218]
проводили дослідження в тропічних лісах Гани з метою інвентаризації лісового
покриву та побудови тематичних картосхем. Автори зазначають, що ДКЛА,
оснащені камерами з CCD матрицями, показують результати, які за якістю
практично однакові з професійними камерами, але все ще потребують доробок та
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поступаються професійному обладнанню для таксаційної зйомки (рис.1.19). За
результатами роботи авторів проводити аналіз лісових ґрунтів складно через
відсутність досліджень із встановлення кореляції спектральної яскравості ґрунтів
та лісового фонду.

Рис. 1.19 Різниця за висотою дерев по результатам зйомок [218]:
а) на початку весни;
b) восени.
Загалом дослідження ґрунтів під лісовим покривом проводилося в
основному опосередковано та не ставилося за основну мету.
На теренах України такі роботи взагалі не проводилися й оновлення
інформації по землях Держлісфонду проводиться дуже повільно. Інформація про
ґрунти оновлювалася фрагментарно за допомогою дистанційного зондування під
держлісфондом з моменту створення ґрунтових картосхем [103, 114]. Це
призводить до втрат як економічних, так й екологічних, тому що ускладнено
надходження оперативної інформації про стан ґрунтів під лісами України до
управлінської ланки міністерств України.
1.6 Ідентифікація стихійних звалищ за допомогою дистанційних методів
Використання ДКЛА для вирішення екологічних задач має широке коло
невирішених питань. Зокрема, існують розробки щодо відбору атмосферних
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зразків у районі викидів стаціонарних промислових об’єктів, але досі не
розроблено мініатюрних пробовідбірників.
Деякі автори, наприклад Longhitano А. [184], використовують можливості
ДКЛА для обстеження земель та ґрунтів після впливу аварії – розливу отруйної
речовини на залізній колії або прориву дамби з відкритим сховищем
отрутохімікатів. І, взагалі, в тих випадках, коли якийсь фактор загрожує життю
людини під час проведення досліджень.
Для України, насамперед, актуальною проблемою є пошук та інвентаризація
стихійних звалищ, що знаходяться навколо міст та селищ. Аналіз забруднення
ґрунтів під стихійними звалищами є проблемою, яка тільки починає набувати
своєї актуальності.
Несанкціоновані звалища є одним із значущих факторів забруднення, що
негативно впливають на природні складові: атмосферу, водні джерела, ґрунти,
рослинний і тваринний світ. Розміщуючись безпосередньо на ґрунтовому покриві,
звалища виводять із сільськогосподарського обігу значну частину земель,
привносячи в них забруднюючі речовини [59, 75, 151].
При загорянні відходів, що розміщуються на несанкціонованих звалищах, в
атмосферу потрапляють отруйні та токсичні речовини. Атмосферними опадами зі
звалищ вимиваються важкі метали та інші речовини, які, забруднюючи ґрунт,
проникають в поверхневі води. При тривалому зберіганні в товщах звалищ
починає

формуватися

біогаз,

основними

компонентами

якого

є

пожежонебезпечний метан і двоокис карбону. Несанкціоновані звалища є місцем
розмноження комах і щурів, активних переносників інфекцій.
Несанкціоновані звалища є одним з основних джерел забруднення всіх
елементів навколишнього середовища. Важливою особливістю цього джерела є
його просторова й часова мінливість, як за обсягом, так і за складом [106].
Проблема забруднення стихійними звалищами стосується не тільки
України. Вона виникає на різних етапах розвитку країн як розвинутих, так й тих,
що розвиваються. Розширення процесу індустріалізації й урбанізації призводить
до забруднення довкілля й дефіциту ресурсів, на фоні цього відбувається
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погіршення управління твердими й побутовими відходами в багатьох містах у
світі, особливо в країнах, що розвиваються [228].
В Китаї ця проблема набула широкого розголосу й влада приділяє їй багато
уваги. До проблеми виникнення неконтрольованих сміттєзвалищ додається
видобуток корисних копалин й складування шламохвостів та відвалів просто
неба.
Тверді побутові відходи в Пекіні та й в усьому Китаї складаються, в
основному, з твердих промислових відходів, будівельного сміття, екскрементів й
т. ін. За допомогою аерофотозйомки [176] було визначено кількість полігонів
твердого побутового сміття, які розташовано на безпечній відстані від міста, або
пройшли компостування чи спалювання. Тим не менш, 20 % всього сміття
скидається без сортування в яму, яр чи в якусь низовину. Деякі сміттєзвалища
поширені на площі сільгоспугідь без будь-яких заходів із збереження довкілля. Ці
тверді побутові відходи створюють на відкритому повітрі ареали забруднення
довкілля, як наголошує He H. Y. [176].
Для мінімізації впливу на довкілля стихійних звалищ побутових відходів на
відкритому повітрі в Китаї прийнято відповідні заходи на рівні країни. Однак,
основне завдання полягає в визначенні, як кількісному, так і якісному, складових
подібного роду звалищ.

Ці звалища розташовані хаотично, крім того, місце

розташування може бути швидко змінене. Таким чином, традиційними методами
спостережень (особливо наземних) важко слідкувати за зміною об’єму та якісного
складу твердих побутових відходів, зокрема через велику витратну частину.
Якщо використати дистанційні методи зондування, існує можливість
швидко й ефективно не тільки визначити звалища, але й їх характеристики,
практично в режимі реального часу.
Використання

дистанційного

зондування

для

відстеження

твердих

побутових відходів було задокументовано та використано в деяких попередніх
дослідженнях, більшість з них є аерофотознімками, які є вартісними й можуть
бути використані тільки на визначеній висоті та декілька разів на рік [144, 151,
153, 232, 235, 245].
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В 2000 році Wu Wen Wei та Liu J досліджували розташування відкритих
звалищ твердих побутових відходів у районі п’ятої кільцевої дороги Пекіна на
основі аерофотознімків [245]. Подібні роботи проводили Геологічний інститут
інженерного пошуку, геологорозвідувальне бюро й ще декілька закладів. Кожен з
них зробив звіт щодо забруднення навколишнього середовища Пекіна [174].
Результатом роботи було створення автоматичного аналізу спектральних
характеристик стихійних звалищ на базі ПЕОМ. На рис. 1.20 показано алгоритм
ідентифікації та локалізації звалища.
Проаналізувавши рисунок, можна стверджувати, що декілька кроків є
зайвими при аналізі даних з аерофотознімків. Так, кроки трансформування
ортофотоплану та його коригування при аналізі аерофотознімків не потрібні, бо
зйомка проводиться з малої висоти (до 250 м), тому не потребує атмосферної
корекції знімку.

Рис. 1.20 Алгоритм ідентифікації розташування звалища твердих побутових
відходів на відкритих майданчиках [232].

71

Традиційно за допомогою супутникового зондування (супутник Landsat
ТМ) можна спостерігати за захороненням твердих побутових відходів, а також
проводити оцінку потенціального впливу на довкілля [170]. Але подібні
дослідження не дозволяють ідентифікувати малі та надмалі стихійні звалища у
зв’язку з обмеженням роздільної здатності знімка й часового терміну зйомки.
Паралельно з китайськими дослідниками було проведено дослідження з
моніторингу твердих побутових відходів на основі супутникових даних SPOT5,
які теж було спрямовано на пошук та ідентифікацію звалищ [230]. Для пошуку
звалищ та термовідвалів з шахт було спроєктовано та запущено китайський
мікросупутник BJ-1. На борту супутника оптичні датчики: Multi-спектральный
датчик з роздільною здатністю 32м/піксель, Pan датчик з 4 м/піксель. Завдяки
високій частоті зйомки оновлення зйомки проходить кожні 3-4 доби. Смуга
захвату супутника 600 км. Використавши свої можливості, супутник може більш
точно визначити місцезнаходження, площу та якісний склад звалища, якщо
порівняти з традиційними польовими дослідженнями.
Спектральними характеристиками твердих побутових відходів дуже
складно оперувати через перемішаність їх компонентів або складових. Зокрема,
на спектральні характеристики впливає ступінь свіжості органічної складової.
Китайські вчені при пошуку стихійних звалищ спираються на декілька
мозаїк, які одночасно аналізуються. Використовуються три панхроматичні
зображення, характеристики яких можуть дозволити проведення пошуку на
рівнинних

територіях

стихійних

звалищ.

Аерофотозйомку

почали

використовувати з 2005 р., після закінчення геометричних корекцій знімків.
При побудові моделі цифрового рельєфу (DEM (Digital Elevation Model))
вони не робили ортокорекції аерофотознімків. Для пошуку стихійних звалищ
також використовували основні карти: адміністративні, карти землекористування,
які перед цим проходили відповідну обробку. Видалялася зайва інформація
(надлишкова деталізація кварталів, лісів). І навпаки, посилювалися дорожня
мережа, межі лісів, лісосмуг, гідрографічні межі річок й водоймищ.
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Попередня обробка космічних знімків включала в себе геометричну
корекцію, результатом якої є збіг об’єктів з картою, та радіометричну корекцію,
щоб видалити спотворення від норми відбиття, орто-виправлення для видалення
впливу висоти зйомки.
У результаті порівняння різних методів перетворень визначено, що
оптимальний спосіб – зробити злите зображення з мульти-спектральних й
панхроматичних зображень.
Використовуються
відображаються

у

злиті

вигляді

зображення

умовних

з

кольорів

мікросупутника
таким

чином:

BJ,

які

ближчий

інфрачервоний діапазон для червоного, червона смуга для зеленого й зелена смуга
для синього, потім за допомогою гістограми ідентифікують розташування твердих
побутових відходів у камеральних умовах.
Розпізнавання знімків виконується за образом об’єктів, які включають
спектральні й часові особливості, просторові об’єкти відкритих відвалів (сміття).
Польова частина роботи виконується за допомогою польових візуальних
досліджень, у разі можливості. Камеральна частина роботи (інтерпретація) таких
об’єктів показана на діаграмах (рис.1.21).

Рис. 1.21 Цифрові криві чисел двох типових звалищ твердих побутових
відходів на відкритому повітрі
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Тверді побутові відходи, що складаються з різних складових, на відкритому
повітрі постійно відображають неоднозначні спектральні образи.
На рисунку 1.21 показано дані моделі RGB двох типових стихійних звалищ.
Цифрові числа RGB моделі можуть коливатись і не мають в одному діапазоні усіх
трьох смуг. Дані супутника BJ-1 теж не симетричні, тобто мають таку ж природу.
Як правило, ці дані мають відтінки білого та чорного кольорів чи коричневий
колір. Тон змінюється випадковим чином, а яскраві й темні тони змінюються на
симетричні та навпаки.
Якщо звалище покрите рослинністю, як правило, її можна ідентифікувати за
допомогою ближнього інфрачервоного спектра. В цьому діапазоні звалище має
особливу відбивну здатність, деякі частини мають темно-червоний колір в
залежності від періоду вегетації.
Однак розподіл червоного кольору завжди є невпорядкованим завдяки
розподілу на поверхні рослинності й не є регулярною ознакою. Якщо звалище
відходів вкрите шаром ґрунту, при розпізнаванні звалища визначаються
відтінками білого, жовтого чи блакитного кольорів. Їх типові зображення
показано на рисунку 1.22.

Рис. 1.22 Зображення деяких типових звалищ у просторі: в тому числі
форма, розмір, текстураі розташування [228]
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Звалища твердих побутових відходів не мають чітко окресленої межі з
довкіллям. До того ж вони іноді знаходяться в тіні як дерев, так і будівель та
рельєфу.
Текстура на знімку є одним з важливих факторів, яка може бути
використана для ідентифікації, бо вона містить важливу інформацію про часову
зміну складових стихійних звалищ.
Текстура звалищ твердих побутових відходів показує відношення між цим
об’єктом і довкіллям. Розподіл твердих відходів звалища залежить від багатьох
факторів як у просторі, так і у часі. Це важливий важіль для визначення факту
наявності самого звалища.
В районах міст, де щільність населення й забудови досить висока,
проводити

моніторинг

з

метою

пошуку

звалищ

проблематично.

Тому

використовувати зйомку для вирішення цієї проблеми треба тільки з великою
роздільною здатністю знімка.
Частіше за все стихійні звалища утворюються навколо міст (населених
пунктів), жилих районів, селищ у нерівностях рельєфу, таких як яруги, низовини
тощо. Як правило, вони знаходяться далеко від головних доріг, але мають досить
велику

площу.

Навесні,

коли

рослинність

покриває

частину

звалища,

ідентифікувати його стає досить проблематично.
Взимку, навпаки, звалище відрізняється від снігового покриву відтінками
жовтого та білого кольорів, ці факти потребують додаткової перевірки при
пошуку такого роду об’єктів.
Таким чином, були виявлені стихійні звалища [228] за допомогою
супутникової зйомки з BJ-1. Потім ці звалища перевіряли, уточнювали їх
координати за допомогою GPS. На карту наносилися корективи та межі звалищ,
що були виявлені. За результатами роботи з виявлення звалищ на основі
супутникових даних точність склала 90,3% в порівнянні з традиційними
польовими методами.
Отриману карту з нанесеними стихійними звалищами векторизували та
додатково нанесли адміністративний поділ, землекористування, водозбори й
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транспорт, потім використали інструментарій ГІС

та провели статистичний

аналіз з просторовою прив’язкою об’єктів.
В результаті проведення роботи було встановлено декілька крупних звалищ
твердих побутових відходів в межах Пекіну. На думку китайських авторів цей
розподіл пов'язаний з регіональним рівнем розвитку економіки в цих районах та
рівнем муніципального управління в них.
Основні види діяльності господарювання виконуються в головних районах
Пекіну: торгівля, адміністрування, лікування тощо.
Тобто створення побутових твердих відходів провокує саме ця економічна
діяльність. Однак тому, що ці райони є ключовими в області керування Пекіном, з
них організовано досить ефективний вивіз сміття, але тільки до прилеглих
територій, як правило бідніші. Крім того, захоронення твердих побутових відходів
не може вирішить цю проблему, бо їх кількість перевищує кількість звалищ
сміття [231].
Можна зробити висновок, що діяльність людини провокує забруднення
ґрунту в тих місцях, де людина з огляду на свій економічний стан, не взмозі
підтримувати природний стан ґрунту, та забруднює його.
В міських й селищних районах прилеглих до Пекіну, економіка розвивається
дуже швидко. Постійно збільшується в геометричній прогресії промисловий
потенціал, а з ним й селітебна територія й кількість населення.
Як наслідок, створення твердих побутових відходів дуже висока. Згідно
статистичному збірнику 1997 р. тверді побутові відходи, які були скинуто тільки в
районах Хайдянь и Чаоян може займати 37 % від загального обсягу.
В усіх 18 районах Пекіну й 72,7 % від загальної кількості прилеглих
територій. Як правило, на території прилеглих районів знаходяться у вигляді
кільцевих чи зональних типи звалищ. Більшість з цих відходів безпосередньо
скидають у ці річки, це дуже добре видно на знімках.
Наявність цих відходів в деяких частинах річки приводить до такого стану,
коли русла стають настільки вузькими чи взагалі заблокованими, якість води в
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них різко погіршується. В міських й селищних районах навколо Пекіну ситуація
аналогічна.
Велика кількість звалищ, якщо судити по знімках знаходиться в межах й
поблизу селищ міського типу тощо. Тверді відходи складаються в основному з
побутових відходів та невеликої частки будівельного сміття.
Звалища в основному знаходяться в північно-східних, східних, південносхідних, південних та південно-західних районах. На жаль розповсюдження
звалищ саме таким чином відповідають плану «руху на схід» в рамках п’ятирічної
програми Муніципального бюро промислових інвестицій. Основна ідея цього
плану полягала у побудові інфраструктури в промисловій зоні на південному
сході Пекіну. Промисловість й розподіл звалищ на відкритому повітрі твердих
побутових відходів пов’язані з промисловою структурою, яка, в свою чергу,
пов'язана з типом промисловості, що знаходиться в цьому районі [247, 248].
Деякі дослідники відмічають що у 2000 р. звалища мали зовсім інший вигляд,
цю роботу проводили на основі аерофотознімків.
Після порівняння результатів цієї роботи з попередніми даними було
виявлено деякі тенденції, а саме: стан стихійних звалищ твердих побутових
відходів по відношенню до оточуючого середовища поліпшився.
А швидкість утилізації твердих побутових відходів було збільшено з 80 % до
92,5 %. Внаслідок цього, кількість твердих побутових відходів, що є токсичними
не зменшилася, але значно скоротилася загальна кількість твердих відходів.
Спрогнозувати об’єм сміття, що має викидатися можна спираючись на дані
про щільність населення в даному регіоні. Ця інформація буде корисна при
плануванні управлінських рішень по твердим побутовим відходам.
Проводилися дослідження за допомогою супутника ALOS (вдосконалений
супутник спостереження суші), який запущено в 2006 році, він має три сенсори:
PRISM (Панхроматичний – для стерео карт), AVNIR-2 (Advanced видимий і
ближчий інфрачервоний радіометр типу 2), іPALSAR (з фазованими гратками Lдіапазону із синтезованою Aрerture Radar). Призма- панхроматичний датчик, який
може спостерігати за земною поверхнею з трьох напрямків, щоб створити
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цифрову модель поверхні. Його просторова здатність – 2,5 м на зйомку в надир.
AVNIR-2 – мультиспектральний оптичний датчик з просторовою здатністю 10
метрів. PALSAR – має низьку здатність близько 10 м. Для пошуку стихійних
звалищ використовувався супутник Quickbird з високою роздільною здатністю
0,61 м. Корисність використання зображень для моніторингу розміщення відходів,
які отримані з Quickbird, не викликає сумнівів.
Метою досліджень японських науковців було з'ясувати корисність і
обмеження виявлення змін стихійних звалищ за допомогою візуальної
інтерпретації зображень, отриманих з супутників.
Пошук та інтерпретація дослідження було проведено в префектурі Міягі,
(Японія). На 1 жовтня 2007 року за допомогою дистанційного зондування було
виявлено тридцять громадських звалищ. Територія дослідження обмежувалася
індустріальною зоною. Було виявлено стихійних звалищ загальною площею
800 000 м2 й об’ємом 6 412 000 м3, це на 348 400 м3 більше ніж за попередній рік.
Основні складові стихійних звалищ є відходи спалювання на заводах цієї
префектури. Інші об’єкти - офіційні полігони, наприклад Morisato Otsurusawa
також спостерігалися.
Використовувалися дані з супутників ALOS PRISM, AVNIR-2 і PALSAR й
інші. Спостереження були проведення 28 грудня 2006 р., 1 березня 2007 р., 15
листопада 2007 р., 2 липня 2008 р., 26 листопаду 2006 р., 25 грудня 2006 року і 1
березня 2007 р., 15 листопада 2007 р., 17 травня 2008 року, 2 липня 2008 р. для
AVNIR-2. Їх поляризації, спостереження надира кути були 21,5 °, 34,3 °, 41,5 °,
50,8°. Як вхідні, так і вихідні дані були розглянуті в найкоротший термін.
Очевидні зміни на поверхні землі було визначено на полігоні Ishidumori і
інтерпретовані отримані зображення PRISM. Панхроматичні зображення були
набагато більш корисними для моніторингу поверхневих змін звалищ для
візуальної інтерпретації. В процесі спостереження змінювалося відбиття в
залежності від сезону при кожному спостереженні. Дослідники припускали, що
відбиття залежить від коефіцієнту пропускання сонячного випромінення і
зенітного кута Сонця.
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Сезонні зміни рослинності вплинули на відбиття звалища поблизу міста
Morisato. Деякі зміни поверхні були відмічено на звалищі поблизу Otsurusawa, але
на інших звалищах подібних змін помічено не було (наприклад Ishidumori). Було
ускладнено визначення змін на поверхні звалищ відходів при візуальній
інтерпретації. Спотворення відбивної спроможності на погляд японських
дослідників походили від рослинності, яка частково приховувала звалище.
Звалище було розпізнано тільки завдяки наявності на його території контейнерів з
відходами, яки додатково давали тінь.
Для інтерпретації стихійних звалищ були використані дані супутника
Quickbird (як панхроматичні так й мультиспектральні набори знімків) за вересень
2006 р. кут надиру 19° й 5 червня 2003 р. з кутом надиру 23 °.
В районі дослідження впродовж цього періоду між 2005 й 2007 р. було
змінено наземні будови (добудовано декілька будинків), цей факт привів до зміни
скидання сміття за цими будівлями, внаслідок цього виникла потреба у зміні
місць ідентифікації звалищ.
Але, на жаль, повноцінної роботи з вивчення впливу стихійних звалищ на
ґрунтовий покрив, над яким вони знаходяться, не вдалося знайти в жодній з
публікацій. Хоча це досить логічний наступний крок при розвитку наукової думки
щодо цієї проблеми.
Таким чином в якості методичної складової багато хто з авторів
використовували DN (цифрові числа) кожного з каналів своїх камер, а потім
розраховували ті коефіцієнти, що були потрібні в кожній з робіт.

1.7 Організація проведення аеромоніторингу
Організаційна структура підрозділу аеромоніторингу має розраховуватись з
огляду на площу, яку потрібно обстежувати. Розглянемо, як приклад, варіант з
Харківською областю. Структура штату підрозділу буде базуватися та залежить
тільки від технічних можливостей ДКЛА. Чим більше буде тривалість польоту
ДКЛА, тим менше команд та ДКЛА потрібно для обслуговування території
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Харківської області (загальна площа якої 31,4 тис.км2). Оптимально, щоб
обстеження проводили не менше, ніж 15 команд, з огляду на дальність польоту
не менше, ніж 8 годин.
Штат команди має складатися як мінімум з двох осіб: водій-ремонтник,
оператор ДКЛА – дешифрувальник.
Розміщення на території області загонів ДКЛА має корелювати з
найбільшою кількістю ріллі та не мати залежності від адміністративного поділу
області на райони. Тобто, в разі необхідності дешифрувальник може наносити
межі адміністративних районів, але польоти ДКЛА мають здійснюватись згідно
переважаючого напрямку вітру над об’єктом дослідження.
Алгоритм обробки даних, отриманих з ДКЛА, повторює вище згадані
методичні підходи за умови дійсно потужної графічної станції або мережі цих
станцій, підключених до Інтернету.
Кількість знімків з території господарства у 1000 га має не перевищувати
100 одиниць, тобто 1 знімок на 10 га.
Розрахунок часу для створення та аналізу ортофотопланів цілком залежить
від потужності графічної станції та її продуктивності. За підрахунками автора
кінцевий результат для 1000 га має не перевищувати 1-3 хв, або не більше 17 год.
для всієї Харківської області.
Порядок надання кінцевої інформації має здійснюватися на базі розподілу
доступу на відповідному сайті (наприклад,www.ecomonitoring.org [120]).
Аналіз даних з метою: внесення добрив, аналізу рельєфу та антропогенного
навантаження.
В разі використання аерофотозйомки інших власників ДКЛА можна
зробити Інтернет –підписання обробки цих даних з наступною передачею через
Інтернет обробленого матеріалу.
Таким чином актуальність використання дистанційно керованих літальних
апаратів при діагностики ґрунту, його моніторингу є актуальним та широко
застосовується у всьому світі. Вже декілька десятиліть в якості сенсорів для
такого виду апаратів використовуються побутові фотоапарати, якість зйомки яких
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є вже доказаним фактом. Але існує проблема розробки методології використання
такого роду апаратів для вирішення широкого кола завдань ґрунтознавства.
Основні результати розділу викладено у працях: [9, 104, 106].
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ТА ОБ’ЄКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНОГО ЛІТАЛЬНОГО
АПАРАТА

2.1 Методика аерофотозйомки з дистанційно керованого літального
апарата
В

рамках

дисертаційного

дослідження

проводилось

застосування

дистанційно керованого літального апарата для вирішення таких питань: пошук та
встановлення ґрунтових контурів, пошук залежностей між ґрунтовими контурами
та агрохімічними показниками; розробка методик визначення потреб в азотних
добривах с.-г. рослин з урахуванням сортової різниці; встановлення місць
розташування стихійних звалищ та оцінки стану ґрунту під ними лабораторними
методами; оперативне виявлення ерозійних процесів на об’єктах дослідження.
Дослідження проводились за допомогою ДКЛА [128] зі встановленою
камерою (модель Pentax W60) з наступними налаштуваннями: 1/2,3" CCDматриця, 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).

Алгоритм

досліджень за допомогою ДКЛА складався з польового та камерального етапів.
2.1.1 Польовий етап
Польовий етап досліджень включав у себе підготовку ДКЛА до зльоту,
безпосередньо зйомку під час польоту та первинну обробку аерофотознімків.
Під час підготовки ДКЛА (додаток Г) 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,
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чагарників, сільськогосподарських культур вище 1 м, ліній електропередач 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 (Додаток Г), 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 шляхом обльоту 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. 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.
Після проведення аерофотозйомки проводилося зведення («зшивка»)
отриманих аерофотознімків для отримання ортофотоплану, який відображає
реальну картину стану рослинності (в т.ч. сільськогосподарської) на полі (-ях) та
розташування ґрунтових контурів.
Перевірялися декілька програмних продуктів щодо обробки знімків [145,
148, 158, 208, 210, 211, 220, 221, 243]. А обробка знімків проводилася в обраному
програмному забезпеченні «Agisoft Photoscan» [143] за таким алгоритмом:
1. Відбір аерофотознімків (АЗ) для створення ортофотоплану за основним
критерієм–вісь фотографування. Якщо вісь мала кут більше 100, тоді АЗ був у
процесі обробки відхилений через те, що модель Брауна некоректно відтворює у
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ортофотоплані подібні АЗ. Приклад вибору наведено на рис. 2.1. При створенні
ортофотоплану для вирішення питань щодо азотного живлення на полі (-ях),
аерофотозйомка

відрізнялась

від

іншої

зйомки

переміщенням

сенсора

(аерофотоапарата) над площею поля. Для отримання планових знімків (вісь
апарата коливається від 0 до 2) на всій площі поля сенсор (фотоапарат)
переміщувався як спіраль у центрі поля, поступово підвищуючись, а потім
знижуючись до приземлення [112].
В разі неможливості переміщення сенсору у вигляді спіралі над центром
поля, із-за погіршення погодних умов або появи хмарності маршрут ДКЛА
змінювався. В цьому разі маршрут виглядав як паралельні маршрути вздовж
об’єкта з перекриттям знімків.

Рис. 2.1 Оглядовий фрагмент переліку зображень, (зірочками відмічено АЗ,
які відхилено для побудови ортофотоплану).
2. Обрані аерофотознімки формували у блок (серію знімків). Якщо знімків
було більше ніж 300 одиниць, тоді обробку виконували послідовно блок за
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блоком, не перевантажуючи ПЕОМ. Після вибору та систематизації проводили
безпосередньо «вирівнювання фотографій». Потреба у вирівнюванні виникає
через необхідність видалення аберацій самого об’єктива аерофотоапарата
(рис. 2.2).
У випадку, коли АЗ проводилося за умов суцільної або часткової хмарності,
проводилося підсилювання контрасту за допомогою ПО ErdasImage [163].

Рис. 2.2 Початок вирівнювання отриманих знімків поля
3. Після вирівнювання отримували первинну схему, з урахуванням
напрямків зйомки аерофотоапарата. Важливо, щоб отримані знімки перетиналися,
тобто мали загальні точки (пікселі) на двох сусідніх знімках (рис. 2.3). У випадку
коли сортирування знімків призвело до того, шо обрані знімки не перетинаються,
процедуру повторюють ще раз з метою зменшення відкинутих знімків та
отримання перетину сусідних знімків. Якщо не вдалося політ ДКЛА повторюють
знову.
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Рис. 2.3 Первинна схема побудови ортофотоплану
Примітка. Прямокутниками показано напрямки зйомки фотоапарата.

Первинну схему розробники програмного забезпечення «Agisoft Photoscan»
називають хмарою точок. З цієї хмари починається побудова, створення
ортофотоплану (рис.2.4). В процесі побудови хмари точок важливим кроком є
видалення точок, які не знаходяться у площині будови ортофотоплану.
Помічено, що при побудові ортофотоплану ці точки призводять або до
спотворення ортофотоплану, або до неможливості його створення, особливо це
важливо при створенні картосхем ґрунтових контурів. Або будь-яких інших
картосхем де існує потреба у підрахунках площ та довжин об’єктів, що
досліджуються.
У діалоговому вікні існує можливість видалення цих точок, шляхом
видалення піктограм відповідних знімків в цьому ж діалоговому вікні.
Рекомендується видаляти ці точки додержуючись послідовності: одне видалення
точки – одне перегрупування хмари точок. Таким чином можна дотримуватися
оптимального балансу побудови ортофотоплану.
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Рис. 2.4 Перетворення хмари точок в ортофотоплан
4. Після побудови моделі в меню обиралася послідовність «Обробка» «Побудова текстури» за наступних умов: режим параметризації: адаптивний
ортофото, обирався режим змішування: мозаїка, ширина та висота атласу: 2048
(пікселів). У результаті отримували ортофотоплан об’єкта дослідження.
2.1.2 Камеральний етап
Камеральний

етап

включав

у

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.
2.1.2.1 Аналіз каналів моделі RGB для ортофотопланів та окремих
аерофотознімків
Алгоритм аналізу каналів моделі RGB відтворював послідовно стадії
отримання

результату

аналізу

рослинності

на

основі

аерофотозйомки.

Використання програмного забезпечення (ПО) ErdasImage 9.1 дозволяло отримати
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оброблений ортофотоплан об’єкта дослідження [89, 93, 111]. Після завантаження
зображення в середовище ErdasImage виконувалася наступна послідовність
обробки зображення (рис.2.5)

Рис. 2.5 Послідовність виконання обробки зображення в ErdasImage
1. На

першому

етапі

проводили

обробку

RGB

в

Erdas

Image.

Використовувалася послідовність: 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.
2. 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 середньовідносний коефіцієнт відображення), який дозволяв отримати
середньозважений коефіцієнт відображення усіх трьох каналів зображення (рис. 2.6).
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Рис. 2.6 Меню аналізу відносного середнього коефіцієнта відображення (на
базі всіх каналів знімка)
Оброблений таким чином ортофотоплан дозволяв проводити операції з
аналізу з метою отримання цифрових значень кожного каналу для подальшої
математичної обробки. На рисунку 2.7 показано знімок (ліворуч до обробки,
праворуч – після неї) тестового полігону Чугуївського району Харківській області
ДП ДГ «Граківське» (дата зйомки: 05.05.2015 р.).

Рис. 2.7 Приклад знімка до обробки (ліворуч) та після обробки (праворуч)
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Знімок відображає стан досліду з різними дозами внесення азотних добрив,
які

розділено

спеціальною

межею

горизонтальних

прямокутників

для

ідентифікації різної кількості азотних добрив в досліді.
Знімок, який розташовано праворуч, посилений після обробки, що дозволяє
наочно

відрізнити

відсутність

культури

(озимої

пшениці),

які

чітко

відокремлюються (праворуч сторона кожного зі знімків) та може математично
оброблятися за допомогою інструментарію в ПО ErdasImage.
3. Для отримання цифрових чисел (DN) зі знімка, обиралося в меню
ProfileTabular Data меню Statistics, де наведено 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.2.8): отримання статистичної похибки, загальної величини вибірки, загальну
кількість значень у 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.

Рис. 2.8 Розрахунок статистичних даних каналу R на знімку
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4. 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).
Зазвичай такі графіки застосовуються при експериментальному дослідженні
залежності відгуку від відносного вмісту трьох компонент.
Методичний підхід, який розробили Ш.М. Дейвіс, Д.М. Ландгребе,
Т.Л. Філліпс [25], що засновано на спектральних відкликах вимірювань
природних об’єктів [14], був використаний за базис. За їх підходом було створено
власний методичний підхід з використанням усіх трьох каналів моделі RGB,
графічний вигляд якого представлено у вигляді тривимірних (тернарних)
графіків.
Математичний

аналіз

сільськогосподарських

тернарних

графіків

для

визначення

груп

культур проводився на аерофотознімках. У кожній з

вершин трикутника знаходиться окремий канал моделі RGB (рис. 2.9).

Рис. 2.9 Приклад тернарного графіка каналів моделі RGB
Відклики, які зображено на дво-, або тривімирному графіку впродовж
вегетації, та залежно від факторів впливу (географічної широти, сорту рослин)
формують групу сільськогосподарської культури або тип ґрунту.
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За таким підходом проаналізовано розташування стихійних звалищ та лісові
насадження на ґрунтах з метою їх тематичного аналізу та побудовано
картографічні проєкти на їх базі.
2.1.2.2 Картографічні роботи
Методичний підхід побудови картосхем на основі ортофотопланів.
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 фізико-хімічних показників ґрунту з використанням ГІС-технологій,
побудовано карту ґрунтів дослідних майданчиків та агрохімічні картосхеми [73,
94, 122, 123].
Один з варіантів прив’язки «зшитих» аерофотознімків показано нижче. Він
починався з відкриття відповідного програмного забезпечення, а саме:
GoogleEarth. Після відкриття цього програмного пакета обиралося меню
«Накласти зображення» («Наложить изображение»), як показано на рис. 2.10.

Рис. 2.10 Початковий крок накладення аерофотознімка
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Після цього обирався необхідний аерофотознімок та за допомогою
інструментарію розміщувався у потрібному місці на карті та приводився до
необхідного масштабу. Цей крок треба розпочинати з змінювання масштабу
аерофотознімку, а потім з розташування кутових точок, в інших випадках може
бути спотворення (рис. 2.11).

Рис. 2.11 Аерофотознімок, накладений на космічну зйомку
Після накладення знімка наближалися кути цього знімка так близько
(зробити максимальний масштаб), як можливо, та створювалися позначки для
координат (рис. 2.12).
Цей крок повторювався для всіх інших кутів аерофотознімка та зберігалися
всі географічні координати (широта, довгота), для подальшого використання при
прив’язці в програмному пакеті MapInfo [41, 61, 62, 71].
В результаті аналізу просторового розташування даних їх обробка
проводилася наступним чином: з точкових об'єктів (місць відбору зразків,
закладення розрізів, прикопок) була побудована картосхема вже майданних
об'єктів, після цього був накладений картографічний шар площинних об'єктів
(полів) за допомогою інструментарію ГІС. У результаті одержано основу для
сполучення інформації з об'єктів із загальним площинним знаменником.
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Для підсумкового сполучення інформації необхідно трасирувати майданний
розподіл отриманої інформації на поля.

Рис. 2.12 Кутові географічні координати аерофотознімка.
У випадку, якщо на території поля ареал поширення тематичної інформації
однаковий, тоді у відповідний шар заносилося тільки одне значення.
Створення картографічних проектів на базі аерофотозйомки доволі
наукоємна частина важливої складової, що передує кінцевому результату, та
складається з доволі різноспрямованих напрямків. Нижче показано етапи
створення

картографічних

проектів

(ґрунтових

картосхем)

та

декілька

допоміжних етапів, без яких неможливо отримати якісну ґрунтову картосхему.
Перш за все, треба зупинитись на базових принципах побудови ґрунтових
картосхем. Побудова картосхеми починається тільки після коректної географічної
прив’язки до сучасних географічних координат (або датумів), під якими
розуміється їх використання сучасними ГІС пакетами, гармонізація цих датумів з
всесвітніми географічними системами тощо (наприклад, WGS 84, Pulkovo 42).
На даному етапі постає складне завдання у виборі датуму, з одного боку
міжнародна прийнята система WGS 84, з іншого Pulkovo 42 – стара система
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СРСР, на базі якої побудовано та постійно оновлюються протягом декількох
десятиліть ґрунтові карти та картосхеми.
Складність цього завдання обумовлюється такими основними факторами: з
однієї сторони, необхідне оперативне впровадження в геодезичне виробництво
нової високоточної системи відліку, що забезпечить ефективне використання
супутникових радіонавігаційних систем та європейську інтеграцію з питань
геопросторового представлення інформації; з іншої сторони, в новій структурі
системи відліку повинна бути максимально врахована можливість використання
існуючої Державної геодезичної мережі, на створення якої були затрачені великі
фінансові

і

трудові

ресурси

країни

і

яка

є

математичною

основою

загальнодержавного картографування території України.
Для території України, як основну координатну систему для відображення
геопросторової інформації, державою пропонується використати Державну
геодезичну референтну систему координат УСК-2000, для населених пунктів
рекомендується використання місцевих систем координат, які утворені від
системи УСК-2000, але в останні роки держава змінила цей напрям у бік
використання міжнародної системи навігації на базі WGS 84. Автором в роботі
було використано міжнародну систему WGS 84 [64, 122, 123].
Після обрання системи геодезичних параметрів, наступним кроком
побудови картосхем було створення картосхеми-гіпотези. Перед початком
звичайно обирають вихідний матеріал для створення картосхеми, у нашому
випадку це був або ортофотоплан, або АЗ. Але цей підхід також може бути
застосований й при використанні інших вихідних матеріалів.
Як правило, такого роду карти створюють на базі картографічного
матеріалу, який було в змозі використано. Тому карти-гіпотези створюють або на
картах генштабу 1: 100 000, планах землекористування 1:25 000, або на основі
аерофотознімків якомога більшої деталізації, як в нашому випадку.
Цій тенденції сприяє появність умовно безкоштовних архівних знімків, як
правило, закордонних супутників, а також, безкоштовне програмне забезпечення
(наприклад SASPlanet). Таким чином, базовий принцип коректності географічної
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прив’язки

ґрунтових

картосхем

досягається

як

за

допомогою

архівних

картографічних матеріалів, даних дистанційного зондування, так й відповідного
програмного забезпечення.
Після того, як отримано ортофотоплан для подальшого нанесення на нього
ґрунтових контурів, треба провести його уточнення. Для цього проводили
наземну експедицію. Впродовж виконання експедиційних завдань карту
уточнюють й наносять оновлені дані або на паперові планшети, а потім на
електронний носій, або одразу на електронну карту.
В процесі оновлення

електронної версії ґрунтової картосхеми треба

враховувати наступні особливості нанесення електронних контурів. При
нанесенні контуру, який має загальну межу з наступним контуром, треба зробити
нанесення таким чином, щоб у обох контурів були однакові маркери (рис.2.13.)

Рис. 2.13 Нанесення ґрунтових контурів маркерами (верхня частина рисунку
– не вірно, нижня частина – вірно)
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Якщо цього не зробити ґрунтовий контур буде мати спотворені площу та
довжину.
Створення

оригінальних

умовних

позначень

ґрунтових

картосхем.

Наступною особливістю побудови ґрунтових картосхем є створення оригінальних
умовних позначень. Створення оригінальних умовних позначень важлива
науково-практична задача, тому що на сьогодні використовується програмне
забезпечення зарубіжних виробників, в якому дотепер не зроблено бібліотеки
відповідних умовних позначень, а першоджерела ґрунтових карт, це, як правило,
архівні радянських часів, з власними умовними позначеннями, яких не має в
жодних картографічних програмних пакетах. Тому до тих пір поки не розроблені
власні

вітчизняні

бібліотеки

умовних

позначень,

автором

пропонується

використовувати умовні позначення, які можна створити на основі бази даних
ґрунтових контурів у програмному забезпеченні Mapinfo.
Для вирішення цієї задачі було створено дві колонки в базі даних,
наприклад: «Name_soil», «Type_soil». Де «Name_soil» (тип даних колонки
Character) – назва ґрунту за системою радянських часів. «Type_soil» (тип даних
Integer) - модифіковані для показу на ґрунтовій карті шифри ґрунтових контурів
(рис.2.14).

Рис. 2.14 Шифри ґрунтових контурів в базі даних
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Для цього тип даних змінено на Integer, в цьому випадку Mapinfo зможе
провести систематизацію ґрунтових контурів й присвоїти кожному свій
унікальний шифр. Для того, щоб показати умовні позначення радянської системи,
для цього використаємо «Name_soil» с записами в базі даних (рис.2.15).

Рис 2.15 Результати систематизації за кольором
В основі цього методичного підходу лежить перероблений підхід до
традиційного картографування с пошаровою генералізацією й проведення
площинних вимірювань ґрунтів, їх меж. Цей процес звичайно скорочує час на
проведення

дослідження

й

підвищує

якість

картографічного

матеріалу.

Традиційно, при створенні ґрунтових картосхем виявляють взаємозв’язки між
ґрунтом й умовами ґрунтоутворення, потім дешифрують аеро- й космічні знімки.
Ми вважаємо, що під час проведення такого роду досліджень потрібно
базуватись на більш досконалому методичному підході. Починати проведення
дослідження потрібно з великомасштабної аерофотозйомки в певний період часу,
коли рослинність не починала своєї вегетації, в південних районах України:
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лютий – березень; центральна частина та північ: березень – квітень. На основі цієї
зйомки створювати електронні фотоплани та ортофотоплани. Наступним кроком
створити карту-гіпотезу, яку уточнюють, у разі потрібності, мережею ключових
майданчиків.
Визначення ґрунтових контурів на карті-гіпотезі, визначення об’єктів, що
вивчаються (ґрунти або сільськогосподарські рослини) за зображенням на знімках
– це процес дешифрування знімків. На знімках головним чином фіксують
рослинність, її стан, періоди вегетації й дотичним чином рельєф. Потім ці контури
використовують як основу (підкладинку) в геоінформаційній системі.
Відомо, що є ґрунти, які

не потребують дешифрування з залученням

дотичних признаків. Мова йде про заплавні та болотні ґрунти, солончаки, солонці,
солоді, піски. Інші ґрунти дешифрують за загальними контурамами на знімку, за
текстурою, розміром контуру, тоном чи кольором. Після дешифрування
виконується ідентифікація контурів, чи є співпадіння або перетин, й тільки після
цього складається карта гіпотеза. Вище згаданий авторський метод не потребує
виконання цих кроків, бо вони передують створенню карти гіпотези.
Створення польової карти-гіпотези проводять на базі дешифровочних ознак
ґрунтових виділів, які присутні на території об’єкту, що досліджується. Вона
створюються наприкінці польових та камеральних робіт. В разі потреби на
ключових ділянках закладають мережу розрізів для перевірки достовірності
встановлених дешифровальних ознак та створюють авторський оригінал
ґрунтової картосхеми. Таким чином створюють ґрунтову карту району
дослідження
Таким чином, було одержано суміщену достовірну інформацію, яку можна
аналізувати на більш якісному рівні. При побудові картосхем ґрунтовоагрохімічного стану земель доволі часто виникала потреба у створенні
тематичних картосхем, які дозволяють поліпшити візуалізацію цифрових моделей
та проводити їх аналіз.
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Тематичні картосхеми традиційно використовують для більш зрозумілого та
доступного подання специфічної інформації за різними спрямуваннями (розподіл
макро-, мікроелементів на полі, мікрорельєф, розташування функціональних
ділянок тощо). Для вирішення побудови тематичних картосхем з використанням
АЗ в якості вихідного матеріалу, потрібно застосовувати методичні підходи з
використанням різного типу інтерполяторів та спеціальні «надбудови», або
«skrypt» в програмному забезпеченні Mapinfo.
Нижче надано детальний опис побудови такого роду картосхем, в якості
прикладу використано тематичну картосхему визначення мікрорельєфу на полі з
використанням АЗ чи вихідної карти.
Перед початком роботи с АЗ чи ортофотопланом, як показано вище,
проводять присвоєння географічних координат, після цього приступають до
побудови тематичної картосхеми шляхом векторизації об’єктів вихідного
матеріалу.
Проводять

векторизацію

на

основі

раніш

визначених

кольорових

відмінностей, тонів, напівтонів на АЗ або карти. На матеріалах, які в основі мають
планшети різного масштабу використовують ізолінії, за допомогою яких показано
рельєф.
Відомо, що найбільш прийнятним для аналізу є візуалізація гіпсометрії
ґрунтів в тривимірному режимі [121].
Тому, для будови тривимірного зображення мікрорельєфу, використовуючи
растрове зображення поверхні пошарово векторизують ізолінії та точки
тріангуляції рельєфу.
Після цього отримуємо векторну електронну картосхему, яка складається з
ізоліній і точок тріангуляції, які показані хрестиками на рис. 2.16. У базі даних
занесена висота над рівнем моря, в стандартному стовпці - ID. Тип даних Integer.
Після того, як побудована векторна карта приступають до побудови
тривимірної моделі рельєфу. Важливо провести перетворення отриманих
векторних ліній та поліліній в точки (або point).
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Рис. 2.16 Векторна карта ізоліній, цифрами показана висота над рівнем моря
Для цього виконують наступні кроки. Використовують відповідне меню в
надбудові Vertical Mapper та обирають позицію в меню Create Grid (створення
«поверхні»), потім обирають на Poly-to-Point (перетворити полілініі в точки)
(рис.2.17).

Рис. 2.17 Послідовність дій для перетворення поліліний в точки
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Цей крок потрібен для побудови поля точок з відповідними координатами:
XYZ. Якщо все зроблено вірно, з'явиться інформаційне меню з інформацією про
створені точки (рис.2.18).

Рис.2.18 Інформаційне меню на основі створених точок (на рисунку їх
кількість дорівнює 4511)
В результаті перетвореної векторної карти ми отримали векторний шар з
точками, в кожній з яких є значення з висотою над рівнем моря.
Наступним кроком є вибір методу інтерполяції (рис.2.19, 2.20) .

Рис.2.19 Вибір методу інтерполяції
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Вибір інтерполяцій для застосування в кожному випадку розподілу даних
повинен базуватися на рекомендаціях розробників програмного забезпечення, це
важливо

бо

можна

отримати

абсолютно

різні

результати

застосування

інтерполяцій при однаковому вихідному матеріалу.
У нашому випадку нами був обраний метод інтерполяції - тріангуляція із
згладжуванням, як найбільш близький до моделі рельєфу (рис.2.20).

Рис. 2.20 Метод інтерполяції – тріангуляція зі згладжуванням
Наступним кроком обирають векторний шар точок для моделювання моделі
рельєфу і колонку в базі даних для завдання осі Z, висоти над рівнем моря
(рис.2.21).

Рис. 2.21 Вибір таблиці (векторної карти) и колонки для завдання висоти
над рівнем моря
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У нашому випадку в ролі таблиці виступає векторна карта, на рис. 2.21
relief_50_000_ptp., а висоту задаємо колонкою - ID. Координати Х,Y також можна
задавати, на рис.2.21 вони не активні, оскільки немає колонок з їх координатами,
у позиції «Enter data description» - можна вводити опис створюваного шару. Якщо
в базі присутні нульові значення, необхідно поставити прапорець в позиції –
«Ignore records containing zero» (Ігнорувати нульові значення). Необхідним
атрибутом є також установка одиниць виміру (на рис.2.21 - User Defined (визначає
користувач). Після цього необхідно натискувати кнопку Далі - Next.
Наступна операція - створення растрового файлу: *.tri. Програма запитає які
значення при побудові використовувати в растровій карті. На рис. 2.22 вибір на
позиції середнього значення (Average Value) з бази даних. Також можна вибрати
наступні варіанти: мінімальне, середнє, максимальне значення, значення медіани,
середнє від максимального і мінімальне, суму значень. Перелік варіантів
ідентичний з варіантами висвітлено на рис.2.22, зверху вниз.

Рис. 2.22 Вибір варіантів створення растрового зображення
Наступним

кроком

необхідно

обрати

варіанти

показу

растрового

зображення, розмір чарунки, експоненту і вибрати шлях збереження нового файлу
зображення (рис.2.23).
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Рис. 2.23 Вибір варіантів показу растрового зображення
Після цього натискуємо на кнопку Кінець (Finish) і закінчуємо побудову
растрового зображення (рис.2.24).

Рис. 2.24 Побудоване растрове зображення (червоний квадрат на рисунку)
Побудоване зображення необхідно розфарбувати за допомогою кнопки
«Colour». Натиснення цієї кнопки викликає меню вибору інтервалів фарбування
зображення (рис.2.25). У меню «Grid Colour Tool» (Кольоровий інструмент
«поверхня»). Необхідно додати на гістограмі рисунка бігунки (на рисунку 2.25
знов доданий бігунок знаходиться під гістограмою й має колір).

105

Рис.2.25 Додавання «бігунків» на гістограмі зображення
Додавання «бігунків» - подвійне клацання лівою клавішею маніпулятора
(«миші») по лінії на якій вони знаходяться. Кольори міняються по розсуду
користувача залежно від цілей проекту. Кольори міняються подвійним клацанням
лівою клавішею маніпулятора на колірній схемі (Colour scheme list), які
представлені у вигляді кольорових квадратиків.
На рис.2.26

показана вихідна колірна схема растрового зображення, яку

можна редагувати і виправляти.

Рис. 2.26 Готова колірна схема забарвлення растрового зображення
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У результаті растрова карта набуде наступного вигляду двовимірного виду
(рис.2.27).

Рис.2.27 Нумерічне (з розширенням *.grd) растрове зображення поверхні
На основі отриманого двомірного растрового зображення будується
тривимірна модель рельєфу. У меню Grid Manager натискуємо кнопку Grid View і
вибираємо позицію Run 3D Viewer, та проводяться налаштування тривимірного
зображення (рис.2.28).

Рис.2.28 Тривимірне зображення мікрорельєфу на полі

107

У результаті застосування універсального запропонованого методичного
підходу отримуємо тривимірне зображення рельєфу, яке можна використовувати
як при аналізі, так й при побудові тривимірних картографічних зображень.
Використання інтерполяцій. У процесі побудови ґрунтових картосхем,
цифрових моделей рельєфу доволі часто виникає потреба у побудові тривимірної
моделі рельєфу, що дозволяє поліпшити візуалізацію цифрових моделей та
проводити їх аналіз, вирішувати питання локалізації нерівностей на полі, тобто
уточнювати мікрорельєф поля (наприклад степових блюдець). Модуль Vertical
Mapper програмного забезпечення Mapinfo призначений для побудови дво- та
тривимірних моделей природних явищ, процесів та їх подальшу візуалізацію та
аналіз [121].
Процес інтерполяції дозволяє розрахувати значення в «поверхні», який
використовує математичний апарат, користуючись даними, які взяті з бази даних.
Нові значення розраховуються на основі існуючих даних, які просторо
розташовані на «поверхні» по принципу «заповнення пропущених значень» між
існуючими точками, або відомими значеннями. При такому виді розрахунку може
бути використано інтерполяції значень в «поверхні». Таке рішення має не досить
достовірну основу тому що залежить від даних на основі яких він буде
проводитися.
Тому застосувавши новий варіант інтерполяції можна буде спостерігати нову
«поверхню» на базі тих самих даних.
Щоб полегшити вибір варіанту інтерполяції, які будуть застосовуватися в
тому чи іншому випадку нижче наведено перелік, який допоможе при виборі
оптимального типу інтерполяції.
Типи інтерполяцій, які можна використовуються для вирішення задач
ґрунтознавства під час побудови картографічних проектів модуля Vertical mapper
(Mapinfo).
Тріангуляція з згладжуванням (TIN) Triangulation with Smoothing. Дані які
використовуються об’єднуються в сітку з ліній, які створюють сітку з
багатокутників (чи трикутників), які названі Нерегулярною Тріангуляційною
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Сіткою (TIN). Ця сітка представлена оригінальною розрахованою поверхнею.
Нові значення в цьому типі поверхні розраховуються згідно значень найближчих
точок, які відомі.
Зворотне дистанційне середнє (IDW) Inverse Distance Weighting. Вихідні дані,
які знаходяться в визначеному користувачем радіусі потрапляють у вузол нової
поверхні у виді середнього математичного зваженого між найближчими точками,
які потрапили в цей радіус.
Звичайна інтерполяція (проста й удосконалена) Natural Neighbour (simple and
advanced). Поверхня ( або «хмара точок») звичайної інтерполяції будується на базі
(діаграм Вороного) й використовує оригінальні вихідні дані. Створюється
поверхня з розрахунку впливу кожного значення в точці й використовується у
вузлі новоствореної поверхні.
Звичайна інтерполяція (проста): складається з двох кроків виконання процесу
інтерполяції. Практично всі перемінні виконані у вигляді вихідних значень й
полегшують роботу користувача у розподіленні точок.
Удосконалена: надає доступ до більш повної консолі керування процесом
звичайної інтерполяції (таких як, уточнене корегування поверхні, яка створена з
точкового файлу).
Прямокутна Rectangular (Bilinear) - Вихідні дані з’єднуються в сітку з ліній
створює прямокутники. Нові значення поверхні розраховуються з використанням
нахилу (тобто нахилу подвійного набору ліній (поліліній), які формуються з
найближчих точок.
Інтерполяція Криггинга (Kriging). Метод геостатичного процесу інтерполяції,
який включає два параметра: відстань й градус зміни між відомими точками. Між
ними розраховується значення у вузлі поверхні в невідомому просторі. Графічні
інструменти даної інтерполяції допомагають зрозуміти напрям зміни даних
моделі (тобто північ-південь, схід-захід).
Точкова користувача (Custom Point Estimation). Значення вузлів поверхні
розраховуються на основі встановлених користувачем математичних операторів,
використавши дані точок, які знайдені в заданому радіусі навколо кожної точки.
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Математичні оператори включають: підсумовування, мінімальне значення,
максимальне значення, середнє значення й медіану.
Вибір типу інтерполяції. Доволі часто перед побудовою поверхні важко
визначитися з вибором методу інтерполяції. Результат побудови не відображає
реальної ситуації, й як наслідок, не задовольняє користувача. Тому, перед тим, як
приступати до побудови поверхні необхідно вирішити наступне питання. Що
необхідно отримати в результаті побудови поверхні? Деякі інтерполяції можуть
автоматично застосовуватися в залежності від мети побудови поверхні.
В табл. 2.1 наведені подібні випадки застосування інтерполяцій.
Таблиця 2.1
Варіанти застосування методів інтерполяції
Результат
застосування

Тип інтерполяції, що застосовується

інтерполяції
Цифрова

Тріангуляція з згладжуванням (TIN) Triangulation with

модель

Smoothing, Звичайна інтерполяція (Natural Neighbour)

рельєфу
Розподіл

Зворотне дистанційне середнє (IDW) Inverse Distance

макро- та

Weighting, Інтерполяція Криггинга (Kriging)

мікроелементів
на полі
Міграція

Звичайна інтерполяція (Natural Neighbour), Зворотне

хімічних

дистанційне середнє (IDW) Inverse Distance Weighting,

елементів

Інтерполяція Криггинга (Kriging)

Розподіл

Звичайна інтерполяція (Natural Neighbour)

важких
елементів
Після обрання типу інтерполяції виникає питання кінцевої точності
картографічного проекту, від якого залежить якість кінцевого матеріалу.
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Різні інтерполяції по різному працюють з вихідними даними. Деякі дослідники
припускають, що точкові дані з бази даних вже достовірні, а інші ні. Це питання, на
думку автора, носить дискусійний характер і може бути достовірно перевірено
інструментальними методами в польових умовах. Але, для допомоги при прийнятті
рішень в процесі побудові картосхем, слід привести вихідні можливості кожної
інтерполяції за точністю. Від точності вихідних даних також залежить вибір
інтерполяції (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Вибір інтерполяції за різної точності даних
Точність вихідних
даних
Точні
Не точні або не
достатньо точні

Можливий варіант інтерполяції
Тріангуляція з згладжуванням (TIN) Triangulation with
Smoothing, Звичайна інтерполяція (Natural Neighbour),
Прямокутна Rectangular (Bilinear)
Зворотне дистанційне середнє (IDW) Inverse Distance
Weighting, Інтерполяція Криггинга (Kriging)

Не менш важливим кроком перед проведенням інтерполяції, існує потреба
врахуванні просторового розподілу вихідних точок, або, встановленне візуального
розподілу точок на вихідній поверхні, перед початком інтерполяції.
Деякі інтерполяції «виробляють» більш точні поверхні, коли розподіл точок
має випадковий чи хаотичний характер, інші коли точки розподілені регулярно
(табл.2.3.)
Таблиця 2.3
Види точкового розподілу
Вид точкового
розподілення

Можливий процес інтерполяції
Більшість
інтерполяцій
працює
з
випадково
розподіленими точковими даними.
Можливі інтерполяції для застосування:
Звичайна
інтерполяція
(Natural
Neighbour),
Тріангуляція з згладжуванням (TIN) Triangulation with
Smoothing, Зворотне дистанційне середнє (IDW) Inverse
Distance Weighting, Інтерполяція Криггинга (Kriging).
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Продовж. табл.2.3
Вид точкового
розподілення

Можливий процес інтерполяції
Високо згруповані дані, як правило, створюють
проблеми для користувача. Можливі інтерполяції для
застосування:
Звичайна інтерполяція (Natural
Neighbour), Зворотне дистанційне середнє (IDW)
Inverse Distance Weighting, Інтерполяція Криггинга
(Kriging), Тріангуляція з згладжуванням (TIN)
Triangulation with Smoothing.
Ґратчастий вид даних може бути отримано тільки з
просторово точного зразка. Можливі інтерполяції для
застосування: Прямокутна Rectangular (Bilinear),
Звичайна інтерполяція (Natural Neighbour),
Інтерполяція Криггинга (Kriging).

Цей тип лінійної поверхні отримується шляхом
аерофотозйомки.
Можливі інтерполяції для
застосування: Зворотне дистанційне середнє (IDW)
Inverse Distance Weighting, Звичайна інтерполяція
(Natural Neighbour), Інтерполяція Криггинга (Kriging).

Цей тип просторового розподілу отримується, коли
зразки даних розподіляються вздовж доріг. Можливі
інтерполяції
для
застосування:
Звичайна
інтерполяція (Natural Neighbour), Інтерполяція
Криггинга (Kriging)

Також існують лімітуючі фактори, які впливають на швидкість інтерполяції,
цей важливий фактор впливає на швидкість отримання вихідного матеріалу
великих за площею проектів. Наприклад під час проведення повторного
великомасштабного обстеження земельного фонду України.
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То, які фактори можуть обмежувати швидкість інтерполяційного процесу?
Менший вузол на поверхні, або більша кількість точок все це забирає більше часу
на

розрахунки.

Причому

деякі

інтерполяції

швидші

за

інших

(табл.2.4).
Таблиця 2.4
Обмежуючі фактори швидкості інтерполяцій
Тип інтерполяції

Швидкість

Обмежуючий фактори

Тріангуляція з згладжуванням (TIN)

Швидкісна Немає

Triangulation with Smoothing
Зворотне дистанційне середнє (IDW)

Швидкісна Пошук й візуалізація
розміру радіуса

Inverse Distance Weighting
Прямокутна Rectangular (Bilinear)

Дуже

Пошук розміру радіуса

швидкісна
Звичайна інтерполяція (Natural

Повільна

Розподіл точок

Повільна

Числа и напрям аналізу

Neighbour)
Інтерполяція Криггинга (Kriging)

Спираючись на фактичні дані таблиць, що отримані з інструкцій користувача
та

підтверджені

експериментальним

шляхом

впродовж

декількох

років

досліджень треба визначити, що для картографічних проектів на основі
аерофотозйомки найбільш прийнятні TIN та IDW інтерполяції. Наведені вище
положення дають можливість вірного вибору необхідного для аналізу типу
інтерполяцій.

Вище

згадані

положення

мають

високий

ступінь

репрезентативності, який спирається на дані інструментального аналізу та
польової перевірки.
2.1.2.3

Систематизація

аерофотознімків.

Картографічна

база

аерофотознімків з ДКЛА в мережі Інтернет
Для систематизації отриманих АЗ за географічним та часовим принципом
була створена відповідна база даних. Логічно, що для виконання завдання
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мультиоперабельності та оперативності база даних має бути гнучкою та
доступною, 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.
Ієрархія картографічної бази даних має наступний загальний вигляд:
- головна сторінка (інтерактивне графічне зображення України);
- інтерактивні карти областей України (на теперішній час активні: Київська,
Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Херсонська області).
Після завантаження інтерактивної карти області візуальна частина бази даних
демонструє місця, або їх сукупності, де проводилися польоти ДКЛА. Перехід від
одного АЗ до іншого проводився через вибір на площі карти відповідного місця
польотів (червоне коло), або через пошуковий рядок (рис.2.29).

Рис. 2.29 Інтерактивна підсторінка картографічної бази даних (на прикладі
Київської області)
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Після переходу користувач може обирати наступну підсторінку на рівні
адміністративних районів. Підсторінка складається з таблиці, яка містить три
колонки. Перша колонка – фото АЗ, друга характеристики АЗ та його опис.
Супутня інформація АЗ містить географічні назву місця польотів та географічні
координати, а опис АЗ містить більш детальну інформацію про об’єкти, над
якими проводилися польоти ДКЛА (рис. 2.30).

Рис. 2.30 Інтерактивна підсторінка адміністративного району (на прикладі
Васильківського району Київській області)

Передбачено можливість перегляду властивостей кожного знімка (за
допомогою правої клавіші миші (рис.2.31) або лівої – якщо треба переглянути на
весь екран (рис.2.32).
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Рис. 2.31 Властивості аерофотознімка IMGP3696.jpg

Рис. 2.32 Перегляд аерофотознімка IMGP3696.jpg з бази даних
2.1.3 Відбирання зразків та лабораторні дослідження
Для перевірки даних аерофотозйомки з ДКЛА проводилися відбори зразків
ґрунту та рослинності з подальшими лабораторними дослідженнями.
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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 [29].
У ґрунтових розрізах зразки відбирались по всьому профілю до
ґрунтотворної породи. Глибина відбирання проб визначалась з урахуванням меж
генетичних горизонтів ґрунту з шару товщиною 10 см в їх середній частині. Якщо
грубизна генетичного горизонту перевищувала 30 см, проби відбирались з не
менш ніж двох рівномірно розподілених на вертикальному розрізі горизонту
глибин. З порушених шарів ґрунту та кротовин відбирання ґрунтових проб не
здійснювалось. З кожного розрізу та прикопки було відібрано змішані ґрунтові
зразки з кожного генетичного горизонту з урахуванням меж генетичних
горизонтів (в розрізах) та по глибинах 0 – 30; 30 – 60 см у прикопках.
Точка відбирання проб прив’язувалась у системі географічних координат за
допомогою

прилада

супутникового

геопозиціювання,

використовувався

картографічний датум WGS 84 з десятинним представленням географічних
координат.
Аналізування

проб

ґрунтів

і

рослин

виконували

в

лабораторії

інструментальних методів досліджень ґрунтів (свідоцтво відповідності системи
вимірювання вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0105/2017 чинне до 31 липня
2020 р.).
Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом
Мачигіна згідно з ДСТУ 4114-2002 [27], за модифікованим методом Чирікова
згідно з ДСТУ 4115-2002 [28].
Вміст органічної речовини згідно з ДСТУ 4289:2004 [30].
Визначання групового складу гумусу за методом І. В. Тюріна в модифікації
М.М. Кононової та Н.П. Бєльчикової, спалювання за Б. А. Нікітіним згідно з
ДСТУ 7855:2015 [37].
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Визначання доступної (лабільної) органічної речовини проводилося згідно з
ДСТУ 4732:2007 [35].
Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації
Н. А. Качинського згідно з ДСТУ 4730:2007 [34].
Визначання мікроагрегатного складу методом піпетки в модифікації
Н. А. Качинського згідно з ДСТУ 4728:2007 [32].
Визначення електричної провідності, рН та щільного залишку водної
витяжки згідно з ДСТУ 8346:2015 [40].
Визначення хлорид-іона у водній витяжці згідно з ДСТУ 7908:2015 [38].
Визначення

іонів

натрію

і

калію

у

водній

витяжці

згідно

з

ДСТУ 7944:2015 [39].
Визначення рН сольової витяжки згідно з ГОСТ 26483-85 [23].
Визначання нітратного і амонійного азоту згідно з ДСТУ 4729:2007 [33].
Визначення ємності вбирання ґрунтів згідно з МВВ 31-497058-022-2005
[60]. Визначення загальних форм азоту, фосфору, калію в одній наважці
рослинного матеріалу згідно з МВВ 31-497058-019-2005 [31]. Визначення
гідролітичної кислотності проводилося згідно ДСТУ 7537:2014 [36].
2.2 Особливості аерофотозйомки з дистаційно керованого літального
апарату
2.2.1 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 інтервал часу 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).

118

На даний час немає якихось обґрунтованих досліджень щодо використання
ДКЛА за різних погодних умов. Логічно, що для отримання репрезентативного
результату аерофотозйомки потрібні оптимальні погодні умови (сонячно, мала
швидкість вітру). Але погода може мінятися впродовж проведення зйомки. Згідно
з власним досвідом використання ДКЛА, погодні умови, що змінюються, суттєво
погіршують результат зйомки та впливають на кінцевий результат зйомки,
спотворюючи його. Для оцінки впливу погодних умов було проведено зйомку за
різних умов (рис. 2.33).

Суцільна хмарність

Сонячно

Мінлива хмарність, дощ

Мінлива хмарність, сонячно

Рис. 2.33 Приклади побудови ортофотопланів за різних погодних умов
Згідно з аналізом рисунку 2.33, не всі погодні умови влаштовують
користувача для побудови ортофотоплану місцевості. На жаль, протягом року
сонячних днів небагато (не більше 120-160 днів). До того ж сонячні дні можуть мати
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обмежену придатність

для створення ортофотоплану через наявність мінливої

хмарності (< 20 % хмарності від площі знімку). Крім того, було з’ясовано, що
обмежену придатність мають дні з погодними умовами з суцільною хмарністю та
навіть з дрібним дощем впродовж доби. Повністю непридатними для створення
ортофотопланів є мінлива хмарність (> 35 % від площі знімку) як у сонячні дні, так й
у похмурі. Останні мають більшу придатність для створення ортофотоплану.
Пояснюється це впливом хмарності на канал B (blue), який має додаткове значення
при створенні ортофотоплану.
2.2.2 Методичні проблеми та особливості побудови ортофотопланів
З 2010 р. по 2018 р. зйомок дозволили встановити, що при створенні
ортофотоплану, якщо на його площу, окрім головного об’єкта дослідження (як
правило, ґрунтів або сільськогосподарської культури), потрапляла інша культура
або рослини, ортофотоплан при аналізі формату JPEG мав спотворення всіх
каналів, які були необхідні при аналізі, а саме R,G,B.
Таким чином, при проведенні оцінки стану сільськогосподарських культур
на основі ортофотоплану необхідно брати до аналізу ту частину плану, де
знаходиться тільки об’єкт дослідження. Це можна зробити в камеральних умовах
в будь-якому графічному редакторі.
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. Модель Брауна
допускає заповнення цих пропусків так званим «рівнем заповнення», який
коливається від 0,1 до 1,0. Але він заповнює ці пропуски, використовуючи
найближчі пікселі в моделі, що завжди призводить до спотворення або дисторсій
(в т.ч. на краях ортофотоплану). Тому оптимальною кількістю прольотів над
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об’єктом дослідження є не менше ніж 3, але й не більше ніж 5 разів (залежно від
швидкості зйомки фотоапарата).
Після отримання ортофотоплану для подальших робіт проводять його
геокодування (присвоюють географічні координати) в ГІС, наприклад MapInfo.
Існує декілька методичних підходів для вирішення цієї задачі:
1) вибір характерних лініаментів (гідрографічної мережі, перетинання
шляхів, кордони та межі адміністративних об’єктів та інше) на карті з відомими
географічними координатами та перенесення їх на ортофотоплан;
2) нанесення на ортофотоплан

прямокутної сітки, в вузлах якої

визначаються географічні координати (за принципом роботи SasPlanet);
3) присвоювання вже відомих географічних координат ортофотоплану при
першому геокодуванні в ГІС.
При використанні будь-якого з варіантів ортофотоплан вже може бути
використаний в якості відправного шару для подальшого картографічного аналізу
та оверлейних операцій.
2.3 Об’єкти дослідження
2.3.1 Ґрунтові дослідження
Для визначення ґрунтових контурів та розробки відповідних рекомендацій
ставилося завдання охопити якомога більшу територію України для зйомки різних
типів ґрунтів. Тому дослідження проводилися на об’єктах, що просторово розміщені
по всіх природних зонах України.
Для виконання завдання було проведено АФЗ на різних полігонах областей
Полісся (Чернігівська область), Лісостепу (Київська, Кіровоградська області), Степу
(Херсонська, Миколаївська області).
Кожен з ключових майданчиків або мав кластер у вигляді сукупності
ділянок,

на

проводилося

яких
на

проводилося
одному

аерофотознімання,

ключовому

майданчику

або

аерофотознімання

періодично

впродовж

2010-2018 років для відпрацювання методології урахування впливу періодів року,
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опадів на відображення ґрунтових контурів. Вибір ключових майданчиків
базувався на якомога більшій строкатості ґрунтових контурів або складності
проведення моніторингу наземними методами.
Паралельно було закладено ґрунтові розрізи або прикопки для польової
перевірки (додаток Д). Просторово розміщення полігонів показано в табл. 2.5.
Таблиця 2.5
Просторове розміщення ключових майданчиків проведення аерофотозйомки
№
п/п

Географічні координати

Найближчі
населені пункти

Адміністративна
область

1

2

3

4

1. Полісся
1.1

Майданчик №1.1: N 51.7214721, Е 31.1361122

м.Ріпки

1.2

Майданчик №1.2: N51,66038, E30.80901

с.Корольча

1.3

Майданчик №1.3: N51.730727, E31.010924

с.Суличівка

1.4

Майданчик №1.4: N51.69274, E31.124699

с.Сібереж

Чернігівська
область,
Ріпкинський район

2. Лісостеп
2.1

Майданчик №2.1.: N 48.624979, E 30.798207

2.2

Майданчик №2.2.:N48.627191, E30.804985

2.3

Майданчик №2.3: N48.622785, E30.821947

2.4

Майданчик №2.4: N 48.518709, E 30.802392

2.5

Майданчик №2.5: N48.50038, E30.84881

2.6

Майданчик №2.6: N48.63495, E30.87398

2.7

Майданчик №2.7:
N48.50018910,E30.84856812

2.8

Майданчик №2.8:
N48.56922063,E30.8346812

2.9

Майданчик №2.9: N49.3671161,
E30.8512831

2.10

Майданчик №2.10:
N49.4597565,E30.7971668

2.11

Майданчик №2.11: N49.517838, E30.737477

2.12

Майданчик №2.12: N49.50861, E30.71010

2.13

Майданчик №2.13: N49.60637, E30.73312.

НовоархангельскТорговицяЛевківка-Сабово

Саварка-БушевеКарапиші;
Бородані-ЛукаДибинці; ІсайкиДібрівка-Гута;
МедвинЩербашинці

Кіровоградська
область,
Новоархангельський
район

Київська область,
Богуславський
район.
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Продовж табл. 2.5
1

2

3

4

3. Степ
3.1

Майданчик №3.1: N46.924945, E32.7894258

н.п. Баратівка

3.2

Майданчик №3.2. N 46.2280804, Е 32.3132801

н.п. Бехтери

Миколаївська
область,
Снігурівський район
Херсонська область,
Голопристанський
район

2.3.2 Аналіз стану сільськогосподарських культур
Аналіз стану сільськогосподарських культур та рослин місцевої флори за
допомогою ДКЛА проводилися на двох об’єктах.
ДП ДГ «Саливонківське» ІБКіЦБ НААН смт.Гребінки, вул. Білоцерківська
24, Київської області. Географічні координати: північна широта 50001/37,75//,
східна довгота 30010/15,10//. Територія кластеру полігона, де здійснювалися
обльоти,

знаходиться

поблизу

с.

Ксаверівка

друга.

Загалом

полігон

використовується для широкої пропаганди і демонстрації кращих вітчизняних
сортів і гібридів сільськогосподарських культур, сучасних технологій їх
вирощування.

Полігон

має

польові

сівозміни,

що

відображається

на

аерофотознімках території у відповідний рік. Обльоти території всього полігона
ДКЛА здійснювались в період з 2010 по 2018 рік для вирішення завдань
класифікації сільськогосподарських культур, створення методики спостереження
за ґрунтовими контурами, спостереження за змінами фенотипічних особливостей
рослин, що вкривають ґрунтові контури, що відображено у відповідних розділах.
ДП ДГ «Граківське», Чугуївський район, Харківська область. Дослід
закладено в 1990 р., він розміщується на трьох полях, географічні координати:
північна широта 49043/34//, східна довгота 36055/15//. Входження в сівозміну
послідовне, кожен рік одним полем. У період з 1991 р. до 2007 р. дослід
проводився на чотирьох фонах: без гною; 100 т/га гною за ротацію сівозміни;
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100 т/га гною за ротацію + побічна продукція; 50 т/га гною за ротацію + побічна
продукція. З 2012 по 2014 роки проводився щорічний обліт цього досліду.
У 2008 р., внаслідок реконструкції досліду, третій та четвертий фони
закрили, на другому фоні замість гною почали застосовувати нетоварну частину
продукції стерньових культур сівозміни, перший фон залишився без змін. На
резервних ділянках другого фону продовжили вносити гній у нормі 100 т/га за
ротацію сівозміни у поєднанні з мінеральними добривами за трьома варіантами
(000, 111, 222). З 2016 р. для визначення агропотенціалів продуктивності
сільськогосподарських культур на чорноземі типовому в умовах післядії добрив
на резервних ділянках третього фону поновлюються дослідження за трьома
варіантами (000, 111, 222).
З 2013 р. розпочалася третя ротація дев’ятипільної сівозміни: соняшник,
чорний пар, пшениця озима, ячмінь, соя, пшениця озима, кукурудза МВС, овес,
пшениця озима.
Органічні добрива вносять двічі за ротацію сівозміни: під соняшник –
40 т/га і кукурудзу на силос – 40 т/га. Загальний вигляд полігона з висоти 100 м
показано на рис.2.34.

Рис.2.34 Загальний вигляд досліду
Примітка. Прямокутниками показано межі дослідів та роки зйомки в кожному з них.
Праворуч результати нівелірної зйомки досліду.
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Протягом 2014 р. проводився експеримент з вирішення завдання точного
землеробства безпосередньо за допомогою аерофотозйомки з ДКЛА. За задумом
було зроблено різні фони азотного удобрення, наслідки якого було знято з ДКЛА
в різні фази вегетації. На основі отриманих АЗ було внесено додаткові азотні
добрива для нівелювання «відставання» озимої пшениці в частинах досліду, де це
було потрібно.
Різні азотні фони для поліпшення ідентифікації АЗ було спеціальним чином
поділено за допомогою наземних ідентифікаторів меж (доріжок пунктиром). У
2016-2018 рр. – проводилася АФЗ для додаткової калібровки моделі RGB.
2.3.3 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. (табл.2.6).
Таблиця 2.6
Місце знаходження ключових майданчиків в межах с.Бехтери
№ п/п

Географічнікоординати

Тип землекористування

М.1

46.256300 п, 32.325550 с

Богара, задисковане

М.6

46.244917 п 32.356417 с

Зрошення, соняшник, задисковане

М.7

46.197483 п 32.323283 с

Богара, томати

М.9

46.224733 п 32.319683 с

Зрошення, томати

М.10

46.224383 п 32.317483 с

Богара, овочі

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.
Інформацію щодо розташування ключових розрізів і майданчиків, над
якими було проведено зйомку, наведено в таблиці 2.7.
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Таблиця 2.7
Місце знаходження ключових майданчиків у межах Інгулецького масиву
Назва ключових
майданчиків

Географічні
координати
47º 09.731 П
32º 45.336 С
47º 09.816 П
32º 46.551 С
47º 09.548 П
32º 45.395 С
47º 09.700 П
32º 36.529 С

П.1
П.2
Розріз 1
Розріз 2

Тип землекористування
Зрошуване поле
Зрошуване поле
Богара
Вилучений зі зрошення

При обстеженні СК «Радземля» Херсонської області (2010 р.) дані щодо
координат та типу землекористування було зафіксовано в табл 2.8. Як видно з
таблиць 2.7, 2.8 вибір майданчиків базувався на ідеї проведення АФЗ різного типу
користування кожним майданчиком з метою отримання найбільш різноманітної
інформації.
Таблиця 2.8
Місце знаходження ключових майданчиків СК «Радземля»
Херсонської області, 2010 р.
№
Географічніко
ключового
ординати
майданчика
46º 43.444 П
1
32º 16.201 С
46º 43.559 П
2
32º 16.174 С
46º 43.558 П
3
32º 16.121 С
46º 43.548 П
4
32º 16.041 С
46º 43.535 П
5
32º 15.929 С
46º 43.451 П
6
32º 16.799 С
46º 43.387 П
7
32º 15.816 С
46º 43.286 П
8
32º 15.840 С
46º 43.302 П
9
32º 15.840 С

Тип
№
Тип
Географічнікоо
землекори ключового
землекористува
рдинати
стування майданчика
ння
Зрошуване
46º 43.309 П
Зрошуване
10
поле
32º 15.992 С
поле
Зрошуване
46º 43.144 П
Виведене зі
11
поле
32º 16.017 С
зрошення поле
Зрошуване
46º 43.131 П
Виведене зі
12
поле
32º 15.888 С
зрошення поле
Зрошуване
46º 43.123 П
Виведене зі
13
поле
32º 15.816 С
зрошення поле
Зрошуване
46º 42.841 П
Виведене зі
14
поле
32º 16.059 С
зрошення поле
Зрошуване
46º 42.828 П
Виведене зі
15
поле
32º 15.956 С
зрошення поле
Зрошуване
46º 42.818 П
Виведене зі
16
поле
32º 15.865 С
зрошення поле
Зрошуване
46º 43.408 П
Зрошуване
Розріз 1
поле
32º 15.906 С
поле
Зрошуване
46º 43.089 П
Виведене зі
Розріз 2
поле
32º 16.031 С
зрошення поле
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2.3.4 Об’єкти оцінки екологічного стану ґрунту під стихійними
звалищами Харківської області
Для кількісної оцінки впливу забруднення стихійних звалищ на ґрунти
Харківської області, проводилося відповідне аерофотознімання на основі
методичного підходу, розробленого автором.
Аерофотозйомку об’єктів оцінки екологічного стану ґрунту проводили на
базі адміністративного поділу, об’єкти відображено в табл.2.9 -2.12.
Таблиця 2.9
Географічні координати ключових майданчиків проведення аерофотозйомки
у Дергачівському районі Харківської області
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Широта
50,04639
50,04196
50,03787
50,01408
50,03139
50,0536
50,0542
50,06256
50,05349
50,07101
50,07066
50,07009
50,06965
50,06922
50,07285
50,07253
50,06651
50,03981
50,0448
50,04198
50,00569
50,00459
50,02109
49,98796
49,98693
49,98782
49,98613

Довгота
35,83285
35,85004
35,86961
35,84218
35,87866
35,84845
35,85294
35,83304
35,86001
35,8717
35,87192
35,8724
35,87279
35,87324
35,87066
35,86917
35,86014
35,94375
35,96452
35,97386
36,06098
36,06287
36,03766
36,08523
36,07896
36,07902
36,07863

№ п/п
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Широта
50,06484
50,06507
50,05144
50,04744
50,05243
50,0527
50,05351
50,04823
50,0427
50,04893
50,05973
50,05955
50,05861
50,05389
50,06762
50,0604
50,06242
50,06442
50,07532
50,08114
50,08098
50,08049
50,08018
50,07967
50,08117
50,08254
50,05636

Довгота
35,90821
35,90864
35,91712
35,92638
35,9204
35,91997
35,91976
35,91595
35,92576
35,93845
35,95694
35,95655
35,95642
35,93922
35,86974
35,97028
36,14232
36,14609
36,17975
36,17446
36,17367
36,1726
36,1728
36,17083
36,17344
36,17744
36,16014
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Продовж. табл.2.9
№ п/п
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Для

Широта
50,04392
50,04489
50,04431
50,0271
50,00832
49,99434
49,98783
49,9819
49,98471
49,98512
49,98162
50,06158
50,06144
50,06109
50,05968
50,06753
50,06613
50,06525
50,06534
50,06475
49,98687
49,98793
49,98806
49,9894
50,02019
50,01866
50,02932
50,00245
50,01029
50,04966
50,04731
50,04509
50,04561
50,04547
50,04708
50,05913
50,04574
50,04474
50,05396
50,05423
50,15153

діагностики

Довгота
36,0027
35,97649
35,96439
36,00421
36,0375
36,02781
36,0755
36,10241
36,10282
36,10077
36,10182
35,93903
35,94015
35,94114
35,94224
35,90314
35,90213
35,90337
35,90445
35,90763
36,08584
36,08364
36,07802
36,073
36,03593
36,01325
36,00289
36,06037
36,00386
35,98003
35,9764
35,97482
35,96661
35,96469
35,96327
35,82744
35,84095
35,85289
35,86374
35,86474
36,24999

впливу

№ п/п
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

стихійних

Широта
50,05578
50,16265
50,1227
50,10331
50,10299
50,10149
50,10146
50,10231
50,09824
50,1084
50,14827
50,1472
50,13757
50,09446
50,09409
50,09407
50,11549
50,11391
50,10902
50,12709
50,12014
50,15014
50,2061
50,20562
50,20545
50,20526
49,98344
49,98123
50,05615
50,05916
50,01325
50,03833
50,10099
50,10977
50,10699
50,10527
50,10284
50,09147
50,13146
50,14076
50,12483

звалищ

на

Довгота
36,15997
36,2572
36,15141
36,24835
36,24868
36,25457
36,25498
36,24917
36,15198
36,23065
36,24191
36,24334
36,24561
36,10879
36,10926
36,10999
36,09068
36,08948
36,09797
36,08872
36,09416
36,08013
36,17877
36,17807
36,17974
36,1788
36,09775
36,09696
35,84938
35,84118
35,83338
35,88551
36,24622
36,16008
36,1522
36,15223
36,15192
36,10092
36,0932
36,09713
36,26454

мікрорельєф

було

проаналізовано табл.2.9. Звалища під номерами: 3, 8, 10, 21, 30 були розташовані
на галявинах, інші – на рівнині.
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Звалища під номерами 60, 72, 77, 80, 83 були розміщені на галявинах, інші –
на рівниних поверхнях, а 87, 121 – вздовж лісосмуг, що на думку автора є
найбільшою кількістю відчуджених земель на території району, в порівнянні з
іншими районами Харківської області. За підрахунками понад 5,0±0,7% території
району знаходилися під стихійними звалищами.
Таблиця 2.10
Географічні координати ключових майданчиків проведення аерофотозйомки
у Харківському районі Харківської області
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Широта
49,98724
49,98192
49,99029
49,99138
49,99195
49,99362
49,99667
49,99663
49,99485
49,99563
49,99618
49,99673
49,99655
49,99503
49,99442
49,99274
49,99477
49,99701
49,99694
49,99761
49,99908
49,99875
49,99711
49,99962
50,00342
50,00377
50,00107
50,00208
50,00095
50,00286
50,00311
50,00614
50,00658

Довгота
36,36531
36,40792
36,39987
36,39773
36,40057
36,51607
36,52885
36,45632
36,44705
36,41228
36,41174
36,4021
36,40493
36,40048
36,39988
36,40166
36,3912
36,38679
36,38998
36,38982
36,4226
36,42255
36,45327
36,54337
36,58276
36,53544
36,3994
36,3985
36,39643
36,36663
36,36761
36,38343
36,38461

№ п/п
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Широта
50,00584
50,00795
50,0082
50,00779
50,05032
50,05561
50,06115
50,06266
50,0679
50,06558
50,06526
50,06655
50,06662
50,0754
50,07448
50,07677
50,0811
50,07767
50,07888
50,07908
50,07956
50,08839
50,09566
50,10194
50,10196
50,09873
50,10001
50,08425
50,08323
50,08364
50,08468
50,09984
50,10407

Довгота
36,38257
36,39272
36,39424
36,45236
36,3905
36,49965
36,50202
36,39367
36,3402
36,3495
36,34308
36,38612
36,38737
36,44062
36,40337
36,33287
36,39687
36,3971
36,40632
36,4469
36,44769
36,37933
36,44899
36,47484
36,45093
36,42469
36,38286
36,40659
36,40802
36,40563
36,40218
36,42659
36,64743
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Продовж. табл.2.10
№ п/п

Широта

Довгота

№ п/п

Широта

Довгота

67

50,12533

36,43428

94

49,87252

36,19011

68

50,12693

36,37381

95

49,83846

36,34983

69

50,18583

36,70281

96

49,81856

36,07888

70

50,19358

36,45978

97

49,77841

35,98435

71

50,19561

36,46987

98

49,9926

36,50908

72

50,196

36,47018

99

49,99214

36,56416

73

50,21644

36,39983

100

50,04914

36,40579

74

49,98658

36,46915

101

50,06407

36,36991

75

50,04009

36,38008

102

49,96371

36,40836

76

50,04235

36,42005

103

49,96654

36,4194

77

50,0421

36,41903

104

49,9656

36,41777

78

50,05101

36,48601

105

49,96175

36,415

79

50,05234

36,40834

106

50,12513

36,4234

80

49,9607

36,01653

107

50,11312

36,36558

81

49,95292

35,98615

108

50,11266

36,36559

82

49,94782

36,47037

109

50,1139

36,36392

83

49,9449

36,48732

110

50,12283

36,37435

84

49,93302

36,01625

111

50,1218

36,3691

85

49,93251

36,01576

112

50,0752

36,42118

86

49,92867

36,1196

113

50,07089

36,44656

87

49,92017

36,45951

114

50,08151

36,40742

88

49,91994

36,35098

115

50,10219

36,37443

89

49,90585

36,0531

116

50,0082

36,39405

90

49,90632

36,28375

117

50,00823

36,39224

91

49,90389

36,33798

118

50,00841

36,38865

92

49,89841

36,34597

119

49,98952

36,39511

93

49,89483

36,27236

120

50,00035

36,42074

На території Харківського району звалища під номерами 15, 18, 21, 23 –
були розташовані на галявинах, 70, 73 - на рівнинах, всі інші – вздовж лісосмуг.
За підрахунками 3,0±0,9% території Харківського району Харківської
області, на момент дослідження, знаходилися під стихійними звалищами.
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Таблиця 2.11
Географічні координати ключових майданчиків проведення аерофотозйомки
у Вовчанському районі Харківської області
№ п/п

Широта

Довгота

№ п/п

Широта

Довгота

1

50,01355

36,88103

22

50,07673

36,8481

2

50,03082

36,75257

23

50,07623

36,84933

3

50,03642

36,74017

24

50,0859

36,8485

4

50,0361

36,74262

25

50,0847

36,63108

5

50,04269

36,76652

26

50,10486

36,76398

6

50,05814

36,76203

27

50,10642

36,8403

7

50,06628

36,74772

28

50,09065

36,84284

8

50,06678

36,63265

29

50,09233

36,84354

9

50,0734

36,59863

30

50,09345

36,85082

10

50,07747

36,84901

31

50,10349

36,67814

11

50,10631

36,84119

32

50,30352

36,93118

12

50,10561

36,85229

33

50,30863

36,95245

13

50,13311

36,84473

34

50,25997

36,917

14

50,16544

36,79492

35

50,08667

36,60753

15

50,16677

36,79126

36

50,08229

36,60281

16

50,16672

36,78883

37

50,09905

36,79266

17

50,30184

36,83482

38

50,08687

36,78365

18

50,29888

36,84169

39

50,26397

36,90706

19

50,30523

36,93427

40

50,25955

36,90504

20

50,30428

36,92293

41

50,33258

36,92812

21

50,07744

36,84718

На території Вовчанського району Харківської області стихійні звалища
1, 5, 8 – мали місцезнаходження на галявинах, а інші вздовж лісосмуг та лісі.
В порівнянні з іншими районами найменша кількість стихійних звалищ
знаходилося в Вовчанському районі Харківської області та займало менш ніж
1,5±0,2% від загальної площі району. Однак треба окреслити той факт, що
найбільше стихійне звалище у районі знаходилося у рекреаційній зоні лісу поряд з
сільськогосподарськими угіддями.
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Таблиця 2.12
Географічні координати ключових майданчиків проведення аерофотозйомки
у Золочівському району Харківської області
№ п/п Широта Довгота
1 50,08904 35,86153
2 50,08904 35,86153
3 50,14343 35,97627
4 50,14314 35,97912
5 50,15084 35,79137
6 50,25718 36,00653
7 50,25597 35,92398
8
50,4079 35,83724
9 50,40697 35,84568

№ п/п Широта Довгота
10 50,37838 35,88191
11 50,36513 35,83742
12 50,35408
35,8161
13 50,28887 35,99195
14 50,24017 35,96108
15 50,23415 35,96416
16 50,21613 35,97084
17 50,19066 35,97573
18 50,23965 35,96983

Другий за найменшою кількістю стихійних звалищ район – Золочівський, в
основному має звалища вздовж лісосмуг, окрім 8, 10, які розташовано поряд з
сільськогосподарськими угіддями. Загальний відсоток 1,7±0,2 % від загальної
площі.
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РОЗДІЛ 3
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБРОБКИ АЕРОФОТОЗНІМКІВ
ДЛЯ ПИТАНЬ ҐРУНТОЗНАВСТВА
3.1

Методика

картографування

ґрунтових

контурів

на

основі

аерофотозйомки
Методика картографування ґрунтів на основі аерофотозйомки є актуальною
науковою проблемою сьогодення, яка повинна «відповісти» на питання оновлення
картографічних, фондових джерел з даної тематики України. На жаль, нині аналіз
аерофотознімків з ДКЛА, в умовах відсутності відповідної методичної бази з цього
питання, проводять використовуючи традиційні підходи до аналізу космознімків та
аерофотознімків, які отримано на базі справжніх аероносіїв [1, 2, 3, 4, 6, 9, 54, 57,
90, 91, 92, 96, 136, 139].
Найбільшим негативним прикладом, на думку автора, є використання
вегетаційних

індексів,

з

причини

неможливості

виконання

завдання

інвентаризації ґрунтів та встановлення ґрунтових контурів за їх допомогою.
Також на результат має значний вплив метеорологічна ситуація в районі
проведення зйомки: хмарність, опади, вітер. Внаслідок впливу природних
факторів з’являються фактори технологічного плану: невизначеність в порядку
роботи та алгоритмів застосування фотоапаратури, порядок видалення впливу
метеорологічних факторів на ортофотоплані та методичні питання правильного
окреслення контурів ґрунтів.
Для вирішення завдання створення методології картографування ґрунтових
контурів на основі аерофотозйомки з безпілотного літального апарата, з
використанням камери побутового рівня були поставлені наступні задачі:
- перевірка методики аналізу моделі RGB для визначення ґрунтових контурів
на ортофотоплані, знімках без рослинності;
- виявлення кольорових закономірностей, тонових особливостей основних
типів ґрунтів на ключових полігонах на території України;
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перевірка

-

можливості

виявлення

ґрунтових

контурів

під

сільськогосподарською рослинністю та бур’янами.
3.1.1 Аерофотозйомка ґрунтових контурів без рослинності
З

метою

вирішення

вищеозначених

задач

потягом

2010-2018

рр.

проводилася аерофотозйомка на ключових полігонах, що розташовані на
сільськогосподарських землях території України (Степу, Лісостепу та Полісся).
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 рр. 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 (додаток Д).
Нижче наведено приклад опису майданчика з отриманням показників RGB
моделі на місцях відбору зразків або закладання розрізу, рис. 3.1 ліворуч –
закладання прикопок та розрізів, та теж саме на космічному знімку для
візуального порівняння. У додатку Д наведено інші прикопки та розрізи, що
висвітлюють цю тему.
На знімку ключового майданчика № 2.1 (рис. 3.1) візуально спостерігаються
більш освітлені контури та контур, який покрито рослинністю поблизу точки №1
закладання

ґрунтового

розрізу.

Координати

майданчику:

N48037’18.44”

E30047’56.75”

а)

б)

Рис. 3.1 Майданчик №2.1:
а) аерофотознімок майданчика (факти прояву освітлених контурів -1, 2, 3);
б) космічний знімок майданчика;
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1 – контур сільськогосподарської рослинності у пониженні

рельєфу з

кращим вологозабезпеченням, ґрунт більш потужний і гумусований;
2 – контур середньо змитого ґрунтового контуру на опуклій частині схилу з
більш посушливими умовами;
3 – антропогенно порушений шар ґрунту (прокладка електрокабеля).
Після польового обстеження району майданчика № 2.1 було встановлено,
що ґрунтові контури освітленого кольору розташовано на схилах майданчика,
один з них має антропогенне походження.
Після зйомки проводилося камеральне знімання характеристик моделі RGB
ґрунтових контурів з аерофотознімків за допомогою програмного забезпечення
Erdas Images 9.1., а саме програмного модуля Basic Hyper –Spectral Tools. В
результаті отримано середні значення зі стандартним відхиленням по кожному з
каналів на кожному з майданчиків (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Показники каналів RGB моделі (формат jpeg) майданчиків,
що досліджувалися
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7

Назва
2
майданчик №
(точка 1)
майданчик №
(точка 2) фон
майданчик №
(точка 1)
майданчик №
(точка 2) фон
майданчик №
(точка 1)
майданчик №
(точка 2) фон
майданчик №
(точка 1)

Канал R Канал G Канал B
3

4

5

1.1

124±3,8 104±4,5 168±7,8

1.1

109±2,8 94±4,1

1.2

148±3,2 147±5,1 129±6,8

104±6,5

1.2

86±2,9

1.3

147±5,1 142±4,5 113±7,4

1.3

96±3,2

1.4

132±4,1 125±3,9 105±7,9

87±4,3

97±4,3

82±8,8

83±8,1

Метеоумови
6
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)

Наявність
рослинності,
що вкриває
ґрунт
7
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
присутня
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Продовж. табл. 3.1
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
майданчик № 1.4
(точка 2) фон
майданчик № 2.1
(точка № 2)
майданчик № 2.1
(точка № 3)
майданчик № 2.1
(точка № 1) фон
майданчик № 2.2
(точка № 1)
майданчик № 2.2
(точка № 2)
майданчик № 2.2
(точка № 3) фон
майданчик № 2.3
(точка № 1)
майданчик № 2.3
(точка 2) фон
майданчик № 2.4
(точка № 1) фон
майданчик № 2.4
(точка № 2)

3

4

5

68±3,8

74±4,5

74±8,4

126±3,7 118±3,9 102±5,6
131±6,0 122±6,5 102±8,0
61±4,1

63±4,0

57±5,2

153±2,3 138±2,3 128±3,0
147±4,4 138±4,0 134±5,8
77±3,1

80±3,3

85±4,1

157±2,5 148±2,6 132±4,7
100±2,0

90±2,3

98±2,8

98±2,1

92±2,5

104±3,4

56±2,4

58±2,4

56±2,9

19

майданчик № 2.5
(точка № 1)

142±8,8 121±10,3 82±11,2

20

майданчик № 2.5
(точка № 2) фон

38±6,8

майданчик № 2.6
(точка № 1)
майданчик № 2.6
22
(точка № 2) фон
майданчик № 2.7
23 (точка № 2) змив
русло
24 майданчик № 2.7
(точка № 1) фон
25 майданчик № 2.8
(точка № 1) фон
26 майданчик № 2.8
(точка № 2)
27
майданчик № 2.9
(точка № 1) фон
21

36±8,3

41±10,0

142±5,1 134±5,1 146±5,3
49±6,8

49±6,4

61±6,0

124±1,9

138±1,8

105±3,2

86±2,2

93±2,6

102±3,1

83±2,9

81±2,9

85±3,6

124±2,3

135±2,5

140±3,2

138±5,2

144±6,3 147±10,5

6
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
густа
хмарність
(9 балів)
густа
хмарність
(9 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
густа
хмарність
(9 балів)

7
присутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
присутня
присутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
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Продовж. табл. 3.1
1
28

29
30

2
майданчик № 2.9
(точка № 2) змиті
контури
майданчик № 2.10
(точка № 1)
майданчик № 2.10
(точка № 2)

3

4

5

149±4,5

153±5,9

115±9,5

126±1,7

118±1,7

88±2,8

115±1,7

114±2,4

107±3,2

майданчик № 2.10
(точка №3)

106±3,5

115±5,1

111±7,3

майданчик № 2.10
(точка № 4)
майданчик № 2.10
(точка № 5)

97±3,3

95±4,6

102±6,1

100±2,8

98±3,5

97±4,9

116±4,3

115±5,2

99±7,5

98±2,9

103±3,4

94±5,0

82±1,6

86±1,6

93±2,2

124±1,6

112±1,8

120±2,2

сонячно
(0 балів)

відсутня

92±2,0

90±2,3

89±3,4

сонячно
(0 балів)

відсутня

94±1,2

91±1,4

85±2,0

сонячно
(0 балів)

відсутня

57±2,9

68±3,4

65±4,9

сонячно
(0 балів)

відсутня

93±2,2

88±2,4

92±3,8

сонячно
(0 балів)

відсутня

148±1,2

136±1,3

124±1,7

сонячно
(0 балів)

відсутня

82±1,3

82±1,3

78±1,8

31

32

33
34

35
36
37

38
39

40
41

42

43
44
45

майданчик № 2.10
(точка № 6)
майданчик № 2.10
(точка № 7) фон
майданчик № 2.11
(точка № 1) фон
майданчик № 2.11
(точка № 2) змиті
контури
майданчик № 2.11
(точка № 3) фон
майданчик № 2.11
(точка № 4) змиті
контури
майданчик № 2.12
(точка № 1) фон
майданчик № 2.12
(точка № 2) змиті
контури
майданчик №
2.13(точка № 2)
змиті контури
майданчик № 2.13
(точка № 1) фон
майданчик № 3.1
(контур)
майданчик № 3.1
(фон)

127±9,1 142±10,2 100±8,8
152±10,7 132±9,3

89±11,2

6
густа
хмарність
(9 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
густа
хмарність
(9 балів)
густа
хмарність
(9 балів)
сонячно
(0 балів)
густа
хмарність
(9 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)

сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)
сонячно
(0 балів)

7
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня
відсутня

відсутня
присутня
присутня
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Кінець табл. 3.1
1
46
47

2
майданчик № 3.2
(контур)
майданчик № 3.2
(фон)

3

4

5

148±2,6 144±2,8 142±4,5
78±2,9

81±3,4

76±4,9

6
сонячно
(0 балів)

сонячно
(0 балів)

7
відсутня
відсутня

На основі цих даних побудовано тривимірні графіки, які наочно показують
різницю по каналах між змитими або деградованими ґрунтовими контурами та
фонами на тих самих майданчиках (рис. 3.2). Аналіз цих даних проводився з
огляду на подібні дослідження в науковій літературі з даної тематики, зокрема, у
роботі [5] описано результати дешифрування ґрунтових контурів дерновопідзолистих ґрунтів, які мають більш світлий тон по відношенню до іншої площі
поля.

Рис. 3.2 Характеристики каналів моделі RGB майданчиків № 1.1.-1.4
Результати аерофотознімання підтверджують факт більш світлого тону
дерново-підзолистих ґрунтів по всіх трьох каналах моделі RGB. Але у випадку
зйомки побутовою камерою контрастність між контуром та фоном дуже велика (див.
рис. 3.2) незалежно від географії та часових умов зйомки. З огляду на результати
зйомки можна по-різному трактувати поняття «фон» саме на дерново-підзолистих
ґрунтах, типовий аерофотознімок яких наведено на рис. 3.3.
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1

2

Рис. 3.3 Перспективний знімок мікрорельєфу на дерново-підзолистих
ґрунтах Українського Полісся:
1 – фон;
2 – ґрунтовий контур пониження.
Візуальний та комп’ютерній аналіз підтверджують різницю між більш
темним «фоном» та освітленими ділянками ґрунтових контурів. Проте, на думку
автора, функціональне призначення в цьому випадку темного фону – це стік, який
постійно зволожує ґрунт та формує на полі відповідну мережу стоку. Прийняти ці
ділянки за фонові було б некоректним, тому що на них практично немає будь-якої
рослинності й вирощування врожаю на них ускладнене. Тому пропонується за
фонові значення прийняти саме освітлені контури на дерново-підзолистих
ґрунтах.
Погодні умови, зокрема хмарність та дощ, під час аерофотозйомки дерновопідзолистих

ґрунтів

значно

погіршують

її

якість.

За

результатами

аерофотознімання спостерігається збільшення значень каналів G, B та втрата
різкості знімків, проте відокремити контури все одно можливо. Коливання в
одиницях каналів R, G залежить від кількості опромінення світлом, та загалом
спостерігається вплив хмарності на ці два канали.
Частково виправити ситуацію з діагностикою ґрунтових контурів можливо
за допомогою програмного забезпечення Erdas Image (за даними автора
приблизно в 50 % випадків).
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Більш детально слід зупинитись на зйомках чорнозему типового (рис. 3.4),
як ґрунту, найбільш продуктивного та поширеного за площею в Україні.
Зйомки всіх майданчиків з чорноземом типовим показують різницю між
фоновими значеннями та більш освітленими контурами на цих майданчиках [98].
При більш докладному аналізі виявлено деякі особливості розподілення
результуючих даних на графіках. На майданчиках № 2.5; 2.9 при проведенні
зйомки була густа хмарність, згідно логіки, вони мали бути дещо схожі між
собою, але у випадку майданчика № 2.5 була тільки хмарність, а на майданчику
№ 2.9 пройшов ще й дощ, що призвело практично до злиття даних. Тому, в
подальшому не рекомендується проводити зйомку при дощових умовах.
На майданчику № 2.3 в наявності була рослинність на початку вегетації
(пшениця озима), яка системно підвищила результати по всіх каналах моделі
щодо фону та контуру на полі. Подібні висновки спостерігалися в роботі [5].

Рис. 3.4 Характеристики каналів моделі RGB майданчиків № 2.1-2,9; 2,12,
2.13
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З метою перевірки турів аерофотозйомки в цей же час проводилися польові
дослідження. На майданчику № 2.1 ґрунтовий розріз, який був закладений в
районі фонового значення, має гумусований горизонт Н 0-41 см (додаток Д
рис. Д.1), а ґрунтові розрізи, що відповідають точкам 2; 3,– Нk 0-32 см (додаток Д
рис. Д.2). На майданчику № 2.4 (Додаток Д рис. Д.9) гумусований горизонт Н/к
50 см, а у прикопках, що були закладені на контурах– 35 см.
Зустрічаються непоодинокі випадки, коли на території одного й того ж поля
зустрічається декілька типів ґрунтів в умовах дуже строкатого рельєфу, що
відображено на рис. 3.5.

Рис. 3.5 Характеристики каналів моделі RGB майданчиків № 2.10-2.11:
1; 2 – сірий лісовий ґрунт;
3 – лучно-болотний ґрунт;
4 – темно-сірий опідзолений ґрунт (слабоксеромофрний);
5; 6 – лучно-чорноземний ґрунт;
7 (фон) – темно-сірий опідзолений ґрунт (ксероморфний).
В умовах Лісостепу Київської області (район м. Богуслав) був зроблений
тур

аерофотозйомок

із

закладенням

ґрунтових

розрізів.

В

результаті

дистанційного та польового аналізу встановлено, що на території майданчика
№ 2.10 присутні наступні типи ґрунту: сірий лісовий; лучно-болотний; темно
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сірий опідзолений (слабоксеромофрний); лучно-чорноземний; темно сірий
опідзолений (ксероморфний). В додатку Д рис.Д.18 (а-д) показано місця
закладання розрізів, на рисунках Д.19 - Д.24 в цьому ж додатку наведено фото та
опис розрізів. Загалом встановлено, що освітлені ґрунтові контури практично не
мають гумусованого горизонту (розрізи 1; 2; 6), а навпаки, контури з темним
забарвленням (розрізи 3; 4) мають потужні Н горизонти (близько 40-42 см).
Тур аерофотозйомки на майданчику № 2.10 проводився як за умов суцільної
хмарності, так і сонячної погоди (рис. 3.6; 3.7).

а

б

Рис. 3.6 Зйомка з ДКЛА майданчика № 2.10 під суцільною хмарністю:
а – опуклий схил понад 5 0. Плями світло-коричневого кольору – змиті
контури (прямокутник);
б – інша частина зі спокійним рельєфом, з контуром кращого зволоження
(виположення рельєфу – в прямокутнику).
Зйомка у сонячну погоду проводилася зранку наступного дня, що
виключало помилку під час зйомки. Межі контурів не змінили свою
конфігурацію, а тільки відбивну спроможність, на яку вплинули погодні умови
(рис. 3.7).
З аналізу рисунку 3.7 (візуального та після обробки на ПЕОМ) можна
зробити висновок, що в обох випадках (а, б) встановлення ґрунтових контурів
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можливе: вони ідентифікуються навіть візуально в сонячну погоду, в хмарну
погоду потребують додаткової обробки на ПЕОМ.

а
б
Рис. 3.7 Контрольна зйомка з ДКЛА майданчика № 2.10 в сонячну погоду:
а – опуклий схил понад 5 0. Плями світло-коричневого кольору – змит
контури (прямокутник);
б – інша частина зі спокійним рельєфом, з контуром кращого зволоження
(виположення рельєфу – в прямокутнику).
Зйомка майданчика № 2.11 та закладка ґрунтових розрізів (додаток Д,
рис. Д. 26) дозволили встановити наступні типи і види ґрунту (див. рис. 3.5):
сірий лісовий(фон), темно-сірий опідзолений (слабоксероморфний), темно-сірий
опідзолений

(фон),

темно-сірий

опідзолений

(середньоксероморфний).

Особливість результатів зйомки цього майданчика в збігу фонів сірого лісового
ґрунту та темносірого опідзоленого. Це пояснюється загальним генезисом цих
типів ґрунту в умовах поля.
Ґрунти півдня України (степові ґрунти) представлені на рис. 3.8. На момент
зйомки майданчика № 3.1 була наявна рослинність, що відобразилось у
підвищених значеннях фону та більш освітленого контуру. Зовсім інша ситуація
на каштановому ґрунті майданчика № 3.2: на момент зйомки рослинність відсутня
та освітлений контур від використання поливного агрегату дав дуже високі
значення. Під час зйомок обох майданчиків була сонячна погода.
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Розглянувши характер розподілення середньозважених характеристик
моделі RGB на рис. 3.8, слід визнати, що найбільш цікавим є розподілення цих
характеристик по каналах моделі, що відтворює залежність між деградованими
контурами та їх фонами, незалежно від впливу метеорологічних факторів. А саме:
канал R – в усіх фонах ґрунтів має мінімальні значення. Те ж саме можна сказати
й про канал G – від 107 до 132. А канал B, навпаки, має найбільші значення від
140 до 167 й характеризує чорнозем типовий середньозмитий. В той же самий час,
змиті контури на тому ж чорноземі мають завищені показники по каналах R, G, а
B, навпаки, занижений [99].

Рис. 3.8. Характеристики каналів моделі RGB майданчиків № 3.1-3.2
Фільтраційна і водоутримуюча здатність, швидкість просихання ґрунтів, їх
тепловий режим визначаються гранулометричним складом. Як правило, легкі
ґрунти (піски, супіски) виявляються більш "теплими", тобто швидше відтають і
прогріваються сонечним опроміненням, тому аерофотозйомку для встановлення
ґрунтових контурів можна проводити навесні.
Формування первинного переліку (кольорових, тональних яскравостей)
було проведено у 2014 році, потім перелік постійно уточнювався. Ці операції були
спрямовані на додаткове спрощення процесу дешифрування ґрунтових контурів
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за несприятливих метеорологічних умов. Тональні кольори типу ґрунту, які
дешифровано на території дослідження, мають забарвлення відповідно до
кількості гумусу, який, в свою чергу, непрямо визначається підвищенням
вологонакопичення у відповідних формах рельєфу (пониженнях).
Якщо рельєф представлено опуклим схилом, то у 100 % наземних
досліджень він характеризується коротшим гумусованим профілем ґрунту та має
більш світлий тональний колір. Ксероморфно-еродовані ґрунти мають підвищену
спектральну яскравість. Значення спектральної яскравості (СЯ) коливаються від
80 до 130 каналу R.
3.1.2

Методичний

підхід

до

класифікації

ґрунтів

на

основі

аерофотознімків
З огляду на результати, моделі RGB запровадженні для оперативної
діагностики

основних

типів

ґрунтів

України,

автором

запропоновано

використовувати тривимірний графік, який поділено на «зони» з основних типів
ґрунту різного гранулометричного складу (рис. 3.9). Це дозволить врахувати
кольорові закономірності та тонові особливості основних типів ґрунтів.

Рис. 3.9 Розподіл зон основних типів ґрунтів на ключових майданчиках
згідно моделі RGB:
1 – сірий стовпчик – дерново-підзолистий ґрунт супіщаний;
2 – чорний стовпик– чорнозем типовий важкосуглинковий;
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3 – зелений стовпчик– лучно-болотний ґрунт важкосуглинковий;
4 – бірюзовий стовпчик – сірий лісовий важкосуглинковий;
5 – червоний стовпчик – чорнозем південний важкосуглинковий;
6 – темно-коричневий стовпчик – каштановий ґрунт важкосуглинковий;
7 – коричневий стовпчик – темно-сірий опідзолений ґрунт важкосуглинковий.
Межі стовпчиків на графіку були визначені згідно з усередненими даними,
отриманими з аерофотознімків. Результати, відображені на рис.3.9, мають
дискусійний характер, проте можуть бути вихідними для подальшого уточнення
меж тонових особливостей різних видів ґрунтів (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Еталонні показники RGB моделі
Канали моделі
Назва ґрунту
Дерново-підзолистий
супіщаний
Лучно-болотний,
важкосуглинковий
Чорнозем південний,
важкосуглинковий
Сірий опідзолений,
важкосуглинковий
Чорнозем типовий,
важкосуглинковий
Сірий лісовий,
важкосуглинковий
Каштановий,
важкосуглинковий

R

G

Сума
B

мін/макс

124-130 104-120

160-168

388/418

100-106 110-115

111-120

321/341

127-130 142-150

100-110

369/390

94-100

91-100

85-100

270/300

82-90

82-95

78-90

242/275

82-85

78-86

93-100

253/271

78-90

81-90

76-110

235/290

Таким чином встановлено, що:
- тонові та кольорові особливості різних видів ґрунтів можуть бути
встановлені фотокамерою побутового рівня;
- різниці між типами ґрунту та ґрунтовими контурами, притаманні різним
природним зонам та мають стабільні характеристики в часі, що, в свою чергу, дає
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можливість створити на їх базі групи для оперативного визначення ґрунтових
контурів на аерофотознімках.
Діагностика кольорів різних типів ґрунту та ґрунтових контурів дозволила
створити низку картосхем на їх базі, в основу яких було покладено
ортофотоплани (рис. 3.10).
Проведення об’єднання
аерофотознімків в
ортофотоплан
Сонячна погода
Отримання характеристик моделі
RGB, нанесення на ортофотоплан
ґрунтових контурів

Хмарна погода
1.Посилення контрасту
ортофотоплану
2. Аналіз у ErdasImage
Отримання характеристик моделі
RGB, нанесення на ортофотоплан
ґрунтових контурів

Рис. 3.10 Алгоритм створення картосхем
Використання алгоритму дозволило отримати ортофотоплани з мінімальним
впливом метеорологічних факторів на ґрунтові картосхеми (рис. 3.11).
Відокремлення ґрунтових контурів проводилося на основі різнокольорового
забарвлення схилів, контурів з рослинністю тощо.

а)
б)
в)
Рис. 3.11 Послідовність перетворення ортофотоплану для зменшення
впливу хмарності на встановлення ґрунтових контурів (фрагмент):

147

а) отриманий в ПО PhotoScan ортофотоплан поля;
б) підсилення контрасту ортофотоплану, разом підсилюються й контури
хмарності;
в) спектральна обробка ортофотоплану, забарвлення схилів та тальвегу
стоку поля.
Після

завантаження

ортофотоплану

з

мінімальним

впливом

метеорологічних факторів в ГІС пакет (MapInfo) та обробки його стандартними
картографічними

інструментами

[121]

отримано

оперативну

картосхему

(рис. 3.12) для подальшого використання, створену на основі аерофотознімків,
зроблених CCDкамерою.

Рис. 3.12 Встановлені ґрунтові контури на ортофотоплані (гран.склад.
однаковий):
----- колишня польова дорога;
1 – чорнозем типовий;
2 – чорнозем типовий слабоксероморфний;
3 – чорнозем типовий середньоксероморфний;
4 - чорнозем типовий слабоксероморфний;
5 – чорнозем намитий на делювії;
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1А – чорнозем типовий підвищено зволожений.
Побудову ортофотоплану, представленого на рис. 3.12, було ускладнено
мінливою хмарністю (рис. 3.13, а-г). В результаті емпіричного пошуку було
встановлено, що аерофотознімки з наявністю хмар, що закривають до 50 % площі
знімка (рис. 3.13, а-г), використовувати в моделі Брауна неможливо. Тому треба
використовувати аерофотознімки або з суцільною хмарністю (рис. 3.13 г – знімок
освітлений), або без неї (рис. 3.13, б).

а

б

в

г

Рис. 3.13 Ґрунтові контури стоку при різних умовах освітлення
Ґрунтові контури в умовах мінливої хмарності можливо встановити тільки
на окремих знімках. Якщо створити ортофотоплан, то вихідна інформація на
знімках спотвориться. Рекомендується в цьому випадку проводити зйомку одразу
одного поля тільки з висот від 500 м до 1 км та не створювати ортофотоплан цієї
місцевості [178].
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3.1.3 Визначення мікрорельєфу під сільськогосподарською рослинністю
Одна з невирішених задач великомасштабного 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 [ 5, 54, 97]. Сучасні
вимоги до досліджень ґрунту та його картографування вже базуються на засадах
точного землеробства. Але в роботах лише вказується на 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, яку
отримують при аерофотозйомці. Автор вважає, що на теренах України існує
тісний

та

прямий

зв'язок

мікрорельєфу

та

рослинності

й

не

тільки

сільськогосподарської [138].
В рамках авторського дослідження було проведено декілька турів зйомок
дослідного полігона ДП ДГ «Саливонківське» Інституту цукрових буряків у
Васильківському районі Київської області (географічні координати полігона:
50.0265869, 30.1879406). На рисунку 3.14 у пунктирному прямокутнику показана
одна й та сама ділянка полігона НААН «Саливонківське» в різні роки: 2011, 2012,
2013, 2015, 2016.
Аналіз цих аерофотознімків дає уявлення про проблему ідентифікації
мікропонижень, схилів, підвищень або встановлення мікрорельєфу на полі під
сільськогосподарськими культурами. Гречка (2011, 2013, 2016 рр.) має низьку
ідентифікаційну спроможність, якщо пониження має ухил до 1°.
В результаті спостережень виявлено, що один й той самий ґрунтовий контур,
який вкрито різною сільськогосподарською рослинністю, має різні візуальні
ознаки під рослинністю, тому по-різному може бути дешифрований, навіть за
використання одного й того самого алгоритму (рис. 3.14).
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рис. 3.14 Полігон «Саливонки» в різні роки обстеження:
а) гречка (дата зйомки 25.05.11 р.)
б) гречка (дата зйомки 13.07.11 р.)
в) після збирання врожаю (дата зйомки 24.07.2012 р.)
г) гречка (дата зйомки 06.06.2013 р.)
д) пшениця (дата зйомки 02.07.2015 р.)
е) гречка (дата зйомки 23.06.2016 р.)
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Тільки 25.05.2011 р. (див. рис. 3.14 а) можна розрізнити мікропониження, в
інших випадках ідентифікація мікропониження ускладнена (потрібно проводити
додаткові обробки знімків) або неможлива, якщо проводити тільки візуальний
аналіз. Рисунок 3.14 в підтверджує гіпотезу, що проведення аналізу ґрунтового
покриву після збирання врожаю дуже ускладнене.
Рисунок 3.14 д є прикладом практично ідеального матеріалу для
дослідження ґрунтового покриву під сільськогосподарською рослинністю. В
пониженні рельєфу на полі пшениця практично зупинила дозрівання через
додаткове зволоження та чітко підкреслює контур пониження різким зеленим
кольором (R-92.22, G-133.56, B-119.67). Схили пониження мають мінімальне
зволоження та прискорюють вегетацію цієї культури, тому на схилах активно
розповсюджені як бур’яни, так й дозріла пшениця.
Треба відмітити, що за дуже пологих ухилів на полі (від 2-5°) підвищується
індикативна спроможність. Будь-яка сільськогосподарська культура має певні
умови вегетації, в які входить й рельєф. При перевищенні граничної межі посухи
або рельєфу культура не може більше підтримувати вегетаційний процес та
переходить в стан пригнічення. Тому потрібно показати й випадок з гречкою, яка
на полі перейшла в стан пригнічення та підвищила свої індикативні спроможності
(рис. 3.15) для обстеження ґрунтового покриву полігона.

а)

б)

Рис. 3.15 Поле, яке розташоване поряд з полігоном «Саливонки» (дата
зйомки 23.06.2016 р.):
а) сонячна погода; б) хмарність.
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Таким чином 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 величини ухилу мікрорельєфу поля.
Методичні питання виникають й 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. Якщо проводити детальну
обробку кожного ортофотоплану вручну, то кількість часу, яка потрібна на
обробку, зростає в геометричній прогресії. Якщо проводити автоматично й надати
комп’ютеру можливість проводити обробку в так званих псевдокольорах (рис.
3.16 а), то отриманий результат в кольоровій гамі буде відрізнятися від кольору
обробленого знімка (рис 3.16 б.) та кольору обробленого ортофотоплану (рис. 3.17
а) в негативний бік.

а)

б)

Рис. 3.16 Обробка каналів моделі RGB формату JPEG окремого
аерофотознімка в програмному комплексі ErdasImages аерофотознімка полігона
«ДП ДГ «Саливонківське». Культура: гречка (дата зйомки: 23.06.2016 р.):
а) після обробки;
б) до обробки.
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а)

б)

Рис. 3.17 Обробка каналів моделі RGB ортофотоплану в програмному
комплексі Erdas Images полігона «Саливонки» (дата зйомки: 23.06.2016 р.):
а) після обробки;
б) до обробки [125].
В той же час на вихідному ортофотоплані (рис. 3.17 б) місце розташування
западини (прямокутник пунктиром) можна ідентифікувати, а вже на обробленому
(рис. 3.17 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
тощо). Тому обробляти треба тільки площу об’єкта дослідження (або полігона),
для пошуку та ідентифікації ґрунтового покриву.
Після обробки ортофотоплану та нанесення на нього ідентифікованих
ґрунтових контурів він перетворюється на попередню картосхему, яка потребує
уточнення в польових умовах (рис. 3.18). Справа в тому, що ця картограма
потребує ще й географічної прив’язки, для того щоб вона могла бути використана
в сучасних геоінформаційних системах та національних кадастрових базах даних
з просторовою складовою.
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Рис. 3.18 Картосхема ґрунтового покриву полігона «Саливонки», яку
створено в тому числі із використанням аерофотозйомки1
Географічні

прив’язки

роблять

з

використанням

GPS

приладів

з

використанням РТК сигналу. Однак для великомасштабного обстеження ґрунтів
такий метод є дуже витратним, тому слід використовувати досвід закордонних
компаній, які встановлюють GPS приймачі одразу на ДКЛА та проводять
прив’язку вихідних знімків одразу з фотозніманням. Таким чином вирішується
проблема часу та якості вихідного знімка (є базові координати центра знімка та
його поправки для географічної прив’язки). Практична перевірка встановлення
фотоапарата з GPS на борту ДКЛА показала, що використання побутових GPS
приймачів недоцільне, бо вони не пристосовані для роботи на великих
швидкостях й не можуть забезпечити присвоювання координат знімку
(використовувалась камера Pentax WG-3).
Автори: Соловей В.Б., Залавський Ю. Волков П.О. та ін.
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Як вище згадувалося, будь-яка рослинність може бути прямим та стабільним
показником для встановлення мікрорельєфу і, як наслідок, ґрунтових контурів,
незалежно від широтних та погодних умов. Так, при проведенні аерофотозйомки
було виявлено в Харківській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській та
Донецькій областях, що хвилястий рельєф (підвищення, мікропониження, схили)
негативно впливає на рослинність (будь-яку) та приводить її до зупинки вегетації
та набуття характерного кольору, який відрізняється від звичайного для
переважаючого типу (сорту, родини) рослинності на даній території.
Автором після перевірки на дослідному полігоні (Київська область, ДП ДГ
«Саливонки», Харківська області ДП ДГ «Слобожанське») впродовж декількох
періодів вегетації було запропоновано описувати аналіз RGB моделі звичайним
многочленом:
Y = a1+b1+c1 ,

(3.1)

де а1, b1, c1 – показники R=а1, G=b1, B=c1 моделі RGB, яка
використовується при зйомці;
Y – результативна частина рівняння, яка описує суму членів та взагалі
стандартний результат для тієї чи іншої рослинності.
Відхилення від розрахункової суми RGB каналів, яке було накопичене
впродовж численних зйомок 2014-2017 рр., є показником впливу рельєфу та
наявності ґрунтового контуру.
Характер та розміри цього контуру теж об’єктивно відстежуються на
знімку, що було підтверджено під час інструментальних та польових досліджень
паралельно зі зйомкою. Підвищення рельєфу, яке покрите рослинністю,
відображається на знімку рослинністю, яка депресує (усі злакові, бобові та
технічні культури) із забарвленням більш світлого відтінку порівняно з іншою
рослинністю. У разі виявлення пониження, покритого сільськогосподарською
рослинністю, остання, у випадку злакових, на період з квітня по травень має
більш темний зелений інтенсивний колір, якщо порівнювати з іншим кольором на
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цьому полі. В період із середини травня по середину липня злакові у пониженнях
вимокають, що призводить до зупинки вегетації та різко міняють забарвлення на
світлий салатовий колір. Якщо в пониженнях знаходиться будь-яка технічна
культура, вона впродовж всього періоду вегетації до дозрівання має постійний
інтенсивний зелений колір. У разі наявності схилу на площі об’єкта дослідження
будь-яка сільськогосподарська культура може навіть зупинити вегетацію та в
цьому випадку буде відрізняється від інших або салатовим кольором, або взагалі
припиняє свій ріст і вегетацію.
Якщо об’єкт дослідження не має яскраво вираженого строкатого рельєфу
(згідно з попередніми картами рельєфу на цю територію), а рослинність має
контури різного забарвлення – це свідчить про наявність біологічних шкідників
і/або хвороб сільськогосподарських рослин.
Також існують випадки, коли зйомку проводять після того, як с.-г. культура
припинила вегетацію на схилі, а він все одно має забарвлення зовсім іншого
кольору (синє, коричневе, або будь-яке інше). Цей випадок характеризується
біологічною сукцесією на території, в якій заміщується сільськогосподарська.
рослина будь-якою бур’янистою, яка притаманна цій території. Такі випадки
фіксувалися на зйомці впродовж всієї вегетації на всіх майданчиках дослідження.
Ці рослини теж мають потенціал щодо виявлення ґрунтових контурів та
потребують додаткової систематизації у вигляді або бази даних, або переліку з
візуальною частиною.
Зйомка для встановлення ґрунтових контурів без рослинності також
описується вищезгаданим рівнянням та для зручності будується у вигляді
тернарного графіка (рис. 3.19), де кожен з типів ґрунту має своє певне місце, а
відхилення від контуру, наприклад чорнозему типового, є ознакою змитості та
ксероморфності ґрунту на даній території дослідження. Цей тернарний (або будьякий

інший

тривимірний)

графік

найбільш

відповідає

вимогам

щодо

оперативності та повторюваності досліджень та був наведений авторами як
найбільш прийнятний. У декількох випадках досліджувані майданчики мали такі
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виражені форми рельєфу, що на один майданчик (поле) припадали декілька типів
ґрунтів.

Рис. 3.19 Тернарний графік спектральних характеристик чорнозему
типового:
1, 2, 4, 5, 7–ксероморфні (змиті) контури;
3, 6, 8, 9, 10 – фонові значення у сонячну погоду;
11 – фонове значення моделі RGB у хмарну погоду.
3.1.4 Алгоритм створення 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 (рис. 3.20).
Після отримання гібридна схема з географічною прив’язкою в ГІС схеми
передається ґрунтознавцю та проводиться або польовий виїзд уточнення, або
камеральне нанесення ґрунтових контурів.
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а)

б)

Рис. 3.20 Послідовність отримання ґрунтової карти:
а) гібридна схема (основою є космічний знімок території полігона, поверх
якої накладено ортофотоплан, зроблений з ДКЛА, білі та чорні замкнуті полігони
– пониження);
б) уточнена ґрунтова картосхема створена в камеральних умовах для
наступного перетворення у грантову карту полігона.
У зв’язку з різною відбивною спектральною здатністю різних сортів
сільськогосподарських культур та бур’янистої рослинності необхідно навести
групування сільськогосподарських культур, які, за попередньою оцінкою, дають
різні можливості фітоіндикації (табл. 3.3). Ці групи сільськогосподарських рослин
було систематизовано за період з 2010 по 2018 рр. в різних кліматичних зонах
України (Додаток Е).
Місцезнаходження полігонів згідно індикативної спроможності: 1 група –
Чернігівська область, 2 група – Черкаська область, 3 група – Харківська область,
4 група – Херсонська область.

159

Таблиця 3.3
Групи сільськогосподарських рослин з різною індикативною
спроможністю
№
Назва
Фото прикладу
п/п сільськогосподарських
рослин
1
2
3
1 група – найліпші властивості
1
Озимі зернові
колосові

2

Олійні культури (мак,
льон, ріпак)

3

2 група – середні властивості
Бобові (люпин, вика
яра, еспарцет)

3 група – низькі властивості
4

Кукурудза
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Продовж. табл. 3.3
1

2

5

Соняшник

6

Гречка

3

З огляду на встановлені факти різної індикативної спроможності можна
зробити висновок, що від розмірів вегетативної частини рослини та запасів вологи
в пониженні є можливість ідентифікації ґрунтових контурів під бур’янистою та
сільськогосподарською рослинністю. Чим більша вегетативна частина рослини,
тім менша можливість ідентифікувати під нею ґрунтовий контур. Запаси вологи
підвищують можливість ідентифікації. В разі відсутності вологи рослина більш
уразлива до висихання, що відображається на її вегетативній частині.
Мікрорельєф формує осередки вологи на полі, в разі підвищеної кількості вологи
в пониженнях рослини з вегетативною частиною до 70 см пригнічуються й
змінюють

візуально

колір

на

світло-зелений, салатовий.

А рослини

з

вегетативною частиною більше 70 см – навпаки стрімко вегетують. У разі
посушливого періоду – в мікропониженнях всі сорти рослин почуваються добре
та вегетують, а в місцях з невеликими запасами вологи – навпаки, засихають. Всі
ці факти добре відображаються на аерофотознімках та можуть бути використані
як прямий спосіб ідентифікації ґрунтових контурів на дослідних об’єктах.
Вищезгадані особливості зміни спектральних характеристик природних об’єктів
упродовж вегетаційного періоду дають змогу провести систематизацію даних по
кожному з основних видів с-г. рослинності у вигляді тривимірних графіків у
системі ґрунт-рослина та провести їх наступну верифікацію.
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Узагальнюючи отримані дані за всі роки дослідження автором постійно
спостерігається

залежність

між

мікрорельєфом,

температурою,

вологою,

рослинністю (с.-г. та бур’янистою) та ґрунтовими контурами. Тобто зв'язок
мікрорельєф-рослинність-ґрунтові контури являють собою поєднання, яке є
перманентним в часі.
В рамках можливого повторного обстеження ґрунтового покриву України
проведення аерофотозйомки можна проводити лише раз на п’ять років. Цей
період повністю вирішує коло задач ґрунтознавців. Достатньо провести зйомку
раз на рік на певній площі (через різницю в культурах сільськогосподарських
рослин, яка частково не дає змогу проведення детальної ґрунтової зйомки), потім
провести ще декілька разів (до 5 років), щоб повністю охопити сівозміну на
певній площі та встановити ґрунтові контури.
3.1.5 Аерофотозйомка ґрунтових контурів під бур’янами
Відомо, що будь-який об'єкт на поверхні планети, якщо його висвітлити
сонячним світлом, буде його віддзеркалювати і частково або повністю поглинати.
Сільськогосподарські рослини також належать до таких об'єктів. При цьому, якщо
проаналізувати відбите світло (його спектральні характеристики), то рослини
дуже добре можуть бути наочно відображені у вигляді кривих на відповідних
графіках.
Спектральна крива відображає всі характерні риси, притаманні об'єкту.
Складається вона з діапазонів довжин хвиль, яким властиве певне забарвлення
різних каналів (червоне, синє, зелене тощо).
Загальними факторами, що впливають на спектральні характеристики
сільськогосподарських рослин, є особливості внутрішньої будови листя та
загальний вміст вологи. У синій (канал В) і червоній зоні (канал R) спектра
відбивна здатність рослин дуже низька. Це пояснюється тим, що «зерна»
хлорофілу в листі поглинають велику частину падаючої енергії в діапазонах
довжин хвиль 0,40-0,70 мкм.
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В інфрачервоному діапазоні дослідниками спостерігаються максимальні
значення коефіцієнтів відбиття ґрунту, який не вкритий рослинністю. Обумовлено
це особливостями більш швидкого прогріву ґрунту і, як наслідок, більш високою
віддзеркалюючою здатністю поверхні. Ярусність, багатошаровість, велика
біомаса призводять до зниження відбивної здатності. Середні та низькі значення
коефіцієнтів відбиття в синій і червоній зонах спектра і високі в зеленій і ближній
інфрачервоній (ІЧ) є характерною особливістю спектральних кривих рослинності.
В середньому інфрачервоному діапазоні сильний вплив на форму спектральної
кривої надають смуги поглинання води. Велика частина випроміненої енергії
поглинається водою, наявною в листовій пластині.
В

результаті

спостережень

за

ґрунтовими

контурами

під

сільськогосподарською рослинністю, паралельно із встановленням контурів, було
помічено в їх ареалі рослинність місцевої флори. Це явище спостерігалося
незалежно від широтних та ландшафтних умов, а мало пряму (+0,80-0,88)
кореляцію тільки з мікрорельєфом (в основному зі схилами).
Таким чином, автором було розроблено гіпотезу про встановлення ґрунтових
контурів під бур’янами та їх аналіз за фітоіндикацією цих трав’яних рослин за
допомогою аерофотозйомки. З приводу цього було проведено черговий тур
зйомок у Харківський області, Барвінківському районів в межах населених
пунктів: Білий Колодязь – Садове – Новобахметьєве – Варварівка – Карнаухівка у
2015-2016 рр. Паралельно з проведенням зйомки було зібрано зразки польових
рослин з цих самих контурів на полях, які досліджувались. Точність відбору
зразків при наземному відборі визначалася за допомогою географічних
координат, які було встановлено після географічної прив’язки ортофотоплану, та
ще раз перевірялося за кольором при відборі (табл. 3.4).
Відбір рослин проводився на всьому ареалі ґрунтового контуру, який було
ідентифіковано з аерофотознімка. Політ ДКЛА та методичний підхід до аналізу
моделі RGB були подібні до тих, що використовувалися під час дослідження
ґрунтового покриву.
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Деякі бур’яни (наприклад, родина айстрових) мали невеликі кольорові
відмінності від сільськогосподарських культур, тому відбір проводився у
декількох повторностях. А деякі бур’яни (наприклад, родина тонконогові) мали
певні кольорові відмінності на полі та легко ідентифікувалася на ортофотоплані.
Таблиця 3.4
Суміщені знімки полів та гербарій бур’янів, зібраних з ґрунтових контурів,
які знаходяться на схилах полів району дослідження
№
п/п
1
1

Назва
рослини

Географічні
координати

2
3
Родина N 36,820646
E 48,851384
Бобові
(Fabaceae)
6012
Гусарівськеві
дділення

2

N 36,870457
Родина
E 48,951059
Злакові
(тонкорогові)
(Poaceae)70
54

3

N 36,870457
Родина
айстрові. E 48,951059
(Asteraceae)

7054

Фото бур’янів

Аерофотознімок

4

5
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Продовж. табл. 3.4
1
4

2

3

N 36,834326
Родина
E 48,856606
Бобові.
(Fabaceae)

6051

5

N 36,834326
Родина
Айстрові E 48,856606
Полин
гірки́й
(Artemisia
absinthium)

6051
6

N 36,801087
Родина
Айстрові. E 48,844339
Полин
гірки́й
(Artemisia
absinthium)

6061
7

N 36,836364
Родина
Молочайні. E 48,939311
Молочай
(Euphorbia)
31

4

5
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Продовж. табл. 3.4
1

2

3

8

Родина N36,836364
Капустяні. E48,939311
Талабан
польовий
(Thlaspi
arvense)7031

9

N36,870457
Родина
Тонконогові. E48,951059
(Poaceae)

7054

10

N36,870457
Родина
E48,951059
Айстрові.
(Asteraceae)
7054

11

N36,967360
Родина
Айстрові. E48,973030
Полин гірки́й
(Artemisia
absinthium)
Іванівка 1

4

5
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Кінець табл. 3.4
1
12

13

2
3
N 36,967360
Родина
капустяні. E 48,973030
Суріпиця
звичайна.
(Barbarea
vulgaris)
Іванівка 1_2
Родина
Бобові.
Горошок
мишачий.

4

5

N 36,953510
E 48,977520

(Vicia
сracca)Іва
2

14

15

N 36,973430
Родина
Айстрові. E 48,983810
Полин
гірки́й
(Artemisia
absinthium)

Родина
злакові
(тонконогові).
Bromus
arvensis.

N 36,850780
E 48,935631

7034
За результатами аналізу табл. 3.4 виявлено, що в усіх випадках бур’яни,
незалежно від погодних умов, на знімках були дешифровані за іншим кольором та
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характерним ареалом розповсюдження. Аналіз випадків № 1-10 та № 14-15 з
таблиці 3.4 показує розповсюдження бур’яниcтої рослинності на схилах в
міжрядді сільськогосподарської рослинності. Випадки № 11-13 більш цікаві,
оскільки одночасно показують в межах одного поля на схилі як змиті ґрунтові
контури (більш яскраві в порівнянні з фоном), так й освітлені контури під
сільськогосподарською. рослинністю вкупі з бур’янами.
Залежно від умов зволоження року на змитих ґрунтових контурах може
переважати та чи інша бур’яниста рослинність, тому наприкінці вегетації на
деяких полях загальна картина кольорів постійно змінюється (наприклад, від
суріпки польової (яскраво-жовтий колір) до васильків (темно-синій колір). В
будь-якому випадку ареал розповсюдження бур’янів гарантовано підкреслює
змитий (ксероморфний) 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 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.
Для порівняння та розробки оперативного рішення із внесення гербіцидів
було проведено аерофотозйомку одного й того ж поля в різні періоди вегетації
культури (рис. 3.21).
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 гербіцидів тільки на цих
ареалах.
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а)

б)

в)
Рис. 3.21 Дослідний майданчик 2.10:
а)з бур’янистою рослинністю в кінці вегетації (2015 р.);
б) впродовж вегетації з бур’янистою рослинністю (2016 р.);
в) ортофотоплан цього поля.
Однак слід зауважити, що не в усіх випадках бур’яни можуть бути
ідентифікаторами ґрунтового покриву, а тільки вкупі з мікрорельєфом. В процесі
дослідження, проведення аерофотозйомок зустрічалися ареали розповсюдження
бур’янів куртинами (колами, замкнутими полігонами) на рівнинах, сіножатях,
ріллі тощо (рис. 3.22). Наземні перевірки та одночасний відбір ґрунтових зразків
суттєвої різниці по цих випадках не показав.
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а)

б)

Рис. 3.22 Приклади куртин, ареалів бур’яниів, які не підкреслюють ґрунтові
контури:
а) за сонячних умов, б) проведення зйомки у похмурих погодних умовах.
Таким чином, сільськогосподарська та бур’яниста рослинність вкупі з
мікрорельєфом слугують надійним ідентифікатором з прямими ознаками для
дешифрування на основі аерофотозйомки та топографічних матеріалів, окрім
випадків закмнутих кіл, ареалів (рис.3.22).
3.1.6 Сумісний аналіз дистанційних (аерофотознімків) та наземних
даних з використанням аерофотозйомки
Впродовж досліджень автором було запропоновано перевірку можливості
визначення

агрохімічних

показників

за

результатами

оперативної

аерофотозйомки. Для перевірки цієї гіпотези було проведено дослідження на
території

дослідного

О.Н. Соколовського»

господарства
для

подальшого

«Граківське»
складання

ННЦ

оперативної

«ІҐА

імені

картосхеми

агрохімічних показників.
На території ДП ДГ «Граківське» досліджувалися чорноземи типові та
зв’язок цієї території з мікрорельєфом і наступними показниками ґрунту: вміст
мінерального азоту, вуглецю органічної речовини, катіонно-аніонний склад
водної витяжкі, pH водний, pH сольовий, гранулометричний склад та вміст
мікроелементів. Основною метою було встановити зв'язок мікрорельєфу з вище
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згаданими показниками й розробити алгоритм їх визначення на основі
аерофотознімків (ортофотопланів).
Визначення місць відбору проб для наступного інструментального аналізу
проводилося

на картосхемах,

які

будувалися

на основі

ортофотоплану

(аерофотозйомка з ДКЛА) поля на території ДП ДГ «Граківське» (рис. 3.23).
Насамперед, ортофотоплану присвоювалися географічні координати, згідно
стандартних методів географічної прив’язки в географічній інформаційній
системі (ГІС), в нашому випадку Mapinfo. Після цього стандартним графічним
інструментарієм дешифрували (оконтурювали) контури рослинності на початку та
впродовж її вегетації. Рослинність в місцях понижень/підвищень завжди має
інший колір, який дуже чітко ідентифікується на аерофотознімках та
ортофотопланах, зроблених на їх основі. Після цього шар з ортофотопланом
відключався, а на створеному шарі ізоліній позначалися точки відбору зразків для
наступного інструментального аналізу.

1

2

Рис. 3.23 Об’єкти дослідження поля №1; 2
Зйомки та відбір зразків проводили тричі (05.05.2017 р.; 25.05.2017 р.;
23.06.2017 р.). В результаті хімічного аналізу були отримані дані визначення в
зразках в межах ґрунтового контуру (пониження) на території поля №1 (див. рис.
3.23) вмісту вуглецю органічної речовини, рН сольовий и рН водний (табл. 3.5),
катіонно-аніонний склад водної витяжки (табл. 3.6), а також гранулометричного
склад (табл. 3.7).
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В блюдцеподібному пониженні спостерігався завжди знижений вміст
вуглецю (0-30 см). Спостерігалася також чітка різниця між значеннями
показників: рН сольового, рН водного, кількістю іонів, що можна пояснити
промиванням усіх солей у пониженні (табл.3.5, 3.6).
Таблиця 3.5
Вміст вуглецю органічної речовини та рН у ґрунтових зразках (поле №1)

№ зразка

Вміст
вуглецю
органічної
речовини,%
5.05.2017 р.

рН сол.
рН водн.
Вміст
Вміст
вуглецю
вуглецю
органічної
органічної 25.05.2017 р. 25.05.2017 р.
речовини,% речовини,%
25.05.2017 р. 23.06.2017 р.

пониження

2,44±0,33

2,75±0,225

2,80±0,18

4,71±0,59

6,54±0,47

фон

3,1±0,33

3,2±0,225

3,16±0,18

5,89±0,59

7,48±0,47

Таблиця 3.6
Катіонно-аніонного склад водної витяжки у ґрунтових зразках (поле №1)
HCO3Clкіл-тьеквіва- масова кіл-тьеквіва- масова
лентів,
лентів,
частка,
частка,
ммоль
ммоль
%
%
№ зразка
/100 г
/100 г
середнє
середнє
понижен
0,066±0,06 0,041±0,01 0,056±0,007
ня
фон

0,190±0,06 0,012±0,01 0,07±0,007

SO42Ca2+
кілмасова
кіл-ть
тьеквіва- частка, еквівалентів,
лентів,
ммоль/100 г
%
ммоль
/100 г
середне
середнє
0,120
0,006
0,120±0,5
±0,01
±0,50
0,140
0,007
0,160±0,5
±0,01 ±0,050

0,002
0,002

масова
частка,
%

0,002
±0,5
0,003
±0,5

Продовж.табл. 3.6
2+

+

Mg
№ зразка

K+

Na

кіл-ть
еквівалентів,
ммоль/100 г
середнє

масова
частка,
%

кіл-ть
еквівалентів,
ммоль/100 г
середнє

масова
частка,
%

кіл-ть
еквівалентів,
ммоль/100 г
середнє

масова
частка,
%

пониження

0,063±0,02

0,0010
±0,01

0,030±0,01

0,001±
0,01

0,020±0,02

0,00080
±0,01

фон

0,120±0,01

0,0013
±0,01

0,036±0,02

0,001±
0,01

0,160±0,01

0,00067
±0,01
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Гранулометричний склад (табл. 3.7) фонового ґрунту характеризується як
легкоглинистий, а ґрунту пониження – важкосуглинковий. Помітне зменшення
вмісту фізичної глини, зокрема й мулу, в ґрунті пониження можливо зумовлюється,
вочевидь, впливом опадів, що застоюються в блюдцеподібних пониженнях і можуть
спричинити вертикальну міграцію (лесиваж) мулистих часток униз по профілю, але
це потребує додаткових досліджень.
Таблиця 3.7
Гранулометричний склад ґрунтових зразків поля №1 (за Качинським)
Вміст гранулометричних фракцій (середнє), %
№
зразка

1-0,25
мм

0,250,05 мм

0,050,01 мм

пониження

4,09±
0,2

8,21
±0,3

39,06
± 2,8

11,22
±1,40

фон

2,76±
0,25

5,38
± 0,26

26,88
± 3,0

15,83
±1,35

< 0,001
мм

Сума фракцій
< 0.01

14,96
±2,3

22,45
±4,0

48,5
±3,5

18,33
±1,45

23,46
±3,8

58
±3,31

0,010,0050,005 мм 0,001 мм

На території поля №2 (рис. 3.24) показано розташування мікропонижень.

2

Рис. 3.24 Приклад мікропониження на території поля № 2
На обох полях контури візуально відокремлювалися на ортофотоплані за
будь-яких погодних умов. Але якщо на першому полі мікропониження має в
діаметрі понад 30 м (більш блюдцеподібне), то на другому – мікропониження в 10
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разів менше. При збиранні врожаю на обох ділянках спостерігалася низька
врожайність як сої (поле №1), так і озимої пшениці (поле №2).
Вміст мінерального азоту, рухомих сполук фосфору та калію (за
Чириковим) в зразках, відібраних на фоні і в пониженні на обох полях істотно не
відрізнявся (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Агрохімічні показники в ґрунтових зразках поля №2 (за Чириковим)
№ зразка

Р2О5,
мг/кг

Р2О5
градації

К2О,
мг/кг

1 (пониження)

83,30

середній

99,41

2 (пониження)

48,09

низький

3 (пониження)

62.40

середній

НІР05

6,78

4 (гребінь)

46,66

низький

81,34

5 (гребінь)

68,13

середній

120,50

НІР05

10,73

К2 О
градації
підвищений

NNO3,
мг/кг
1,82

NNH4,
мг/кг
3,62

NNH4+NO3
градації
низький

90,37

підвищений

1,95

5,39

низький

63.26

середній

1.99

5.32

низький

0,05

0,57

підвищений

1,55

1,85

низький

високий

0

2,61

низький

0,77

0,38

9,49

19,58

Встановити залежність інтенсивності зеленого кольору для різних сортів
рослин, в першу чергу зернових, від вмісту мінерального азоту потребує
перевірки та додаткових досліджень. При визначенні азоту методом листової
діагностики (SPAD 502Plus) в обох випадках спостерігався низький вміст азоту в
листових пластинах (35, 38 умовних одиниць). pH водний в усіх випадках мав
рівень від 6,44 до 6,60 (фон – 7,37-7,74), стосовно pH сольового спостерігалася
чітка різниця між визначенням в зразках, відібраних в мікропониженні (4,67-4,78)
та фоном (5,69-6,26) що опосередковано відобразилося в накопиченні іонів
кальцію (відповідно 20,09 та 31,6 ммоль/100 г). Такий вміст спостерігається за
рахунок глейових процесів, за яких можуть створюватися сполуки (наприклад,
заліза), що є одним з ознак зниження поглинутого Са2+.
Аналіз гранулометричного складу цих зразків не показав істотної різниці на
ґрунтовому контурі та на фоні. Для дослідження вмісту та кількості
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мікроелементів у 2015 р. на території ДП ДГ «Граківське» було закладено дослід,
на якому постійно проводилися аерофотозйомки у наступні роки, але в результаті
також не отримано істотної різниці за вмістом мікроелементів. Подібні результати
отримано за вегетацію 2016 р. на території ДП ДГ «Донецьке», де було проведено
відбір ґрунтових зразків за картосхемою та аерофотозйомку. Таким чином, не
встановлена залежність між вмістом мікроелементів у рослинах та їх візуальною
індикацією на аерофотознімках [101].
Встановлена залежність стану рослинності від мікрорельєфу на полі за
період з 2012 по 2017 роки. Так, мінімальні коливання мікрорельєфу призводять
до відставання в розвитку рослин в мікропониженнях та на схилах. Показано, що
мікрорельєф (протягом 2012-2017 рр.) є постійним, незмінним на полі та
ідентифікується як сільськогосподарською рослинністю, так і бур’янами.
Спостереження за пониженнями проводилося з 2012 року у різні фази розвитку
сільськогосподарських рослин, до, та після збирання врожаю, перед початком
вегетації на території ДП ДГ «Граківське»у с. Дослідне Чугуївського району
Харківської області. Спостереження за пониженням проводилося впродовж 20122016 рр. (рис.3.25-3.29).

Рис.3.25 Пониження ДП ДГ «Граківське». Дата зйомки 27.05.2012 р.
Примітка. Характеристики каналів RGB моделі. Мікропониження: R137,08±6,76;
G131,82±7,04; B113,65±4,88. Фон: R110,33±7,86; G148,86±5,25; B118,85±5,17. Вибірка: 3200.
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Рис.3.26 Пониження ДП ДГ «Граківське». Дата зйомки 01.06.2012 р.
Примітка. Характеристики каналів RGB моделі. Мікропониження: R93,81±4,24;
G 89,71±4,15; B 86,73±7,55. Фон: R85,32±5,25; G91,99±5,31; B93,64±9,40.Вибірка: 2977.

Рис.3.27 Пониження ДП ДГ «Граківське». Дата зйомки 03.06.2013 р.
Примітка.

Характеристики

каналів

RGB

моделі.

Мікропониження:

R113,81±2,00;G95,21±1,28; B116,33±2,53. Фон: R109,02±1,64; G95,08±1,52; B121,51±2,36.
Вибірка:2249
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Рис.3.28 Пониження ДП ДГ «Граківське». Дата зйомки 05.05.2014 р.
Примітка. Характеристики каналів RGB моделі. Мікропониження: R 123,05±2,57;
G121,20±2,02; B113,69±3,20. Фон:R107,05±2,30;G125,13±1,98; 126,02±3,30. Вибірка:2209.

Рис. 3.29 Пониження ДП ДГ «Граківське». Дата зйомки 02.06.2016 р.
Примітка. Характеристики каналів RGB моделі. Мікропониження: R114,63±1,96;
G89,00±2,65; B115,05±4,26. Фон: R110,36±2,66, G103,92±4,46, B97,32±6,07. Вибірка:2350

Аналіз знімків проводився з огляду на факт наявності рослинності. Тому
аналізувалися знімки групами: 1) 05.05.2014 р. та 02.06.2016 р.; 2) 27.05.2012 р.,
1.06.2012 р., 03.06.2013 р.. В першій групі мікропониження прослідковується по двох
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каналах (R,G, відповідно R– 113 та 114, а G – 95 та 89) в порівнянні з фоновими
показниками (R,G, відповідно R– 109 та 110, а G– 95 та 103). У випадку, коли
мікропониження покрите рослинністю на можливість ідентифікації мають вплив
погодні умови. Хмарність (01.06.2012 р.) призводить до зниження можливості
ідентифікації ґрунтового контуру. Також, у цьому випадку показники по каналах
практично «перекриваються», а похибки (довірчі інтервали) збільшуються. У
випадку ясної погоди (дата зйомки 27.05.2012, 03.06.2013 рр.) значення по
каналах чітко відокремлені та повторюють значення в межах свого довірчого
інтервалу навіть через 2 роки.
Впродовж

періоду

спостереження

було

встановлено,

що

в

період

посушливого року або влітку особливо чітко простежується мікрорельєф як під
рослинністю, так і без неї.
З метою перевірки вище наведених залежностей в умовах південних районів
України проводилася зйомка на території Снігурівського району Миколаївської
області, н.п. Баратівка. Географічні координати: N46.924945, E32.7894258
(рис. 3.30).

2

1

Рис. 3.30 Майданчики дослідження №1; 2
Закладанням розрізу та лабораторними методами визначено, що це
чорнозем південний малогумусний важкосуглинковий. Друга точка має більш
високу лужність (рН водний 7,81), за вмістом солей – чорнозем південний
незасоленний, за складом солей обидва зразки хлоридно-содові кальцієво-
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натрієві. Вміст солей у другому зразку в 4 рази більше, ніж у першому, що
свідчить про слабку засоленість (табл. 3.9-3.11).
Таблиця 3.9
Агрохімічні показники ґрунтових зразків в н.п. Баратівка
№ зразка

С, %

рН водний

1

1,56

7,03

2

1,59

7,81

НІР05

0,015

0,39

Таблиця 3.10
Гранулометричний склад
№
зразка

1
2
НІР05

Вміст гранулометричних фракцій, %
1-0,25
0,250,050,010,005мм
0,05 мм 0,01 мм 0,005 мм 0,001
мм
1,39
12,50
34,51
6,54
11,12
1,57
11,65
35,48
8,60
8,14
0,09
0,42
0,48
1,03
1,49

Вміст
фізичної
глини
51,6
51,3

< 0,001
мм
33,94
34,56
0,31

Таблиця 3.11
Катіонно-аніонний склад ґрунтових зразків
№
зраз
-ка

1
2
НІР

HCO3кіл-ть
масова
еквівачастка,
лентів,
%
ммоль
/100 г
0,45
0,027
0,88
0,054
0,210

Clкіл-ть
еквівалентів,
ммоль
/100 г
0,13
0,33
0,100

SO4масова
частка,
%

кіл-ть
еквівалентів,
ммоль
/100 г
0,08
0,24
0,080

0,005
0,011

масова
частка,
%

0,004
0,011

Ca2+
кіл-ть
масова
еквівачастка,
лентів,
%
ммоль
/100 г
0,21
0,004
0,32
0,006
0,055

05

Продовж. табл. 3.11
№
зраз
-ка

1
2
НІР
05

Mg2+

Na+

K+

кіл-ть
еквівалентів,
ммоль
/100 г

масова
частка,
%

кіл-ть
еквівалентів,
ммоль
/100 г

масова
частка,
%

кіл-ть
еквівалентів,
ммоль
/100 г

масова
частка,
%

0,04
0,05
0,005

0,0005
0,0010

0,39
0,92
0,260

0,009
0,021

0,001
0,006
0,002

0,02
0,16

Сума
солей,%

0,0695
0,2640
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Накопичення органічної речовини в мікропониженнях відрізняється від фону
на 1-1,2 % за вмістом вуглецю. Таким чином, в південних степових районах
підтверджується тільки різниця по рН водному, всі інші показники знаходяться в
межах груп оцінки за відповідними стандартами.
Підводячи підсумок створення картосхеми агрохімічних показників по ДП
ДГ «Граківське», слід зробити висновок, що в оптичному діапазоні в результаті
аналізу моделі RGB формату JPEG найбільш піддається дешифруванню вміст
вуглецю. Середній клас діагностики – рН водний, рН сольовий. Нижчий клас –
іони Са2+. В цьому випадку гібридна картосхема агрохімічних показників буде
виглядати наступним чином (рис. 3.31)

Рис. 3.31 Гібридна картосхема вмісту вуглецю за результатами оперативної
аерофотозйомки на території ДП «ДГ Граківське».
Примітка. Над рискою – вміст органічної речовини,%; під рискою – рН водний.
Замкнуті кола – мікропониження.

Логічно, що такого роду оперативні картосхеми доцільно використовувати
як проміжний етап для практичних робіт (обробка ЗЗР, внесення органічних
добрив тощо). Ця інформація може бути основою створення карт- завдань для
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тракторного або машинного парку [118]. Нижче автором наведено приклад
алгоритму використання такого роду інформації.
3.1.7

Алгоритм

використання

оперативної

аерофотозйомки

для

формування файлу завдання для сільськогосподарської техніки
Алгоритм

використання

оперативної

аерофотозйомки

на

території

господарства наступний:
1. Проводиться зйомка ДКЛА певної площі дослідження.
2.

Отриману

інформацію

(знімки)

суміщають

з

географічними

координатами (в загально прийнятій навігаційній системі координат WGS 84),
щоб потім отримати файл управління для проходження техніки поа полю.
3. Результати зйомки обробляються, за встановленими принципами
встановлюються стан схожості сільськогосподарських рослин.
4. Створюється технологічна карта внесення добрив або засобів захисту
рослин згідно плану, та завантажується у відповідне обладнання в техніку.
5. Агроном або керуючий приймає управлінське рішення щодо виїзду
техніки.
Проведення зйомки залежить від погодних умов, найбільш вигідним є
робота в сонячну погоду,

що дозволяє робити найбільш контрастні та чіткі

знімки, що полегшує подальшу роботу. Якщо є потреба у проведенні зйомки у
хмарну або дощову погоду, то проводять спеціальний аналіз отриманих знімків
(детально описаний в підрозділі 2.1).
Важливо, що всі ці заходи можна проводити увесь сезон та оперативно
відстежувати зміни, які проходять на полі протягом вегетації рослин.
Таким чином, описано положення, які використовуються під час прийняття
рішень при внесенні добрив при підживленнях.
Нижче описано реалізацію практичної частини підготовки комп’ютерного
командного файлу для обприскувача, який використовується при точному
землеробстві. Спочатку проводився обліт території та формування ортофотоплану
(рис. 3.32).
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Рис. 3.32 Перспективні знімки по маршруту ДКЛА
Після отримання фотоплану дослідного поля (рис. 3.33а), було зроблено
підсилення контрастності знімка для виявлення контурів стану рослинності на
полі (рис. 3.33 б) методом огляду (для експрес оцінки). В результаті експрес
оцінки фотоплану (рис. 3.33 б) виявлено, що чітко спостерігаються змиті ґрунтові
контури (центр поля). Але для повної оцінки та встановлення просторового
проходження сільськогосподарської техніки, а саме обприскувача, треба провести
відокремлення цих контурів від природних об’єктів іншого природного
походження, тобто спектральний аналіз фотоплану.

а

б

Рис. 3.33 Ортофотоплан поля, підготовлений для експрес аналізу та після
проведення підсилення контрастності
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Для проведення відокремлення сільськогосподарських рослин від іншої
рослинності на полі (бур’янів, дерев лісосмуги тощо) та достовірної інтерпретації
фотоплану було проведено спеціально розроблений авторський аналіз моделі
RGB (рис. 3.34) (пакет для спектрального аналізу ErdasImage), а результат
нанесення тематичної інформації на поле показано на рис. 3.35.

Рис. 3.34 Ортофотоплан після аналізу моделі RGB

Рис. 3.35 Ортофотоплан після нанесення тематичної інформації:
1 – найменш змиті контури;
2; 3; 4 – контури з різним ступенем змитості;
5 – площі з найбільш змитим ґрунтовим контуром.
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Аналіз рисунка 3.35 дозволяє розрізняти за різними кольорами контури, які
найбільш потребують внесення добрив (контури № 1 - 4) та контур № 5, який
найбільш змитий та на площу якого внесення будь-яких добрив не принесе
підвищення врожайності. На території поля (на його північних межах)
спостерігається також й інша рослинність – місцева флора.
Беручи до уваги інформацію з оперативного фотоплану, почнемо
розрахунки: загальна площа поля 97 га, на ньому було ідентифіковано 68 га
ґрунтових контурів, які мають відповідний колір, на іншій площі спостерігаються
змиті ґрунтові контури, окрім місць, де ідентифіковано місцеву флору. Тобто
внесення азотних добрив потребує тільки 68 га. Крім цього, треба внести
гербіциди, але не на всій площі, а тільки в деяких точках, які мають свої
географічні координати. Тобто агроном вже може порахувати де, скільки він
заощадить при внесенні тільки мінеральних добрив та гербіцидів.
Наступним кроком є створення картосхеми або технологічної карти
внесення засобів захисту рослин на полі. Технологічна карта (картосхема) має
вигляд серії географічних координат, які є основою для виконання дій про
вмикання (або вимикання) поливного обладнання, яке причеплене за трактором.
Коли обприскувач доїжджає до необхідної точки, вмикається насос й проводиться
внесення хімікатів, коли необхідності нема

- він вимикається. Для наочного

відображення було візуально створено технологічну карту внесення на
дослідному полі (рис. 3.36), наприклад у ГІС (MapInfo).
Згідно

з

технологічною

картою

існує

потреба

у

проходженні

сільськогосподарської техніки згідно технологічних смуг (упоперек схилу).
Ширина технологічних смуг має мати один розмір з причіпним обладнанням, яке
буде вносити хімікати (як правило, до 12 м). Зеленим показано місця, де нема
потреби у внесенні добрив. Необхідність внесення азотних добрив є у місцях, які
виділено жовтим, червоним виділені місця, де є потреба у внесенні органічних
добрив,

а

внесення

мінеральних

добрив

є

нераціональним.

Підготовка

географічних координат до завантаження у сільськогосподарську техніку (їх
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перетворення) має суто технічний момент (збереження файлу з поширенням
*.shape).

Рис. 3.36 Технологічна карта внесення агрохімікатів на полі, яку зроблено
на основі ортофотоплану
Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити такі висновки:
1. Візуально відокремлювати ґрунтові контури можна й на перспективних
знімках.
2. Побутова

камера

передає

ті

ж

кольори,

що

й

професійні

аерофотокомплекси, які встановлено на літаках.
3. Виявлення ґрунтових контурів можливе під рослинністю дистанційними
методами в залежності від стану рослинності, часу зйомки та широти.
4. Модель Брауна при побудові ґрунтових картосхем, карт, встановлення
ґрунтових контурів та контурів сільськогосподарської рослинності має великі
перспективи. Реалізація моделі Брауна доступна в ПО PhotoScan. Існують певні
обмеження на застосування цієї моделі при зйомці об’єктів, які мають певну
висоту (лісосмуги на пересіченому рельєфі, забудова). При побудові моделі вона
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спотворюється та не може бути використана при вимірюванні площ ґрунтових
контурів.
5. Ксероморфно-еродовані ґрунтові контури мають підвищену спектральну
яскравість під будь-якою с.-г. рослинністю. Значення СЯ коливаються від 80 до
130 (по всіх каналах моделі RGB).
6. Існує можливість обстеження мікрорельєфу в посівах з великою часткою
бур’янів. Для підвищення репрезентативності та інформаційної спроможності
аналізу аерофотознімків потрібно створити та постійно поширювати базу даних
індикативних властивостей сільськогосподарських рослин та бур’янів, які
зустрічаються на теренах України.
7. Необхідно використовувати для індикативних показників бази даних всі
канали моделі RGB формату JPEG, тим самим розширюючи динамічний діапазон
при аналізі просторових даних рослин та ґрунту.
8. Обробку кольору ортофотоплану необхідно проводити тільки на площі
об’єкта дослідження.
9. Мікрорельєф є постійним фактором впливу на ріст рослинності.
10. Мікрорельєф може ідентифікуватися тією рослинністю, яка вкриває його
впродовж вегетації. Мікрорельєф неможливо встановити тільки після збирання
культур, коли ґрунтові контури мають «маскування» від проходів техніки та
решток рослинності.
11. Різні типи ґрунту в залежності від мікрорельєфу можуть аналізуватися
одразу з аерофотознімка за списком показників інструментальних методів
дослідження, а саме: вуглець органічний, рНсол., рНвод. Якщо ґрунт покрито
рослинністю, то додатково можна встановити рівень азоту в рослинах (за фіто
індикацією).
3.2 Аеромоніторинг як основа виявлення мікрорельєфу та стоку
(ерозійних процесів)
Дослідженням активності перебігу ерозійних процесів в Україні займаються
вже декілька десятиліть. Особливістю такого роду досліджень є необхідність
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постійних спостережень не тільки на ключових ділянках, але й на всій території
спостереження [150].
Для перевірки можливості використання ДКЛА для вирішення такого роду
задач було проведено декілька турів зйомки (2016-2018 рр.) на території України
(рис. 3.37-рис. 3.40).
На аерофотознімках прояви ерозії мають неоднозначний кольоровий та
просторовий вигляд. У разі сформованого стоку на полі, де були будь - які
рослини чітко спостерігався напрям стоку та його розташування. Модель RGB
мала характеристики кожного з каналів менші за фон. Така ж картина
спостерігалася й на полі, де були відсутні будь - які рослини, незалежно від
широтної складової.
Інша картина спостерігалася у разі акумуляції стоку в кінці поля або у яру,
де відбувалася акумуляція. Як правило, характеристики моделі RGBмали,
навпаки, більші значення в порівнянні з фоном.

Рис. 3.37 Прояви водної ерозії, Барвінківський район Харківської
області, 2016 р.
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Рис. 3.38 Акумуляція піщаної фракції внаслідок змиву на полі.
Богуславський район, Київська область, 2014 р.

Рис. 3.39 Формування стоку з поля. Чернігівська область, Ріпкинський
район, 2016 р.
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Рис. 3.40 Результат весняного стоку з поля. Харківська область,
Кегичівський район, 2016 р.
На жаль, всі отримані за допомогою ДКЛА АЗ тільки констатували факти
прояву водної ерозії. Окремо спланувати та отримати аерофотознімки, які б
повністю зафіксували всі стадії формування стоку, зміну кольору перед початком
процесу змиву отримати не вдалося.
Аналіз знімків доводить, що виявлення ерозійних процесів можливе
візуально, навіть в похмуру погоду одразу після дощу (див. рис.3.39) та не
потребує маніпуляцій з подальшою обробкою знімка або ортофотоплану.
З огляду на це автором було проведено перевірку можливості проведення
аерофотозйомки з метою аналізу ерозійних процесів й закладення подібних за
розміром реперів різного кольору (рис. 3.41).
Після перевірки було проведено закладку листків формату А4 білого та
червоного кольорів. Керуючись роботами в основному закордонних дослідників
[191], було використано такий алгоритм роботи з виявлення ерозійних ареалів:
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а) закладка реперів в місцях (ареалах) розповсюдження яружно-балкової
мережі;
б) проведення аерофотозйомки;
в) аналіз отриманих ортофотопланів;
г) побудова ГІС оперативних картограм активності ерозійних процесів;
д) оцінка ерозійного стану території дослідження.

Рис. 3.41 Потенційні «репери» різного кольору формату А4
З метою дослідження використання ДКЛА для ідентифікації ерозійно
небезпечних місць автором було проведено подібний алгоритм роботи. Враховано
думку [5] щодо освітленого кольору змитих ґрунтів. Але при закладенні реперів
на схилах балки освітлених контурів після аерофотозйомки не було виявлено
(рис. 3.42), були виявлені улоговини русла стоку, в яких потім й були закладені
репери (рис. 3.42, 3.43).
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Рис. 3.42 Закладені репери вздовж краю балки (Кіровоградська область,
Новоархангельский район, 2014 р.)

Рис.

3.43

Краї

балки

після

дощу

(Кіровоградська

область,

Новоархангельский район)
Порівняльний аналіз рисунків 3.42 та 3.43 свідчить про можливість
оперативного аналізу проявів ерозійних процесів (водної ерозії) на схилах балок
та ярів за допомогою аерофотозйомки. На рисунку 3.43 відсутня частина реперів,
які були занесені в результаті змиву або зовсім змиті.
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Таким чином, використання ДКЛА для вирішення задач оперативної
діагностики стану ерозійних процесів має перспективи.
Спираючись на закордонний досвід використання носія апаратури для
отримання знімків поверхні полів на базі ДКЛА, під час дисертаційних досліджень
були повторені ті методичні прийоми, що використовували для отримання подібної
інформації з метою систематизації та уніфікації використання ДКЛА [162, 174].
В

ході

проведення

аерофотозйомки

для

оцінки

врожайності

сільськогосподарських культур на полі, окрім запланованого результату, були
отримані знімки з характерними нерівними колами на території поля, яке
досліджувалося, та суміжного.
При більш детальному аналізі було зроблено припущення щодо генезису
цих кіл. Так, при візуальному обстеженні кожне коло мало прогин від 10-20 до 80
см та від 10 до 20 м в діаметрі. Так було встановлено розподіл блюдець та інших
нерівностей на полі (рис. 3.44) [100].

Рис. 3.44. Полігон НААН «Саливонки», Київська область
Примітка. Стрілками відмічено центри нерівності.
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Таким чином, ідентифікацію ерозійного стану території дослідження
можливо проводити методом аерофотознімання з ДКЛА, але щоб отримати
повноцінну інформацію у вигляді картографічного матеріалу, необхідно
додатково

створювати

обчислювань.

Реперну

реперну

мережу

для

наступних

мережу

доцільно

створювати

математичних

після

отримання

ортофотопланів місцевості для виявлення фактів ерозії, бо подекуди ці явища
мають «накриття» рослинністю, в т.ч. сільськогосподарською [116].
3.3 Методичні засади виявлення та оконтурення вторинного засолення
на зрошуваних ґрунтах
3.3.1 Моніторинг вторинного осолонцювання каштанових ґрунтів та
зрошувальних систем за допомогою моделі RGB при аерофотозйомці

Відновлення зрошення в Україні визначене одним з пріоритетів сьогодення.
Проведення моніторингу та актуалізація оперативної інформації щодо стану
зрошуваних земель на території півдня України буде відігравати ключову роль в
цих процессах [174]. Проведення моніторингу за допомогою аерофотозйомки з
ДКЛА надасть поштовх у оновленні картографічних матеріалів та баз даних щодо
зрошувальних систем.
Було проведено моніторинг вторинного осолонцювання каштанових ґрунтів
на ключових ділянках з метою створення методичних засад оперативного
картографування, моніторингу процесів на зрошуваних землях півдня України.
Ключові

ділянки

(рис.

3.44

-

3.48) було

обрано

за

візуальним

відокремленням зволожених ділянок на полі та ділянок, що мали більш яскраве
забарвлення. Кожна з цих ділянок для проведення досліджень кодувалася таким
чином, щоб отримати значення моделі RGB фонові та в «контурі». Ці значення
було отримано з аерофотознімка та занесено до таблиці.

193

2

фон
1

Рис. 3.44 Поле М.1
На рис.3.44 у верхній частині знімка ліворуч (2) спостерігалася більш
темний забарвлений полігон в порівнянні з іншою частиною поля (1) та фоном.

1
фон

Рис. 3.45 Поле М.6
На рис.3.45 ліворуч у верхній частині знімка спостерігався більш світлий
полігон (1) в порівнянні з фоном.
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1

фон

Рис. 3.46 Поле М.7
Поле М.7. на АЗ спостерігався строкатий полігон (1), який кольором
відрізнявся від іншої частини поля М.7.

1

фон

Рис. 3.47 Поле М.9
Поле М.9 на аерофотознімку спостерігався полігон (1) більш строкатий та
відмінний за кольором порівняно з фоном поля М.9.
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1

фон

Рис. 3.48 Поле М.10
Поле М.10 на АЗ мало більш забарвлену частину (1) праворуч порівняно з
фоном поля М.10.
В таблиці 3.12 для співставлення показано фонове значення, яке
встановлювалося за допомогою ПО Erdas Image та значення в контурах.
Таблиця 3.12
Результати аналізу моделі RGB на дослідних полях
№ поля

Дослідні значення

Фон

М.1

Точка 1 - R143 G138 B126;
Точка 2 - R130 G132 B147

R102 G97 B91

М.6

Точка 1 - R146 G141 B122

R88 G87 B82

М.7

Точка 1 - R130 G113 B87

R81 G74 B58

М.9

Точка 1 - R100 G100 B95

R80 G80 B70

М.10

Точка 1 - R147 G133 B107

R84 G79 B59

Примітка. Значення кожного з каналів моделі RGB надано у вигляді
суцільного запису: R143 G138 B126, де R – червоний, G – зелений, B – синій
канали.
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В результаті аналізу таблиці встановлено, що фонові значення моделі RGB
завжди

менші

за

значення

в

ареалах,

окреслених

візуально.

Загальні

характеристики моделі RGB для каштанових ґрунтів мають підвищені показники
в порівнянні з іншими ґрунтами, що дещо ускладнює виявлення ареалів
солонцепроявлення. Для перевірки гіпотези, що саме цей підхід може
ідентифікувати ареали осолонцювання, було виконано більш поглиблене
дослідження, яке описано нижче.
Для встановлення стану зрошуваних ґрунтів виконувалися такі операції.
Спочатку був виконаний обліт території за допомогою ДКЛА. З отриманими
фотознімками (рис. 3.49) проведено роботи з географічної прив’язки місцевості за
допомогою SasPlanet. На фотознімки попередньо було нанесено контури
осолонцювання в програмному комплексі MapInfo (проекція широта/довгота.
Датум: WGS 84) [83]. Процес нанесення контурів базувався на неоднорідності
забарвлення поверхні поля. 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 3.49
контури, які є більш світлими проти загального кольору поля, відповідно до
робочої гіпотези, є контурами осолонцювання.

Рис. 3.49 Аерофотознімок з борту ДКЛА після трансформування та
географічної прив’язки (фрагмент поля)
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Наземна частина дослідження включала в себе роботу вже з географічно
геокодованим аерофотознімком в полі. Після попереднього огляду та географічної
прив’язки знімка були вирахувані і передані на GPS-навігатор координати
досліджуваних контурів. За допомогою GPS-навігатора було винесено в натуру
географічні координати та відібрано зразки ґрунту (табл. 3.13).
Таблиця 3.13
Координати точок відбору зразків
Номери точок відбору

Координати точок

С.8

46º06.790 п.ш.; 32º41.385 с.д.

С.9

46º06.796 п.ш.; 32º41.328 с.д.

С.10

46º06.783 п.ш.; 32º41.218 с.д.

С.11

46º06.810 п.ш.; 32º41.185 с.д.

С.12

46º06.817 п.ш.; 32º41.210 с.д.

С.13

46º06.823 п.ш.; 32º41.276 с.д.

С.14

46º06.832 п.ш.; 32º41.325 с.д.

Для перевірки географічних координат та контурів завантажили знімок
цього ж поля з мережі Інтернет і на нього нанесли точки відбору зразків у шарі
0–25 см (рис. 3.50).

Рис. 3.50 Точки відбору зразків на полігоні
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За допомогою MapInfo було зроблено суміщення космо- та аерофотознімка
для сумісного аналізу нанесення контурів вторинного осолонцювання в векторний
шар (рис. 3.51).

Рис. 3.51 Результат суміщення космічної інформації, аерофотозйомки і точок
відбору наземних зразків (всі точки відбору перебувають у межах контурів)
Після аналізу відібраних зразків ґрунту в хімічній лабораторії отримали
дані, що свідчать про наявність різних рівнів вторинного осолонцювання ґрунту
на досліджуваному полі (табл. 3.14).
Таблиця 3.14
Результати хімічного аналізу зразків проб грунту (0 – 25 см)
№

Вміст вуглецю
орг.речовини, %

рН
вод.

Увібрані Na +
K, мекв/100 г
ґрунту

С.8
С.9
С.10
С.11
С.12
С.13
С.14
НІР05

1,00
0,90
0,90
1,20
1,00
0,80
1,40
0.077

6,85
6,75
7,45
7,05
6,80
7,50
7,85
0.16

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
катіонів
4,5
4,0
3,6
3,9
4,1
3,1
3,1
0.19

CaCO3,
%

Ступінь
осолонцювання

0,56
0,08
0,24
0,24
0,32
0,56
0,40
0.07

Слабкий
Слабкий
Слабкий
Слабкий
Слабкий
Слабкий
Слабкий
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Відзначимо одну особливість: чим вищий ступінь солонцюватості ґрунту,
тим світліший контур поверхні ґрунту (вища відбивна здатність цієї частини
знімка).
На основі отриманої інформації побудовано картосхему контурів і площ
осолонцювання на цьому полі (рис. 3.52).

Рис. 3.52 Контури і площі осолонцювання на досліджуваному полі
Примітка. Цифрами позначено площі осолонцювання у гектарах.

Підраховано площу плям (1,27 га) по відношенню до загальної площі поля
(4,3 га), що становить 29,5 %, або менше, ніж 1/3.
З огляду на диференційне гіпсування, з’являється можливість іншого
способу

меліорації

з

висадженням

на

солонцюватих

ґрунтах

рослин-

фітомеліорантів (пирію подовженого, буркуну, лядвенцю, полевиці).
Таким чином, було відпрацьовано наукове рішення завдання оперативного
моніторингу та інтерпретації дистанційних даних у вигляді аерофотозйомки
іригаційно осолонцьованих ґрунтів на території господарств, що досліджувалися.
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3.3.2 Моніторинг ненормованого водопостачання на зрошуваних землях
Сучасний стан меліорованих земель потребує проведення постійного
моніторингу, на основі результатів якого приймаються управлінські рішення на
рівні господарств. Сучасні користувачі систем зрошення дуже рідко виконують
заходи щодо збереження ґрунтового покриву. Як наслідок, погіршується стан
меліорованих земель. На жаль, такі факти характерні для території південних
областей [72].
Оперативне управлінське рішення потребує аргументованої позиції або
доведеного факту порушення земельного законодавства України.
Важливим джерелом надходження інформації до установи та керівника,
який займається моніторингом меліорованих земель, має стати аерофотозйомка з
надмалих висот (до 250 м над землею).
Саме на цих висотах стає помітною (відрізняється на аерофотознімку)
зволожена поверхня ґрунту, яка створилася внаслідок хибного поливу або розриву
магістрального трубопроводу, контури плям солонцюватих ґрунтів, солей на
поверхні ґрунту тощо.
Проведення аерофотозйомки з дистанційно керованих літальних апаратів
(ДКЛА) дає можливість оперативно проводити моніторинг на території
«проблемних» господарств. Зйомку можна повторювати декілька разів, і тільки на
необхідних ділянках, що економічно не рентабельно при космічній зйомці.
Надмірне постачання води на площу полів приводить до заповнення
мікропонижень (подів) та затоплює їх. Висихання води в таких подах потребує
часу, тому подібні випадки легко ідентифікуються з ДКЛА (рис. 3.53). Після
висихання води в цих місцях проявляються контури освітлення поверхні ґрунту
внаслідок наявності присипки кремнезему (рис. 3.54).
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Рис. 3.53

Контур зволоженого ґрунту, який було створено внаслідок

постійного зволоження з поливної машини типу «Фрегат»
Примітка. Білими стрілками та чорним контуром показано пониження ґрунту в
зволоженому стані.

Рис. 3.54 Контури різного забарвлення поверхні ґрунту на зрошуваному
полі внаслідок можливого іригаційного осолонцювання
Примітка. Діагональна лінія на знімку світлішого кольору – магістральний водопровід.

Таким чином, прояв ненормованого водопостачання на аерофотознімках
візуально відрізняється від фону більш темним забарвленням у зволоженому стані
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і більш яскравим після висихання поверхні ґрунту, при цьому показники по всіх
трьох каналах моделі RGB підвищуються.
3.3.3 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.
Польове обстеження проводилось на зрошуваних, вилучених зі зрошення і
незрошуваних землях згідно «Методики еколого-агромеліоративного обстеження
зрошуваних земель» [61]. Використовували метод ключів-аналогів. На типових за
ґрунтово-меліоративними і господарськими умовами майданчиках полів сівозмін
зрошуваних, вилучених зі зрошення і прилеглих богарних земель цих господарств
відбирали зразки ґрунту в шарі 0-25 см, у ключових ґрунтових розрізах глибиною
1,5-2,0 м робили морфологічний опис генетичних горизонтів, відбір зразків ґрунту
для порівняння результатів аналізів з одночасним обльотом ДКЛА території цих
господарств (рис. 3.55).

Рис. 3.55 Розташування ключових майданчиків і розрізів у ПОСП «Веселий
кут» Снігурівського району Миколаївської області
Примітка. Жовтим кольором відмічено поля, на яких проводилася аерофотозйомка.
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При обстеженні ПОСП «Веселий кут» (2009 р.) всі ключові ґрунтові
майданчики і розрізи було геолоковано за допомогою приладу GPS.
На території ПОСП «Веселий Кут» Снігурівського району Миколаївської
області у період 13-14 серпня 2009 року було проведено аерофотозйомку трьох
полів з наступними координатами центра поля: поле № 1: с. д.: 32,777985; п. ш.:
47,172988; поле № 2: с. д.: 32,756308; п. ш.: 47,162180; поле № 3: с. д.: 32,789976;
п. ш.: 47,172764 [71,62].
Зйомка проводилася в інтервалі часу з 1140 до 1400 кожного дня. 13.08 був
сонячний день, 14.08 – похмурий, що вплинуло на якість знімків, їх треба було
освітлювати. Аналіз аерофотознімка на рис. 3.56 наочно показує, як зрошувальна
система, що розташована під ґрунтом, змінює загальну картину поля. Кожна з
гілок зрошувальної системи, з якої створено мережу, чітко відображується на
знімку у вигляді смуг без рослинності. В центрі знімка знаходиться пляма більш
освітленого кольору – результат технологічного розриву водопроводу зрошення.

Рис. 3.56 Поле №1. Дискована стерня після збирання колосових зернових
культур
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Для встановлення типу ґрунту було закладено ґрунтовий розріз на
незрошуваній ділянці поля № 1.
Ґрунтовий розріз № 1. Перша польова сівозміна після збирання озимої
пшениці. Ґрунт – чорнозем південний малогумусний важкосуглинковий на
лесовидному суглинку на лесі.
Н0-45см – гумусовий, темно-сірий, важко суглинковий, до 22 см – орний,
грудкувато-порохуватий,

рихлий,

підорний,

зернисто-грудкуватий,

більш

щільний, пронизаний коренями, свіжий, перехід поступовий
Нр/к – 45-61 см – верхній перехідний, темно-сірий донизу з буруватим
відтінком, слабко скипає від HCl з 54 см, слабощільний, свіжий, важко
суглинковий, перехід поступовий за кольором;
Рhк – 61-97 см – нижній перехідний, бурувато-палевий з темними затьоками
гумусу, зустрічаються конкреції карбонатів, сухий, щільний важко-суглинковий,
перехід поступовий;
Рк – глибше 97 см – бурувато-палевий лес, важкосуглинковий, місцями
щільний, зустрічається білозірка.
На полі № 2 (рис. 3.57), вилученому зі зрошення, було закладено розріз №2.

Рис. 3.57 Поле № 2. Оранка, дискування після збирання пщениці
Ґрунтовий розріз № 2. Перша польова сівозміна після збирання пшениці.
Ґрунт – чорнозем південний малогумусний важко суглинковий на лесовидному
суглинку, з ознаками іригаційного осолонцювання.
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Н(еі) 0-28 см - гумусовий, осолонцьований, темно-сірий важкосуглинковий,
з ледь помітним білісуватим відтінком, ущільнений, грудкуватий, сухий,
пронизаний коренями рослин, перехід поступовий;
Нр/к – 28-41 см – верхній перехідний, темно-сірий з буруватим відтінком,
донизу більш світлий, сухий, щільний, скипає слабко від НСІ з 38 см
важкосуглинковий, переходить поступово за кольором в Рhk;
Рhk – 41-51 cм – нижній перехідний, сухий, щільний, темнувато-палевий з
затьоками гумусу, донизу більш палевий, грудкуватий, важкосуглинковий,
перехід поступовий;
Р(h)к – 51-74 см – світло-палевий суглинок, важкий, з білими плямами
конкрецій карбонатів, щільний, горіхувато-грудкуватий, поступово переходить в
Рк.
Рк – глибше 74 см – порода – лесовидний важкосуглинковий, світлопалевий, щільний, білозірки немає.
На рисунку 3.58 відображено ґрунтову дорогу для обслуговування гідранта
та безпосередньо сам гідрант з водопроводом для зрошення. Аналіз характеристик
каналів моделі RGB в різних частинах знімку показує збіг між собою за
значеннями каналів, що дозволяє стверджувати про аутентичність типу ґрунту
незалежно від рослинності
Аналіз знімку також не дає уявлення про наявність ареалів проявів
осолонцювання. В результаті дистанційного та лабораторного аналізу на полях,
які показано на рис. 3.58, не було виявлено мікрорельєфу (западин), залишків
зрошувальної системи та пов’язаних з цим змін агрохімічного фону. На полі № 3
при проведенні туру зйомки ідентифіковано бур’янисту рослинність (суріпиця
польова, рис. 3.58) та закладено ґрунтовий розріз № 3.
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Рис. 3.58 Фрагмент південної частини ключового зрошуваного поля (чистий
пар, культивація)
Ґрунтовий розріз № 3. Закладений на зрошуваному полі. Перша польова
сівозміна. Стерня. Ґрунт – чорнозем південний малогумусний на лесовидному
важкому суглинку з ознаками солонцюватості.
Н(еі)

0-40

см

–

гумусовий

осолонцьований,

темно-сірий,

важко

суглинковий, до 20 см – орний, з ледь помітною присипкою SiO2 , пилуватогрудкуватий з тенденцією до пластинчастості, свіжий, пухкий, підорний-більш
щільний, горіхувато-грудкуватий з легким глянцем на структурних окремостях,
перехід поступовий за кольором;
Нр/к – 40-60 см – верхній перехідний, темно-сірий з буруватим відтінком,
грудкуватий, щільний, свіжий, важкосуглинковий, скипає слабко від НСІ з 43 см,
перехід поступовий;
Рhк – 60-82 см – нижній перехідний, бурувато-палевий з білими плямами
білозірки, перехід поступовий;
Рк – глибше 82 см – важкосуглинковий палевий карбонатний лес, з 90 см
білозірка.
Отже, питомо незрошувані ґрунти розрізу №1 несолонцюваті, без
морфологічних проявів осолонцювання і засолення. У вилучених зі зрошення
ґрунтах (розрізи № 2 і № 3) відсутні або слабкі прояви іригаційної солонцюватості
у горизонті Н(еі). У зрошуваному розрізі № 3 більш явні ознаки іригаційної
солонцюватості, вицвітів солей нема. Дані аналізу водної витяжки ґрунтів
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показали, що засолення водорозчинними солями шару ґрунту 0-25 см перебуває
на рівні нижче слабкого ступеня. Серед катіонів переважає кальцій, значно менше
магнію й ще менше натрію й калію.
Тобто обстеження стану полів не дало змоги виявити будь-які ознаки
(візуальні або в результаті аналізу моделі RGB) проявів вторинного засолення і
осолонцювання. В результаті турів зйомки (моніторингу полів господарства) на
території ПОСП «Веселий кут» Снігурівського району Миколаївської області
було

встановлено

можливість

ідентифікувати

наявність

заглиблених

трубопроводів та їх стан – за іншим кольором на знімках, візуально
ідентифікувати стан та місцезнаходження гідрантів зрошувальних систем.
На території СК «Радземля» (рис. 3.59) аерофотозйомка проводилася в період
13-14 вересня 2010 року, було знято 3 поля з наступними координатами центрів
полів: поле № 1: с. д.: 32,263436; п. ш.: 46,732237; поле № 2: с. д.: 32,235387; п. ш.:
46,738454; поле № 3: с. д.: 32,267495; п. ш.: 46,717198.

Рис. 3.59 Розташування ключових майданчиків і розрізів у СК «Радземля»
Білозірського району Херсонської області
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На території полів № 1; 3 в господарстві «Радземля» Білозірського району
Херсонської області у вересні 2010 р було закладено два ґрунтові розрізи.
Морфологічний опис ґрунтових розрізів наведено нижче.
Ґрунтовий розріз №1 (рис. 3.60). Постійне зрошення водою з розподільчого
каналу Р-9. Поле після збирання ріпаку підготовлене під посів озимої пшениці.
Географічні координати 46º43.408 П, 32º15.906 С. Ґрунт – темно-каштановий
солонцюватий важкосуглинковий на лесовидному суглинку [86].
Н(еі) 0-35 см – гумусовий, осолонцьований, темносірий з каштановим відтінком і наявністю присипки SiO2
в орному шарі, важко суглинковий, до 20 см – орний,
пластичато-грудкуватий, рихлий, сухий, підорний більш
щільний,

горіху

вато-призматичний,

тріщинувати,

перехід поступовий;
Р h(і) – 35-63 см – перехідний, темно-сірий з
буруватим відтінком, донизу світліший, у вологому стані
ознаки глянсуватості на гранях, пилувато-грудкуватий,
щільний, вологий, перехід поступовий за кольором;
РК – 63-92 см і глибше – бурувато-палевий
важкосуглинковий, щільна, з плямами білозірки у шарі
72-92 см, дуже рідкі затьоки гумусу, вологий, скипає від
НСІ з 63 см, поступовий перехід за кольором;

Рис. 3.60 Ґрунтовий розріз № 1
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Ґрунтовий розріз №2 (рис. 3.61). Закладений на вилученому зі зрошення
полі, чистий пар під озиму пшеницю (дощування припинили 30 років тому).
Географічні координати 46º43.089 П, 32º16.031 С. Ґрунт – темно-каштановий
солонцюватий важкосуглинковий на лесовидному суглинку.
Н(еі) 0-35 см – гумусовий, осолонцьований,
темно-сірий з каштановим відтінком і наявністю
присипки SiO2 в орному шарі, важко суглинковий, до 20
см – орний, пластичато-грудкуватий, пухкий, сухий,
підорний більш щільний, горіху вато-призматичний,
тріщинувати, перехід поступовий;
Рh – 32-71 см – перехідний, темно-сірий з
буруватим відтінком, донизу світліший, до 75 см
присутні вертикальні тріщини, пилувато-грудкуватий,
щільний, свіжий, сухіший за попередній, перехід
поступовий за кольором;
РК – 71-93 см – бурувато-палева порода, щільна, з
плямами білозірки в шарі 80-92 см, дуже рідкі затьоки
гумусу, пилуватий, щільний, свіжий, скипає від НСІ з 71
см, поступовий перехід за кольором;

Рис. 3.61 Ґрунтовий розріз № 2
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Тур зйомки цієї частини поля показав тільки наявність мікропонижень
внаслідок раніш закладеної мережі дренажу (рис. 3.62), що мали чіткий
«витягнутий» вигляд.

Рис. 3.62 Поле №1. СК «Радземля»
Примітка. Дренаж відображений стрілками та прямокутником.

Результати агрохімічного аналізу ділянки (відбір зразків у шарі 0-25 см), де
був закладений перший розріз, наведені в таблиці 3.15. 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.
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Таблиця 3.15
Вміст вуглецю органічної речовини і мінеральних форм азоту, рухомих

6
7
8
9
10
11
НІР 05

Ступінь
забезпечено
сті азотом

Середній
Висока
91,6
132,5
Середній
Підвищена
100,2
92,5
134,5 Підвищений 100,0 Підвищена
Висока
128,8 Підвищений 145,0
Середній
100,2
117,5 Підвищена
100,2
Середня
180,0
Висока
97,3
Середня
122,9
Висока
114,5 Підвищена 192,5 Дуже висока
97,3
Середня
122,5
Висока
60,1
Середня
107,5 Підвищена
68,7
Середня
122,5 Підвищена
6,66
9,42

Азот
N-NO3 + NNH4,
,мг/кг

2,21
1,83
1,78
2,06
2,14
1,78
1,87
2,33
1,83
2,02
1,99
0,05

Ступінь
забезпечен
ості K2O

Р-1 Зрошення
М.1 Богара
М.2 Богара
М.3 Зрошення
М.4 Зрошення
М.5 Зрошення
М.6 Зрошення
М.7 Зрошення
М.8 Зрошення
М.9 Зрошення
М.10 Зрошення

Вміст
сполук
K2O, мг/кг

1
2
3
4
5

за Чиріковим
Ступінь
забезпечен
ості P2O5

Варіант

Вміст
сполук
P2O5, мг/кг

№

Вміст вуглецю
орг.речовини, %

сполук фосфору і калію у ґрунтах СК «Радземля», поле № 1

31,2
29,0
30,0
28,0
35,5
30,6
17,1
12,2
11,5
23,4
27,4
2,42

Висока
Підвищена
Висока
Підвищена
Висока
Висока
Середня
Низька
Низька
Середня
Підвищена

Зовсім інші картина спостерігалася на полі № 3, де також проводився
агрохімічний аналіз (табл. 3.16) та аерофотозйомка (рис. 3.63, 3.64).
Таблиця 3.16
Вміст вуглецю органічної речовини і мінеральних форм азоту, рухомих

Підвищена
Середня
Середня
Підвищена
Підвищена
Підвищена

180,0
57,5
92,5
105,0
105
117,5

7 М.16 Вилучені
НІР 05

1,90
0,03

131,7
8,84

Підвищена

205,0
19,43

Ступінь
забезпеченості
азотом

Вміст сполук
K2O, мг/кг

120,2
68,7
100,2
108,8
108,7
140,3

Азот
N-NO3 + N-NH4,
,мг/кг

Ступінь
забезпеченості
P2O5 (за
Чириковим)

1,78
1,63
1,83
1,87
1,90
1,94

1
2
3
4
5
6

Ступінь
забезпеченості
K2O (за
Чириковим)

Вміст сполук
P2O5, мг/кг

Р-2 Вилучені
М.11 Вилучені
М.12 Вилучені
М.13 Вилучені
М.14 Вилучені
М.15 Вилучені

№

Варіант

Вміст вуглецю
орг.речовини, %

сполук фосфору і калію у ґрунтах СК «Радземля», поле №3

Підвищена
Середня
Підвищена
Підвищена
Підвищена
Підвищена
Дуже
висока

23,8
11,4
19,2
20,3
31,3
24,3

Середня
Низька
Середня
Середня
Висока
Середня

19,6
2,29

Середня
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Забезпеченість рухомими формами фосфору більш стабільна, коливається
від середньої до підвищеної, з тенденцією більш високого вмісту у верхньому
орному шарі, проте теж незалежно від зрошення. Забезпеченість калієм подібна
до забезпеченості фосфором, коливається від середньої до дуже високої. Таким
чином, забезпеченість NPK, як і гумусом, залежить переважно від рівня
агротехнічного фону.

Рис. 3.63 Поле № 3
Примітка. Мережа дренажних труб відмічена стрілками.

Рис. 3.64 Поле № 3. Панорамний знімок західної частини дослідного
горизонтального дренажу (мікропониження по центру знімка)

213

Точка М.11 та ґрунтовий розріз Р-2 були закладені на полі № 3, що
відображено на знімках 3.59-3.60 (прямокутник). Ці точки мають понижений
вміст вуглецю органічної речовини згідно даних таблиці 3.16. Інших залежностей
виявлено не було.
Вміст вуглецю органічної речовини (див. табл. 3.16) свідчить, що вміст
органічної речовини у верхньому орному шарі всіх ґрунтів коливається в межах
1,8-2,3 %, що характеризує їх як слабкогумусовані, однак для зрошуваного поля
простежується тенденція підвищеного його вмісту порівняно з вилученими зі
зрошення і богарними (2,0 - 2,3 %). Це пов’язане, імовірно, з більш високим
агрофоном зрошуваного поля. В підорних шарах (25 - 63 см, 32 - 71 см, 25 -50 см)
вміст органічної речовини закономірно знижується до 0,9 - 1,6 %, з тенденцією
більшого зниження у богарних і вилучених зі зрошення ґрунтах.
Ступінь забезпеченості азотом, фосфором і калієм (див. табл. 3.16) у ґрунтах
різний, проте він достовірно не залежить від зрошення. Так, забезпеченість азотом
нітратним та аміачним в орному і підорному шарах усіх ґрунтів коливається від
низької до високої незалежно від зрошення, без чіткої тенденції підвищення у
верхньому орному шарі. На цих самих полях було проаналізовано сольовий склад
ґрунту (табл. 3.17), вміст увібраних катіонів і ступінь солонцюватості ґрунту
(табл. 3.18).
Таблиця 3.17

Токсичні солі, %

рН водної витяжки

2

4

5

6

7

Р-1
1 Зрошення
Р-2
2 Зрошення

Вміст іонів солей, за даними аналізу водної
витяжки, мекв/100 г грунту

HCO3- Cl-

8

9

SO42-

Са2+

Mg2+

Na+

K+

10

11

12

13

14

Ступінь засолена/ Н незасолений

Загальні водорозчинні
солі, %

1

СaCO3,%

№

Варіант

Сольовий склад ґрунту СК «Радземля», шар 0 – 25 см
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0,08 0,06 7,45 0,450

0,125 0,585

0,250 0,500

0,391 0,023 Н

0,8 0,065 0,05 7,25 0,325

0,125 0,493

0,250 0,425

0,222 0,046 Н

0,8
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Продовж. табл. 3.17
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
Вилучені М.1
Богара М.2
Богара М.3
ЗрошенняМ.4
Зрошення М.5
Зрошення М.6
Зрошення М.7
Зрошення М.8
Зрошення М.9
Зрошення М.10
Зрошення М.11
Вилучені М.12
Вилучені М.13
Вилучені М.15
Вилучені М.16

4
0,8
0,48
1,12
0,96
0,64
0,8
0,8
1,12
0,96
0,96
1,28
1,12
0,06
1,64
0,8

5
0,064
0,055
0,073
0,061
0,062
0,063
0,076
0,068
0,065
0,056
0,042
0,04
0,044
0,038
0,039

6
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,04
0,02
0,03
0,03
0,02
0,02

7
7,65
7,55
7,45
7,25
7,40
7,50
7,40
7,35
7,45
7,55
7,55
7,45
7,45
7,20
7,15

8
9
0,500 0,125
0,425 0,125
0,425 0,125
0,375 0,125
0,425 0,175
0,450 0,125
0,375 0,125
0,400 0,125
0,375 0,125
0,450 0,175
0,350 0,125
0,400 0,125
0,375 0,150
0,275 0,125
0,325 0,200

10
0,279
0,236
0,458
0,347
0,275
0,319
0,411
0,436
0,413
0,152
0,118
0,043
0,053
0,149
0,038

11
0,250
0,225
0,275
0,225
0,250
0,225
0,250
0,250
0,200
0,175
0,225
0,150
0,200
0,200
0,200

12
0,250
0,200
0,300
0,200
0,200
0,225
0,225
0,250
0,300
0,150
0,150
0,225
0,175
0,175
0,200

13
0,372
0,326
0,391
0,380
0,387
0,413
0,387
0,424
0,380
0,424
0,200
0,178
0,185
0,152
0,130

14
0,032
0,035
0,042
0,042
0,038
0,031
0,049
0,037
0,033
0,028
0,018
0,015
0,018
0,022
0,033

16
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н

Таблиця 3.18
Склад увібраних катіонів і ступінь солонцюватості ґрунтуСК «Радземля»,
шар 0 – 25 см

№

Варіант

Са
мгекв/
100 г

1

2

3

4

1 Р-1 Зрошення

17,0

10,0

0,444 0,597

28,04

3,7

слабкосолонцюватий

2 Р-2 Вилучені

13,5

10,5

0,334 0,954

25,29

5,1

середньосолонцюватий

3 М.1 Богара

19,5

10,5

0,532 0,424

30,96

3,1

слабкосолонцюватий

4 М.2 Богара

17,0

9,0

0,726 0,452

27,18

4,3

слабкосолонцюватий

5 М.3 Зрошення

14,5

8,5

0,635 0,655

24,29

5,3

середньосолонцюватий

6 М.4 Зрошення

13,5

16,0

0,698 0,532

30,73

4,0

слабкосолонцюватий

7 М.5 Зрошення

15,0

10,0

0,596 0,695

26,29

4,9

слабкосолонцюватий

8 М.6 Зрошення

17,5

16,0

0,665 0,550

34,72

3,5

слабкосолонцюватий

9 М.7 Зрошення

13,5

13,0

0,691 0,751

27,94

5,2

середньосолонцюватий

10 М.8 Зрошення

17,0

12,0

0,689 0,491

30,18

3,9

слабкосолонцюватий

11 М.9 Зрошення

17,0

12,0

0,646 0,454

30,10

3,7

слабкосолонцюватий

12 М.10 Зрошення

18,5

10,0

0,689 0,572

29,76

4,2

слабкосолонцюватий

13 М.11 Вилучені
14 М.12 Вилучені

16,0
17,0

13,0
11,5

0,461 0,325
0,422 0,457

29,79
29,38

2,6
3,0

несолонцюватий
слабкосолонцюватий

Mg
мгекв/
100 г

Naмгекв/
100 г

Kмгекв/
100 г

Σ
катіо
нів

(Na+K)
від Σ, %

Ступінь
солонцюватості

5

6

7

8

9
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Продовж. табл. 3.18
1

2

М.13
15 Вилучені
М.14
16 Вилучені
М.15
17 Вилучені
М.16
18 Вилучені

3

4

5

6

7

17,0 13,0

0,345 0,520

30,87

15,0 11,0

0,313 0,489

26,80

15,0 12,5

0,352 0,563

28,42

15,0

0,348 0,777

24,63

8,5

8
2,8

9
несолонцюватий

3,0

слабкосолонцюватий

3,2

слабкосолонцюватий

4,6

слабкосолонцюватий

Як свідчать дані таблиць 3.17, 3.18, сольовий склад зрошуваного, вилученого
зі зрошення і богарного ґрунтів слабко відрізняється. У шарі 0 - 35 см розрізів та
0 - 50 см богарних майданчиків зрошуваних і вилучених зі зрошення ґрунтів вміст
водорозчинних загальних, і в тому числі токсичних солей знаходиться в межах
класифікаційно незасоленого ґрунту. Тип солей за складом аніонів - сульфатний,
хлоридно-сульфатний, сульфатно-хлоридний, іноді сульфатно-содовий і содовий.
За

складом

катіонів

переважно

кальцієво-натрієвий,

магнієво-натрієвий,

кальцієво-магінєвий. Реакція водної витяжки переважно слабколужна (7,5 8,0 рН). У більш глибоких шарах ґрунтів (50-200 см) вміст водорозчинних солей
підвищується до слабкого ступеня засолення без зміни типу солей. Вміст СаСО3,
як показник потенційної буферності ґрунту до іригаційного осолонцювання, у
верхніх шарах 0 - 50, 0 - 75 см ґрунтів незначний, у межах 0,3 - 2,2 %, що свідчить
про низьку буферність до осолонцювання, нижче (шари 60 - 200 см) - вміст СаСО3
різко підвищується до 11 - 19 %, що дає можливість в окремих випадках
застосовувати плантажну оранку для запобігання іригаційному осолонцюванню
ґрунту. Склад поглинених катіонів і ступінь солонцюватості ґрунтів (табл. 3.18)
для всіх розрізів, майданчиків і свердловин майже однаковий. Переважають у
складі катіонів Ca і Mg, вміст натрію у верхніх шарах у межах 0,3 - 1,1 мг-екв/100 г
ґрунту, калію – 0,3 - 0,9 мг-екв/100 г ґрунту, що в сумі дає переважно 3,0 - 5,3 %
від суми катіонів, тобто слабкий, іноді середній ступінь солонцюватості.
Аерофотозйомка оптичного діапазону зовсім не виявила розбіжностей на цих
різних агрофонах.
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Визначення вмісту рухомої форми важких металів у ґрунті СК «Радземля»
показало (див. табл. 3.19), що як у шарі 0 - 20 см зрошуваних, вилучених зі
зрошення і богарних ґрунтів, (Cd, Cr, Ni, іноді Cu і Fe) перевищували незначно
фоновий вміст (у 1 - 4 рази, що нижче за ГДК). У сумі 9-ти металів категорія
забруднення була в межах допустимої (Zc=1-7).
Таблиця 3.19
Вміст рухомих форм мікроелементів і важких металів (витяжка
СН3COONH4) у ґрунтах СК «Радземля», шар 0 – 25 см
Cd,
Co
Cr
Cu
мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг
№

1

Fe
мг/кг

Mn
мг/кг

-

-

7

8

Ni
мг/кг

Pb
мг/кг

Zn
мг/кг

ГДК
4,0
мг/кг
9

ГДК
6,0
мг/кг
10

ГДК
23,0
мг/кг
11

Варіант

2

ГДК ГДК ГДК ГДК
0,7
5,0
6,0
3,0
мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг
3
4
5
6

Категорія
Zc забруднення

12

13

Р-1
1 Зрошення

0,18

0,15

0,08

0,38

0,82

3,04

0,52

0,10

0,06

1,8

Допустима

Р-2
2 Вилучені

0,12

0,10

0,17

0,06

0,49

7,57

0,47

0,12

0,06

1,9

- ІІ -

3 М.1 Богара

0,01

0,08

0,07

2,46

0,63

4,75

0,35

0,15

0,21

4,9

- ІІ -

4 М.2 Богара

0,09

0,07

0,16

0,16

1,55

5,35

1,83

0,07

0,16

2,4

- ІІ -

М.3
5 Зрошення

0,14

0,09

0,18

0,18

0,42

6,93

1,34

0,17

0,08

2,5

- ІІ -

М.4
6 Зрошення

0,12

0,07

0,11

0,24

0,89

3,27

0,52

0,01

0,18

1,3

- ІІ -

М.5
7 Зрошення

0,11

0,13

0,08

0,07

0,27

8,77

1,21

0,08

0,10

1,3

- ІІ -

М.6
8 Зрошення

0,06

0,10

0,33

0,06

1,14

7,29

1,37

0,17

0,15

3,7

- ІІ -

М.7
9 Зрошення

0,09

0,09

0,06

0,24

0,92

4,21

1,93

0,06

0,18

1,9

- ІІ -

М.8
10 Зрошення

0,05

0,11

0,35

0,17

0,98

7,08

0,50

0,08

0,12

3,5

- ІІ -

М.9
11 Зрошення

0,10

0,09

0,15

0,07

0,06

6,18

2,11

0,15

0,13

2,6

- ІІ -

М.10
12 Зрошення

0,10

0,09

0,12

0,20

1,77

5,58

1,60

0,19

0,04

1,7

- ІІ -

М.11
13 Вилучені

0,11

0,07

0,26

0,16

0,74

8,90

1,90

0,07

0,06

3,6

- ІІ -
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Продовж. табл. 3.19
1

2

3

4

М.12
14 Вилучені

0,06

0,12

М.13
15 Вилучені

0,08

М.14
16 Вилучені

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,05

0,25

1,24

5,20

1,02

0,08

0,16

1,0

- ІІ -

0,13

0,26

0,17

1,02

10,1

1,16

0,08

0,11

2,8

- ІІ -

0,15

0,15

0,50

0,09

0,93

7,72

2,38

0,15

0,07

6,9

- ІІ -

М.15
17 Вилучені

0,12

0,02

0,11

0,24

1,58

2,80

1,49

0,11

1,29

1,8

- ІІ -

М.16
18 Вилучені

0,11

0,06

0,45

0,15

1,13

5,71

1,19

0,08

0,06

4,8

- ІІ -

Фон

0,1

0,5

0,1

0,5

2,0

43,0

1,0

0,5

1,0

ГДК

-

5,0

6,0

3,0

-

100,0

4,0

6,0

23,0

Отже, забруднення ВМ ґрунту ключових полів господарства «Радземля»
було не значним, тому можливе забруднення сільськогосподарської продукції
лише за рахунок їх надходження з атмосфери [85, 107], аерофотозйомка в
оптичному диапазоні не дала ніяких результатів щодо цих об’єктів дослідження.
3.3.4 Пошук та ідентифікація зрошувальних систем
Пошук залишків 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.
Будь-яка система зрошення складається з кількох типів гідротехнічних
споруд. У варіанті зрошення на основі підземних труб подання води на поле
здійснюється за допомогою підземних труб та гідрантів, що на знімках
ідентифікуються за рахунок густої трав’яної або чагарникової рослинності на
полі, коли роблять оранку (рис. 3.65). Труби, які вкопані в ґрунт, дають
освітлений колір на аерофотознімку завдяки перемішуванню шарів ґрунту (те
саме, рис.3.66-3.68) та цей колір протягається у вигляді ліній або чарунок по
всьому полю.
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Якщо труба відсутня, тоді, як правило, відсутня вся лінія водопостачання на
полі. На полі, де колись були гідророзриви труб, залишаються кольорові ареали
більш світлого кольору по відношенню до іншого поля. В цих місцях рослинність
має більш інтенсивний ріст (рис. 3.66) [115].

Рис. 3.65 Знімок існуючого гідранта зрошувальної системи на полі

Рис. 3.66 Зовнішній вигляд виходу дренажної труби на поверхню ґрунту
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У разі коли залишки системи водопостачання або зазнали деградації, або
антропогенного впливу та мають вже немалий вік, поряд з ними з’являється
чагарникова рослинність та дерева. Які також легко ідентифікуються на АЗ.
Якщо труба залишилась на полі, вона обов’язково має вихід на поверхню у
вигляді гідранта, або з’єднана з гідронапірною станцією (рис. 3.67), та легко
ідентифікується на АЗ.

Рис. 3.67 Зовнішній вигляд ґрунту, під яким розташовані дренажні труби на
полі

Рис. 3.68 Вихід дренажної труби на межі поля
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У випадку, коли дренажні труби вкриті рослинністю будьякого типу, над
місцем, де вкопана труба, рослинність завжди має більш інтенсивний ріст та
більш інтенсивне забарвлення (рис. 3.68 - 3.73).
Більш жваво проходить вегетація рослин над трубою, оскільки при
закладенні дренажу здійснюється глибоке рихлення ґрунту (певною мірою –
аналог меліоративної плантажної оранки), що поліпшує водно-повітряний режим
ґрунту для кореневих систем рослин. Згідно аналізу аерофотознімків рослинність,
яка виростає над залишками дренажних або зрошуваних споруд має більш
інтенсивний зелений колір, вона фенотипічно в більш доброму стані в порівнянні
з іншою рослинністю на полі та дуже добре ідентифікується.
В процесі аналізу АЗ були спроби перевірки якості цього аналізу.
Перевірялася можлива схожість рослинності у мікропониженнях та над
залишками різних типів споруд. В результаті встановлено, що над залишками
споруд рослинність має більш інстенстивний колір.
Отже, рослинність може бути індикатором дренажних споруд
зрошуваних землях.

Рис. 3.69 Рослинність над дренажною трубою

на
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Рис. 3.70 Вихід дренажної труби на другому полі

Рис. 3.71 Загальний вигляд дренажних труб на наступному полі

222

Рис. 3.72 Рослинність на дренажній системі поля
У випадку, коли дренажна система зазнала руйнувань, або частково її
демонтовано, рослинність, яка вкриває поле, починає поступово вкривати
повністю місце руйнування. В цьому випадку встановлення місцезнаходження
системи ускладнюється (рис. 3.73).

Рис. 3.73 Панорамний знімок залишків дренажної системи поля
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У випадку, коли частина поля під с.-г. рослинністю, а частина під паром,
установлювати наявність та розташування дренажної системи треба починати з
частини поля під паром (рис. 3.74).

Рис. 3.74 Вигляд іншого боку дренажної системи поля
За останнє десятиліття почали використовувати новий спосіб зрошення –
краплинне. В цьому випадку система дуже просто ідентифікується візуально за
наявністю трубок-крапельниць на полі та відповідно на знімку. Існують поодинокі
випадки, коли в кінці сезону трубки знищують (випалюють) для їх заміни.
Загальний вигляд цього явища показано на рис. 3.75.

Рис. 3.75 Стан рослинності після випалювання системи зрошення на полі
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Рухомі інженерні споруди мають вигляд витягнутих ліній на полі
однакового кольору (як правило, сірого), тому легко ідентифікуються (рис. 3.76).

Рис. 3.76 Вигляд поливної машини «Кубань»
Основні водні артерії зрошувальної системи – головні та розподільні
канали -мають сторони сірого кольору, всередині заповнені водою (рис. 3.77 - 3.80).

Рис. 3.77 Розподільний зрошувальний канал
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Рис. 3.78 Стан головного зрошувального каналу
Знімки гідротехнічних споруд на кшталт каналів показують не тільки
обводнений чи ні канал, а й стан його обвалування, наявність та пошкодження
плит, наявність рослинності безпосередньо в каналі, потребу в очищенні тощо.

Рис. 3.79 Гідротехнічні споруди
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Рис. 3.80 Наближений вигляд каретки поливної машини «Кубань»
Наявність на полі та оцінка стану самих машин гідротехнічного
спрямування на знімках надають можливість оперативного управління керівнику
та планування картосхем завдань.
Вищенаведене дозволяє зробити такі висновки:
1. Чим вищий ступінь поглинення Na+K в ґрунті, тим вища відбивна
здатність цього контуру на знімку. Характерно, що по всіх трьох каналах моделі
RGB ареали мають підвищенні значення (від 100 до 145) порівняно з фоном, де
значення практично не перевищують 100 умовних одиниць.
2. Ареали осолонцювання, після завантаження ортофотоплану у ГІС пакет,
надають можливість точного підрахування їх площ за рахунок вищої відбивної
здатності.
3. Визначення

деяких

показників

агрохімічної

групи

на

грунтах

зрошувальних систем (вуглець органічної речовини, рН водний) дистанційним
чином (через аерофотозйомку) на основі моделі RGB неможливе.
4. Зволожені ґрунти півдня України мають меншу відбивну здатність на
знімках у вигляді темних контурів лінійного характеру (згідно рельєфу поля) та
легко ідентифікуються на основі аерофотозйомки.
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5. Мікрорельєф на полі під зрошенням практично не виявляється, ані
візуально, ані в результаті агрохімічного аналізу, поки пониження не заповняться
водами.
6.

Не встановлено зв’язку між вмістом рухомих форм важких металів та

результатами аерофотозйомки.
7. На
моніторингу

основі
підземні

аерофотозйомки
трубопроводи

легко
та

піддаються

гідранти,

ідентифікації

гідротехнічні

та

розриви

трубопроводів тощо, які відображаються у вигляді білястих ареалів на загальному
темному фоні, безпосередньо поряд з трубопроводами зрошення. Тобто за
допомогою

аерофотозйомки

можна

проводити

оцінку

технічного

стану

зрошуваного масиву.
Основні результати розділу викладено у працях: [62,71, 83, 85, 86, 98, 99,
100, 101, 107, 115, 116, 118, 121,125, 138, 178].
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РОЗДІЛ 4
ОЦІНКА СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
НА ОСНОВІ АЕРОФОТОЗЙОМКИ З ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНОГО
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА
4.1 Аналіз сільськогосподарських культур в різні періоди вегетації
на основі аерофотозйомки
Визначення стану та сортів сільськогосподарських культур на основі
аерофотозйомки є нагальною проблемою при оцінці майбутнього врожаю або
необхідності своєчасного внесення добрив.
Але для оцінки стану сільськогосподарської рослинності за допомогою
аерофотозйомки треба мати фундаментальну базу на новому методичному
рівні. Рослини місцевої флори (або бур’яни) мають схожі спектральні
характеристики із сортами сільськогосподарської рослинності на перших
етапах вегетації. Починаючи з кінця 40-50-х років 20 століття деякі дослідники
[55] робили спроби провести класифікацію спектральних характеристик
сільськогосподарської рослинності. Однак і нині на території України та СНД
немає повноцінної бази даних щодо опису цих характеристик.
Повноцінну базу спектральних характеристик сільськогосподарської
рослинності не було зроблено через низку причин:
-

починаючи з кінця 90-х безлад в економіці привів до занедбання

цього наукового напрямку. Було втрачено, насамперед, інструментарій
(супутники), а потім наукові кадри (а з ними й методологію досліджень);
-

закордонні космічні знімки не перекривають потреб накопичення

необхідних статистичних даних для створення такого роду даних на рівні
господарства;
-

методичні підходи щодо оцінки спектральних характеристик

сільськогосподарської рослинності є застарілими, бо засновані на фактичних
даних ще радянського періоду (як аерофотозйомка, так й космічні знімки).
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Спектральні характеристики сільськогосподарської рослинності вже
традиційно розраховують на основі різних вегетаційних індексів. Наприклад,
вегетаційний індекс NDVI це емпіричне (розрахункове) значення, яке не має
власної вимірювальної одиниці й розраховується як відношення різниць між
інфрачервоними та червоним каналами зйомки. Під час такої оцінки
зменшується вплив оптичної товщини атмосфери (водяного пару, суспензій
тощо), так й інших метеорологічних та природних (в цьому разі негативних)
чинників.

Найбільш

розповсюджений

у

використанні

індекс

NDVI

(справедливо й для інших індексів) призначений для вимірювання індексу
біомаси,

використовується

й

для

визначення

еколого-кліматичних

характеристик рослинності, але в той же час може показувати значну
кореляцію з деякими параметрами в інших областях, а саме: продуктивністю
(при часових змінах), біомасою, вологістю, випаровуванням, об’ємом опадів,
потужністю снігового покриву – [Казаков С.Г., 2011 р.]. Більш того,
залежність між цими чинниками не пряма та пов’язана з як кліматичними, так
й екологічними особливостями на дослідній території. При розрахунку NDVI
існує також часовий «зсув» відповідної реакції та різкої зміни стану
рослинності.
Вже існують результати практичних досліджень, які доводять, що
спектральні

характеристики

рослинності,

в

першу

чергу

сільськогосподарської, змінюються (наприклад, у ярої пшениці різко
збільшуються) після опадів, але потім повертаються до попереднього рівня за
декілька діб. Вегетаційний індекс не взмозі правильно інтерпретувати ці зміни
(бо немає необхідної частоти зйомки).
Досвідчені користувачі, які активно впроваджують NDVI в оцінки
сільськогосподарських культур, вже використовують його як проміжний шар
для оцінки під час більш складного типу аналізу й для вирішення широкого
кола наукових задач [81, 82, 129, 133, 134, 139].
Таким чином, розрахунки NDVI вже є застарілими для використання в
сучасних умовах ведення сільського господарства.
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Використання прямих спостережень за станом рослинності в оптичному
діапазоні (вимірювання спектральних яскравостей (СЯ)), які вимірюються
впродовж вегетації саме у визначені терміни (за допомогою аерофотозйомки)
якісно відрізняються від подібного роду зйомок.
Це надає певні переваги над іншими видами зйомок:
- отримання цифрових значень каналів моделі RGB проводиться
безпосередньо на отриманому ортофотоплані за допомогою відповідного
програмного забезпечення. Еталоном виступає притаманний зелений колір
відповідної групи сільськогосподарської рослинності, для якого було
попередньо проведено заміри впродовж всієї вегетації на цьому полі, в тому
числі контактними методами (для верифікації). На відміну від індексів, де
треба в якості еталона використовувати барієву пластинку;
- просторова здатність ортофотоплану дозволяє розрізняти окремі
рядки сільськогосподарської рослинності та осередки бур’янів, виявляти
мікрорельєф

на

полі,

від

якого

залежить

накопичення

вологи

та

швидкість/пригнічення вегетації в залежності від (групи - за автором) та сорту
сільськогосподарських рослин;
- висока

частота

зйомки

перекриває

потребу

в

постійному

спостереженні за станом сільськогосподарської рослинності та надає
можливість

на

більш

високому

щаблі

втілювати

елементи

точного

землеробства (економію мінеральних добрив за рахунок внесення добрив
тільки на контури рослинності, які цього потребують).
При виконанні досліджень було обрано за основу вище згадані
положення.

В

дослідженні

використано

модель

RGB,

яка

широко

розповсюджена, при дистанційних спостереженнях в оптичному діапазоні.
На території Київської області (Васильківський район) було проведено
два тури зйомки полігону ДП ДГ «Саливонківське» (07.06, 23-24.07.2013 р.).
Зйомка проводилася над частиною полігону, на території якої було
висаджено ярі зернові, загальною площею 2,26 га (геогр. координати:
50,030228 п. ш., 30,172216 сх. д. – на північ ліворуч; 50,029122 п. ш.,
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30,174776 сх. д. – на північ праворуч; 50,029472 п. ш., 30,171388 сх. д. – на
південь ліворуч; 50,028373 п. ш., 30,173927 сх. д. – на південь праворуч). За
топографічну основу було обрано топографічний план з номерами (назвами)
сортів ярих зернових.
Всі топографічні плани було орієнтовано на північ, обрано єдиний
масштаб, для ідентичних спектральних вимірювань. При проведенні турів
одночасно проводилися спостереження впливу метеоумов (хмарності) на
спектральні характеристики сільськогосподарських культур (рис. 4.1) [108].
Виявлено, що при складанні ортофотоплану з контуром хмарності (в
проекції) на спектральні характеристики культур хмарність має мінімальний
вплив.

Рис. 4.1 Схема частини полігону зернових ярих
Примітка. Номерами позначені межі демонстраційних дослідів сортів зернових
(додаток Е, 0– 53 номери технологічних дослідів).

В процесі отримання фотопланів та ортофотоплану за період зйомок
квітень, травень будь-якого року досліджень спостерігалося ускладнення
аналізу сільськогосподарських культур між собою, особливо на ранніх стадіях
вегетації (Додаток Е).
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Візуально відрізнити кожен окремий сорт практично неможливо, однак
можна сказати про гірший стан декількох сортів (окреслені червоними
квадратами), що потребує уваги господаря на предмет внесення добрив або
дискування. В червоному овалі окреслені сорти, які навпаки, добре
накопичують хлорофіл та мають інтенсивний зелений колір (рис. 4.2).

Рис. 4.2 Перший тур зйомки 07.06.2013 р. (зернові ярі)
Спектральні характеристики кожної сільськогосподарської культури
визначалися за допомогою інструментарію Erdas Image. Загальна статистична
вибірка складала не менш ніж 4000 значень.
Зйомка, яку було проведено 23.07.2013 р. (рис. 4.3) наочно доводить, що
рослини місцевої флори відмінно ідентифікуються на модельних дослідах
(зелені вкраплення усередині кожного прямокутника), але практичного зиску з
цього замало, бо така картина потрібна господарю на початку вегетації. Тому
слід проводити тури зйомки на початку травня, коли сільськогосподарської
культури тільки починають вегетацію, потім проводити спектральний аналіз
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та на різниці кольору ідентифікувати контури бур’янів та корисної
рослинності.

Рис. 4.3 Другий тур зйомки 23.07.2013 р. (зернові ярі)
В основі математичного аналізу визначення с.-г. культур лежить
методичний підхід [25], який засновано на спектральних відкликах
вимірювань, що проводилися на аерофотознімках. Низка відкликів, які
зображено

на

дво-,

сільськогосподарської

або

тривімирному

культури.

Тому

графіку,

формують

ідентифікація

групу
групи

сільськогосподарської культури може бути зведена до ідентифікації цієї групи
на графіку.
В практичній площині це виглядає як тривимірний графік (з декількох
відкликів (каналів R,G,B). Тобто, якщо побудувати графік на основі значень з
трьох каналів моделі (а саме: R (червоний), G (зелений), B (синій)) можна
отримати значення кожного сорту, який буде мати межі на цьому графіку й
буде демонструвати групу (унікальний перелік значень притаманний тільки
цьому сорту(ам)), та буде окреслений відсутністю значень від інших сортів.
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Таким чином, задача аналізу та ідентифікації зводиться до вирішення
завдання розмежування чисельних даних каналів моделі RGB кожного на
області, які пов’язані з кожною групою таким чином, щоб будь-яке
вимірювання було однозначно віднесене до визначеної групи.
У двовимірному вигляді графік має наступний вигляд (рис. 4.4). В
залежності від дозрівання культур сукупність значень зміщується по шкалі (RG) ліворуч (рис. 4.4б в порівнянні з рис.4.4а). Це пов’язане з поступовим
руйнуванням хлорофільних зерен у листових пластинах сільськогосподарської
рослинності ближче до фази дозрівання. Ця тема була дуже ретельно вивчена
попередніми

дослідниками

на

предмет

визначення

особливостей

сільськогосподарської рослинності [13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 44, 48, 49, 50, 51,
52, 56, 57, 80, 162].
На двовимірному графіку розподілення по групах неможливе через те,
що немає третьої вісі, яка б давала можливість розподіляти СЯ по групах.

а)
б)
Рис. 4.4 Тернарні двовимірні графіки СЯ зернових культур на
дослідному полігоні:
а) тур зйомки 07.06.2013 р.;
б) тур зйомки 23.07.2013 р.
Тому проаналізуємо ті ж самі отримані СЯ на тривимірному тернарному
графіку, рис. 4.5.
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На тривимірному графіку добре ідентифікуються групи основних
зернових культур, незалежно від туру зйомки. Відхилення від цього, як
правило, дає привід для більш уважного аналізу на предмет відхилення від
нормального стану культури або наявності бур’янів, відкритого ґрунту,
антропогенного

впливу

під

час

дозрівання

(факти

крадіжки

тощо),

мікрорельєфу. Отримані графіки показують так звані фрагменти «сигнатур»
кожного сорту.

а)

б)

Рис. 4.5 Тернарні тривимірні графіки СЯ зернових культур на
дослідному полігоні:
а) тур зйомки 07.06.2013 р.;
б) тур зйомки 23.07.2013 р.
На полігоні ДП ДГ «Саливонки» з 2012 р. й дотепер зібрано та
демонструються

практично

всі

сорти

сільськогосподарських

культур

Української селекції. На думку автора, це можна використати як базу для
встановлення еталонних характеристик кожного сорту з метою подальшої
розробки та надання рекомендацій зі внесення азоту під кожен сорт. Для
втілення цієї ідеї було проведено систематизацію каналів моделі RGB для
кожної культури на полігоні (Додаток Е. табл. Е.1 – Е.7 для кожного року
зйомок) з метою визначення особливостей зміни характеристик природних
об’єктів (сільськогосподарських культур) впродовж вегетаційного періоду на
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основі

моделі

RGB.

Найбільш

сприятливі

умови

для

проведення

аерофотозйомки були у 2013 р. (23.07.2013 р.), тому в основному було
проаналізовано результати саме тих турів аерофотозйомки.
Характеристики м’якої та твердої пшениці по туру зйомки 23.07.2017 в
цілому схожі, рис. 4.6.

а)

б)

Рис. 4.6 Характеристики каналів моделі RGB твердої та м’якої
пшениці
Під час досліджень було проаналізовано чотири сорти твердої пшениці
та дванадцять м’якої. Канал R коливається від 84 до 92 од., G – з 109 до 111,
B – з 50 до 72. В модельних дослідах різні сорти не відокремлюються один від
одного та мають візуально одне й те саме кольорове забарвлення. Однак всі
сорти, як м’якої так й твердої пшениці залежать від впливу мікрорельєфу на
полі, що відображається й візуально й після аналізу моделі, як стрімкий та
різко відокремлений перехід від темного зеленого кольору на освітлений та
салатовий, значення каналів моделі при цьому стрімко збільшуються до 130150 од. В результаті аналізу зйомок та емпіричного пошуку встановлено, що
значення каналів пшениці (твердої, м’якої) залежать від погодних умов.
Стрімко збільшується похибка каналу B до (±19-20) од. На тривимірному
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графіку пшениця не чітко відокремлюється від інших культур, особливо від
ячменю, але якщо аналізувати тільки використовуючи модель RGB. Візуально
на знімках сорти відрізняються колосовою частиною за будь - яких погодних
умов та турів зйомки. Пшениця дуже чітко виокремлює ґрунтові контури, що
залежать від мікрорельєфу на полі. В мікропониженні у разі нестачі вологи
різко переважає салатовий колір, в межах цього ареалу втрати врожайності
досягають до 50 % за будь-якого удобрення цієї культури. Те ж саме
справедливо й для підвищень на полі. Таким чином, пшениця належить до
1 групи (найбільш привабливі сільськогосподарські рослини) ідентифікації.

Рис.4.7 Характеристики каналів моделі RGB гороху
Були проведені зйомки сортів гороху на ДП ДГ «Саливонки» (рис.4.7). В
результаті аналізу трьох сортів гороху встановлено, що канали моделі RGB
мають дуже низькі значення R – 61,G – з 85 до 88, B – з 19 до 24 в порівнянні з
іншими культурами, що дає певні можливості для його ідентифікації на полі.
В період цвітіння горох має певний салатовий, жовтий кольори, що
відрізняє його як від соняшника, так й від інших культур (рис. 4.8).
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Культура має потенціал для ідентифікації мікропонижень та ґрунтових
контурів на полі, що відображається у зміні її кольору на зелений при аналізі
мікропонижень навіть на 1 (рис. 4.8). Це дає цій культурі 1 групи
ідентифікації [110].

Рис. 4.8 Поле гороху на ДП ДГ «Саливонки»
Аналіз 12 сортів вики ярої встановив, що показники моделі RGB мають
значення R – від 58 до 61, G – з 57 до 86, B – з 26 до 70. Це значне коливання
показників відображено на рисунку різними сортами з різними агрономічними
характеристиками, що відображається на вегетаційній частині рослин
(рис. 4.9).

Рис. 4.9 Характеристики каналів моделі RGB вики ярої
Культура дещо відрізняється від інших культур групи зернобобових та
круп’яних, але не має певних унікальних візуальних характеристик.
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Ідентифікація ґрунтових контурів та мікропонижень під цією культурою
ускладнена через вегетаційну частину, яка не змінює колір за різних форм
рельєфу – 3 група ідентифікації.
Інша культура – ячмінь (ярий та голозерний) була проаналізована в
кількості 41 сорту в два тури зйомок (06.06.2013 та 23.07.2013 р.). Показники
моделі коливаються від R 172-187, G – 176-156, B – 101-140 та мають явні два
центри розподілення на графіку (рис. 4.10), це стосується звичайного й
голозерного ячменю. Це пояснюється сортовою різницею на модельних
дослідах, що були висаджені. Підвищені показники спектральної яскравості
свідчать про дозрівання сортів, а нижчі – про вегетацію, що продовжується.

Рис. 4.10 Характеристики каналів моделі RGB ячменю
Ідентифікація ґрунтових контурів під ячменем нескладна, загальна
висота цієї культури рідко перевищує 70 см, вона різко змінює колір на різних
формах рельєфу – 1 група ідентифікації.
Дуже варіативні показники моделі RGB мають сорти гречки. R 61–64,
G – 71-88, B – 17-73, але загалом нижче в порівнянні з іншими культурами. По
відношенню до спектральних характеристик інших культур гречка є
унікальною культурою, вегетативна частина якої під час дозрівання має
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виразний колір, близький до білого кольору з відтінками (рис. 4.11), що легко
ідентифікується на аерофотознімках.
Гречка є культурою, що після початку вегетації (приблизно через 1
місяць) повністю вкриває нерівності поля, його мікрорельєф. Емпірично
встановлено, що при коливанні рельєфу більше 5 ухилу можна спостерігати
деяке пригнічення вегетаційної частини сортів гречки. Вкупі з бур’янами, що
активно вегетують в мікропониженнях з ухилом 5, тому дають можливість
легкої ідентифікації ґрунтових контурів.

Рис. 4.11 Характеристики каналів моделі RGB гречки
В цілому культура автором віднесена до 2 (середньої) групи
ідентифікації сільськогосподарських культур.
У рамках дисертаційних досліджень було проаналізовано 12 сортів
квасолі. Коливання каналів моделі наступні: R –60-61, G – 57-60, B – 65-72.
Було зафіксоване доволі різноманітне розподілення спектральних відображень
за рахунок сортових відмінностей. Вегетативна маса рослин квасолі приховує
ґрунтові контури навіть на нерівностях вище 4 (рис. 4 .12).
Таким чином, квасоля також належить до 2 (середньої) групи
ідентифікації ґрунтових контурів через вегетативну частину.
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Рис. 4.12 Характеристики каналів моделі RGB квасолі
Тритикале в цілому повторює спектральні характеристики ячменю. Було
проаналізовано 8 сортів тритикале, канали моделі R – 173-181, G – 158-163,
B – 119-138.
Спостерігається розподілення сортів тритикале згідно рис. 4.13 на дві
групи, одна група (підвищені характеристики каналів RGB) –
дозрівання тритикале, інша група – продовження вегетації.

Рис. 4.13 Характеристики каналів моделі RGB тритикале

активне
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З точки зору ідентифікації ґрунтових контурів під тритикале, ця
культура має 1 групу ідентифікації та повністю повторює спектральні
характеристики пшениці в цьому плані. Однак певні відмінності є в каналах.
Якщо спектральна яскравість тритикале в каналі В дорівнювала 70-80 в
середньому, то В пшениці становить 50-90, всі інші канали не показали
суттєвих відмінностей: R 180-200 в обох культур збігається, G – 110-120 має
такі самі значення.
Також такою варіативною культурою є просо. Кількість сортів, які було
проаналізовано, дорівнює 36. Канали моделі RGB коливаються в каналах
R- 57-63, G – 57-70, B – 46-65 (рис. 4.14).

Рис. 4.14 Характеристики каналів моделі RGB проса
Така варіативність вегетативної частини рослин обумовлена залежністю
сортів проса від мікрорельєфу, яка відображається коливанням каналів моделі
RGB при аерофотозйомці. Вегетативна частина проса має висоту до 50 см, що
дає різноманіття при аналізі аерофотознімків, у тому числі для виявлення
ґрунтових контурів.
Овес, загалом, повторює відбивну здатність пшениці й тритикале
(рис. 4.15).
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Рис. 4.15 Характеристики каналів моделі RGB вівса
Примітка: ліворуч – овес, овес голозерний – праворуч.

Під час досліджень було проаналізовано дев’ять сортів вівса.
Спостерігалось розподілення спектральних характеристик моделі на дві
підгрупи, з різною відбивною здатністю. Канали моделі RGB коливалися в
наступних межах: R-179-189, G 154-166, B-120-155. Ці значення є досить
інформативними з точки зору ідентифікації ґрунтових контурів, тому ця
культура належить до 1 групи ідентифікації (довжина вегетативної частини до
50 см).
Проаналізовано також 80 сортів соняшнику, в яких канали RGB
коливалися в діапазонах від R 101-123, G 116-128, B 83-199 (рис. 4.16), та не
перетинають в цілому межу каналу B в 145 одиниць, окрім одного сорту
(цифрове значення каналу В 199). Візуально культура має темно-зелений колір
при дозріванні, при активному дозріванні зелений колір ще темнішає. Якщо
культура пригнічується, вона міняє колір на салатовий, або яскраво- зелений, в
особливо тяжких випадках має додатково біліший зелений відтінок. Соняшник
відноситься до третьої групи, як культура, яка не підкреслює ґрунтові
контури, які вкриває.
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Рис. 4.16 Характеристики каналів моделі RGB соняшнику
Аналіз проводився для 77 сортів кукурудзи. Культура активно вегетує в
другій половині літа, що відображається на каналах моделі RGB, де R 37-40,
G 40-45, B 44-29 (рис. 4.17). В цілому культура повторює ті ж самі візуальні
особливості, що й соняшник, але при цьому має більш світлі відтінки зеленого
кольору, що помилково визначають як мікропониження, блюдця.

Рис. 4.17 Характеристики каналів моделі RGB кукурудзи
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Кукурудза дійсно може виявляти мікропониження, але в зовсім інший
спосіб, а саме більш інтенсивним зеленим кольором порівняно з іншою
площею. Найбільше це проявляється у вологий період вегетаційного сезону.
Лікарські рослини є унікальними з точки зору візуальної ідентифікації
та ідентифікації на основі моделі RGB. Вони мають кольори, які в будь-який
вегетаційний період сезону та за різних погодних умов чітко та без помилок
ідентифікуються. Велике різноманіття значень відображає коливання каналів
RGB (рис. 4.18). Модель представлена наступними значеннями R – 119-143,
G – 141-201, B – 45-228. Але використовувати лікарські рослини в якості
ідентифікатора ґрунтових контурів важко, рослини згідно спостережень не
мають візуальної зміни у вегетативній частині в залежності від мікрорельєфу.
Тільки строкатий рельєф може спричинити на різкі зміни вегетативної частини
лікарських рослин, що призводить до їх загибелі, тому лікарські рослини
віднесено до 3 групи ідентифікації.
Всього було проаналізовано 17 сортів лікарських рослин, які є в
постійному переліку сортів ДП ДГ «Саливонківське», впродовж спостережень
з 2010 по 2017 рр. змін моделі RGB при аерофотозйомці не спостерігалося.

Рис. 4.18 Характеристики каналів моделі RGB лікарських рослин
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Проводилися спостереження за багаторічними культурами – люпинами
білим та вузьколистим. Люпин має білі квітки, що одразу відображається на
моделі RGB. Спостерігалося п’ять сортів люпину білого та три сорти
вузьколистого. Відповідно модель люпину білого виглядає наступним чином:
R – 59-62, G – 81-87, B – 22-32, модель люпину вузьколистого R – 61-62,
G – 70-87, B – 19-49. Культура візуально дуже легко ідентифікується й має
залежності від мікрорельєфу, що дозволяє її зачислити

до 1 групи

ідентифікації (рис. 4.19).

Рис. 4.19 Характеристики каналів моделі RGB люпину (білого й
вузьколистого)
Таким чином, було систематизовано дані щодо сортів, вирощуваних у ДП
ДГ «Саливонківське» впродовж років спостереження з метою подальшого
використання в якості еталонних при оцінці стану сільськогосподарських
культур. Виявлено, що сільськогосподарські рослини мають різні можливості
індикації, що можуть бути застосовані для вищевказаної мети. Автором
розділено ці природні об’єкти на три групи за ступенем придатності для

247

оцінки ґрунтових контурів, в якості критерію виступали параметри моделі
RGB, які змінювалися в залежності від мікрорельєфу:
1 група (найбільш придатні) – озима, яра пшениці, озимий, ярий ячмінь,
тритикале, вика яра.
2 група (середньо придатні) – соя, гречка, ріпак, люпин, овес, квасоля.
3 група (непридатні) – кукурудза, соняшник.
4.2

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 рр.
Посіви пшениці озимої в 2012 р. через несприятливі агрометеорологічні
умови (різке підвищення температури повітря в період весняного відновлення
вегетації) не змогли утворити добре сформовану вторинну кореневу систему,
рослини були слабо розвинутими. Тому істотної різниці між варіантами
виробничого досліду із внесенням різних норм азотних добрив у підживлення
встановлено не було. За результатами першої тестової зйомки, яку проводили
01.06.2012 р., відмінності за каналами моделі RGB виявлено лише на ділянках
модельного дрібноділянкового досліду з імітацією зрошення (рис. 4.20 а і рис.
4.20 б). Рослини пшениці на варіантах, де в ручному режимі було проведено 3
поливи, вирізнялися більшою висотою і більш інтенсивним зеленим кольором.
Вимірювання фонових показників інтенсивності яскравості каналів моделі
RGB на решті площі цього поля суттєвої різниці не показало, окрім місця
розташування

мікропониження,

яке

було

поза

межами

досліду.

В

мікропониженні (рис. 4.20 в) посіви були зрідженими та мали велику кількість
бур’янів.
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а)

б)

в)
Рис. 4.20 Посіви озимої пшениці 2012 р. ДП «ДГ «Граківське»:
а); б) аерофотознімок (01.06.2012 р.);
в) аерофотознімок після обробки [105]
Паралельно

з

аерофотозйомкою

проводили

вимірювання

рівня

хлорофілу в листових пластинах рослин за допомогою приладу SPAD-500 plus
(табл. 4.1).
Дані з таблиці свідчать про тісну залежність між значеннями каналу R та
врожайністю

зерна

пшениці

озимої.

Враховуючи

прямий

обернено

пропорційний зв’язок між вище вказаними показниками (r = - 0,99),
найвищому рівню врожайності на варіанті із внесенням подвійної норми
мінеральних добрив на фоні поливу (5,43 т/га) відповідало найменше значення
яскравості каналу R (131,4 умовних одиниць). В свою чергу врожайність зерна
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пшениці та значення приладу SPAD 500 plus майже напряму залежали (r =
0,96), від норми внесення добрив та від умов вирощування (богара чи імітація
зрошення). Але в 2012 р. через особливості схеми дрібноділянкового
польового досліду чіткої різниці між даними каналу R залежно від норми
внесення азотних добрив отримати не вдалося.
Таблиця 4.1
Порівняльна таблиця значень з приладу SPAD 500 plus та каналу R
сенсору ДКЛА (01.06.2012 р., спільно з Доценком О.В.)
Назва

Показники хлрофіл-метру, умовні
одиниці

Спектральна
яскравість
по каналу R,
умовні одиниці

Урожай
ність
зерна,
т/га

1 лист
зверху

2 лист
зверху

Середнє

2NРК + полив

60,3

59,2

59,8

131,4

5,43

NРК + полив

59,3

56,4

57,9

132,5

5,15

NРК

56,3

55,0

55,7

141,3

3,75

Виробничий
контроль

53,9

53,3

53,6

146,4

3,35

Коефіцієнт кореляції (r) SPAD
500 plus із врожайністю
0,96

Коефіцієнт кореляції (r)
канал R із врожацйністю
-0,99

Коефіцієнт кореляції (r)
канал R із SPAD 500 plus
-0,97

В 2013 році було закладено дослід одразу на двох полях ДП «ДГ
«Граківське» з озимою пшеницею за різними попередниками (чорний пар і
ячмінь ярий). Схеми дослідів включали варіанти із застосуванням різних норм
азотних добрив. Зйомка проводилася вже у два тури – 30.04.2013 та
03.06.2013, з метою встановлення найбільш придатних термінів зйомки в
подальшому, з огляду на фази розвитку і стан рослин.
Зйомка 30.04.2013 р. проводилася без розмежування досліду на ділянки
маркерами, що ускладнювало ідентифікацію (рис. 4.21). Під час другої зйомки
від 03.06.2013 р. ділянки розмежовували білими маркерами (рис. 4.22). В
подальшому було вирішено ще й нарізати доріжки (у вигляді суцільної лінії
або пунктирної), відокремлюючи межі кожної ділянки.
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Рис. 4.21 Зйомка поля озимої пшениці після чорного пару 30.04.2013 р.

Рис. 4.22 Зйомка поля озимої пшениці після чорного пару 03.06.2013 р.
На посівах пшениці після чорного пару внаслідок дуже високого рівня
забезпеченості мінеральним азотом в передпосівний період рослини досить
слабо реагували на додаткове внесення азотних добрив у нормах від N 51 до
N204 і були вирівняними за всіма варіантами досліду. В результаті
характеристики каналів зйомки від 30.04.2013 р. (табл. 4.2) не мали чітких
залежностей з урожайністю на цьому полі. За показниками хлорофіл-метру
SPAD 502 plus теж зафіксовано ідентичність умов азотного живлення на
варіантах N102 – N153 – N204 (58,9 – 58,9 – 58,1 умовних одиниць). Відповідно
різниця за врожайністю між даними варіантами не перевищувала 0,33 т/га.
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Таблиця 4.2
Характеристики моделі RGB та показники врожайності по
варіантах досліду, поле №1, тур зйомки 30.04.2013 р. (фаза розвитку вихід
у трубку) [84]
Варіанти
досліду

R

Канали моделі RGB
G

Урожайність, т/га

SPAD
502
plus
7,10
54,5
7,32
55,7
7,51
58,9
7,65
58,9
7,84
58,1
SPAD 500 plusіз
врожайністю
= 0,95

Вибірка

B

1 (N0)
36,61±2,19
40,33±2,23
23,40±8,69
2 (N51)
36,40±1,99
39,72±2,11
26,01±8,33
3 (N102)
35,79±1,95
37,49±2,26
35,20±8,62
4 (N153)
33,65±8,76
34,90±11,05 36,71±22,96
5 (N204)
34,74±1,27
37,35±1,81
38,14±6,60
Коефіцієнт
Канал R із
Канал G із
Канал B із
кореляції (r) врожайністю врожайністю врожайністю
= -0,83
= -0,68
= 0,96

8573
9874
9924
10009
2079
-

Графічне відображення каналів RGB моделі туру зйомки 30.04.2013 р.
показано на рис. 4.23 а-в.
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Рис.4.23 Залежність між різними нормами азотного удобрення пшениці
озимої та цифровими каналами моделі RGB й показниками хлорофіл-метру,
30.04.2013 р.
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Зафіксовано

певні

кореляційні

залежності

між

каналом

В

та

врожайністю зерна пшениці озимої – r = 0,96. А між каналом R та
врожайністю спостерігався обернений зв'язок – r = - 0,83. Кореляційна
залежність між каналом G та врожайністю мала менш виражений обернений
зв'язок – r = - 0,68.
За результатами туру аерофотозйомки від 03.06.2013 р. (табл. 4.3)
значення каналів сталі менш строкаті та всі підвищили свої числові значення,
що, на нашу думку,пов’язано з біоморфологічними змінами в рослинах. В той
час на більш пізній стадії розвитку культури взаємозв’язок яскравості каналів
RGB моделі із майбутньою величиною врожаю зерна стає менш вираженим.
Таблиця 4.3
Характеристики моделі RGB та показники врожайності по
варіантах досліду, поле №1, тур зйомки 03.06.2013 р. (фаза розвитку –
воскова стиглість) [84]
Варіанти
досліду

Канали моделі RGB
Вибірка

Урожайність, т/га

R

G

B

1 (N0)

96,65±5,75

105,15±5,79

89,01±13,03

10260

7,10

2 (N51)

96,06±5,96

100,97±5,13

98,69±11,65

10076

7,32

3 (N102)

98,85±5,17

97,53±4,92

102,05±10,01

10025

7,51

4 (N153)

97,04±4,96

98,93±4,56

101,64±10,76

10023

7,65

5 (N204)

94,84±4,99

98,49±4,28

105,66±10,32

9686

7,84

Канал R із
врожайністю
= -0,22

Канал G із
врожайністю =
-0,84

Канал B із
врожайністю
= 0,93

-

Коефіцієнт
кореляції (r)

-

Канали туру зйомки від 03.06.2013 р. здебільшого повторювали
кореляційні залежності, як й у попередьному турі зйомки (рис. 4.24), але слід
відзначити майже втрачений зв'язок між каналом R та врожайністю r = -0,22.
Проводився один тур зйомки (30.04.2013 р.) поля № 2 з пшеницею
озимою після ячменю ярого, результати якого показані на рис. 4.25.
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Рис. 4.24 Залежність між різними нормами азотного удобрення пшениці
озимої та цифровими каналами моделі RGB, аерофотозйомка від 03.06.2013 р.

Рис. 4.25 Тур зйомки посівів пшениці після ячменю від 30.04.2013 р.
Примітка. Поле на аерофотознімках не мало ані маркерів, ані розбивки.
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Рослини пшениці озимої після непарового попередника краще
реагували на збільшення норми азотних добрив у підживлення. Відповідно за
результатами зйомки від 30.04.2013 р. спостерігалися достатньо високі
кореляційні зв’язки (прямі або обернені) між всіма каналами моделі RGB,
показниками хлорофіл-метру SPAD 500 plus та врожайністю зерна (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Характеристики моделі RGB та показники врожайності по
варіантах досліду, поле №2, тур зйомки (30.04.2013 р., фаза розвитку вихід
у трубку) [84]
Варіанти
досліду

Канали моделі RGB
R

G

B

Урожайні
Вибірка сть, т/га

SPAD
502
plus

1 (N0)

104±4,82

94±8,29

112±18,81

5830

2,61

42,3

2 (N34)

99±6,43

107±8,48

91±18,33

5939

3,40

45,7

3 (N68)

101±7,31

102±11,91

98±21,93

5907

4,01

48,4

4 (N102)

99±6,60

106±11,25

93±22,60

5785

4,32

50,6

5 (N136)

94±6,40

119±7,86

70±16,12

5499

5,20

52,0

Коефіцієнт кореляції (r)
канал R із врожайністю
-0,98

Коефіцієнт
Коефіцієнт
кореляції (r) кореляції (r)
канал G із
канал B із
врожайністю врожайністю
0,96

Коефіцієнт кореляції SPAD
502 plus із врожайністю
0,98

0,96

За показниками яскравості каналів G та B коефіцієнт кореляції із
врожайними даними становив 0,96. Канал R характеризувався тісним
оберненим кореляційним зв'язком із врожайністю зерна r= -0,98. А коефіцієнт
кореляції між показниками хлорофіл-метру SPAD 502 plus і врожайністю
склав 0,98. Залежність між різними нормами азотного удобрення відображена
на рис. 4.26.
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Рис.4.26 Залежність між різними нормами азотного удобрення пшениці
озимої та цифровими каналами моделі RGB, аерофотозйомка 30.04.2013 р.
Подальші дослідження з аеромоніторингу на цьому полі було припинено
внаслідок зміни схеми досліду, що передбачала додаткове застосування
азотних добрив на вже створених агрохімічних фонах та відповідно перехід на
дослідні ділянки меншого розміру.
Враховуючи отримані дані та досвід за 2013 рік, було заплановано та
здійснено закладку досліду у 2014 році для перевірки та систематизації
інформації з метою розробки рекомендацій із внесення азотних добрив. При
закладці досліду було враховано недоліки методичного підходу 2013 року
наступним чином: розбивку досліду здійснювали спеціальними маркерами
(пунктирною доріжкою) для ліпшої візуалізації; зйомку проводили при
сонячній погоді; терміни проведення зйомки відповідали критичним фазам
розвитку пшениці озимої, коли зазвичай проводять додаткові підживлення;
було обрано земельну ділянку з мінімальними коливаннями мікрорельєфу.
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Після закладки досліду було здійснено три тури зйомки: 02.04.2014 р.,
08.05.2014 р., 22.05.2014 р. На рисунку 4.27 показано тур зйомки від
02.04.2014 р., коли пшениця озима знаходилася на початковій стадії кущіння.

а)

б)

Рис. 4.27 Тур зйомки 02.04.2014 р. пшениці озимої, сорт «Розкішна»:
а) отриманий ортофотоплан;
б) ортофотоплан після обробки.
При проведенні туру зйомки ще не було здійснено розбивку стежок
«пунктирною стрічкою», а тільки розставлені маркери згідно розташування
дослідних ділянок в натурі (рис. 4.27 а). Початок досліду ліворуч із
підвищенням доз внесення азотних добрив: N0, N51, N102, N153, N204. Розвиток
культури на цьому етапі онтогенезу все ж залежить від мікрорельєфу, про що
свідчить розподілення зеленого кольору культури на рис. 4.27 б).
Спостерігалася, навіть без обробки аерофотознімку, візуальна диференціація
інтенсивності зеленого кольору на ортофотоплані, що

свідчить про

можливість візуального аналізу знімку за різним вмістом азоту по кожній з
ділянок без обробки знімку.
Результати аналізу моделі RGB зйомки 02.04.2014 р. показано в таблиці
4.5, а візуальні характеристики наведені на рисунку 4.28.
За результатами зйомки спостерігався тісний кореляційний зв'язок між
каналами моделі RGB та показниками хлорофіл-метру SPAD 502 plus. Канал
G: 0,90. Канал B мав обернений тісний зв'язок: (-0,84). Більш тісний та
обернений кореляційний зв'язок мав канал R: -0,87.
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Таблиця 4.5
Характеристики моделі RGB та показники хлорофіл-метру за варіантами
досліду, тур зйомки (02.04.2014 р., ) (фаза розвитку - вихід у трубку) [84]
Варіанти
досліду

Канали моделі RGB

R
1 (N0)
100±3,93
2 (N51)
98±4,2
3 (N102)
97±6,12
4 (N153)
96±6,38
5 (N204)
94±6,03
Коефіцієнт кореляції
каналуR із SPAD 502 plus:
-0,87

G
95±6,45
97±5,93
98±7,02
99±8,43
100±8,39
Коефіцієнт
кореляції
каналуGSPAD 502
plus: 0,90

SPAD 502
plus

Вибірка
B
99±11,34
6709
46,5
98±10,55
5450
49,1
96±11,96
5542
50,8
95±12,03
5550
50,6
93±13,67
5515
50,8
Коефіцієнт кореляції каналуB із SPAD
502 plus: -0,84

R
105

G
102
100
98
96
94
92

100

95
90
1 (N0)

1 (N0)

2 (N51) 3(N102) 4 (N153) 5(N204)

2 (N51)

3(N102) 4 (N153) 5(N204)

а)

б)

B

SPAD 500 plus

100

52

98

50

96

48

94

46

92
90
1 (N0)

2 (N51) 3(N102) 4 (N153) 5(N204)

44
1 (N0)

2 (N51)

3(N102)

4 (N153)

5(N204)

в)
г)
Рис. 4.28 Залежність між різними нормами азотного удобрення пшениці
озимої та цифровими каналами моделі RGB, аерофотозйомка 02.04.2014 р.
Примітка. Сорт озимої пшениці «Розкішна».
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Канал R із підвищенням дози азотних добрив від N0 до N204 має постійне
зниження DN, це дуже схоже на поведінку каналу B. Поступове підвищення
значень відповідно до зростання дози азоту має канал G, що в цілому
повторює дані попереднього року.
Згідно задуму дослідження, наступний тур зйомки був проведений
08.05.2014 р. у фазі на початку виходу в трубку (рис. 4.29). Напередодні було
внесено зміни в схему досліду, в кінці кущення на варіанті N51 додатково
внесли аміачну селітру в дозі 102 кг/га д.р., а варіанті N153 провели
аналогічний агрозахід з меншою дозою азоту – 51 кг/га д.р. (табл. 4.6)

а)

б)

Рис. 4.29 Тур зйомки 08.05.2014 р.:
а) отриманий ортофотоплан;
б) ортофотоплан після обробки.
Примітка. Частини досліду розмежували для поліпшення візуалізації окремих ділянок

Таблиця 4.6
Характеристики моделі RGB та показники хлорофіл-метру за
варіантами досліду, тур зйомки (08.05.2014 р.), (фаза розвитку - молочно
воскова стиглість) [84]
варіанти досліду

Канали моделі RGB
R
G
B
1. N0
76±5,03
63±4,45
96±19,08
2 N51+ N102
70±5,04
64±4,48
97±18,27
3. N102
67±4,27
66±3,39
87±12,91
4. N153+ N51
65±3,46
67±2,74
71±11,43
5. N204
65±3,41
69±2,68
60±10,89
Коефіцієнт кореляції каналу R із
Коефіцієнт кореляції
SPAD 502 plus: - 0,95
каналу GSPAD 502 plus:
0,79

SPAD
Вибірка
502 plus
3114
40,6
3316
47,7
2608
46,9
3038
49,7
3344
50,5
Коефіцієнт кореляції
каналу B із SPAD 502
plus: -0,74
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За результатами зйомки 08.05.2014 р. спостерігався тісний кореляційний
зв'язок з між каналами моделі RGB та показниками приладу SPAD 502 plus.
Найслабший (в порівнянні з іншими) кореляційний зв'язок був у каналу В
(r = -0,74). Більш тісний обернений кореляційний зв'язок мав канал R (r = -0,95).
Канал G, в свою чергу, характеризувався відносно тісним зв'язком (r = 0,79).
Графічно розподілення даних туру зйомки 08.05.2014 р. виглядають
наступним чином рис. 4.30.

R

G

80
75
70
65
60
55
1. (N0)

2 (N51+ 3. (N102) 4. (N153+ 5. (N204)
N102)
N51)

70
68
66
64
62
60
1. (N0)

2 (N51+
N102)

3. (N102)

4. (N153+
N51)

а)

б)

B

SPAD 502 plus

120
100
80
60
40
20
0

5. (N204)

60
40
20
0
1. (N0)
1. (N0)

2 (N51+
N102)

3. (N102)

4. (N153+
N51)

5. (N204)

2 (N51+ 3. (N102) 4. (N153+ 5. (N204)
N102)
N51)

в)

г)

Рис. 4.30 Залежність між різними нормами азотного удобрення пшениці
озимої та цифровими каналами моделі RGB, аерофотозйомка 08.05.2014 р.
Примітка. Сорт озимої пшениці «Розкішна».

На більш пізній стадії розвитку пшениці залежності значень каналів
RGB від вмісту хлорофілу на фоні різних норм азоту за результатами туру
зйомки 22.05.2014 р. також простежуються, але їх кількісні характеристики
поступово

знижуються

(культура

активно

розвивається,

відповідні біоморфологічні зміни), це помітно на рис. 4.31.

відбуваються
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а)

б)

Рис. 4.31 Тур зйомки 22.05.2014 р.
а) отриманий ортофотоплан;
б) ортофотоплан після обробки.
Тур зйомки 22.05.2014 р. був проведений, коли озима пшениця
перебувала на стадії викидання колосу, характеристики моделі RGB наведені в
табл. 4.7.
Таблиця 4.7
Характеристики моделі RGB та показники врожайності пшениці по
варіантах досліду (22.05.2014 р.) [84]
Варіанти
досліду
R
1. N0
52±2,82
2 N51+ N102
48±2,91
3. N102
48±2,97
4. N153+ N51
49±3,47
5. N204
47±3,12
Коефіцієнт кореляції (r)
канал R із врожайністю: 0,78

Вибірка
Канали моделі RGB

Врожай,
т/га

SPAD
502
plus

G
B
48±2,29
70±8,31
2650
43,1
41,6
49±2,12
65±7,39
2484
52,7
48,8
50±2,51
63±8,68
2549
65,5
48,4
49±3,07
60±10,90
2533
66,4
50,3
51±2,85
50±10,19
2426
67,2
50,5
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Коефіцієнт кореляції SPAD
кореляції (r) кореляції (r) 502 plus із врожайністю: 0,88
канал G із
канал B із
врожайністю: врожайністю:
0,80
-0,80

За результатами зйомки 22.05.2014 р. спостерігався тісний кореляційний
зв'язок між каналами моделі RGB та результатами приладу SPAD 502 plus. В
каналі G кореляційний зв'язок дорівнював: 0.72. Канал B мав обернений тісний
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зв'язок: (-0,77). Тісний та обернений кореляційний зв'язок мав канал R: (-0,91).
Також було проведено аналіз

кореляції між показниками врожайності та

каналами моделі RGB. Канал R мав обернений кореляційний зв'язок: (-0,78),
канали G та B – 0,80.
Графічно розподілення даних туру зйомки 08.05.2014 р. виглядають
наступним чином рис. 4.32.

R

G
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50
45
40
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2 (N51+
N102)

46

3.( N102) 4. (N153+ 5.( N204)
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1. (N0)

2 (N51+
N102)

3.( N102) 4. (N153+ 5.( N204)
N51)

а)

б)

B

SPAD 502 plus

100

100

50

50
0

0
1. (N0)

2 (N51+
N102)

1. (N0)

3.( N102) 4. (N153+ 5.( N204)
N51)

в)

2 (N51+
N102)

3.( N102) 4. (N153+ 5.( N204)
N51)

г)

Рис. 4.32 Графіки даних по каналах аерофотозйомки 22.05.2014 р.
Примітка. Сорт озимої пшениці «Розкішна».

В цілому за рік було проведено три тури зйомок та встановлено, які з
каналів

мають

певний,

постійний

тісний

кореляційний

зв'язок

між

показниками приладу SPAD 500 plus та врожайними даними. Найбільш
придатними для аналізу виявилися канали R, B. Останній має перспективи
використання

для

оцінки

зернових

культур.

Таким

чином,

було

систематизовано дані значень моделі RGB для озимої пшениці.
Для перевірки валідності (достовірності) оцінки моделі RGB були
проведені додаткові дослідження в 2015 році. Був закладений дослід з озимою
пшеницею з різними фонами удобрення азотними добривами (рис. 4.33 а.).
Основною метою досліду було визначити: чи спотворює значення моделі RGB
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створення ортофотоплану, при якому застосовується модель Брауна. Обробка
каналів в обох випадках RGB проводилася в Erdas Image 9.1 (зі створенням та
без створення ортофотоплану, рис. 4.33 б).

а)

б)

Рис. 4.33 Тур зйомки 05.05.2015 року, перспективні фотознімки без
створення ортофотоплану
В таблиці 4.8 наведено дані, які отримані на підставі перспективних
фотознімків без використання ортофотоплану, окрім N204, який з технічних
причин не отримано врожацйі дані
Таблиця 4.8
Взаємозв’язок показників урожайності зерна пшениці озимої,
хлорофіл-метру “SPAD-502 Plus” та яскравості каналів у RGB-моделі
(JPЕG-формат) - перспективні фотознімки [84]
Показники яскравості за каналами
JPG-моделі, умовні одиниці
Варіант Урожайні
Rеd
Green
Blue
сть, т/га (червоний) (зелений)
(синій)
N0
3,32
116,52±4,70 112,66±4,41 55,35±9,53
N51
4,35
102,73±5,51 113,82±4,02 73,30±10,73
N102
4,90
97,75±5,02 111,00±4,10 87,28±11,27
N153
5,37
94,00±4,63 109,24±4,08 96,92±10,66
Коефіцієнт
– 0,99
– 0,73
0,99
кореляції (r) із
врожайністю

Показники
“SPAD-502
Plus”, умовні
одиниці
31,4
41,4
45,6
46,7
0,98
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Дані таблиці 4.8 свідчать про доволі тісні кореляційні зв’язки між
урожайністю, каналами моделі та показниками приладу листової експресдіагностики рослин “SPAD-502 Plus”.
На основі отриманих даних того ж туру аерофотозйомки було створено
ортофотоплан за допомогою моделі Брауна (рис. 4.34).

Рис. 4.34 Створений ортофотоплан за результатами зйомки 05.05.2015 р.
Дані з ортофотоплану наведено в таблиці 4.9 для наступного порівняння
з аерофотознімком (без ортофотоплану).
Порівняння перспективних аерофотознімків та ортофотоплану показало
невелику різницю між даними. Дані каналів з ортофотоплану підкреслюють,
що тільки канал G має обернений й не тісний кореляційний звя’зок з іншими
показниками. Інші канали моделі RGB та основні залежності від урожайності
та зв’язок з умовними одиницями “SPAD-502 Plus” збереглися. Тобто можна
зробити висновок, що дані

з ортофотоплану для оцінки рівня азотного

живлення рослин є достовірними (окрім каналу G) та відносно стабільними у
часі (залишається залежність від вологи).
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Таблиця 4.9
Взаємозв’язок показників урожайності пшениці озимої, хлорофілметру “SPAD-502 Plus” та яскравості каналів у RGB-моделі (JPЕGформат) - “зшитий” ортофотоплан [84]
Варіант

Урожайність, т/га

Показники яскравості за каналами RGBмоделі, умовні одиниці
Rеd
(червоний)

Blue
(синій)

Green
(зелений)

Показники
“SPAD-502
Plus”, умовні
одиниці

N

3,32

173,25±4,92

104,26±13,42

156,46±4,85

31,4

N

4,35

155,62±6,52

123,60±17,32

160,54±4,75

41,4

N

4,90

147,93±6,29

146,71±18,98

157,26±4,92

45,6

N

5,37

145,01±5,04

168,13±12,65

151,26±4,50

46,7

– 0,98

0,97

– 0,47

0,98

0
51
102
153

Коефіцієнт кореляції
(r) із врожайністю

За результатами зйомки 05.05.2014 р. аналізувалися всі канали моделі
RGB, які було отримано за допомогою аерофотозйомки,та співставлялися з
даними хлорофіл-метру для виявлення найбільш придатного каналу для
ідентифікації азотного живлення та надання відповідних рекомендацій. Озиму
пшеницю сорту «Розкішна» досліджували в період викидання колосу
(рис. 4.35).
Статистична обробка показала високу кореляційну залежність (r = 0,97)
між показниками яскравості синього каналу та врожайністю зерна. Обернену,
високу кореляційну залежність (r = 0,98) було отримано й із червоного каналу
озимої пшениці, що підтверджується й даними хлорофіл-метру “SPAD-502
Plus” (r = 0,98). Найменша обернена залежність (r = - 0,47) спостерігалася в
зеленому каналі моделі RGB. Кожній нормі азотного фону отримана
врожайність: N0 = 3,32 т/га; N51=4,35 т/га, N102=4,90 т/га; N153=5,37 т/га.
Для порівняння, коефіцієнт кореляції (r) між показниками хлорофілметру “SPAD-502 Plus” в дану фазу розвитку та врожайністю пшениці озимої
становив 0,98.
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Рис. 4.35 Залежність між різними нормами азотного удобрення пшениці
озимої та цифровими каналами моделі RGB й показниками хлорофіл-метру
Згідно спостережень, аерофотозйомка дотично сприяє отриманню
високих урожаїв та продукції високої якості, то її потрібно проводити тричі
впродовж вегетації.
Наприкінці фази кущення зернових (III стадія органогенезу за
Ф.М. Куперман, що за шкалою Задокса відповідає 23 – 27 фазі розвитку)
оптимізація азотного живлення культур допомагає запобігти валовим втратам
урожаю та надає можливість для формування високобілкового зерна.
Оптимальну дозу азоту визначають за показниками яскравості RGB
каналів та коефіцієнтом забезпечення рослин азотом, що розраховується на
підставі даних аерофотозйомки. Встановлено, що завдяки прикореневому
застосуванню N68 на посівах пшениці озимої із коефіцієнтом забезпечення
азотом на III стадії органогенезу 89 % зібрали 4,10 т/га зерна із вмістом
клейковини

25,1 %.

Система

удобрення

пшениці,

що

передбачала
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передпосівне та весняне внесення азотних добрив в однакових дозах по
68 кг/га д.р., сприяла збільшенню врожайності пшениці до 4,27 т/га, а вмісту
клейковини – до 26,4 %. На найбільш удобрених з осені посівах з
коефіцієнтом забезпечення азотом 95 % прикореневе підживлення рослин
забезпечило одержання 4,66 т/га зерна другого класу якості (табл. 4.10).
Таблиця 4.10
Вплив прикореневого підживлення на врожайність та показники
якості зерна пшениці озимої [84]
Доза
добрив до
сівби

Коефіцієнт
відносної
забезпеченості
посівів азотом, %

Доза добрив
прикореневу
фазу кущіння

Урожайність,

ІДК

т/га

Уміст сирої
клейковини,
%

N0

86

N0

2,98

19,3

70

N0

86

N68

3,82

22,6

75

N34

89

N68

4,10

25,1

80

N68

94

N68

4,27

26,4

75

N102

95

N68

4,66

26,5

75

0,21

1,3

5

НІР05
Примітка. ІДК – індекс деформації клейковини

Таким чином, на посівах пшениці озимої, що в фазу кущіння мають
показники коефіцієнта відносної забезпеченості рослин азотом 95 % і нижче,
для

одержання

високих

урожаїв

продовольчого

зерна

прикореневе

підживлення необхідно проводити в дозах не менше 68 кг/га д.р., а на посівах
з відповідним коефіцієнтом нижче 90 % слід передбачити ще й додаткове
одно-дворазове позакореневе підживлення впродовж вегетації.
В період викидання колосу (VIII стадія органогенезу або 55-59 фаза за
міжнародною шкалою) проведення аеромоніторингу зернових культур
дозволяє

за

необхідності

скоригувати

дозу

добрив

у

позакореневе

підживлення для поліпшення показників якості майбутнього врожаю.
Можливість визначення на основі аерофотозйомки доз азотних добрив для

267

підживлення пшениці озимої з метою одержання зерна високої якості було
перевірено за допомогою рослинної діагностики з використанням хлорофілметру “SPAD-502 Plus”. За результатами досліджень установлено достатньо
високі коефіцієнти кореляції між показниками яскравості RGB каналів на
початку фази колосіння та фактичним умістом сирої клейковини в зерні
пшениці озимої (табл. 4.11).
Таблиця 4.11
Взаємозв’язок умісту сирої клейковини в зерні пшениці озимої,
показників хлорофіл-метру “SPAD-502 Plus” та яскравості каналів у
RGB-моделі [84]
Варіант

Уміст сирої
клейковини,
%

Показники яскравості за каналами RGB моделі, умовні одиниці
Rеd
(червоний)

(синій)

Green
(зелений)

Blue

Показники
“SPAD-502
Plus”, умовні
одиниці

N0

14,3

116,52±4,70

55,35±9,53

112,66±4,41

31,4

N51

15,8

102,73±5,51

73,30±10,73

113,82±4,02

41,4

N102

20,4

97,75±5,02

87,28±11,27

111,00±4,10

45,6

N153

21,7

94,00±4,63

96,92±10,66

109,24±4,08

46,7

– 0,90

0,96

– 0,89

0,89

Коефіцієнт кореляції (r) із
вмістом клейковини

За зеленим і червоним каналами зафіксовано обернену пряму залежність
– r = – 0,89 і – 0,90 відповідно. Зростання яскравості синього каналу було
прямо пропорційне збільшенню вмісту клейковини в зерні пшениці – r = 0,96.
В період формування генеративних органів спостерігався прямий достовірний
взаємозв’язок (r = 0,89) між даними хлорофіл-метру та показниками якості
продукції після збирання врожаю. Таким чином, експериментально доведено
перспективність залучення даних аеромоніторингу для оцінки стану азотного
живлення пшениці озимої на пізніх етапах онтогенезу з метою свідомого
регулювання показників якості продукції шляхом проведення позакореневих
підживлень посівів оптимальною дозою карбаміду або КАС-32, що
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забезпечить одержання продовольчого зерна з високим умістом білка й сирої
клейковини. Використання дистанційно-керованого літального апарата сприяє
зростанню інформативності одержаних даних та дозволяє значно збільшити
продуктивність діагностичних робіт, оскільки збирання даних наземним
способом за допомогою хлорофіл-метру ускладнюється через високу
щільність рослин та значний обсяг їхньої біомаси.
Після отримання успішних результатів на посівах пшениці озимої було
продовжено досліди на інших культурах. Додатково було проведено ще
декілька зйомок для встановлення відповідних залежностей на посівах ячменю
ярого та кукурудзи.
В 2016 році на ячмені ярому було закладено демонстраційний дослід для
визначення ефективності різних форм і видів мінеральних добрив, в тому
числі й із застосуванням зростаючих норм азоту на фоні осіннього внесення
200 кг/га азотно-фосфорних добрив (рис. 4.36, табл. 4.12).

Рис. 4.36 Результат зйомки 23.05.2016 року посівів ячменю ярого на
демонстраційному полігоні
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Таблиця 4.12
Взаємозв’язок показників урожайності зерна ячменю ярого,
хлорофіл-метру “SPAD-502 Plus” та яскравості каналів у RGB-моделі,
JPЕG-формат [84]
Урожай- Показники яскравості за каналами RGBність, т/га моделі, умовні одиниці
Варіант
Rеd
Blue
Green
(червоний)
(синій)
(зелений)
N0Р0
0,71
97,07±2,32
106,39±3,32
82,61±6,85
N20Р64
1,50
100,01±3,84
112,86±7,45
62,74±15,95
N54Р64
2,38
95,45±4,86
123,41±8,39
49,26±15,99
N88Р64
2,82
92,55±5,72
130,27±8,41
40,39±16,73
N122Р64
3,56
85,20±4,81
136,36±6,74
42,24±14,61
Коефіцієнт кореляції (r)
– 0,85
0,99
– 0,94
із врожайністю

Показники “SPAD502 Plus”, ум.
один.
24,9
27,1
31,0
34,9
39,5

Проведено візуалізацію моделі RGB ячменю ярого, яка показана на
рис. 4.37.
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0
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Рис. 4.37 Залежність між різними нормами азотного удобрення ячменю
ярого та каналами моделі RGB й показниками хлорофіл-метру
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Отримані дані (рис. 4.37) свідчать про високу кореляційну залежність
між зеленим каналом (G) та даними хлорофіл-метру “SPAD-502 Plus” (r=0,99).
По інших каналах також спостерігаються високі кореляційні залежності, але
обернені,

червоний

канал

R:

(-0,85),

та

синій

канал

B:

(- 0,94). В цілому по ячменю всі канали моделі RGB можуть бути застосовані
при встановленні необхідності внесення азотних добрив.
Досліди із кукурудзою були закладені в 2016 р. та 2017 р. на різних
ділянках ДП ДГ «Граківське». В 2016 році проведено 3 тури зйомок:
02.06.2016 р.(початок вегетації кукурудзи),11.07.2016 р. (фаза 10-12 листків),
06.09.2016 р. (наприкінці вегетації).
Результати першого туру зйомки наведено на рис. 4.38.

Рис. 4.38 Аерофотознімок туру зйомки досліду з кукурудзою 02.06.2016 р.
Ділянка, яка окреслена прямокутником, немала ніякої розбивки на
маркери. Дослід було тільки закладено, а зйомку проводили одразу після дощу
для перевірки стану мікрорельєфу на цій ділянці. Як видно з рисунку 4.38
жодних істотних мікрозападин або підвищень не спостерігається. [119]
Наступний тур зйомки було проведено11.07.2016 р. в період активної
вегетації культури (рис. 4.39).
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Рис. 4.39 Тур зйомки кукурудзи 11.07.2016 р. (ортофотоплан)
Примітка. В прямокутнику – дослід кукурудзи.

В

ErdasImage

було

проаналізовано

отриманий

ортофотоплан,

характеристики каналів моделі RGB з якого показано в табл. 4.12.
Таблиця 4.12
Взаємозв’язок показників урожайності кукурудзи, хлорофіл-метру
“SPAD-502 Plus” та яскравості каналів у RGB-моделі, JPЕG-формат
(11.07.2016 р.) [84]
Варіант

Показники
“SPAD-502
Plus”, умовні
одиниці

Показники яскравості за каналами RGBмоделі, умовні одиниці
Rеd
(червоний)

Green
(зелений)

Blue
(синій)

4
132±6,04

5
115±15,50

6
3287

129±5,69

130±15,93

3303

N0

38,4

3
126±4,67

N51

42,8

124±5,40

1

2

Вибірка

Продовж. табл. 4.12
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1

2

3

4

5

N102

47,8

121±4,98

127±5,22

135±15,40

6
3321

N153

51,1

119±5,24

125±5,50

143±16,05

3407

N204

54,3

118±5,41

120±5,34

145±15,68

3452

-0,99

-0,96

0,97

Коефіцієнт кореляції (r) з
показниками “SPAD-502 Plus”

Графічно поведінку каналів моделі RGB представлено на рис. 4.40
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Рис. 4.40 Залежність між різними нормами азотного удобрення
кукурудзи та цифровими каналами моделі RGB й показниками хлорофілметру 11.07.2016 р.
Згідно даних, найбільш придатним за даних умовив виявився канал R
(обернений коефіцієнт кореляції становив: -0,99. Кореляція між даними
зеленого каналу та даними “SPAD-502 Plus” мала обернений кореляційний
зв’язок та становила: -0,96, подібне значення кореляції спостерігалося між
синім каналом та даними “SPAD-502 Plus”: 0,97.
Наступний тур зйомки було проведено 06.09.2016 р. (рис. 4.41),
наприкінці вегетації кукурудзи, коли культура знаходилася на стадії дозрівання,
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головним чином для проведення оцінки наслідків буревію, що стався
напередодні. Зйомка на пізньому етапі органогенезу позначилася на даних
каналів моделі RGB (табл. 4.13, рис. 4.42), а саме практично відсутністю
диференціації зеленого каналу, незалежно від внесення азотних добрив.

Рис. 4.41 Тур зйомки кукурудзи 06.09.2016 р.
Таблиця 4.13
Показники яскравості каналів у RGB-моделі
(JPЕG-формат) 06.09.2016 р.
Варіант

N0

Показники яскравості за каналами
RGBмоделі, умовні одиниці
Rеd
Green
Blue
(червоний)
(зелений)
(синій)
97±3,34
94±3,47
89±11,12

Вибірка

N51

94±3,40

95±3,66

93±12,35

2885

N102

93±4,02

95 ±4,05

95±13,78

2900

N153

90±3,86

95±4,13

104±14,73

2914

N204

89±4,09

95±4,30

107±15,03

2923

2873
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Рис. 4.42 Залежність між різними рівнями азотного удобрення та
каналами моделі RGB кукурудзи, 06.09.2016 р.
Через вплив буревію в 2016 році не вдалося одержати достовірні
врожайні дані. Відповідно неможливо було встановити кореляційний зв'язок
між урожайністю кукурудзи та показниками яскравості каналів моделі RGB у
середині вегетації. Цей факт послугував відправною точкою для закладки
наступного досліду 2017 року.
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. 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 із застосуванням зростаючих норм азоту на фоні передпосівного внесення
200 кг/га азотно фосфорних добрив. Дослід розташовувався на двох
паралельних ярусах, варіанти із зростаючими нормами азоту (N20Р64, N54Р64,
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N88Р64,

N122Р64,

N156Р64,

N190Р64)

знаходилися

у

верхньому

(відносно

господарської будівлі) яруси з першої по шосту ділянку зліва на право (рис.
4.43).

Рис. 4.43 Тур зйомки демонстраційного досліду із кукурудзою
05.07.2017 р.
Після туру зйомки дані було оброблено за встановленим алгоритмом та
наведено в таблиці 4.14.
Дані щодо спектральних характеристик каналів моделі RGB у 2017 р.
було отримано за несприятливих метеорологічних умов (посуха), що
відобразилося на незначній диференціації даних, а точніше призвело до
мінімізації різниці між ними.
Згідно даних, найбільш придатним за цих умов виявився канал R
(обернений коефіцієнт кореляції становив: - 0,83, та в цілому повторював дані
“SPAD-502 Plus”. Кореляція між даними синього каналу та врожайними
даними становила тільки 0,71, що практично унеможливлює експрес аналіз по
цьому каналу в посушливий період.
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Таблиця 4.14
Взаємозв’язок показників урожайності зерна кукурудзи,
хлорофіл-метру “SPAD-502 Plus” та яскравості каналів
у RGB-моделі 2017 рік [84]
Урожайність, ц/га
Варіант

Показники яскравості за каналами JPЕGмоделі, умовні одиниці
Rеd
(червоний)

Green
(зелений)

Blue
(синій)

Показники Вибірка
“SPAD-502
Plus”,
умовні
одиниці

N20Р64

27,2

104,90±3,15

113,57±6,55

88,03±12,28

39,9

3543

N54Р64

31,7

104,55±3,08

113,32±5,31

88,86±9,36

41,4

3600

N88Р64

32,8

103,65±2,94

116,10±5,83

88,11±9,99

42,7

3743

N122Р64

36,6

103,44±3,16

114,34±6,07

89,06±10,01

44,5

2890

N156Р64

37,1

103,60±3,27

113,96±6,12

89,37±9,98

46,9

3501

N190Р64

48,6

103,14±3,17

112,23±5,89

90,71±10,25

48,1

3643

Коефіцієнт кореляції
(r) із врожайністю

- 0,83

- 0,476

0,95

Коефіцієнт кореляції
(r) з показниками
“SPAD-502 Plus”

- 0,88

-0,31

0,87

За даними 2017 р., канали моделі RGB туру зйомки кукурудзи мали
тісний кореляційний зв’язок між показниками приладу “SPAD-502 Plus” та
врожайністю кукурудзи. Найбільший кореляційний зв’язок спостерігався між
каналом В, “SPAD-502 Plus” та врожайністю: 0,91 та 0,87 відповідно.
Обернений тісний кореляційний зв’язок також мав канал R та врожайність:
(-0,83), канал R та показники приладу“SPAD-502 Plus”: (-0,88). Низька
кореляція спостерігалася між каналом G та врожайними даними: (-0,47), та
показниками приладу “SPAD-502 Plus” (-0,31). Візуалізацію цих залежностей
наведено на рис. 4.44.
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Рис. 4.44 Залежність між різними рівнями удобрення та каналами моделі
RGB кукурудзи 2017 р.
В 2017 – 2018 рр. проводилися зйомки на стаціонарному досліді
«Агроекологічний моніторинг» на території ДП «ДГ «Граківське», об’єктом
досліджень були пшениця озима і яра та ячмінь ярий, метою турів зйомки
було підтвердження залежностей між каналами зйомки та врожайністю,
мікрорельєфом та внесеними азотними добривами (рис. 4.45).
Протягом двох років турів зйомок підтверджено залежність кольорового
забарвлення як від внесених азотних добрив, так і від мікрорельєфу. У 2017 р.
на полі пшениці озимої після чорного пару (крайнє поле ліворуч рис. 4.45 а)
особливо чітко проявився вплив мікрорельєфу. В мікрозападинах через
особливості гідротермічного режиму більш активно проходили процеси
міграції азоту в пониженнях, що призвело до збільшення газоподібних втрат
азоту. Дефіцит мінеральних сполук азоту в межах мікрозападин виявився у
зменшенні

інтенсивності

зеленого

забарвлення

вегетативної

маси.

В

результаті, за даними Доценка О.В. [84], втрати врожаю зерна пшениці на
окремих ділянках сягали 54 %.
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Рис. 4.45 Тури зйомок досліду «Агроекологічний моніторинг» на
території ДП «ДГ Граківське»:
а) 2017 р.;
б) 2018 р.
В цілому за даними за період з 2015 - 2017 рр. було створено
узагальнюючу таблицю, яка відображає показники яскравості каналів RGBмоделі різних сільськогосподарських культур (табл. 4.15).
Таблиця 4.15
Показники яскравості каналів у RGB-моделі (JPЕG-формат)
ортофотопланів посівів різних сільськогосподарських культур

Культура
Пшениця озима
Ячмінь ярий
Пшениця яра
Кукурудза

Показники яскравості за каналами RGB-моделі,
умовні одиниці
R
G
B
173,25±4,92
156,46±4,85
104,26±13,42
97,07±2,32
106,39±3,32
82,61±6,85
81,54±2,26
83,80±1,92
67,02±3,95
104,90±3,15
113,57±6,55
88,03±12,28
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Тим самим шляхом можна домогтися універсальності цього методу,
проводячи калібровки, шляхом закладки модельного досліду з певною
культурою

або

конкретним

сортом

(гібридом),

а

потім

проводити

вимірювання значень DN культури шляхом аерофотозйомки та на полях, де
культура вирощується у виробничих умовах, потім, порівнюючи графік,
проводити прогнозування або врожаю, або стану культури в даний час на полі.
Висновки до розділу 4
1. Модель RGB

достовірно відтворює залежність значень цифрових

чисел (DN) від вмісту азоту (азотних добрив).
2. Дані аерофотозйомки (модель RGB) озимої пшениці, пшениці ярої,
ячменю ярого мають тісні кореляційні зв’язки з урожайністю по всіх трьох
каналах моделі RGB. Канали R, B мають обернену кореляцію зв’язок, а канал
G - пряму.
3. Для рекомендацій з внесення доз азотних добрив під зернові потрібно
використовувати канали R та B, а потім G тільки для перевірки. Кукурудза має
найбільш тісний зв’язок з каналом В. Канал R має менш тісний зв’язок, тому
для розрахунку норм азотних добрив слід використовувати тільки два канали
моделі RGB: R та B. Загалом найбільш інформативними каналами моделі для
прогнозу врожайності та розрахунку добрив за результатами досліджень 20122018 рр. визнано канали R та B.
4. За

результатами

прямих

вимірювань

значень

(DN)

можна

прогнозувати врожайність культури, в залежності від кількості внесених
добрив та стан даної культури на полі шляхом порівняння отриманих даних з
відповідним графіком цієї культури, побудованим у відповідний період
вегетації.
Основні результати розділу викладено у працях: [62, 84, 108, 110, 119].

280

РОЗДІЛ 5
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ПІД СТИХІЙНИМИ
ЗВАЛИЩАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ АЕРОФОТОЗЙОМКИ З
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ 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, способів виявлення джерел
забруднення і наступної рекультивації земель.
Істотним 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 [53,79].
Тому своєчасне і оперативне виявлення стихійних звалищ для їх подальшої
рекультивації є актуальним питанням. Так, наприклад, Владимиров С.А.,
Карчевський А. А. [18] застосували оглядовий метод пошуку стихійних звалищ,
в якому головна роль пошуку відводиться людині. Використання безпілотного
літального 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.
Проєкт моніторингу стихійних звалищ виконувався протягом декількох
діб в інтересах Державного управління екології та природних ресурсів у
Харківській області. Перед проведенням моніторингу була запропонована
гіпотеза щодо визначення місця розташування сміттєзвалищ, суть якої полягає
в доступності місця розташування звалища та зручності складування відходів.
Звалища, відповідно до гіпотези, мають бути розташовані вздовж асфальтових
або ґрунтових доріг, лісосмуг, тобто була введена перша ознака розташування
стихійного звалища: доступність через наявність дороги. Після проведення
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аерофотозйомки на основі аналізу отриманої інформації встановлено, що
місця під стихійними звалищами розташовані не так далеко (до 1 км) від
найближчого населеного пункту. Тобто, виявлено ще одну ознаку – невелика
відстань від селища або міста до звалища.
Таким чином, характер просторового розташування звалищ має явно
виражений характер транзиту - сміття скидається з автомашин в процесі
поїздки (будинок - робота, робота - будинок, дача - будинок). Потрапляння
сміття на звалище також має дві основні риси: вивезення на власних
автомашинах і вивезення сміття на сміттєвозах (водії заощаджують паливо,
засмічуючи територію навколо облаштованих звалищ).
Також на основі аналізу отриманих знімків установлено, що найбільшу
питому вагу на звалищі має пластик (пляшки і пакети), який у видимому
спектрі надає позначку, близьку до майже білого кольору при загальному
домінуванні темного кольору ґрунту. Отже, ще однією ознакою звалища є
контрастність

по

відношенню

до

навколишнього

середовища.

Саме

контрастний білий колір вказує на розташування звалища (як облаштованого,
так і стихійного) (рис. 5.1; 5.2).
Вище викладені положення були застосовані в методичному підході до
виявлення і нанесення на електронну карту стихійних звалищ. Даний підхід
був реалізований у вигляді електронної карти території північних районів
Харківської області (М 1:5000), проект якого складався за допомогою
геоінформаційного пакету Mapinfo.
Навколо кожного населеного пункту за допомогою ГІС пакета (Mapinfo)
побудовано кола радіусом не більше 1 км від його межі. З метою підвищення
інформативності та оперативності виявлення стихійних звалищ застосована
технологія аерофотозйомки земної поверхні, заснована на використанні
безпілотного літального апарата (БПЛА) [9, 120, 124, 126, 127, 225].
За допомогою цього апарата було отримано детальні (планові та
перспективні) аерофотознімки території звалищ (роздільна здатність знімка
5 см) (див. рис. 5.1; 5.2).
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Рис. 5.1 Приклад типового звалища в прямокутнику на знімку між двох
сільськогосподарських полів

Рис. 5.2 Приклад стихійного звалища в прямокутнику в яру в середині
поля [102]
Знімки оброблялися за допомогою пакета аналізу Erdas Image і
отримані дані вносилися в базу даних (табл. 5.1).
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Таблиця 5.1
Фрагмент бази даних стихійних звалищ Дергачівського району
Харківської області
Широта

Довгота

Розмір,
м2

Об’єм,
м3

84 поле

50,04639

35,83285

500

50

5200.3;

94 схил

50,04196

35,85004

40

8

5200.3;

97 поле

50,03787

35,86961

200

30

5200.3;

96 поле

50,01408

35,84218

6000

20000

5200.3;

98 яр

50,03139

35,87866

300

40

5200.3;

93 схил

50,0536

35,84845

6000

800

5200.3;

91 схил

50,0542

35,85294

80

20

5200.3;

82 поле

50,06256

35,83304

2

1

5200.3;

87 схил

50,05349

35,86001

80

10

5200.3;

74 схил

50,07101

35,8717

4000

120

5200.3;

75 схил

50,07066

35,87192

2400

100

5200.3; 1413.3

76 схил

50,07009

35,8724

2500

40

5200.3;

77 схил

50,06965

35,87279

2500

50

5200.3;

78 схил

50,06922

35,87324

600

40

5200.3;

Рельєф

ID

Якісний склад [47]

База даних також містила інформацію про наявність фільтрату, якісних
показників

забруднення

ґрунту,

радіоактивності,

органолептичних

властивостей звалища, відстані до населеного пункту [117].
В результаті проведення роботи з допомогою ГІС технологій були
побудовані картосхеми розташування стихійних звалищ на території кожного
району (рис. 5.3).
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Рис. 5.3 Північні райони Харківської області
Примітка. Зірочками показано розташування стихійних звалищ.

Після ранжування звалищ за ступенем небезпеки усі списки і супутню
інформацію було офіційно передано до органів місцевого самоврядування в
райони. На рекультивацію звалищ: переробку на місці сміття, вивезення на
полігони твердих побутових відходів або спалювання з подальшим
нанесенням ґрунтового шару на цю територію, був наданий термін в декілька
місяців. З огляду на

їх небезпеку для навколишнього середовища

запропоновано, як мінімум, двоступеневу схему рекультивації, коли в першу
чергу рекультивуються найнебезпечніші звалища, а після всі інші.
Представники влади розробили подвійну схему контролю за виконанням
рекультивації сміттєзвалищ, яка полягала у повторній роботі з обльоту
території районів і наземної перевірки самими представниками влади на
місцях. Таким чином, перевірялася модель управління стихійними звалищами
в реальному режимі часу. Через два місяці була проведена робота з
повторного обльоту території північних районів Харківської області.
Результат роботи представлений на рисунку 5.4.
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Рис. 5.4 Картосхема розподілу стану стихійних звалищ північних районів
Харківської області
Примітка. Рекультивовані районною владою стихійні сміттєзвалища, після прийняття
управлінських рішень відзначені зеленими точками, червоні точки – звалища залишилися
не рекультивовані.

Наступним етапом роботи було дослідження впливу стихійних звалищ на
ґрунт.
Відбір зразків зі стихійних звалищ планувався з огляду на рельєф і
розташування звалищ. На основі власного досвіду відмічено, що найбільш
небезпечні стихійні звалища знаходяться на схилах і в ярах, що призводить до
збільшення фільтрату і промивок в ґрунті. Також необхідно було перевірити
вплив стихійного звалища на ґрунт поля, що знаходилося поруч.

Місця

відбору проб для подальшого лабораторного аналізу були визначені на основі
наявних даних і знімків стихійних звалищ (рис. 5.5; 5.6).
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Рис. 5.5 Стихійне звалище на полі (точки 1.0-1.3)

Рис. 5.6 Стихійне звалище на схилах поля (точки 2.0-2.4)
У відібраних зразках визначався вміст рухомих сполук фосфору і калію
(за методом Мачигіна), рН водної витяжки і вміст сполук міді, заліза,
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марганцю, цинку в буферній амонійно-ацетатної витяжці з рН 4,8 методом
атомно-абсорбційної спектрофотометрії (табл. 5.2; 5.3).
Таблиця 5.2
Агрохімічні показники ґрунту під стихійними звалищами
(за методом Мачигіна)
№
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
НІР 05

Вміст Р2О5,
мг/кг
87,02
212,05
47,86
16,72
28,40
45,57
113,81
72,36
159,84
21,56

Вміст К2О,
мг/кг
192,21
797,71
315,71
154,24
149,42
175,93
568,76
388,01
291,61
73,27

рНводн.,
6,49
6,93
8,05
7,99
6,48
6,55
7,68
5,80
6,86
0,25

Таблиця 5.3
Вміст рухомих сполук важких металів в зразках
(ацетат-амонійний буфер)

№

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
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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. [117].
Аналіз ґрунтових зразків на наявність важких металів не виявив будьякого значного перевищення фонового вмісту важких металів у зразках.
Висновки до розділу 5
1. Розроблено новітній інструмент моніторингу стихійних звалищ, що
надає можливість визначення фактичного їх розміщення та фотофіксації площ,
конфігурації, динаміки наповнення.
2. На основі аерофотозйомки можна визначати як санкціоновані так й
несанкціоновані (стихійні) звалища, їх площі, попередньо якісний склад. Це
дає можливість контролюючим органам визначити місця, площі, уточнити
якісний склад як санкціонованих, так й несанкціонованих звалищ на території
адміністративних районів України.
3. Практично всі стихійні звалища знаходяться на відстані не більше 1
км від межі населеного пункту. Під стихійні звалища використовують, як
правило, лісосмугу, кар'єр, яр або край поля. Тобто до кожного зі звалищ
можна дістатися на автотранспорті.
5. Визначено факт впливу стихійних звалищ на ґрунтовий покрив в
місцях накопичення відходів. На час проведення дослідження встановлено
вплив стихійних звалищ на вміст сполук фосфору та калію в ґрунті. Однак при
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подальшому дослідженні можливо розширити перелік забруднюючих речовин
(перш за все ВМ).
Основні результати розділу викладено у працях: [9, 102, 117, 120, 124,
126, 127, 225].
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РОЗДІЛ 6
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 ідентифікацією 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.
Оцінка стану ґрунтів під лісовими й іншими насадженнями є проблемою
через

недостатній, застарілий картографічний матеріал по цих ґрунтах.

Інформативна складова цієї проблеми теж потребує вирішення через
складність оконтурювання ґрунтових різновидів під цими насадженнями.
При проведенні дослідження основним задумом було встановлення
залежності між станом чагарників, лісових та плодових насаджень й
ґрунтовим покривом. Якщо стан дерев незадовільний та є захворювання, є
підстава більш детально вивчити ключову ділянку під цим ареалом дерев для
встановлення залежності. При цьому головною метою проведення цього
огляду є одержання необхідної інформації для складання прогнозів і
сигналізації про розвиток шкідливих організмів, хвороб і ухвалення рішення
щодо проведення захисних заходів.
В першу чергу при проведенні моніторингу лісових, плодових,
чагарникових насаджень установлювалися висоти як окремого дерева так і
групи подібних дерев (куртини), а також визначалися ефективна площа
плодового саду для наступного аналізу відповідного ґрунтового контура під
ними.
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Першою ознакою для дешифрування є висота об'єкта, яка визначалася
шляхом вимірювання довжини падаючої тіні. Одним із способів вимірювання
довжини тіні є спосіб порівняння, якщо видно основу і вершину тіні. Для
цього необхідно знати дійсну висоту h1 хоча б одного з високих об'єктів,
зображених на знімку, яку вимірювали контактно. Довжина падаючої тіні на
знімку дорівнює 4 м. Висота сусідньої яблуні в цьому випадку розраховується
як: h2 = (d2 / d1) · h1 = 4,8 м. Якщо відомі час дня і дата аерофотозйомки, то
можна за астрономічними таблицями визначити кут падіння променів сонця і
знайти h за формулою: h = d tg І, де d - виміряна довжина падаючої тіні.
Вимірювання площі саду проводиться стандартними картографічними
методами ГІС систем, які докладно описані.
Суть робочої гіпотези для вирішення головної проблеми зводилася до
індикації за допомогою аерофотозйомки фенотипічних ознак хвороб плодових
насаджень, які перед зйомкою були зведені в робочу таблицю 6.1
Таблиця 6.1
Фенотипічні ознаки (індикатори) ураження дерев
для аерофотозйомки
Колір ураження
Назва захворювання
Фенотипічні ознаки
плодів, пагонів,
листя
1
2
3
Моніліоз
В'янення верхівкових пагонів, Почорніння
почорніння і загибель квітів і
зав'язі
Плодова гниль
Виникає невелика бура пляма, Бура пляма
яка досить швидко зростає і
поступово охоплює весь плід.
Парша яблуні
Виявляється спочатку у вигляді Сірувато-темний
хлоротичних,
потім
бархатистих
темно-зелених
плям
на
листях,
часто
розташовуються по їх жилках.
На
плодах
з'являються
різкоокреслені плями, сірувато
темні зі світлим обідком.
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Продровж. табл. 6.1
1
2
Філлостіктоз листя На листках з'являються різні за
(бура плямистість)
величиною і кольором плями із
спороношенням.
При
сприятливих погодних умовах
число
їх
збільшується,
викликаючи
ослаблення
плодових рослин і передчасне
опадання листя. На яблуні,
наприклад, можуть розвиватися
невеликі, спочатку бурі, а потім
сірі з фіолетово-коричневим
обідком і темними точками
плями.
Чорний рак
Викликає утворення плям на
листках, які з'являються майже
відразу ж після розпускання
бруньок.
Спочатку
вони
бувають невеликих розмірів,
червонуватого кольору.
Цитоспороз
На ураженій цитоспорозом корі
дерева
з'являється
наліт
червонувато-коричневого
кольору.
Кореневий
рак Уражається коріння - індикації
(зобуватість
при
аерофотозніманні
не
коренів)
піддається
Хлороз
Вражає в основному верхівки
пагонів і листя. Хворі листя
набувають
блідо-жовтого
забарвлення, а самі жилки
залишаються зеленими.
Молочний блиск
Листя хворих рослин змінюють
своє
забарвлення,
стають
білими
з
характерним
молочним відтінком
Борошниста роса
Уражаються суцвіття, листя і
кінці молодих пагонів. У
заражених місцях з'являється
борошнистий білий наліт

3
Бурий, сірий

Чорний

Червонокоричневий

Блідо-жовтий

Білуватий

Білий наліт
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Продровж. табл. 6.1
1
Клястероспоріоз

2
Уражаються
листя,
квітки,
бруньки, плоди і молоді пагони.
На листі навесні з'являються
дрібні плями, які мають
спочатку
червонувато-бурий
колір
Курчавість
листя Уражаються листя і пагони
кісточкових культур переважно вишні. Пластинки
молодого листя набувають
жовтуватого забарвлення, а на
нижній стороні утворюється
білуватий воскоподібний наліт.
Коккомікоз
Ураження листя і плодів вишні
та черешні. На листі починають
з'являтися дрібні коричневочервоні цятки

3
Червоно-бурий

Жовтуватий

Коричневочервоний

Аналіз таблиці показує, що ідентифікувати підозру на захворювання
можливо, якщо колір крони дерева буде відрізнятися від зеленого увидимому
діапазоні електромагнітних хвиль. Розміри пошкоджених пагонів, листя,
плодів мають сантиметрові розмірності, що дозволяє їх ідентифікувати за
допомогою аерофотоапарата з дозволом в 10 м.пікс. (роздільна здатність
знімка до 5 см).
Тому для

кращої

ідентифікації

захворювань,

визначення

стану

плодового саду використовувалися як планові, так і перспективні знімки з
різних кутів і експозицій для визначення найкращого часу, напряму і кута
зйомки. Обльоти проводилися з різних висот (від 100 м і до 25 м). В результаті
зйомки встановили, що найбільш результативні знімки вийшли з найменших
висот до 25 м. Найбільш оптимальний час зйомки в інтервалі з 1100 до 1500 при
сонячній погоді. В результаті було отримано близько 100 знімків, які дали
уявлення про стан саду, його доглянутість, вікове різноманіття і захворювання
(рис.6.1).
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Рис. 6.1 Результат аналізу знімка плодового саду:
1 - дерево без крони (листя повністю відсутнє);
2 - тінь дерев;
3 - трав'яниста рослинність;
4 (праворуч від цифри 4) - пошкодження крони дерева (червонуватокоричневий колір) - підозра на цитоспороз;
5 - вкраплення жовтуватого кольору в природний колір крони дерева підозра на хлороз листя.
В результаті наземного аналізу знімків і їх зіставлення з візуальним
дослідженням повністю підтвердилися підозри у досліджуваних дерев на
вищевказані захворювання (цитопороз, хлороз листя).
Відомо, що промениста енергія Сонця поглинається рослинами, в
основному хлорофілом (а,б,с,д). Хлорофіл, каротиноїди поглинають сонячну
енергію в залежності від періоду вегетації або кількості вологи. В результаті
формується спектральна характеристика листової маси, яка для ока людини має
зелений колір [42]. Для визначення стану порід дерев розділяють АЗ на
спектри, обирають або їх комбінацію, або найбільш інформативний спектр.
Проводять подальший аналіз, визначають потрібну спектральну характеристику
й підраховують значення пікселів на знімку, щоб визначити їх площу.
В ході АФЗ було встановлено, що чітко відрізняються різні породи дерев
у ході їх вегетації. Для більш наочного сприйняття знімок було оброблено
відповідним чином (рис.6.2).
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Рис. 6.2 Насадження різних порід дерев (осики та дуба)
Примітка. Дата зйомки: 13.05.2011. Висота зйомки: 100 м. Район кільцевої дороги
м. Харкова

Обробка

АЗ

проводилася за допомогою програмного

комплексу

ErdasImage 9.1 Усі АЗ, 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.
6.3)

Рис.6.3 Результат спектрального аналізу рисунка 6.2.
Примітка. Відтінки зеленого кольору - різний стан зеленої маси кожного окремого
дерева (написи: Profile– точки побудови для спектрального графіка №5)
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Рисунок 6.3 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 його стану в
даний період вегетації (рис. 6.4). Також чітко відокремлюються сухостійні
дерева.

Рис.6.4 Спектральні значення осики та дуба
На основі спектрального аналізу рис.6.2. було побудовано графік, який
показує фактичні значення відбиваючої поверхні території дослідження.
Контроль за спектральним значенням різних порід дерев дає змогу протягом
усього періоду вегетації визначати як стан дерева (куртини (групи) дерев або
району дослідження) так й розмноження шкідників на кроні дерев (контроль
за зменшенням листової маси дерева).
В ході аерофотозйомки було встановлено, що чітко відрізняється сухостій
дерев у ході їх вегетації. Для більш наочного сприйняття знімок було
оброблено відповідним чином у вигляді ортофотоплану окремого кварталу
лісу (рис. 6.5).
Рисунок 6.5 показує наявність сухостою в районі дослідження. Він дає
змогу чітко відокремити та підрахувати кількість сухостою на основі
спектральної характеристики й дати оцінку його стану в даний період
вегетації. Площа тестового кварталу лісу склала 4,8 га, з них сухостою 2,5 га.

297

Рис. 6.5 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
ErdasImage 9.1 Усі аерофотознімки, 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.6.6) [109].

Рис.6.6 Результат спектрального аналізу рисунка 6.5.
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На основі отриманих даних було запропоновано гіпотезу щодо оцінки
стану (оконтурювання) ґрунтового покриву під деревами сухостою. Для
виявлення фактів неоднорідності в тому числі грунтового покриву було
відібрано та проаналізовано зразки ґрунту за агрохімічними показниками
(табл.6.2-6.4).
Згідно отриманих даних, за азотом мінеральним, фосфором та калієм (за
Чиріковим), та рН водним ніякої систематичної різниці не спостерігалося між
контролем та обє’ктом дослідження. Однак суттєву різницю було виявлено в
даних вмісту органічної речовини, практично на один відсоток вуглецю на
користь фону (живі дерева).
Таблиця 6.2
Агрохімічні показники грунту між обє’ктом та контролем (0-30 см)
Амонійний та
нітратний азот
ДСТУ 4729:2007

№

Назва
зразка

За Чириковим
ДСТУ 4115-2002

Органічна
речовина
ДСТУ 4289:2004

рН
водний
ДСТУ
8346:2015

N-NO3
мг/кг

N-NH4
мг/кг

Р2О5
мг/кг

К2 О
мг/кг

С
%

Гумус
%

Одиниці
рН

1

Сухостій (сер.)

10.08

11.23

63.26

156.65

1.54

2.65

5.74

2

Фон (сер.)

2.55

8.46

59.83

162.67

2.30

3.96

6.20

Фактично не спостерігалося будь-якої різниці й при визначенні
катіонно-аніонного складу водної витяжки в ґрунтових зразках (табл. 6.3).
Таблиця 6.3
Катіонно-аніонний склад ґрунтових зразків
№
HCO3зраз
кілмасова
-ка тьеквіва- частка,
лентів,
%
ммоль
/100 г

Clкілтьеквівалентів,
ммоль
/100 г

SO4масова кіл-тьеквіва- масова
частка,
лентів,
частка,
%
ммоль
%
/100 г

Ca2+
кілмасова
тьеквівачастка,
лентів,
%
ммоль
/100 г

1

0,0

0,0

0,04

0,001

0,26

0,012

0,11

0,002

2

0,03

0,0018

0,04

0,001

0,25

0,012

0,11

0,002
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Продовж. табл. 6.3
№
Mg2+
зраз
кілмасова
-ка тьеквівачастка,
лентів,
%
ммоль
/100 г

Na+

K+

кілтьеквівалентів,
ммоль
/100 г

масова
частка,
%

кілтьеквівалентів,
ммоль
/100 г

масова
частка,
%

1

0,13

0,001

0,02

0,0005

0,04

0,0016

2

0,13

0,001

0,04

0,001

0,04

0,0016

Таблиця 6.4
Обмінні катіони (ДСТУ 7861:2015)
№ зразка

Кількість еквівалентів обмінних катіонів, ммоль/ 100 г
Ca2+

Mg2+

Na+

K+

∑ мг/л

1

12,83

1,28

0,08

0,38

14,57

2

13,23

1,62

0,11

0,53

15,49

Таким чином існує можливість створення картографічних проектів, які
зроблено на основі аерофотозйомки, де нанесення ґрунтового контуру може
проводитися по межі сухостою. Але ця можливість, за думкою автора,
потребує моніторингу та перевірки впродовж декількох років [113].
Висновки до розділу 6
1. Використання ДКЛА для моніторингу лісових насаджень можливе та
може стати невід’ємною ланкою постійного моніторингу, однак потребує
збільшення часу й дальності польоту носія якнайменше на порядок (до години
й декількох десятків кілометрів).
2. Встановлено суттєву різницю вмісту органічної речовини під
сухостоєм в порівнянні з фоном, практично на один відсоток вуглецю менше
за фон, але цей поодинокий випадок потребує постійної перевірки та більш
докладного наукового моніторингу.
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3. З робочих висот (50-100м) є можливість розрізняти необхідні лісові
об’єкти, якщо зйомка проводиться в інтервалі 9.00 до 11.30, в інший час
визначення потрібних об’єктів ускладнене сонячним світлом. Виправити
ситуацію можна встановленням більш потужної фотоапаратури.
4. Визначення порідного складу дерев можливе як візуально, так й
після спектральної обробки знімка. В останньому випадку додається
можливість визначення площ як дерев, так і їх стану тощо.
5. Застосування ДКЛА має базуватися на методиці, яка має наступні
етапи: камеральний період – підготовка базового космічного знімка, або
топографічної карти. Проведення зйомки району дослідження з подальшим
спектральним аналізом знімків. Географічна прив’язка отриманих знімків для
використання в ГІС або для підтримки управлінського рішення. У разі
використання знімків для управлінських рішень (пошук браконьєрів, вирубок,
порушників) камеральну обробку проводити тільки у разі потреби.
6. В результаті використання ДКЛА при моніторингу плодового саду
були визначені можливості застосування аерофотозйомки при оцінці його
стану.

З'ясовано,

що

аерофотознімання

дає

можливість

визначати

захворювання дерев у верхній частині крони (використання планових знімків)
і середнього ярусу дерева (перспективний знімок) за допомогою фенотипічних
індикаторів за кольором.
Основні результати розділу викладено у працях: [94, 109, 113].
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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
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
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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

аерофотозйомки

з

картуванні
ДКЛА.

ґрунтових

Стан

контурів

за

допомогою

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.
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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
Інтернет- сайту потрібно початківцям операторам ДКЛА для швидкої
ідентифікації ґрунтових контурів.
11. 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.
Проводити зйомку об’єктів ґрунтового покриву в діапазоні висот: для
квадрокоптера – 300 м, ДКЛА (будь-яких аеродинамічних схем) до 1км.
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.
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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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Додаток Г
Технічні особливості дистанційно керованого літального апарату,
фотоапаратури, стартової катапульти
Г.1 Побудова дистанційно керованого літального апарату
В залежності від наукових задач, які необхідно виконати, обирається
варіант побудови ДКЛА (різні матеріали та технології побудови). Загальне
правило при побудові, якщо треба щоб ДКЛА мав дальність постійної роботи
до 10 км обирається пінопласт, якщо більше 10 км – склотканина на
пінопластовому ядрі. Надано опис ДКЛА для роботи до 1 км. Показано
алгоритм збірки ДКЛА (варіант 2.5.1, де 2 – схема літального апарату (літаюче
крило), 5 – кількість в серії, 1 – варіант модифікації). Підготовка силового
каркаса проводилася шляхом нарізання рейок на столярному станку, підгонка
– відповідними столярними інструментами, а зклеювання – клеєм UHUPor.
Загальний вигляд силового каркаса наведено на рис. Г.1.

Рис. Г.1 Силовий каркас ДКЛА
Рейки та соснові пластини потрібно спеціально обробити наждачним
папером, щоб отримати гладку поверхню. Це потрібно для більшої адгезії
клею, який буде наноситися на поверхню крила та фюзеляжу. Основні пази в
пінопласті потрібно робити розпаленим жалом пальника або паяльника, після
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цього підганяти під це соснові рейки. Загальний вигляд крила після його
обробки виглядає наступним чином (рис. Г.2).

Рис. Г.2 Загальний вигляд крила ДКЛА після обробки
Після обробки

на крило наноситься або захисна плівка, або крило

дофарбовується. Після цих маніпуляцій до крила приєднуються інші каркасні
частини (кілі або вінглети) рис. Г.3.

Рис.Г.3 Загальний вигляд крила після збирання
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Після збирання окремих вузлів, агрегатів та інсталяції електроніки
ДКЛА вважають зібраним та готовим до використання (рис. Г.4, Г.5).

Рис. Г.4 ДКЛА з окремими електронними компонентами

Рис. Г.5 ДКЛА в зібраному вигляді
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Розрахунок основних характеристик ДКЛА проводився згідно з такими
вимогами: низька швидкість носія фотоапарата та можливість зйомки за
швидкості вітру до 15 м/с, деяких елементів несприятливої погоди (низька
хмарність, відсутність сонця). Для розрахунку основних характеристик ДКЛА
використано наступні формули (The M.A.C. Calculator, 2010р.):
C= (S(A+2B))/(3(A+B));

(Г.1)

MAC= A-(2(A-B)(0,5A+B) / (3(A+B)));

(Г.2)

d= (2Y(0,5A+B)) / (3(A+B)),

(Г.3)

деА - коренева хорда;
В - кінцева хорда;
С - відстань стріловидності по середній аеродинамічній хорді (САХ);
d - відстань центру тяжіння (Ц.Т.) по передній кромці;
Y – напіврозмах;
S - відхилення по передній кромці (стріловидність);
МАС - середня аеродинамічна хорда;
CG - точка рівноваги по САХ.
Перед використанням побудованого ДКЛА ще необхідно провести
калібрування фотоапаратури.
Г.2 Вимоги до фотоапаратури
Основний задум роботи був у використанні побутової фотоапаратури, як
найбільш дешевої та поширеної.
Використання такого виду фотоапаратури не знаходило широкого
використання для наукових досліджень з причини того, що модель RGB
формату JPEG, яка лежить в основі фотознімків таких фотоапаратів, має
невеликий динамічний діапазон та ще перелік таких вад як компресія
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знімкапри фотографуванні, нелінійні перетворення під час зйомки (еквілізація
та гамма-корекція), що приводить до «спотворення» вихідних каналів моделі.
Але при використанні цього виду фотоапаратури не спостерігалося
спотворення кольору по кожному з каналів моделі RGB формату JPEG, що
було перевірено під час всього обсягу зйомки на всіх майданчиках по
території України, й має головну роль при визначенні як ґрунтових контурів,
так й стану сільськогосподарської рослинності (хоча в літературі ці тези
зустрічаються).
Головним чинником у виборі фотоапаратури була невелика вартість та
достовірність кінцевого аналізу знімка, що було обрано автором як основа для
проведення дослідження.
Загальні технічні вимоги до фотоапаратури, що були сформульовані на
основі власного практичного досвіду, наступні:
- оптика повинна мати якомога менше спотворення (наприклад, риб’яче
око) та якнайбільш широкий об’єктив (або ширококутний об’єктив). Як
правило, це відповідає еквіваленту 35 мм звичайної фотоплівки.

Досвід

використання на практиці ДКЛА різних фотоапаратів довів наступне: треба
використовувати апарати без об’єктивів зі змінним фокусом, або фіксувати
його на безкрайність. Це обумовлено тим фактом, що далеко не в 100 %
випадків об’єктив може зайняти своє штатне місце при вимиканні
фотоапарата, в момент посадки ДКЛА. В такому випадку оптика на борту
ДКЛА стає одноразовою;
- важливою вимогою є вага фотоапарата при проведенні зйомки. Вага є
обмежуючим фактором дальності використання безпілотного комплексу, що
зменшує площу зйомки та збільшує вартість знімків. Тому, в залежності від
цілей зйомки та фізичних характеристик носія (самого планера), вага
фотоапарата може коливатись від 150 г до 1-5 кг;
- наявність серійної зйомки. Ця можливість фотоапарата дає змогу
отримати перекриття між знімками, які важливі для отримання ортофотоплану
та не мають місць території, які не сфотографовані;
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- оптика страждає навіть при штатному приземленні від вібрації, часто
виходить з ладу, тому фотоапарат повинен мати автофокус зі стабілізацією
(або оптичною, або цифровою, або обидві разом).
Згідно

з

вищезгаданими

вимогами

було

перевірено

декілька

фотоапаратів під час зйомок, які найбільше відповідали цим вимогам.
Sony Cyber-shot DSC-HX200 (1,2 кг) – не було отримано жодних різких
фотознімків під час зйомки з борту ДКЛА, хоч виробником було заявлено про
оптичну стабілізацію фотоапарата.
Genius G-Shot D5123 – найбільш легкий фотоапарат (120 г), має
можливість серійної зйомки, але не може знімати в кольорах. Приклади
зйомки наведені на рис. Г.6.

Рис. Г.6 Знімки автодрому с.Жуковський, м.Харків
Pentax W60 – легкий фотоапарат (150 г), може знімати в кольорах та має
серійну зйомку. Найбільш пристосований для отримання планових та
перспективних знімків. Приклади знімків показано на рис. Г.7.

Рис. Г.7 Знімки тестового полігона «Саливонківський», Київська область
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Pentax WG-3 – більш важкий фотоапарат (233 г), має всі вищезгадані
переваги, а також модуль GPS. Суттєво більш технологічна модель, однак
через вплив вібрацій під час польоту неможливо отримати чіткі знімки
(рис. Г.8).

Рис. Г.8 Олексіївка, м. Харків

Г.3 Стартова катапульта
Стартова катапульта потрібна для запуску ДКЛА з підвищеним
корисним навантаженням.
Загальний вигляд катапульти зображений на рис. Г.9.
На рисунку Г.10 показано основні вузли більш детально.
Каретка катапульти зварена з алюмінієвої профільної труби та круглої
арматури (рис. Г.10 а). Лебідка використана стандартна для підйому вантажів
до 100 кг. Замок зроблений за мотивами замка стрілецької зброї 20 століття та
зварений з профільної труби (рис. Г.10 б).
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Рис. Г.9 Загальний вигляд катапульти для запуску ДКЛА:
1 – напрямна катапульти;
2 – лебідка катапульти;
3 – замок катапульти;
4 – каретка;
5 – робоче тіло (пружини).

а)
Рис. Г.10 Основні вузли катапульти

б)
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Для використання катапульти треба перевести її в робочий стан. Для
цього встановити її строго проти вітру та закріпити за ґрунт за допомогою
задньої опори. Застібнути за каретку трос та перевести лебідку у вільний рух
важеля. Почати обертати ручку лебідки, натягуючи трос таким чином, щоб
каретка дійшла до замка. Завести каретку в замок та закрити його разом із
задньою частиною каретки. Відстібнути від каретки трос лебідки. На каретку
помістити ДКЛА, використавши напрямні. Після цього катапульта повністю
готова до використання за призначенням. Для активації достатньо потягнути
за шнур на замку й ДКЛА злетить.
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Додаток Д
Опис ґрунтових розрізів на майданчиках дослідження
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Д.1 Майданчик № 2.1
Майданчик № 2.1 мав ухил на південь (20). Виявлені контури мали
характерні ознаки стоку в напрямку водозбору. Ґрунтовий покрив більш
світлих контурів представлений чорноземами типовими важкосуглинковими.
Розріз № 2 (рис. Д.1) закладений на майданчику № 2.1 у верхній частині
схилу південно-західної експозиції крутизною 3º .
Н 0-41 см – гумусовий, темно-сірий, вологий, до
25 см – орний в орному шарі грудкуватий, в
підорному
шарі
зернисто-грудкуватий,
важкосуглинковий,
безкарбонатний,
перехід
поступовий.
Нр/k 41-60 см – верхній перехідний, темно-сірий з
буруватим відтінком, свіжий, горіхувато-зернистогрудкуватий, слабо ущільнений, скипає від 10% HCl
з 52см, важкосуглинковий, перехід поступовий.
PНk 60-95 см – перехідний, бурувато-сірий, свіжий,
карбонатний, карбонати у формі псевдоміцелію,
переритий кротовинами, важкосуглинковий, перехід
поступовий.
Phk 95-130 см – нижній перехідний, бурий з сірим
відтінком, свіжий, карбонати у формі псевдоміцелію,
неоднорідний,
важкосуглинковий,
перехід
поступовий.
P(h)k 130-160 см – бурувато-палевий, свіжий,
карбонатний важкосуглинковий лес, переритий
кротовинами.

Рис. Д.1 Розріз № 2, майданчик № 2.1.

Ґрунт: чорнозем типовий

слабозмитий важкосуглинковий, глибоко на лесі.
Аналогічну морфологічну будову профілю мав ґрунт розрізу № 3,
закладений у нижній частині схилу (рис. Д.2).
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Н (0-40 см) – гумусовий, темно-сірий, вологий, до
25см – орний в орному шарі грудкуватий, рихлий, в
підорному
зернисто-грудкуватий,
важкосуглинковий,
безкарбонатний,
перехід
поступовий.
Нр/k (40-62 см) – верхній перехідний, темно-сірий з
буруватим відтінком, свіжий, горіхувато-зернистогрудкуватий, слабо ущільнений, скипає від 10% HCl
з 52см, важкосуглинковий, перехід поступовий.
PНk (62-96 см) – перехідний, бурувато-сірий, свіжий,
карбонатний, карбонати у формі псевдоміцелію,
переритий кротовинами, важкосуглинковий, перехід
поступовий.
Phk (96-130 см) – нижній перехідний, бурий з сірим
відтінком, свіжий, неоднорідний, карбонати кальцію
у формі псевдоміцелію, важкосуглинковий, перехід
поступовий.
P(h)k (130-165 см) – бурувато-палевий карбонатний
важкосуглинковий
лес,
свіжий,
переритий
кротовинами.
Рис. Д.2 Розріз № 3, майданчик № 2.1. Ґрунт: чорнозем типовий
слабозмитий важкосуглинковий на лесі.
Розріз № 1 закладено на майданчику № 2.1 на контурі більш світлого
кольору, у верхній частині схилу крутизною 2,0-2,5º на переході до плато
(рис. Д.3).
Нk (0-32 см) – гумусовий, темно-сірий, сухий,
опіщанений, до 25 см орний, пухкий, майже
безструктурний, у підорниій частині ущільнений
(плужна підошва), важкосуглинковий, скипає від 10%
HCl з поверхні, перехід поступовий.
Нрk (32-56 см) – верхній перехідний, темно-сірий з бурим
відтінком, сухий, грудкуватий, карбонати кальцію у
вигляді плісняви, важкосуглинковий, перехід поступовий.
Phk (56-112 см) – нижній перехідний, виразно, але
відносно слабогумусований, бурувато-сірий, карбонати
кальцію у вигляді плісняви, з 80 см окремі кротовини,
перехід ясний.
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Рk (112-180 см і глибше) – палевий карбонатний
середньосуглинковий
лес,
зустрічаються
окремі
карбонатні конкреції діаметром до 1 см.
Рис. Д.3 Розріз № 1, майданчик № 2.1. Ґрунт: чорнозем типовий
слабозмитий важкосуглинковий на карбонатному середньосуглинковому лесі.

Д.2 Майданчик № 2.2
Майданчик № 2.2 мав ухил на схід 30 (рис. Д.4). Виявлені контури мали
характерні ознаки стоку в напрямку водозбору. Ґрунтовий покрив більш
світлих контурів представлений комплексом чорноземів типових різного
ступеня змитості.

а)

б)

Рис. Д.4 Факти прояву ґрунтових контурів на майданчику № 2.2:
а) аерофотознімок;
б) космічний знімок.
Примітка. Ліворуч в колах ґрунтові контури, що візуально відокремлюються;
праворуч №4 – закладений розріз.
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Розріз № 4 закладено на майданчику № 2.2 у нижній частині схилу, на
випуклій частині крутизною 5º (рис. Д.5).
Н (0-35 см) – гумусовий, темно-сірий, вологий,
безкарбонатний, до 25см-орний, зернисто-грудкуватий,
пухкий, важкосуглинковий, підорний-слабоущільнений,
грудкувато-зернистий, перехід поступовий.
Нрk (35-55 см) – верхній перехідний, темно-сірий з
буруватим
відтінком,
свіжий,
слабоущільнений,
зернисто-грудкуватий, карбонатний, важкосуглинковий,
перехід поступовий
Phk (55-90 см) – нижній перехідний, бурувато-сірий, до
74 см більш гумусований, свіжий, важкосуглинковий,
карбонатний, карбонати кальцію у вигляді плісняви,
окремі кротовини, перехід поступовий.
Pk (90-160 см і глибше) – буро-палевий карбонатний
важкосуглинковий лес.
Рис. Д.5 Розріз № 4, майданчик № 2.2. Ґрунт: чорнозем типовий
слабозмитий важкосуглинковий на лесі.
Д.3 Майданчик № 2.3
Майданчик № 2.3 (прикопка) мав схил на захід 30. При обстеженні виявлено
ареали ґрунтових тіл під покривом сільськогосподарської. рослинності (рис. Д.6).
Чітко простежуються контури під соєю, кукурудзою, пшеницею. На ґрунтах,
змитих більшою мірою, вищезгадана сільськогосподарської рослинність
знаходиться в стані пригнічення, дозрівання тощо.

Рис.

Д.6

а)
Прояв

ґрунтових

контурів

під

б)
сільськогосподарською

рослинністю (соя) на майданчику № 2.3: а) аерофотознімок; б) космічний
знімок.
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Д.4 Майданчик № 2.4
Майданчик № 2.4 мав ухил на південь 10. Виявлені контури також мали
характерні ознаки стоку в напрямку водозбору (рис. Д.7, Д.8). Ґрунтовий покрив
більш світлих контурів представлений чорноземами типовими.

а)

б)

Рис. Д.7 Прояв ґрунтових контурів чорнозему типового на майданчику
№ 2.4 (розріз № 1):
а) аерофотознімок;
б) космічний знімок.

а)

б)

Рис. Д.8 Прояв ґрунтових контурів чорнозему типового на майданчику
№ 2.4 (розріз № 2):
а) аерофотознімок;
б) космічний знімок.
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Розрізи на майданчику № 2.4 закладено на вододілі. Вони мають
однакову морфологічну будову профілю. Ґрунт представлений чорноземом
типовим легкоглинистим на лесі (рис. Д.9, Д.10).
Н/к (0 – 50 см) гумусовий, темно-сірий, вологий, скипає
від 10 % НСІ з 44 см, до 30 см орний, в орному шарі
порохувато-грудкуватий, пухкий, в підорному – зернистогрудкуватий, слабоущільнений, легкоглинистий, перехід
поступовий;
Нрк (50 – 80 см) верхній перехідний, темно-сірий з
буруватим відтінком, свіжий, рівномірно гумусований,
грудкувато-зернистий, слабо ущільнений, карбонатний,
карбонати кальцію у вигляді плісняви, легкоглинистий,
перехід поступовий;
НРк (80 – 110 см) перехідний, сірий з буруватим
відтінком, свіжий, неоднорідний, горіхувато-зернистогрудкуватий, окремі кротовини, карбонатний, карбонати
кальцію у вигляді плісняви, легкоглинистий, перехід
поступовий;
Рhк (110 – 153 см) нижній перехідний, бурувато-сірий,
свіжий,
переритий
кротовинами,
карбонатний,
легкоглинистий, перехід поступовий;
Рк (153 – 190 см і глибше) темно-палевий
легкоглинистий карбонатний лес, у верхній частині
кротовини.
Рис. Д.9 Чорнозем типовий легкоглинистий на лесі (розріз № 1,
майданчик № 2.4)
Н/к (0 – 47 см) гумусовий, темно-сірий, вологий, скипає від
10 % НСІ з 44 см, до 30 см орний, в орному шарі порохуватогрудкуватий, пухкий, в підорному – зернисто-грудкуватий,
слабоущільнений, легкоглинистий, легкоглинистий, перехід
поступовий;
Нрк (47 – 78 см) верхній перехідний, темно-сірий з
буруватим відтінком, свіжий, рівномірно гумусований,
грудкувато-зернистий, слабо ущільнений, карбонатний,
карбонати кальцію у вигляді плісняви, легкоглинистий,
перехід поступовий;
НРк (78 – 105 см) перехідний, сірий з буруватим відтінком,
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свіжий, неоднорідний, горіхувато-зернисто-грудкуватий,
окремі кротовини, карбонатний, карбонати кальцію у
вигляді плісняви, легкоглинистий, перехід поступовий;
Рhк (105 – 153 см) нижній перехідний, бурувато-сірий,
свіжий,
переритий
кротовинами,
карбонатний,
легкоглинистий, перехід поступовий;
Рк (153 – 190 см і глибше) темно-палевий легкоглинистий
карбонатний лес, у верхній частині кротовини.
Рис. Д.10 Чорнозем типовий легкоглинистий на лесі (розріз № 2
майданчик № 2.4)
Д.5 Майданчик № 2.5
Майданчик № 2.5 мав ухил на захід 30 (рис. Д.11). Напрям водозбору
виявлений в бік заходу. Ґрунт представлений чорноземами типовими.

а)
Рис.

Д.11

Прояв

ґрунтових

контурів

б)
чорнозему

типового

легкоглинистого на майданчику № 2.5 (розріз № 1):
а) аерофотознімок; б) космічний знімок.
Ґрунтовий профіль чорнозему типового легкоглинистого представлений
на рисунку Д.12. Розріз № 1 закладений на майданчику № 2.5 на схилі
південно-західної експозиції крутизною 1,5º.
Н/к (0 – 45 см) гумусовий, темно-сірий, вологий, скипає від
10 % НСІ з 33 см, до 30 см орний, брилувато-грудкуватий,
підорний шар слабоущільнений, зернисто-грудкуватий,
легкоглинистий, перехід поступовий;
Нрк (45 – 70 см) верхній перехідний, темно-сірий з
буруватим відтінком, свіжий, горіхувато-зернистий,
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карбонатний, слабоущільнений, легкоглинистий перехід
поступовий;
НРк (70 – 94 см) перехідний, сірий з бурим відтінком,
свіжий, неоднорідний, горіхувато-грудкуватий, ущільнений,
карбонатний, карбонати кальцію у вигляді плісняви, окремі
кротовини, легкоглинистий, перехід поступовий;
Рhк (94 – 134 см) нижній перехідний, бурий з сірим відтінком,
свіжий, переритий кротовинами, вицвіти карбонатів кальцію,
легкоглинистий, перехід поступовий;
Рк (144 – 180 см і глибше) палевий легкоглинистий
карбонатний лес, зустрічаються окремі карбонатні
конкреції.
Рис. Д.12 Чорнозем типовий легкоглинистий на лесі (розріз № 1, майданчик
№ 2.5)
Д.6 Майданчик № 2.6
Майданчик № 2.6 мав ухил на південь 30(рис. Д.13). Виявлені контури
мали характерні ознаки стоку в напрямку водозбору. Ґрунтовий покрив
представлений чорноземами типовими важкосуглинковими різного ступеня
змитості.

а)
Рис.

Д.13

б)
Прояв

ґрунтових

важкосуглинкового на майданчику № 2.6:
а) аерофотознімок;

контурів

чорнозему

типового
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б) космічний знімок.
1 – русло змиву;
2 – фонова точка закладення прикопки.
Д.7 Майданчик № 2.7
Майданчик № 2.7 мав ухил на південь 20 (рис. Д.14). Виявлені контури
мали характерні ознаки стоку в напрямку водозбору. Ґрунтовий покрив
представлений чорноземами типовими легкоглинистими різного ступеня
змитості.

а)
Рис. Д.14 Прояв ґрунтових контурів
легкоглинистого на майданчику № 2.7:
а) аерофотознімок;
б) космічний знімок;
1 – початок ділянки змиву ґрунту;
2 – фонова точка закладення прикопки.

б)
чорнозему

типового

Д.8 Майданчик № 2.8
Майданчик № 2.8 мав ухил на північ 30 (рис. Д.15). Виявлені контури
мали характерні ознаки стоку в напрямку водозбору. Ґрунтовий покрив
представлений чорноземами типовими легкоглинистими різного ступеня
змитості.
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а)

б)

Рис. Д.15 Прояв ґрунтових контурів чорнозему типового
легкоглинистого на майданчику № 2.8:
а) аерофотознімок; б) космічний знімок.
1 – фонова точка закладення прикопки; 2 – ділянка змиву ґрунту.
Д.9 Майданчик № 2.9
Майданчик № 2.9 мав ухил на захід 20 (рис. Д.16). Виявлені контури
мали характерні ознаки стоку в напрямку водозбору. Ґрунтовий покрив
представлений темно-сірими опідзоленими середньосуглинковими ґрунтами
різного ступеня змитості.

Рис. Д.16 Прояв грунтових контурівтемно-сірих
середньосуглинкових ґрунтів Майданчик № 2.9:

опідзолених

а) аерофотознімок; б) космічний знімок.
1 – фонова точка закладення розрізу; 2 – ділянка змиву ґрунту.
Розріз ґрунтового профілю показаний на рис. Д.17. Закладений на полі
майданчика № 2.9, на слабопологому схилі 2-3º східної експозиції (друга точка).
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Не (0-30 см) – гумусовий елювійований, темно-сірий з
білястим відтінком, вологий, орний, порохуватогрудкуватий, середньосуглинковий, пухкий, перехід
ясний за лінією оранки;
НІ (е) (30-40 см) - гумусово-ілювіальний, темно-сірий з
буруватим відтінком і глянсовим блиском, свіжий,
горіхуватий,
окремі
вмиви
SiO2,
ущільнений,
середньосуглинковий, перехід поступовий;
Іhр (40-60 см) – гумусований ілювій, сірувато-бурий,
свіжий,
неоднорідний,
середньосуглинковий,
призмовидний, ущільнений, перехід поступовий;
РІ (60-87 см) – ілювіальний, бурий, свіжий,
призмовидний, ущільнений, перехід ясний за лінією
скипання від 10% HCl;
Рk (87-180 см і глибше) – палевий карбонатний
легкосередньосуглинковий лес, карбонати кальцію у
вигляді прожилок
Рис. Д.17 Темно-сірий опідзолений слабоксероморфний (слабозмитий)
середньосуглинковий ґрунт на лесі (майданчик № 2.9)
Д.10 Майданчик № 2.10
Ґрунтовий покрив майданчика представлений в основному темно-сірими
опідзоленими

ґрунтами

та

чорноземами

опідзоленими

(середньосуглинковими, а у північній частині – легкосуглинковими).
Сірі лісові ґрунти приурочені до найвищих розчленованих вододілів,
темно-сірі опідзолені ґрунти займають їх схили, а чорноземи опідзолені –
найнижчі, переважно виположені ділянки. Крім того, в днищах широких
улоговин стоку зустрічаються лучно-чорноземні намиті ґрунти і невеликі
ареали лучно-болотних ґрунтів (рис. Д.18).
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а)
Рис. Д.18 Майданчик № 2.10:

б)

а) космічний знімок; б) аерофотознімки;
1, 2, 3, 4, 5, 6 - точки закладання розрізів;
7 - фонова точка закладення прикопки.

в)

г)

д)
Рис. Д.18, аркуш 2: в), г) аерофотознімки. 3, 4, 5, 6 - точки закладання
розрізів; 7 - фонова точка закладення прикопки.

396

Розріз грунтового профілю № 1 показаний на рис. Д.19. Закладений на
майданчику 2.10. Схил південно-західної експозиції крутизною 7º, окремі
плями на схилі світлого кольору.
Неk (+Ір) (0-20 см) – орний, суміш гумусовоелювіального
вологий,

і

ілювіального,

карбонатний,

палево-сірий,

пухкий,

практично

безструктурний, середньосуглинковий, перехід
різкий за лінією оранки;
P (ih)k (20-50 см) – ілювійований нижній
перехідний, палевий неоднорідний, із затьоками
гумусу,
середньосуглинковий,

грудкувато-призмовидний,
карбонатний,

перехід

поступовий;
Рk (50-120 см і глибше) – світло-палевий
середньосуглинковий карбонатний лес, до 80 см
окремі кротовини, заповнені слабогумусованим
матеріалом.

Рис. Д.19 Сірий лісовий сильноноксероморфний (середньозмитий)
середньосуглинковий карбонатний ґрунт на лесі (майданчик № 2.10,
ґрунтовий розріз № 1).
Розріз ґрунтового профілю № 2 показаний на рис. Д.20. Закладений на
майданчику 2.10. Верхня частина схилу південно-західної експозиції
крутизною 2,5 – 3º.
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НЕ (0-27 см) – гумусово-елювіальний, сірий з
білястим відтінком від SiO2, вологий, орний, пухкий,
порохувато-грудкуватий,

середньосуглинковий,

перехід ясний за лінією оранки;
Іh (27-45 см) – гумусований ілювій, бурий з сірим
відтінком і слабким глянсовим блиском, свіжий,
горіхувато-призмовидний,

середньосуглинковий,

ущільнений, перехід поступовий;
Ір(h) (45-58 см) – ілювіальний, бурий, свіжий, окремі
затьоки гумусу, призмовидний, середньосуглинковий,
ущільнений, перехід поступовий;
РІ (58-70 см) – перехідний ілювіальний, палево-бурий,
свіжий, призмовидний, середньосуглинковий, менш
щільний за попередній, перехід ясний;
P(i)k (70-90 см) – ілювійований палевий, свіжий,
слабко ущільнений, тенденція до призмовидності,
карбонатний,
кальцію

у

середньосуглинковий,
вигляді

карбонати

псевдоміцелію,

перехід

поступовий;
Рk (90-140 см і глибше) – палевий карбонатний
середньосуглинковий лес, карбонати кальцію у
вигляді прожилок.
Рис.

Д.

20

Сірий

лісовий

слабоксероморфний

(слабозмитий)

середньосуглинковий ґрунт на лесі (майданчик № 2.10, ґрунтовий розріз № 2).
Розріз грунтового профілю № 3 показаний на рис. Д.21. Закладений на
майданчику 2.10. У днищі (практично не має нерівностей) широкої долини
майданчика 2.10 між схилами на контурі більш темного кольору.
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Н (gl) (0-45 см) – гумусовий, орний до 25 см, темносірий, майже чорний, з глянцем, призмовидногоріхувато-зернистий, неоднорідний з включенням
сизуватого (оглеєного) матеріалу в підорному шарі,
вологий, важкосуглинковий, у нижній частині
опіщанений прошарок, перехід ясний;
Нpgl (45-83 см) – верхній перехідний, темно-сірий з
коричнювато-бурим відтінком і глянцем, вологий,
горіхувато-призмовидний
з
тенденцією
до
клиновидності, окремі вмиви сизого оглеєного
матеріалу, перехід ясний за структурою і щільністю;
НР gl (83-119 см) – перехідний бурувато-чорний, у
нижній частині з вираженим коричневим відтінком,
вологий, глянцевий блиск по гранях структурних
окремостей, злитий, ущільнений, донизу опіщанений,
важкосуглинковий, перехід поступовий;
РНgl (119-141 см) – нижній перехідний оглеєний,
темнувато-сіро-коричневий,
вологий,
помірно
ущільнений, донизу ущільненість послабляється,
виражена опіщаненість, перехід різкий за кольором;
Р(h)Gl (141-149 см) – оглеєний суглинок сизуватосірий,
вологий,
щільніший
за
попередній,
безструктурний, перехід поступовий;
РGl (149-180 і глибше) – оглеєний суглинок
коричнювато-сизо-палевий,
сирий,
ущільнений,
безкарбонатний.
Рис. Д.21 Лучний намитий важкосуглинковий ґрунт на делювіальних
відкладах (майданчик № 2.10; ґрунтовий розріз № 3).
Розріз ґрунтового профілю № 4 показаний на рис. Д.22.
Закладений на майданчику 2.10. Слабопологий схил західної експозиції
долини майданчика 60.
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аНЕ (0-27 см) – гумусово-елювіальний, темно-сірий
з білястим відтінком, орний вологий, невиразногрудкуватий,
майже
безструктурний,
середньосуглинковий, перехід різкий за лінією
оранки;
НІ (27-50 см) – гумусово-ілювіальний, темно-сірий,
вологий, горіхувато-призмовидний, ущільнений,
середньосуглинковий, перехід ясний;
Іhр (50-64 см) – гумусований ілювій, бурий з сірим
відтінком, свіжий, призмовидний, ущільнений,
перехід поступовий;
Ір(h) (64-104 см) - ілювіальний, бурий із затьоками
гумусу по ходах коренів і гранях структурних
окремостей, свіжий, призмовидний, ущільнений,
середньосуглинковий, перехід поступовий;
Р(h)і/k (104-121 см) – перехідний ілювійований,
темно-бурий, свіжий, грудкувато-призмоподібний,
менш щільний, помітно опіщанений, скипає із 115
см, карбонати кальцію у формі плісняви,
середньосуглинковий, перехід поступовий;
Рk (121-160 см і глибше) – материнська порода,
палевий карбонатний середньосуглинковий лес,
середньосуглинковий, карбонати кальцію у вигляді
прожилок
Рис. Д.22 Темно-сірий опідзолений середньосуглинковий ґрунт на лесі
(майданчик № 2.10; ґрунтовий розріз № 4).
Розріз грунтового профілю № 5 показаний на рис. Д.23.
Закладений на майданчику №10 на днищі широкої долини між схилами,
має напрям стоку на південь 10.
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Н (е) del (0-66 см) – гумусовий намитий, орний до 25 см,
темно-сірий, при підсиханні з білястим відтінком, виразно
опіщанений,

слабоструктурний,

середньосуглинковий,

неоднорідний, шаруватий за рахунок більш опіщанених
прошарків, перехід ясний за кольором;
Нр(е) (66-109 см) – верхній перехідний, темніший за
попередній, щільний прошарок у верхній частині (66-78 см),
грудкувато-пилуватий,

середньосуглинковий,

перехід

поступовий;
НРi (109-130 см) – перехідний ілювійований, буруватосірий,

більш

ущільнений,

горіхуватий,

перехід

поступовий;
РНі (130-152 см) – перехідний ілювійований сіруватобурий, призмовидний, окремі кротовини, безкарбонатний,
перехід поступовий;
Рh(і) (152-170 см) – нижній перехідний, бурий із сіруватокоричневим відтінком, тенденція до призмовидності,
перехід поступовий;
Р(h)(gl) (170-200 см) – палево-бурий з сизуватим
відтінком середній суглинок, безкарбонатний.
Рис. Д.23 Лучно-чорноземний намитий середньосуглинковий ґрунт на
делювії (майданчик № 2.10; ґрунтовий розріз № 5).
Розріз ґрунтового профілю № 6 показаний на рис. Д.24. Закладений на
полі на переході між днищем долини і початком схилу (підніжжя пагорба) на
вирівняному майданчику.
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Рdel (0-46 см) – гумусовий, коричнювато-палевий,
намитий, безструктурний, орний до 30 см,
середньосуглинковий, на глибині 42-46 см палевосірий прошарок, перехід ясний;
Нрdel (46-115 см) – темно-сірий намитий матеріал,
прошарки відмінні за кольором, слабо ущільнений,
середньосуглинковий;
FHe (115-144 см) – темніший за попередній, горіхуватий,
слабо ущільнений, (гумусово-елювіальний горизонт
похованого ґрунту), перехід поступовий;
FHрі (144-187 см) – сірий з бурим відтінком,
горіхуватий зі слабким глянцем, середньосуглинковий,
ущільнений, (верхній перехідний ілювійований горизонт
похованого ґрунту) перехід поступовий;
FРHі (187-214 см) –нижній перехідний ілювійований
горизонт похованого ґрунту, бурий з сірим відтінком,
щільніший за попередній, призматичний, перехід
поступовий;
Р(h)(gl) (глибше 214 см) – палево-бурий з ледь
помітним сизуватим відтінком, середній суглинок,
безкарбонатний
Рис.
Д.24
Лучно-чорноземний
опідзолений
намитий
середньосуглинковий ґрунт на делювії (майданчик № 2.10; ґрунтовий розріз
№ 6)
Д.11 Майданчик № 2.11
Ґрунтовий покрив майданчика представлений в основному сірими
лісовими, темно-сірими опідзоленими ґрунтами та чорноземами опідзоленими
(середньосуглинковими, а у північно-західній частині господарства –
легкосуглинковими).

Сірі

лісові

ґрунти

приурочені

до

найвищих

розчленованих вододілів, темно-сірі опідзолені ґрунти займають їх схили, а
чорноземи опідзолені – найнижчі, переважно виположені ділянки (рис. Д.25).
У західній частині, на висотах 140-160 м над рівнем моря, де погіршується
гідротермічний режим, сформувалися чорноземи типові середньосуглинкові.
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а)

б)

в)
Рис. Д.25 Майданчик № 2.11:
а) космічний знімок; б), в) аерофотознімки.
1 - розріз № 1; 2, 3, 4, 5 – фонові точки закладення прикопок.
Розріз 1 закладений на майданчику 2.11 (рис. Д.26). Найвища точка –
220 м над рівнем моря. Вододіл.
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аНЕ (0-26 см) – гумусово-елювіальний, сірий з
білястим відтінком, орний пухкий, грудкуватопилуватий середньосуглинковий, перехід ясний;
Іh (26-40 см) – гумусований ілювій, бурий із сірим
відтінком,
неоднорідний,
вмиви
SiO2,
середньосуглинковий,
крупногоріхуватопризмовидний, середньосуглинковий ущільнений,
перехід поступовий;
Ір(h) (40-76 см) – ілювіальний, бурий, зі слабким
глянцем,
затікання
гумусу,
призмовидний,
середньосуглинковий,
ущільнений,
перехід
поступовий;
РІ (76-94 см) – перехідний ілювійований, бурий з
палевим відтінком на зламі, середньосуглинковий,
призмовидний
Рис. Д.26 Сірий лісовий середньосуглинковий ґрунт на лесі (майданчик
№ 11, ґрунтовий розріз № 1)
Д.12 Майданчик № 2.12
Ґрунтовий покрив майданчика представлений в основному чорноземом
типовим середньосуглинковим (рис. Д.27).

а)
Рис. Д.27 Майданчик № 2.12:
а) космічний знімок б) аерофотознімок;.

б)
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1, 2 – ґрунтовий контур.
Розріз 1 закладений на майданчику № 2.12 (рис. Д.28). Виположена
ділянка низького гіпсометричного рівня. Скипання від 10 % HCl з поверхні.
Нk (0-50 см) – гумусовий, до 30 см орний, темно-сірий,
порохувато-грудкуватий,
підорний
–
зернистогрудкуватий, пухкий, карбонатний, карбонати кальцію у
вигляді псевдоміцелію, середньосуглинковий, перехід
поступовий;
Нрk (50-91 см) – верхній перехідний, темно-сірий з
буруватим відтінком, до 76 см більш гумусований,
кротовини, слабко ущільнений, середньосуглинковий,
перехід поступовий;
Рhk (91-136 см) – нижній перехідний, сірий з бурим
відтінком, неоднорідний, переритий кротовинами,
середньосуглинковий, перехід поступовий;
Рk (136-155 см) – палевий з сірим відтінком, переритий
кротовинами – «кротовинний лес»;
Р1k (155-190 см) – світло-палевий карбонатний
середньосуглинковий лес, карбонати кальцію у вигляді
прожилок і плісняви.
Рис. Д.28 Чорнозем типовий середньосуглинковий на лесі (майданчик
№2.12; ґрунтовий розріз № 1).
Д.13 Майданчик № 2.13
Ґрунтовий покрив майданчика представлений в основному чорноземом
типовим (рис. Д.29).

а)

б)
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Рис. Д.29 Майданчик № 2.13:
а) космічний знімок; б) аерофотознімок.
Примітка. Прикопка № 2 на майданчику 2.13 закладена на більш освітленому
контурі, а № 1 на фоні.

Д.14 Майданчик № 2.14
Ґрунт майданчика 3.1 представлений чорноземом південним (рис. Д.30),
а майданчика 3.2 – каштановим ґрунтом (рис. Д.31).

№1
№2

Рис. Д.30 Майданчик № 3.1. Чорнозем південний
Примітка. Прикопка №1 – на більш освітленому контурі, № 2 – прикопка на фоні.

Розріз 1 закладений на майданчику № 3.1 - чорнозем південний:
аН(е)

0-23

см

–

гумусовий,

орний,

темно-сірий,

вологий,

легкоглинистий, грудкувато-порохуватий, пухкий. Перехід різкий за лінією
оранки.
Нр (і) 23-36 см – верхній перехідний, темно-сірий з буруватим відтінком,
свіжий, легкоглинистий, грудкувато-горіхуватий, ущільнений, пористий.
Перехід поступовий.
РRі/k 37-55 см- нижній перехідний, темно-бурий, свіжий, легко глинистий, грудкувато-призмовидний, ущільнений, пористий, з глибини 46 см
карбонатний. Перехід поступовий.
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Р(h)k – 55-86 см –лес зі слабкими затьоками гумусу, бурувато-палевий,
з пухкою білозіркою, легкоглинистий, ущільнений, грудкуватий. Перехід
поступовий.
Рk 87-180 см й глибше – лес, палевий, легкоглинистий, пористий,
крупногрудкуватий, щільний.

№1

№2

Рис. Д.31 Майданчик № 3.2. Каштановий солонцюватий ґрунт
Примітка. Прикопка №1 – на більш освітленому контурі, № 2 – прикопка на фоні.

Розріз 1 закладений на майданчику № 3.2 – каштановий солонцюватий
грунт:
Неd 0-6 см – гумусовий слабоелювіальний, сірий з каштановим відтінком,
сухий, середньосуглинковий грудкувато-порохуватий, з слабко вираженим
горизонтальним поділом, пухкий, крупнопористий. Перехід ясний.
Н(і) 7-17 см – гумусовий слабоілювійований, каштановий, свіжий,
середньосуглинковий, грудкувато-зернистий, ущільнений, пористий, багато
коренів. Перехід поступовий.
НРі 18-28 см – верхній перехідний, ілювійований, темно-бурий,
призматично-грудкуватий, ущільнений, дрібнопористий, на структурних
окремих осередках плямами колоїдне лакування. Перехід поступовий.
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Рhik 29-46 – нижній перехідний, слабкогумусований, карбонатний,
темнувато-бурий, сухий, легкоглинистий, горіхувато-призматичний, щільний.
Плямами колоїдне лакування. Перехід поступовий.
Р k (h) 47-80 см – лес, слабкогумусований (затьоками), темнуватопалевий,

сухий,

середньосуглинковий,

крупногрудкувато-призматичний,

щільний, з глибини 51 см багато рихлої білозірки. Перехід поступовий.
Рk/s – 81-160 см – лес, палевий, свіжий, середньоглинистий, пористий, з
глибини 110 см містить солі у вигляді білих прожилок, а також гіпс у вигляді
друз й дрібнокристалічних плям.
Ґрунти майданчиків № 1.1 - № 1.4 представлені дерново-підзолистими
ґрунтами півночі України (зони Полісся) (рис. Д.32-Д.35).
Розріз 1 закладений на майданчику № 1.1 (має такий самий опис, що й
розрізи на майданчиках № 1.2- № 1.4)
НЕ

0-20

см

–

гумусово-елювіальний,

сірий,

зв’язно-піщаний,

безструктурний, пухкий. Перехід різкий.
Е

20-33

см

–

елювіальний,

білясто-палевий,

свіжий,

рихлий,

безструктурний, складений переважно піском, в нижній частині горизонту
зустрічаються білясті плями – прояви перезволоження; перехід ясний.
ІЕ 34-165 см – червоно-бурі ілювіальні прошарки товщиною 0,5-7 см, які
чергуються з білястим сильно відмитим піском на глибині 140-170 см.
Прошарки щільні, складаються із зцементованого озалізненою глиною піску.
Перехід різкий.
Р 165-200 см й глибше – середньозернистий пісок, світло-палевий,
пухкий, слабкошаруватий.
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№1

№2

Рис. Д.32 Майданчик № 1.1. Дерново-підзолистий ґрунт
Примітка. Прикопка №1 – на більш освітленому контурі, № 2 – прикопка на фоні.

№2
№1

Рис. Д.33 Майданчик № 1.2. Дерново-підзолистий ґрунт
Примітка. Прикопка №1 – на більш освітленому контурі, № 2 – прикопка на фоні.
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№2
№1

Рис. Д.34 Майданчик № 1.3. Дерново-підзолистий ґрунт
Примітка. Прикопка №1 – на більш освітленому контурі, № 2 – прикопка на фоні.

№2

№1

Рис. Д.35 Майданчик № 1.4. Дерново-підзолистий ґрунт
Примітка. Прикопка №1 – на більш освітленому контурі, № 2 – прикопка на фоні.
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Додаток Е
Опис характеристик каналів моделі RGB
сільськогосподарських культур на дослідному полігоні
ДП «ДГ Саливонківське»

411

Схеми посівів та характеристики каналів моделі RGBс.-г. культур ДП
«ДГ Саливонки» представлені на рис. Е.1-Е.7 та табл. Е.1-Е.7.

Рис. Е.1Загальна схема посівів на ДП ДГ «Саливонки», 2013 р.

Рис. Е.2 Зернові колосові культури на ДП ДГ «Саливонки», 2013 р.
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Таблиця Е.1
Характеристики моделі RGB зернових колосових культур 2013 р.
(тур зйомки 07.06.2013 р.)
№
п/п

1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

Сорт

Культура

2
Колективна 3
Сімкод
миронівський
Струна
миронівська
Сюїта
Жізель
Ізольда
Печерянка
Сонцедар
харківський
Оберіг харківський
Легінь харківський
Соловей
харківський
Дархліба
харківський
Хлібодар
харківський
Вікторія
Ландар
Деснянський
Нептун
Зірковий
Парламентський
Закат
Райдужний
Скарб України
Спурт
Бусол
Нащадок 25
Чадо
Харківська39
Спадщина
Героїня
Харківська30
Недра
Скороспілка99
Рання93
Ілот

3
Пшениця м.
Пшениця м.

Показни
к Ntester
(ср. n30)
4
49,2
48,0

Спектральна яскравість (СЯ) по
каналах моделі RGB (середнє)
R
G
B

Пшениця м.

47,4

87,34±4.73

109,45±3.50 82,04±12.20

Пшениця м.
Пшениця т.
Пшениця т.
Пшениця м.
Тритикале

45,5
47,6
40,5
47,6
55,2

86,27±4.31
91,32±4.21
87,15±4.55
91,33±4.01
86,03±3.03

114,57±3.20
119,32±3.18
128,03±3.20
123,28±3.20
115,36±2.80

Тритикале
Тритикале
Тритикале

52,4
55,0
52,9

87,27±3.99
88,64±3.00
88,83±3.02

113,39±2.71 75,47±11.03
111,10±2.85 77,52±12.03
109,75±2.86 79,57±10.5

Тритикале

50,1

87,56±3.84

110,55±2.76 79,88±10.23

Тритикале

56,2

88,86±3.68

112,09±2.74 75,52±10.45

Тритикале
Тритикале
Овес
Овес
Овес
Овес
Овес
Овес голоз.
Овес
Овес
Овес
Пшениця м.
Пшениця м.
Пшениця м.
Пшениця м.
Пшениця м.
Пшениця м.
Пшениця м.
Пшениця м.
Пшениця м.
Ячмінь

51,2
57,9
61,3
55,0
57,2
55,1
48,6
56,1
58,9
51,8
46,7
48,7
51,5
47,8
45,8
48,7
45,7
46,1
45,7
50,3
48,0

87,61±3.71
87,37±3.09
83,66±3.45
83,93±3.60
83,62±3.41
83,01±3.42
82,50±3.44
80,91±3.10
83,46±3.61
80,19±3.54
85,05±3.51
84,45±4.21
85,98±4.18
86,74±4.22
85,45±4.85
86,55±4.71
86,01±4.19
88,65±4.23
89,25±4.80
87,52±4.25
92,77±4.60

113,78±2.59
111,91±2.40
123,63±2.10
119,10±2.11
122,07±2.08
118,41±2.05
122,02±2.02
120,70±2.03
126,90±2.04
123,42±2.05
127,20±2.00
116,10±2.70
118,79±3.40
117,23±3.28
119,47±3.15
121,87±3.26
118,72±3.45
120,92±3.85
119,25±3.46
117,11±3.15
116,61±3.86

5
92,03±4.53
88,09±5.01

6
7
111,60±3.23 72,1±8.90
114,91±3.24 71,82±9.12

74,80±8.10
60,02±9.56
50,85±10.11
52,39±10.15
73,85±10.50

74,43±11.02
77,86±11.03
62,79±8.30
70,19±8.45
65,61±8.25
72,54±9.01
67,03±9.03
71,42±9.45
57,61±9.45
67,81±9.12
55,12±9.23
74,51±8.23
67,99±6.89
69,68±7.90
67,55±8.01
62,14±8.30
68,20±8.45
60,95±8.61
62,90±8.62
68,92±8.56
62,80±8.15
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Продовж. табл. Е.1
1
2
3
40
Совіра
Ячмінь
39
Козацький
Ячмінь голоз.
38
Імідж
ячмінь
37
Гося
Ячмінь
36
Степовик
Ячмінь
35
Східний
Ячмінь
34
Партнер
Ячмінь
33
Донецький15
Ячмінь
32
Донецький14
Ячмінь
31
Донецький12
Ячмінь
30 Святомихайлівський
Ячмінь
29
Крок
Ячмінь
28
Гатунок
Ячмінь
27
Статок
Ячмінь
26
Созоновський
Ячмінь
1
Вакула
Ячмінь
2
Водограй
Ячмінь
3
Командор
Ячмінь
4
Еней
Ячмінь
5
Всесвіт
Ячмінь
6
Святогор
Ячмінь
7
Воєвода
Ячмінь
8
Парнас
Ячмінь
9
Взірець
Ячмінь
10
Етикет
Ячмінь
11
Доказ
Ячмінь
12
Інклюзив
Ячмінь
13
Модерн
Ячмінь
14
Вітраж
Ячмінь
15
Сонцедар
Ячмінь
16
Юкатан
Ячмінь
17
Авгій
Ячмінь
18
Псьол
Ячмінь
19
Хадар
Ячмінь
20
Незабудка
Ячмінь
21
Лофант
Ячмінь
22
Сварог
Ячмінь
23
Набат
Ячмінь
24
Армакс
Ячмінь
25
СН-28
Ячмінь

4
51,8
50,5
53,5
48,1
56,5
50,4
53,5
50,0
50,5
50,8
53,8
47,6
55,1
45,6
41,4
40,4
43,1
48,9
51,1
52,5
56,3
47,1
49,5
50,5
47,5
52,6
46,2
49,7
50,0
55,9
50,9
58,2
52,0
53,9
54,4
48,9
47,4
51,5
52,3
50,1

5
93,27±4.56
91,79±4.53
90,80±4.50
91,02±4.49
88,86±4.49
90,21±4.59
89,14±4.96
89,92±4.96
87,61±4.80
88,84±4.70
88,36±4.90
89,19±4.86
94,96±4.53
88,58±4.12
90,48±4.75
91,67±4.86
90,79±4.42
92,11±4.53
93,70±4.63
92,93±4.63
92,01±4.85
89,87±4.78
89,19±4.92
89,96±4.82
89,62±4.81
89,35±4.80
88,74±4.90
90,78±4.80
94,12±4.80
94,79±4.79
94,57±4.08
99,52±4.08
94,69±4.90
95,49±4.56
96,52±4.80
94,52±4.32
91,45±4.29
91,37±4.29
90,07±4.70
91,46±4.80

6
117,85±3.45
117,54±3.60
115,28±3.46
115,37±3.80
114,31±3.60
113,95±3.60
119,58±3.30
115,87±3.12
115,42±3.45
116,36±3.78
114,13±3.49
115,50±3.60
119,11±3.22
114,56±3.41
119,97±3.70
115,29±3.60
114,23±3.32
114,17±3.31
113,15±3.28
114,07±3.78
112,89±3.79
112,88±3.49
111,13±3.61
117,22±3.46
113,44±3.89
118,14±3.26
119,55±3.79
119,08±3.60
119,34±3.41
115,93±3.23
113,04±3.89
116,60±3.10
114,03±3.09
113,33±3.07
112,47±3.61
113,85±3.45
111,73±3.16
114,47±3.12
115,27±3.20
114,87±3.21

7
59,94±8.61
62,47±8.70
67,59±8.12
67,15±8.00
71,74±8.51
70,58±8.45
62,55±8.60
67,82±8.70
71,59±8.90
68,35±8.45
72,80±8.12
69,40±8.62
55,53±8.90
71,76±8.12
60,04±8.60
66,42±8.23
69,46±8.45
67,81±8.12
67,33±8.90
66,91±8.60
70,18±8.56
72,82±8.46
76,67±8.60
65,44±8.89
72,37±8.11
64,75±8.10
63,05±8.70
61,23±9.45
56,40±8.15
61,13±8.92
66,36±9.03
53,76±9.45
64,46±9.03
64,61±9.78
64,73±8.56
65,00±8.90
72,66±7.90
68,05±8.15
68,51±9.60
67,47±8.10
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Таблиця Е.2
Характеристики моделі RGB зернових колосових культур 2013р.,
(тур зйомки 23.07.2013 р.)
№ п/п

Сорт

1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38

2
Колективна 3
Сімкод миронівський
Струна миронівська
Сюїта
Жізель
Ізольда
Печерянка
Сонцедар харківський
Оберіг харківський
Легінь харківський
Соловей харківський
Дархліба харківський
Хлібодар харківський
Вікторія
Ландар
Деснянський
Нептун
Зірковий
Парламентський
Закат
Райдужний
Скарб України
Спурт
Бусол
Нащадок 25
Чадо
Харківська39
Спадщина
Героїня
Харківська30
Недра
Скороспілка99
Рання93
Ілот
Совіра
Козацький
Імідж

Спектральна яскравість (СЯ) по каналах
моделі RGB (середнє)
Культура
R
G
B
3
4
5
6
Пшениця м. 178,93±4.22 159,51±2.88 128,72±6.45
Пшениця м. 182,69±4.31 162,92±2.79 116,62±7.10
Пшениця м. 183,99±4.20 166,30±2.65 108,95±8.12
Пшениця м. 176,30±4.28 157,41±2.66 136,75±8.12
Пшениця т. 184,30±4.31 161,93±2.32 115,37±8.08
Пшениця т. 172,96±4.29 159,71±2.31 138,97±7.12
Пшениця м. 172,96±4.28 159,71±2.41 138,97±7.45
Тритикале 173,61±4.15 163,22±2.44 132,14±5.30
Тритикале 181,46±4.12 162,48±2.40 119,59±5.28
Тритикале 181,53±4.08 162,14±2.55 119,94±5.29
Тритикале 180,00±4.99 163,48±2.56 120,53±5.10
Тритикале 181,12±4.54 161,25±2.80 122,08±5.56
Тритикале 177,16±4.55 161,36±2.65 128,87±5.49
Тритикале 174,01±4.60 163,78±2.60 130,54±5.30
Тритикале 174,19±4.71 158,55±2.63 138,53±5.27
Овес
184,32±3.10 154,70±2.41 126,80±5.77
Овес
188,48±3.15 155,98±2.44 117,58±5.45
Овес
189,26±3.13 156,36±2.43 115,59±5.49
Овес
188,05±3.18 157,59±2.50 155,64±5.80
Овес
184,46±3.24 166,07±2.80 108,52±5.56
Овес голоз. 184,16±3.28 157,21±2.45 123,20±5.41
Овес
182,42±3.26 155,54±2.46 128,89±5.12
Овес
186,57±3.28 156,04±2.41 120,79±5.80
Овес
179,52±3.29 164,99±2.43 118,97±5.65
Пшениця м. 188,41±4.03 160,39±2.48 110,70±5.23
Пшениця м. 183,62±4.10 163,61±2.10 113,90±5.50
Пшениця м. 188,16±4.19 162,9±2.22
107,07±5.56
Пшениця м. 181,36±4.21 160,52±2.12 122,64±5.22
Пшениця м. 185,00±4.09 164,39±2.08 110,29±5.23
Пшениця м. 187,43±4.17 163,47±2.09 107,50±5.12
Пшениця м. 178,37±4.10 169,65±2.14 113,48±5.10
Пшениця м. 180,61±4.23 175,14±2.08 100,75±5.14
Пшениця м. 182,80±4.90 166,90±2.45 110,08±5.70
Ячмінь
187,40±4.65 164,65±2.46 105,55±5.23
Ячмінь
186,23±4.55 163,13±2.49 110,07±5.12
Ячмінь голоз. 186,94±4.56 158,05±2.49 116,91±5.08
ячмінь
185,00±4.40 157,87±2.41 120,64±5.07
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Продовж. табл. Е.2
1
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
Гося
Степовик
Східний
Партнер
Донецький15
Донецький14
Донецький12
Святомихайлівський
Крок
Гатунок
Статок
Созоновський
Вакула
Водограй
Командор
Еней
Всесвіт
Святогор
Воєвода
Парнас
Взірець
Етикет
Доказ
Інклюзив
Модерн
Вітраж
Сонцедар
Юкатан
Авгій
Псьол
Хадар
Незабудка
Лофант
Сварог
Набат
Армакс
СН-28

3
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь
Ячмінь

4
184,50±4.38
178,64±4.37
181,99±4.12
180,89±4.16
181,86±4.16
177,81±4.77
172,94±4.78
174,38±4.68
174,59±4.70
180,48±4.66
179,70±4.56
182,24±4.59
178,63±4.55
185,20±4.60
177,96±4.52
182,65±4.65
185,54±4.68
181,00±4.90
182,45±4.16
181,89±4.26
180,55±4.23
182,55±4.28
178,01±4.29
182,66±4.40
177,03±4.41
179,58±4.50
176,20±4.45
176,94±4.23
181,28±4.50
181,71±4.48
180,73±4.56
182,33±4.22
185,51±4.23
183,24±4.80
182,08±4.40
178,39±4.12
174,72±4.60

5
158,24±2.80
159,18±2.66
162,41±2.90
156,58±2.11
162,09±2.30
158,40±2.90
159,92±2.89
157,56±2.22
156,67±2.40
158,62±2.12
161,79±2.15
158,29±2.45
176,58±2.60
165,87±2.80
164,41±2.90
169,31±2.89
159,13±2.56
160,65±2.40
164,65±2.41
162,20±2.60
159,73±2.50
161,51±2.12
158,94±2.60
162,64±2.80
169,48±2.6
168,94±2.30
158,73±2.28
159,90±2.12
161,85±2.14
160,44±2.80
161,73±2.45
167,42±2.60
159,77±2.44
165,96±2.88
166,88±2.99
166,49±2.12
168,76±2.10

6
120,90±5.07
129,572±4.88
118,67±4.90
130,03±4.56
119,53±4.57
132,43±4.31
138,63±4.20
139,96±4.78
140,91±4.90
127,43±4.88
123,69±4.78
124,93±4.68
101,93±4.67
107,61±4.50
122,60±4.88
106,46±4.60
117,56±4.20
123,28±4.12
114,25±4.22
119,25±4.31
125,60±4.20
119,21±4.12
131,34±4.80
117,14±4.90
116,11±4.56
112,49±4.20
134,75±4.12
131,56±4.22
120,86±4.80
122,31±4.90
121,90±4.55
110,11±4.60
116,70±4.23
110,93±4.56
111,41±4.80
118,53±4.81
121,29±4.90

На іншій частині полігону було проаналізовано покажчики RGB моделі
зернобобових та круп’яних культур (рис. Е.3).
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Рис. Е.3 Схема частини полігону зернобобових та круп’яних зернових
культур на дослідному полігоні (07.06.2013 р.).
Таблиця Е.3
Показники моделі RGB зернобобових, круп’яних та олійних культур
2013р., (тур зйомки 07.06.2013 р.)
№
п/п

Сорт

Культура

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
Аскольдо
Аскольдо
Аскольдо
Золотисте
Золотисте
Золотисте
Олітан
Олітан
Лана
Лана
Веселоподільське 16
Веселоподільське 16
Денвікське
Денвікське
Поляно
Поляно

3
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо

Спектральна яскравість (СЯ) по каналах
моделі RGB (середнє)
R
G
B
4
5
6
59,09±3,99
68,53±4,89
56,01±8,52
58,76±3,68
66,78±5,63
59,35±9,53
58,86±3,43
65,24±6,17
61,74±10,02
58,27±3,59
65,08±5,20
62,86±8,88
57,80±3,71
57,80±3,71
57,80±3,71
57,41±3,74
68,73±5,26
58,19±8,84
57,61±3,70
73,68±5,40
49,71±9,12
57,17±3,88
68,43±5,79
57,50±9,86
59,17±3,50
64,41±5,10
62,65±8,37
59,29±3,39
63,84±4,81
63,39±8,11
59,38±3,62
63,84±5,29
63,29±8,48
58,72±3,87
66,71±5,34
59,52±8,91
58,57±3,98
69,08±5,22
55,82±8,92
58,58±4,04
67,88±5,23
57,76±9,08
60,01±3,54
62,97±4,50
63,82±8,24
60,06±3,72
64,55±4,88
61,16±8,46
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Продовж. табл. Е.3
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

2
Слобожанське
Слобожанське
Козацьке
Козацьке
Константинівське
Константинівське
Вітрило
Вітрило
Ювілейне
Ювілейне
Київське 87
Київське 87
Новокиївське 01
Новокиївське 01
Київське 96
Київське 96
Київське 96
Омріяне
Омріяне
Омріяне
Ювілейна 100
Ювілейна 100
Ювілейна 100
Ювілейна 100
Ювілейна 100
Ювілейна 100
Слобожанка
Слобожанка
Слобожанка
Слобожанка
Слобожанка
Слобожанка
Селяночка
Селяночка
Селяночка
Селяночка
Крупинка
Крупинка
Крупинка
Крупинка
Син 3/02
Син 3/02
Син 3/02
Син 3/02
Українка
Українка
Українка

3
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Просо
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка

4
58,86±3,85
58,94±3,85
59,78±3,76
59,98±3,56
60,21±3,31
60,60±3,49
60,66±3,80
59,43±3,76
59,29±4,01
60,63±4,12
60,73±4,33
61,77±4,55
62,01±4,41
61,51±4,35
62,76±3,80
63,49±3,32
63,29±3.04
63,47±2,91
63,56±3,02
63,73±2,88
63,11±3,81
62,09±3,57
62,22±3,53
62,20±3,52
62,14±3,73
61,48±3,86
62,13±3,77
62,77±3,92
62,68±3,79
62,53±3,63
62,25±3,76
62,85±3,90
62,57±3,88
62,00±3,96
61,86±3,96
61,83±4,18
61,47±4,43
61,58±4,34
60,90±4,33
61,59±4,19
62,92±4,75
64,08±4,89
63,52±4,88
62,45±4,87
62,50±5,14
62,48±4,81
63,68±4,98

5
67,05±4,83
65,88±5,03
64,75±5,00
62,73±4,92
60,99±4,39
61,61±4,20
62,71±4,76
62,70±5,20
65,00±5,09
64,25±5,05
63,24±6,00
65,11±5,17
64,83±5,15
67,00±6,07
64,89±6,12
59,18±4,58
59.30±4.52
64,11±4,89
65,70±4,95
70,12±4,06
81,43±5,47
84,15±4,77
84,66±5,03
84,60±5,43
85,52±5,31
88,16±5,92
88,12±5,79
88,99±5,58
88,96±5,64
87,78±5,67
87,16±5,78
87,59±5,88
87,28±5,96
84,61±6,15
84,35±6,24
82,60±6,12
82,69±6,22
83,32±6,16
83,73±5,96
82,29±5,89
80,15±5,96
78,89±5,74
77,46±5,99
76,15±5,37
75,96±5,48
75,75±5,40
75,96±5,58

6
58,77±8,47
60,56±8,53
61,24±8,69
64,24±8,56
66,76±7,63
65,24±8,15
63,37±8,92
65,09±8,57
61,50±9,30
60,87±8,77
62,36±10,24
57,85±9,87
58,04±9,76
55,06±11,27
56,69±11,35
65,02±9,00
65,15±8,43
56,98±9,16
54,23±9,38
46,70±7,64
28,94±9,73
25,94±9,00
24,90±9,59
25,09±10,08
23,66±10,24
20,31±10,82
19,45±10,65
17,11±9,94
17,30±10,33
19,42±10,59
20,84±10,90
19,30±10,48
20,19±10,87
25,34±11,56
25,99±11,65
28,91±11,60
29,28±11,58
28,07±11,62
28,40±11,44
29,73±10,84
31,33±11,32
31,75±10,99
34,91±11,69
38,58±10,41
38,85±11,29
39,23±10,32
37,17±10,34
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Продовж. табл. Е.3
1
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

2
Українка
Оранта
Оранта
Оранта
Оранта
Антарія
Антарія
Антарія
Антарія
Мавка
Мавка
Перлина
Перлина
Щедра
Щедра
Буковинка
Буковинка
Надія
Надія
Отрада
Отрада
Владислава
Єлизавета
Віаріка
Світланга
Ірина
Аріадна
Ліліана
Ярославна
Євгена
Ліла
Білоцерківська 10
Білоцерківська 96
Переможець
Пелікан
Зірковий
Серпневий
Макарівський
Либідь
Гарант
Щедрий 50
Світ
Меліор
Магнат

3
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Гречка
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Квасоля
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Вика яра
Люпин вузькол.
Люпин вузькол.
Люпин вузькол.
Люпин білий
Люпин білий
Люпин білий
Люпин білий
Люпин білий
Горох
Горох
Горох

4
62,77±4,72
62,72±4,80
62,73±4,29
64,31±4,69
63,42±4,87
64,44±4,64
63,95±4,29
64,07±4,12
65,92±4,02
60,75±3,40
61,16±3,64
62,08±3,91
61,99±3,77
62,56±3,98
61,42±3,68
60,64±3,47
60,39±3,71
60,03±3,57
60,77±3,69
60,85±3,80
61,16±3,71
61,30±3,58
58,14±4,02
58,55±4,82
58,10±5,26
58,60±5,03
58,78±4,92
58,80±4,95
58,20±5,02
58,90±4,90
58,03±4,63
59,21±4,32
60,58±4,48
61,65±4,99
62,61±5,57
62,81±6,43
62,80±6,22
62,92±6,99
61,22±6,55
63,78±6,57
59,31±5,50
61,07±4,96
61,38±4,58
61,62±4,85

5
75,94±5,79
75,40±5,59
77,47±5,32
76,02±5,33
74,96±5,27
74,93±5,28
74,77±5,21
71,86±4,85
71,75±4,55
60,27±4,68
58,64±4,04
60,02±5,05
59,93±5,46
58,77±5,17
59,80±4,79
59,95±4,54
59,31±5,13
57,77±4,88
56,31±5,22
56,63±4,88
56,67±4,34
57,76±4,81
87,07±6,03
85,52±7,10
86,41±7,08
86,69±7,40
86,59±6,80
84,41±5,95
83,76±6,36
83,83±6,32
82,95±6,33
83,33±5,94
84,09±5,66
70,39±6,03
75,43±6,55
87,79±7,82
85,72±7,59
83,64±8,04
81,00±7,55
81,50±7,41
87,02±7,09
88,89±6,24
87,21±6,02
85,67±6,16

6
38,49±11,04
39,46±10,84
36,07±10,41
36,17±10,24
39,16±10,71
37,75±10,31
38,73±10,26
43,34±9,74
40,87±9,58
67,20±8,78
69,28±7,61
65,72±9,01
65,98±9,72
67,05±9,51
67,03±8,51
67,88±7,97
69,23±9,14
72,25±8,26
73,55±8,74
72,93±8,66
72,45±7,74
70,48±8,35
26,84±11,17
28,77±12,31
28,00±12,05
26,82±12,25
26,75±11,18
30,28±10,47
32,28±10,68
31,05±11,19
33,72±11,59
31,40±10,85
28,23±10,97
49,25±12,16
39,54±12,81
19,05±15,03
22,45±15,02
25,68±16,62
32,38±15,88
27,94±15.71
25,30±14,29
19,69±11,81
21,99±10,83
24,19±12,09
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Також на полігоні проводився аналіз показників моделі лікарських
рослин (рис. Е.4, табл. Е.4).

Рис. Е.4 Схема частини полігону лікарських рослин на дослідному
полігоні (23.07.2013 р.).
Таблиця Е.4
Показники моделі RGB лікарських рослин,
(тур зйомки 23.07.2013 р.)
№
п/п

Сорт

Культура

1
1

2
М’ята перцева «Лідія»

2

М’ята перцева
«Чорнолиста»
М’ята перцева «Згадка»

3
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини

3
4
5
6
7
8
9
10
11

М’ята перцева
«Лебедина пісня»
М’ята довголиста
«Посульська ліналольна»
М’ята перцева
«Лубенчанка»
Жовтушник розлогий
«Пам’яті батька»
Мачок жовтий «Геліос»
Вовчуг польовий
«Рожевий»
Шавлія лікарська
«Шанс»
Десмодіум канадський
«Персей»

Спектральна яскравість (СЯ) по каналах
моделі RGB (середнє)
R
G
B
4
5
6
119,0±4,80
168,03±6,58 127,43±10,32
122,01±5,14

172,08±6,48

116,28±11,09

124,26±4,55

171,72±6,92

113,19±10,73

122,38±2,33

142,19±4,18

163,29±7,87

122,08±4,99

171,77±7,37

116,88±11,72

119,84±4,62

174,13±6,22

116,52±10,73

129,69±4,31

141,13±4,10

152,88±9,23

119,55±3,58

155,55±3,66

146,85±7,27

131,31±3,35

166,67±4,97

109,64±9,41

127,08±3,47

153,47±4,00

137,56±7,02

136,35±3,25

201,52±4,80

45,85±7,98
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Продовж. табл. Е.4
1
12
13

2
Алтея лікарська
«Мальвіна»
Ехінацея пурпурова
«Чарівниця»
Подорожник блошиний
«Березотіцький»
Змієголовник
молдавський
«Запашний»
Жовтушник
лакфіолевидний
«Сонячний»
Розторопша плямиста
перспективний зразок
“S-1-05”

14
15

16

17

3
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини
Лікарські
рослини

4
123,60±3,06

5
191,09±4,93

6
83,59±8,17

141,39±4,49

141,06±5,41

133,57±10,94

141,87±2,61

159,90±3,20

102,84±6,27

109,54±2,42

114,56±3,84

228,35±8,13

Лікарські
рослини

143,80±3,13

178,82±5,68

69,60±8,32

Лікарські
рослини

119,31±3,98

163,03±4,00

135,15±7,86

Для встановлення показників RGBмоделі кукурудзи проведено тур
зйомки (табл. E.5), модельні досліди показано на рис. Е.5.

Рис. Е.5Модельні досліди кукурудзи (тур зйомки 23.07.2013)
Таблиця Е.5
Показники моделі RGB гібридів кукурудзи 2013 р.,
(тур зйомки 23.07.2013 р.)
№ п/п

1
1
2
3
4
5

Гібрид

Культура

2
Дніпровський 181
СВ
Почаївський 190 МВ
ДН Гарант
ДН Пивиха
Візаві

3
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза

Спектральна яскравість (СЯ) по каналах моделі
RGB (середнє)
R
G
B
4
5
6
39,71±1,64
43,05±2,07
35,13±7,91
39,21±1,59
40,68±1,50
38,99±1,68
38,86±1,57

43,45±1,79
42,64±1,61
42,00±1,71
42,15±1,94

35,32±6,14
33,83±6,33
34,16±5,79
33,98±6,58
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Продовж. табл. Е.5
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

2
ДН Паланок
ДН Синевір
Ізяслав 220 МВ
Батурин 287 МВ
Оржиця 237 МВ
Любава 279 МВ
ДН Рубін
ДН Рута
ДН Деметра
ДН Галатея
Збруч
Вензель
Солонянський 298
СВ
ДН Дніпро
Красилів 327 МВ
ДН Гетера
СОВ 329
ДН Аншлаг
ДН Вайткорн
Штандарт
Русич
Вимпел
Харківський 250 МВ
Етюд
Харківський 36/23
Танго
Світанок
Слобожанський
МВ
Кардинал
Олігарх
Харківський 32/15
Варта
Борець
Донор
Символ
Іскра МВ
Гарантія
Донор АМВ

3
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза

4
38,70±1,60
38,42±1,66
38,36±1,62
38,29±1,65
39,55±1,54
38,90±1,66
38,86±1,52
36,88±1,49
36,75±1,57
38,08±1.65
38,41±1,66
38,86±1,52
37,82±1,63

5
42,38±2,09
42,67±1,92
42,86±2,24
43,08±1,86
42,40±1,70
43,01±2,03
42,57±1,79
43,44±1,78
43,79±1,94
42,54±1,94
42,69±1,81
42,46±1,70
42,54±1,86

6
33,81±7,01
33,78±6,66
33,37±7,71
32,98±6,49
31,58±6,13
31,68±6,80
32,89±6,40
35,79±5,59
35,12±5,89
35,09±6,32
33,84±6,60
33,26±6,06
35,81±6,51

кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза

38,41±1,53
38,38±1,63
37,29±1,57
37,30±2,12
37,39±1,75
37,84±1,62
39,19±1,55
39,21±1,55
39,24±1,63
40,06±1,12
40,24±1,27
39,87±1,41
38,97±1,47
40,53±1,33
40,57±1,49

43,26±1,99
43,92±2,04
42,83±2,01
45,14±2,65
43,97±2,22
43,51±2,23
43,15±2,07
42,38±1,94
41,94±1,76
41,90±1,42
41,92±1,69
41,99±1,79
42,45±1,84
42,11±1,70
41,90±1,78

32,25±7,05
30,47±6,72
36,33±6,85
29,99±7,64
33,03±7,34
33,03±7,00
30,46±7,55
32,49±6,80
33,65±6,76
31,64±6,05
31,12±7,24
31,81±7,23
32,89±6,83
29,86±6,88
30,35±7,64

кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза

40,82±1,51
39,95±1,52
38,54±1,52
39,35±1,44
38,22±1,42
38,11±1,77
39,56±1,82
39,29±1,41
38,72±1,69
39,01±1,54

41,85±1,79
41,34±1,88
40,75±1,83
41,34±1,99
41,32±1,80
41,06±1,86
41,74±2,21
41,81±1,85
41,55±1,98
41,11±1,87

29,87±7,37
33,49±7,89
38,73±6,76
35,04±7,55
37,99±6,34
39,09±7,45
33,39±8,32
33,87±6,85
36,03±7,49
36,53±7,01
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Продовж. табл. Е.5
1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

2
Харківський 329
МВ
Злагода МВ
Харківський 340
Витязь
Кредит
Індустрія
Моноліт
Харківський 29/2

3
кукурдза

4
39,88±1,44

5
40,12±1,51

6
36,95±6,61

кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза

41,10±1,56
40,96±1,73
40,52±1,93
39,99±1,87
39,94±1,78
39,79±1,61
39,26±1,46

43,08±2,12
43,28±2,25
43,93±2,54
43,74±2,69
43,75±2,46
43,02±1,97
43,03±1,77

31,69±9,06
31,37±9,08
30,69±9,56
32,58±9,83
32,71±8,54
35,05±7,13
36,36±5,89

Губернатор
Атол
Етюд
Успіх МВ
Одеський 360 МВ
Кобза В
Одеський 385 МВ
Флагман
Новація МВ
Евріка МВ
Стіжок 192 СВ
БМ 281 АСВ
Асканія
Наддніпрянська 50
(популяція)
Сиваш
Говерла МВ
Здвиж МВ
Депутат МВ
Смотрич МВ
Ятрань МВ
Случ СВ
Трубіж СВ
Остреч СВ
Остер СВ
Хорол СВ
Черемош С

кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза

40,50±1,44
40,16±1,49
39,13±1,86
39,89±1,70
40,78±1,62
40,86±1,51
39,47±1,39
38,94±1,63
38,94±1,49
38,65±1,37
39,21±1,41
38,98±1,54
40,04±1,32
40,32±1,40

42,69±1,90
42,77±2,07
43,78±2,44
45,37±2,18
44,20±2,25
42,94±2,12
42,01±1,83
42,69±1,94
42,05±1,76
42,34±1,83
41,86±1,71
42,46±1,93
41,88±1,64
42,51±1,75

33,91±6,94
34,62±7,06
34,67±8,21
28,51±7,26
29,40±7,09
32,55±8,04
38,51±6,01
38,08±6,14
39,85±5,98
39,86±5,77
39,69±5,42
38,70±6,20
37,52±5,75
34,93±6,34

кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза
кукурдза

40,47±1,44
40,19±53
39,20±1,58
38,74±1,54
37,60±1,53
38,57±1,70
38,28±1,61
38,00±1,66
38,40±1,66
37,71±1,73
37,88±1,54
38,68±1,62

42,41±1,75
42,72±2,01
43,63±1,91
43,19±1,92
42,44±2,01
42,72±2,26
43,46±2,28
42,92±2,16
43,21±2,45
42,30±2,33
42,12±2,04
40,68±2,01

34,75±6,61
34,73±7,56
34,83±6,42
37,36±6,55
42,32±6,49
39,04±7,50
37,78±7,94
39,97±7,70
38,12±8,35
42,32±7,71
42,43±6,37
44,18±6,93
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Рис. Е.6Модельні досліди соняшнику (тур зйомки 23.07.2013)
Таблиця Е.6
Показники моделі RGB гібридів соняшнику 2013р.,
(тур зйомки 23.07.2013 р.)
№ п/п

Гібрид

1

2
Експрес
Батяня
Кронос
Курсор
Кий
Шумер
Рюрик
Галактик
Сонагро
Номінал
Регістр
Етюд
Романс
Лицар
Ясон
Тайм
Ратібор
Ратник
Трубіж
Трувор
Рубікон
Приліснянський
Борей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Культура
3
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник

Спектральна яскравість (СЯ) по каналах
моделі RGB (середнє)
Вибірка: 945
R
G
B
4
5
6
117±7,45
122±5,0
97±11,64
113±7,65
121±4,88
108±15,00
115±7,2
121±5,69
105±15,59
120±8,44
123±4,76
92±15,78
110±6,37
121±4,71
114±14,76
113±7,1
120±6,23
110±15,87
112±7,48
122±5,64
107±13,79
109±6,59
116±5,64
125±13,77
109±6,28
120±5,16
117±13,32
109±6,09
121±4,91
114±13,04
113±5,60
121±5,02
109±13,21
108±6,16
119±5,73
120±13,1
112±5,86
123±5,41
106±14,57
111±6,39
122±5,87
110±14,79
112±5,59
122±5,18
108±12,5
114±5,29
121±4,91
107±12,85
113±6,70
120±5,48
109±14,13
112±5,65
124±5,04
103±12,38
115±5,86
122±6,02
102±15,09
113±6,43
123±5,99
104±16,13
113±5,92
120±5,02
110±12,80
114±5,35
123±5,42
103±13,09
110±5,41
123±5,72
107±14,40
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Продовж. табл. Е.6
1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

2
Гайчур
Василик
Елітнянський
Ажур
Сібсон
Славсон
Кутузівський
Юр’ївський
Творець
Гектор
Воїн
Зорепад
Максимус
Дилер
Сайт
Ватсон
Академічний
Ореол
Кадет
Форвард
Квін
Інтеграл
Експерт
Добродій
Ізюмський
Елітсон
Боярин
Чародій
Гусляр
Печеніг
Златсон
Боян
Приоритет
Хазар
Набір
Купець
Каменяр
Політ 2
Акорд
Резон
Рябота
Антоніо
Прометей
Артур
Олімпія
Арбер
Чигирин

3
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник

4
111±6,71
111±6,43
110±7,06
110±6,22
115±8,65
110±7,17
116±6,73
117±8,20
121±8,37
107±6,88
122±7,87
114±10,77
123±7,85
115±7,62
108±7,11
109±7,44
109±8,34
113±7,79
112±6,87
117±7,63
107±6,57
107±7,48
110±6,99
116±7,88
113±6,69
117±7,31
106±7,31
103±6,68
110±7,06
114±6,44
116±9,40
108±6,15
112±7,69
109±5,99
104±6,67
103±6,57
101±6,04
119±7,77
111±6,77
108±6,95
113±7,62
109±8,80
110±7,48
109±10,49
106±10,49
110±11,15
107±11,65

5
123±6,68
122±6,16
123±5,92
124±6,18
122±6,19
123±6,26
124±6,84
123±6,15
122±6,51
119±6,93
123±6,18
116±8,83
125±7,37
125±6,48
125±6,68
125±6,60
125±7,08
122±7,05
124±8,01
120±5,91
116±6,48
118±6,54
119±6,14
119±5,45
117±5,79
119±6,4
123±5,87
118±5,79
122±5,84
120±5,55
126±5,75
122±5,45
123±6,09
124±5,31
121±5,64
121±5,69
119±5,47
128±6,77
124±6,32
124±6,25
126±6,57
123±6,62
123±6,64
125±7,86
125±8,54
122±8,06
123±8,04

6
108±17,03
108±15,65
108±15,99
108±15,15
103±17,63
109±17,26
98±18,18
97±18,80
93±18,44
122±16,09
88±18,44
117±25,76
83±22,84
96±16,11
107±15,41
106±16,04
106±18,81
107±21,87
107±15,6
104±16,66
130±18,99
126±16,53
119±16,27
108±16,08
117±15,14
107±18,05
113±15,4
132±14,89
110±14,19
109±13,67
91±19,07
115±14,42
105±16,82
110±13,22
122±14,43
123±84,12
133±13,36
84±18,15
105±15,43
110±16,59
97±17,90
109±18,92
108±18,41
105±25,02
110±24,72
110±25,47
112±26,68

425

Продовж. табл. Е.6
1
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

2
Ураган
Згода
Базальт
КР-1
Одеський 249
Антрацит
Ювілей СГІ-100
Арциз
Зубр
Оріон

3
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник
соняшник

4
104±8,82
103±7,25
105±7,88
103±7,62
105±8,04
103±8,08
104±8,06
107±8,21
108±8,54
105±7,21

5
123±7,60
122±6,69
122±6,88
121±6,88
123±6,69
123±6,95
122±7,12
124±7,23
123±7,02
121±7,13

6
119±21,4
122±16,55
199±18,06
123±18,70
117±17,70
120±17,95
120±18,26
110±19,31
121±17,26
111±16,31

Рис. Е.7Модельні досліди сої (тур зйомки 23.07.2013)
Таблиця Е.7
Показники моделіRGB сої 2013р., (тур зйомки 23.07.2013 р.)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Сорт

2
Артеміда
КиВін
Хуторяночка
Омега Вінницька
Монада
Вільшанка

Культура

3
соя
соя
соя
соя
соя
соя

Спектральна яскравість (СЯ) по каналах
моделі RGB (середнє)
Вибірка: 945
R
G
B
4
5
6
82±2,98
118±4,39
88±13,9
85±3,19
119±3,66
78±12,8
87±3,09
120±,3,35
71±12,06
81±3,02
121±4,69
83±13,46
82±2,59
122±3,91
78±11,57
82±2,89
123±3,98
77±12,77
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Продовж. табл. Е.7
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2
Сузір’я
Георгіна
Іванка
Ксенія
Чернівецька 9
Медея
Ізумрудна
Ювілейна
Золушка
Ромашка
Валюта
Дені
Шарм
Маша
Галі
Васильківська
Сяйво
Данко
Фарватер
Ятрань
Аркадія Одеська
Одеська 150
Берегиня
Діона
Аратта
Даная
Софія
Романтика
Фея
Скеля

3
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя
соя

4
80±3,03
79±3,03
81±2,55
82±3,29
83±2,70
82±2,85
99±3,34
99±3,30
103±4,51
102±4,08
104±6,17
107±7,50
108±6,00
106±5,88
100±4,61
119±5,20
83±3,72
81±3,48
91±2,71
84±3,42
83±3,72
84±3,40
83±3,88
84±4,10
85±3,76
84±3,35
85±3,78
84±3,99
80±4,86
83±4,16

5
121±4,35
120±4,59
123±3,55
123±4,17
125±4,12
125±3,72
109±3,28
110±3,18
109±4,69
109±3,78
108±5,40
105±7,23
106±5,07
106±5,92
113±3,89
96±5,17
119±4,47
123±5,06
123±3,49
122±5,33
127±5,80
125±4,77
122±4,83
124±5,16
126±4,91
130±4,79
132±4,72
133±5,30
129±7,17
137±5,65

6
87±13,36
90±15,01
76±9,81
75±13,74
65±11,16
70±10,95
65±11,28
62±11,02
54±9,72
57±11,42
52±9,97
52±10,04
46±11,22
52±16,54
50±12,63
44±14,94
82±14,94
78±16,75
48±10,67
73±18,95
61±19,60
63±15,76
74±17,19
68±19,37
55±17,05
49±14,21
41±14,93
40±16,24
62±27,41
32±17,99

