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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Земельна реформа в Україні 

спрямована на створення умов розвитку різних форм господарювання, 

формування ринкової економіки, раціонального використання та охорони 

земель. Вирішення завдань визначених напрямів земельної реформи покладено 

в основу системи землеустрою, яка реалізується при вирішенні землевпорядних 

задач (встановлення меж володіння і користування земель, обмежень і 

обтяжень; організації територій з метою створення умов сталого 

землекористування; отримання інформації про кількість та якість земель тощо) 

шляхом розробки відповідної землевпорядної документації. 

Питанням актуальних проблем у сфері землеустрою присвячені роботи 

А. С. Даниленка, Б. М. Данилишена, Д. С. Добряка, М. М. Калюжного, 

А. Г. Мартина, О. Ю. Мельничука, Л. Я. Новаковського, О. С. Петраковської, 

М. Г. Ступеня, А. М. Третяка, М. В. Трегуба, П. Г. Черняги та інших. Авторами 

досліджено методологічні, нормативно-правові, екологічні, економічні, 

техніко-економічні, організаційно-виробничі проблеми землеустрою, 

земельного кадастру і моніторингу земель. 

Однією зі складових успішного вирішення техніко-економічних проблем 

землеустрою є актуалізація великомасштабної картографічної основи при 

зниженні часових, трудових і матеріальних витрат. Базуючись на використанні 

геоінформаційних технологій, оптимальним варіантом актуалізації існуючої 

картографічної основи є використання на етапі проектування землевпорядної 

документації даних попередніх кадастрових і топографічних зйомок спільно з 

даними аерокосмічного знімання, зокрема, космічних знімків високої 

просторової розподільної здатності. 

Досліджують проблеми застосування застосування даних аерокосмічного 

знімання для картографічного забезпечення землеустрою такі вчені: П. І. Баран, 

Х. В. Бурштинська, А. М. Джос, О. Л. Дорожинський, Ю. О. Карпінський, 

В. О. Катушков, М. Г. Лихогруд, А. А. Лященко, С. Г. Могильний, 

Л. М. Перович, Р. М. Рудий, І. С. Тревого та інші. Дослідження показали, що 

ефективність застосування аерокосмічних знімків високої просторової 

розподільної здатності значною мірою визначається точністю й 

інформативністю ортофотопланів, створених на їх основі. Визначальними 

факторами якості результатів є: характеристики самих знімків, точність і 

кількість опорних точок, якість цифрової моделі рельєфу (ЦМР), програмне 

забезпечення, кваліфікація виконавців. Вплив окремих факторів може 

призвести, з одного боку, до неприпустимих спотворень результатів, а, з іншого 

боку, зменшення їх впливу вимагатиме значних витрат праці і часу, наприклад, 

побудови більш точної ЦМР, що призведе до зниження ефективності 

технології. Таким чином, у результаті аналізу наукових робіт визначена 
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необхідність вдосконалення технології отримання ортофотопланів за 

космічними знімками високої розподільної здатності для вирішення задач 

землеустрою. Отже тема, мета та завдання дослідження є актуальними. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям 

дослідження пов’язаний з реалізацією Земельного Кодексу України від 

25.10.2001 р. № 2768-III; Законів України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. 

№858-IV, «Про державний земельний кадастр» 07.07.2011р. № 3613-VI. 

Базовими для дисертації є науково-дослідні роботи з розвитку напрямів 

удосконалення методів і технологій застосування аерокосмічних знімків 

високої розподільної здатності для вирішення задач землеустрою, які 

виконувалися на кафедрі геоінформатики і геодезії Донецького національного 

технічного університету, і в яких автор дисертації приймала участь, як 

виконавець, зокрема, науково-дослідні теми: «Дослідження і впровадження 

сучасних методів створення і функціонування системи моніторингу міських 

земель» (ДР 0106U001352), «Перспективні інформаційні технології в 

маркшейдерсько-геодезичному виробництві» (ДР 0108U011245), 

«Методологічні основи формування і ведення тривимірного кадастру землі та 

нерухомого майна» (РК 0113U000598). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка методу 

застосування аерокосмічних знімків високої розподільної здатності для 

вирішення задач землеустрою. 

Для досягнення поставленої мети поставлені і вирішені такі задачі: 

- аналіз існуючих задач землеустрою та підходів застосування 

аерокосмічних даних для їх вирішення; 

- аналіз існуючих методів геометричної корекції космічних знімків; 

- розробка методу поліпшення геометричних властивостей космічних 

знімків з непрямим урахуванням цифрової моделі рельєфу; 

- визначення оптимальної коваріаційної функції між відхиленнями 

космічного знімку та відстанями при інтерполяції методом колокації; 

- дослідження шляхів формування земель державної і комунальної 

власності; 

- обґрунтування загального підходу застосування аерокосмічних знімків 

високої просторової розподільної здатності для вирішення землевпорядних 

задач, на прикладі розробки проекту землеустрою щодо впорядкування 

території населеного пункту; 

- обґрунтування оптимального набору вихідних даних, необхідних для 

розробки проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного 

пункту; 

- апробація підходу сумісного застосування даних статистичної 

кадастрової звітності та космічних знімків високої просторової здатності при 
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формуванні земель державної і комунальної власності. 

Об’єктом дослідження є методи топографо-геодезичного та 

картографічного забезпечення землевпорядних робіт на основі застосування 

даних аерокосмічних знімань. 

Предметом дослідження є оцінка можливостей і удосконалення обробки 

космічних знімків високої просторової розподільної здатності для вирішення 

землевпорядних задач. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на 

комплексному використанні загальнонаукових методів: монографічному – для 

вивчення стану у вітчизняній і зарубіжній практиці питання застосування 

аерокосмічних знімків високої просторової розподільної здатності для 

вирішення землевпорядних задач; дескриптивному – для розгляду 

особливостей застосування існуючих методів геометричної корекції 

аерокосмічних знімків; абстрактно-логічному – під час розробки загального 

підходу формування земель державної та комунальної власності, для 

формування теоретичних узагальнень і висновків; кореляційно-регресійному 

аналізу – для побудови коваріаційної функції для інтерполяції методом 

колокації лінійних відхилень космічного знімку від картографічного матеріалу; 

методу математичного моделювання і статистичних досліджень – під час 

апробації методу поліпшення геометричних властивостей космічних знімків з 

непрямим урахуванням цифрової моделі рельєфу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

1. Вперше запропоновано метод об’єднання аерокосмічних даних і 

існуючих картографічних матеріалів, заснований на інтерполяції відхилень 

(зміщень) космічного знімка від картографічних даних, який, на відміну від 

існуючих, включає в себе геометричну корекцію аерокосмічних даних з 

непрямим урахуванням рельєфу місцевості та дозволяє отримати 

ортофотоплани без використання вартісного спеціального фотограмметричного 

програмного забезпечення, яке передбачає використання цифрової моделі 

рельєфу. 

2. Обґрунтовано, що інтерполяція лінійних відхилень космічного знімка 

від картографічних даних методом колокації з використанням лінійного виду 

коваріаційної функції між лінійними відхиленнями космічного знімку та 

відстанями між ними дає найкращі результати і, на відміну від існуючих 

методів інтерполяції, забезпечує відсутність відхилень на вимірюваних 

(обчислюваних) точках, що дозволяє отримати надійні результати геометричної 

корекції аерокосмічних знімків. 

3. Вперше обґрунтовано метод застосування об’єднаних аерокосмічних і 

кадастрових даних, під час якого не порушуються топологічні зв’язки 

узгоджених землекористувань при формуванні земель та земельних ділянок 
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державної та комунальної власності, який, на відміну від існуючих, зберігає 

топологічну цілісність існуючої затвердженої землевпорядної документації, що 

дозволяє підвищити ефективність землевпорядних робіт. 

4. Удосконалено метод розробки проекту землеустрою щодо 

впорядкування території населеного пункту, який, на відміну від існуючих, 

передбачає на етапі проектування сумісне використання аерокосмічних знімків 

і даних статистичної кадастрової звітності, що дозволяє знизити матеріальні, 

часові та трудові витрати. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в оцінці реально 

можливої точності, яку можна одержати під час використання аерокосмічних 

знімків високої просторової розподільної здатності для вирішення 

землевпорядних задач. Вдосконалено методичні рішення під час виконання 

землевпорядних робіт, наприклад, по формуванню земель державної та 

комунальної власності, розробки проектів сівозмін, під час ведення 

внутрішньогосподарського землеустрою великих агропромислових 

підприємств, інвентаризації земель за межами населених пунктів. 

Запропоновані методичні рішення сприяють зменшенню часових, 

матеріальних та трудових витрат на стадії підготовчих та проектних робіт за 

рахунок об’єднання космічних знімків високої просторової розподільної 

здатності з існуючими топографічними планами. Основні результати 

дослідження впроваджені Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Геоінжинірінг» (м. Красноармійськ, Донецької області) під час створення 

цифрових опорних планів та цифрових векторних карт. Моделі, критерії оцінки 

якості, теоретико-методологічні підходи, які отримано в дисертації, можуть 

бути використані землевпорядними організаціями та органами міського 

самоврядування. 

Результати роботи застосовано в навчальному процесі кафедри 

геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова під час 

підготовка бакалаврів напряму 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 

під час вивчення дисциплін: «Фотограмметрія та дистанційне зондування», 

«Цифрова обробка зображень», а також магістрів спеціальності 8.08010103 

Землеустрій та кадастр – «Земельно-кадастрові роботи». 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації наукові 

положення, висновки і пропозиції отримані автором самостійно, що 

підтверджується одноосібними публікаціями по ключовим аспектам роботи. 

У наукових роботах, написаних у співавторстві, здобувачеві належать: у [2] – 

проведення аналізу етапів формування форм власності на землю в Україні, 

визначення можливих шляхів і обґрунтування системного підходу формування 

земель комунальної власності як пріоритетного підходу; [6] – визначення 
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основних завдань, які потребують вирішення, під час використання космічних 

знімків для земель формування державної і комунальної власності; [7] – 

обґрунтування можливості використання космічних знімків під час формування 

земель державної і комунальної власності; [10] – обґрунтування критеріїв і 

обробка результатів експертного оцінювання системного шляху формування 

земель комунальної власності. 

Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень 

пройшли апробацію і отримали позитивну оцінку на таких вітчизняних і 

міжнародних науково-практичних конференціях: 

- «Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива 

інформаційного суспільства» (Харківський національний аграрний університет 

імені В. В. Докучаєва, м. Харків, 2007 р.);  

- «Геоінформаційні технології в землеустрій, геодезії і гірничій справі» 

(Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, 2008 р.);  

- «Геодезія, архітектура і будівництво 2009» (GAC-2009) (Національний 

університет «Львівська політехніка», м. Львів, 2009 р.);  

- «Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених» 

(Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, 2012 р., 2014 р.);  

-  «Концептуальні засади трансформації земельних відносин в Україні» 

(Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ, 2012 р.);  

-  «Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку 

територій» (Харківський національний аграрний університет ім. 

В.В. Докучаєва, м. Харків, 2013 р.);  

-  «Сучасні проблеми землеустрою, земельного кадастру, охорони 

земельних ресурсів» (Далекосхідний державний аграрний університет, 

м. Благовєщенськ, 2013 р.). 

Публікації. Основні результати і висновки дисертації опубліковані 

у 12 друкованих працях, з яких 4 – у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

міжнародному рецензованому журналі та 7 – у матеріалах і тезах конференцій. 

Вісім робіт опубліковано без співавторів. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 153 сторінки, в тому числі 36 рисунків, 

18 таблиць, список використаних джерел з 147 найменувань на 17 сторінках, 

1 додаток. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання 

дослідження, визначено об’єкт, предмет, методи дослідження, розкрито 

наукову новизну і практичне значення отриманих результатів. 
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У першому розділі «Сучасні тенденції і проблеми використання даних 

аерокосмічного знімання для вирішення задач землеустрою» 

систематизовано вітчизняний і закордонний досвід застосування різних видів 

топографічних даних під час вирішення основних задач землеустрою. 

Засвідчено, що під час розробки землевпорядної документації, графічна 

частина може бути в масштабах від 1:500 до 1:25000 залежно від виду 

документації, місця розташування і площі території. Найчастіше на етапі 

виконання проектних робіт використовуються картографічні матеріали 

масштабів 1:2000 і 1:5000. Проте майже 70% топографічних карт всіх 

масштабів на територію України були створені ще в 70-80-х роках минулого 

століття і не відповідають реальній ситуації. 

Оновлення картографічних матеріалів традиційними геодезичними 

методами вимагає значних часових та фінансових витрат, для зменшення яких 

використовують аерокосмічні знімки.  

Аерознімки з цифрових камер, встановлених на безпілотних літальних 

апаратах (БПЛА), на сучасному етапі використовуються недостатньо. Це 

пов’язано з невисокою точністю зображення (наявність змазування), 

необхідністю проведення складної фотограмметричної обробки (великі кути 

нахилу), підвищеною аварійністю (ризик втрати апарату і устаткування). 

Аерозйомка з літаків за техніко-економічними і поліфункціональними 

характеристиками є найбільш ефективним методом створення (оновлення) 

базових картографічних матеріалів в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, але він 

вимагає значних матеріальних витрат. 

Космічні знімки високої просторової розподільної здатності успішно 

використовуються для оновлення карт до масштабу 1:5000 та дрібнішими, а 

також вирішення відповідних землевпорядних завдань. При цьому виконується 

додаткова геометрична корекція зображення із застосуванням цифрової моделі 

місцевості і фотограмметричного програмного забезпечення, яка потребує 

витрат, що порівняні з вартістю вихідного космічного зображення. Розробка 

технології ортотрансформування космічних знімків без використання 

фотограмметричного програмного забезпечення і з непрямим урахуванням 

ЦМР для вирішення задач землеустрою (визначення орієнтовних меж та площ 

земель держаної і комунальної власності, меж обмежень та обтяжень) – є 

актуальним завданням. 

У другому розділі «Метод геометричної корекції космічних даних з 

непрямим урахуванням рельєфу місцевості» проведено аналіз існуючих 

даних дистанційного зондування Землі, рівнів попередньої обробки космічних 

знімків високої просторової розподільної здатності, похибок космічних знімків 

і методів поліпшення їх геометричних характеристик. 

Космічні знімки будь-якого рівня попередньої обробки мають похибки, 
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які можуть досягати 50 м. Дослідження характеру похибок космічних знімків 

виконано на прикладі чотирьох космічних знімків міст з супутника QuickBird з 

просторовим розрізненням 0,6 м попереднього рівня обробки Standard2A і 

ORStandard2A шляхом порівняння з картами і планами масштабів 1:2000 і 

1:5000. При цьому на характерних точках вимірювались лінійні відхилення. 

Виміряно від 744 до 6295 точок на знімок. Максимальне значення лінійного 

відхилення становило 40,7 м, а середньоквадратичне коливається від 2,8 м до 

16,1 м. 

У роботі проведено аналіз моделей геометричної корекції аерокосмічних 

знімків, які дозволяють зменшити похибки знімків, викликані ЦМР:  

- строга модель – базується на комплексній математичній моделі і 

використовує геометрію сенсора (точність – 1-2 м);  

- апроксимуюча модель строгої моделі – базується на використанні 

коефіцієнтів раціонального полінома (RPC) (точність – 2-3 м); 

- параметричні, універсальні моделі (паралельно-перспективна модель, 

афінне перетворення, поліноміальні моделі) – базуються на загальних і 

наближених припущеннях про спосіб виконання зйомки, а значення параметрів 

обчислюються по опорних точках (точність – 3-15 м). 

Точність орторектифікованих космічних знімків, крім геометричної 

моделі трансформування, кількості і топології опорних точок, також 

прямопропорційно залежить від точності ЦМР. Для зменшення витрат на 

створення ЦМР окремої ділянки використовують глобальні ЦМР, частина з 

яких доступні в мережі Інтернет, але вони мають значні похибки визначення 

висот (5-30 м). 

Для визначення можливої точності орторектифікації виконана 

орторектифікація космічного знімка попереднього рівня обробки ORStandard2A 

у програмному продукті ENVI 4.8 (ліцензія надавалася фірмою Pixel Solution) з 

використанням коефіцієнтів раціонального полінома і чотирьох безкоштовних 

глобальних ЦМР (табл. 1). Оцінка точності орторектифікаціі проводилася на 

контрольних точках. Як еталон взято топографічні плани масштабу 1:2000. Для 

суміщення космічного знімку і топографічних планів (перехід із системи 

координат космічного знімка (проекція UTM, еліпсоїд WGS84) в систему 

координат топографічних планів масштабу 1:2000 (місцева система координат)) 

проведено трансформування знімку афінним перетворенням за 8 опорними 

точками. Проведений експеримент (табл. 1) підтвердив недостатню точність 

орторектифікації з використанням безкоштовних глобальних ЦМР.  

Розроблено метод, який дозволяє зменшити вплив похибок ЦМР і 

забезпечити зручне застосування отриманого зображення спільно з існуючими 

топографічними і кадастровими планами. Процес орторектифікації космічного 

знімку запропонованим методом можна розділити на кілька етапів: 
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б1 

рельєф 

місцевості 

промінь  

сканування 

лінія нульових 

спотворень 

ректифіковане 

зображення 

космічний знімок, 

приведений до необхідної 

системи координат 

а б 

а 
б 

а1 

vm 

vh 

v 

в1 

космічний знімок, 

приведений до 

картографічної проекції 

б1 
vh а1 

1) афінне трансформування космічного знімку з метою топографічної 

прив’язки в систему координат кадастрових і топографічних планів і карт;  

2) вимірювання (обчислення) лінійних відхилень знімку від 

топографічних даних по осях координат на характерних контрольних точках;  

3) орторектифікація космічного знімку інтерполяцією лінійних 

відхилень. 

Таблиця 1 

Точність орторектифікації космічного знімку під час використанні 

відкритих глобальних ЦМР 

Назва глобальної ЦМР 

Точність 

трансформування, м 
Кількість 

контроль

них точок 

Точність 

орторектифікації, м 

середньо-

квадратич. 

максим. середньо-

квадратич. 

максим. 

GMTED2010 (7.5") 3,25 6,50 3211 2,85 16,33 

GTOPO30 3,31 6,99 2538 3,22 14,81 

ASTER GDEM2 3,03 6,52 2912 3,06 14,72 

SRTM C-band 3,19 6,56 2654 2,96 14,35 

 

Запропонований метод орторектифікації прямо не враховує рельєф 

місцевості, тому розглянемо його принципову геометричну схему (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципова схема геометричній корекції космічного знімку з непрямим 

урахуванням рельєфу 
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Зробимо ряд спрощень:  

- космічний знімок є ректифікованим зображенням; 

- промені сканування космічного знімку паралельні. 

З огляду на те, що космічний знімок не є ортогональною проекцією 

місцевості, на відміну від кадастрових даних, тоді точка місцевості буде 

відображатися в положенні а замість положення б. Завданням орторектифікації 

космічного знімку з урахуванням ЦМР є знаходження зміщень (вектор vh) за 

перевищенням точки місцевості над постійною висотою ректифікації (H) і 

відновленому променю сканування. Під час виконання орторектифікації 

космічного знімку без прямого урахування рельєфу місцевості виміряні 

(обчислені) лінійні відхилення (вектор v), що складаються зі зміщення точки 

через рельєф (вектор vh) і зміщення, викликаного помилкою трансформування 

космічного знімка в систему координат картографічного матеріалу (вектор vm), 

та є адитивною лінійною функцією, знаходження проміжних значень якої 

можливо інтерполяцією. 

Орторектифікація космічного знімку з непрямим урахуванням ЦМР 

виконується способом зворотного трансформування. Напрямок лінійних 

відхилень (вектор v) змінюється на протилежний, а самі вектори розкладаються 

на зміщення за координатними осями. У новому зображенні для кожного 

пікселя розраховуються координати пікселя, яскравість якого присвоюється з 

урахуванням інтерполяції найближчих зміщень. 

Апробовано інтерполяцію методом зворотних відстаней, афінним 

перетворенням, поліномами 2 і 3 ступеня і методом колокації. Як пріоритетний 

спосіб інтерполяції обрано метод колокації, бо під час його використання 

відсутні відхилення на вимірюваних (обчислюваних) точках. Інтерполяція 

здійснюється методом ковзного вікна. Апертура вікна R є змінною і залежить 

від кількості виміряних лінійних відхилень, які потрапили у вікно. 

За відхиленнями, які потрапили у вікно, формуються матриці: 

 

 

 

(1) 

 

 

 

де: dxi , dyi – обчислені інтерполяційні значення відхилень за 

координатними осями характерних точок, які потрапили у ковзне вікно (i=1...n); 

dx0, dy0 – середнє значення з найближчих відхилень за 

координатними осями; 

K(ρ) – коваріаційна функція між відхиленнями космічного знімку та 
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відстанями між ними; 

ρij – відстань між точками i та j; 

n – кількість відхилень. 

Обчислені інтерполяційні значення відхилень за координатними осями 

точки визначаються за формулою: 

 

 

(2) 

 

Однією з основних задач під час використання методу колокації є вибір 

виду оптимальної коваріаційної функції. Досліджувалися лінійна, 

експоненціальна і параболічна функція (рис. 2, а).  

 

    
а) вид коваріаційної функції 

  
  

б) результати екстраполяції з використанням різних коваріаційних функцій 

    
в) результати інтерполяції з використанням різних коваріаційних функцій 

Рис. 2. Дослідження виду коваріаційної функції між лінійними відхиленнями 

космічного знімку та відстанями між ними 

Як тестова поверхня обрано довільну поверхню (уявімо виміряні лінійні 

відхилення у вигляді поверхні), побудовану за 38 опорними точками на 

квадраті 300 м на 300 м. Досліджувана поверхня розбивалася на сітку квадратів 

зі стороною 10 м. Для інтерполяції використано 961 точку (квадрат 300 м х 
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300 м) (рис. 2, в), а для ектраполяціі – 2601 точку (квадрат 500 м х 500 м) 

(рис. 2, б). Найкращий екстраполяційний результат дала лінійна коваріаційна 

функція, під час її використанні немає значних спотворень результатів. 

Результати інтерполяції з використанням різних коваріаційних функцій є 

практично однаковими, розбіжність між отриманими результатами в 

середньому складає від 3% до 12% (рис. 2, в). Тому, як оптимальну 

коваріаційну функцію обрано лінійну функцію. 

Вибір параметрів лінійної коваріаційної функції виконано ітераційним 

шляхом методом підбору і з використанням автокореляції відхилень за 

координатними осями і відстані, яка розрахована за допомогою коефіцієнтів 

кореляції Пірсона (рис. 3). Апроксимацію позитивних коефіцієнтів кореляції 

здійснено побудовою лінії регресії (рис. 3). 
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Рис. 3. Побудова кореляційної функції між лінійними відхиленнями космічного 

знімку та відстанями між ними 

Для різних космічних знімків підібрано лінійні функції з різними 

параметрами (табл. 2). 

Таблиця 2 

Середньоквадратичні похибки різниць обчислених і виміряних лінійних 

відхилень 

Космічний 

знімок 

міста 

Відстань 

(ρ), м 

Середньоквад-

ратична 

похибка, м 

Космічний 

знімок 

міста 

Відстань 

(ρ), м 

Середньоквад-

ратична 

похибка, м 

A 300 1,801 B 300 2,847 

600 1,803 600 2,227 

1000 1,799 1000 1,770 

2500 1,798 2000 1,778 

автокор. 1,824 автокор. 1,258 

C 300 6,566 D 300 1,393 

600 6,037 600 1,355 

1000 4,593 1000 1,354 

1800 4,593 1800 1,354 

2000 4,594 3400 1,354 

автокор. 4,717 автокор. 1,245 

ρ, м ρ, м 

К К 
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Порівняння функцій проведено за похибками – різницями обчислених 

(проінтерпольованих) і виміряних лінійних відхилень на характерних точках.  

За результатами таблиці 2 зроблено висновок, що існує відстань (близько 

1000 м), при збільшенні якої поліпшення результатів не відбувається, тому 

можна використовувати коваріаційну функцію обчислену або підібрану за 

досвідом. 

У третьому розділі «Основи формування земель державної і 

комунальної власності з використанням космічних знімків» запропоновано 

загальний підхід формування земель державної та комунальної власності за 

матеріалами аерокосмічної зйомки. 

Концептуально формування земель і земельних ділянок державної і 

комунальної власності на сучасному етапі можливо здійснити двома шляхами: 

1. Спорадичний шлях – формування земель та земельних ділянок при 

необхідності, знаходженні власника або коштів відповідно до розробки 

проектів землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

проект землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення) або іншої землевпорядної 

документації (матеріалів інвентаризації земель або окремих об’єктів). 

2. Системний шлях – формування земель та земельних ділянок 

державної і комунальної власності на певну дату відповідно до розробки 

проекту землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів або 

проведення інвентаризації земель населеного пункту (його окремої частини). 

Пріоритетним шляхом є системний шлях, бо він отримав більшу 

інтегральну оцінку при експертному оцінюванні на основі методу прийняття 

рішень.  

Розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування території 

населеного пункту з одночасною розробкою містобудівної документації на базі 

аерокосмічного знімання та геоінформаційних систем є найкращим у межах 

населеного пункту, що дозволяє суттєво скоротити часові і фінансові витрати.  

На підставі методу аналізу ієрархій оптимальний набір вихідних даних 

для розробки проектів впорядкування території населеного пункту включає в 

себе: 

 

оптимальний набір вихідних даних = землевпорядні дані ˄             (3) 

містобудівні дані ˄ картографічні дані 

 

де: землевпорядні дані = проекти по встановленню меж земельної 

ділянки ˄ проекти по встановленню зон обмежень ˄ форми кадастрової 

статистичної звітності ˄ (матеріали інвентаризації земель ˅ плани земельно-
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господарського устрою населених пунктів ˅ робочі проекти землеустрою); 

містобудівні дані = (генеральний план.план існуючого використання 

території ˅ генеральний план.генеральний план (основне креслення)) ˄ 

генеральний план.схема існуючих планувальних обмежень) ˅ план зонування 

території ˅ детальний план території; 

картографічні дані = карти і плани ˄ ортофотоплани ˄дані 

дистанційного зондування Землі. 

 

Для попередньої оцінки долі земель державної і комунальної власності 

доцільно використовувати форми статистичної звітності кількісного обліку 

земель 2-зем та 6-зем, які дозволяють оцінити земельні ресурси населеного 

пункту. На підставі наведених форм державна власність становить від 2 до 20 % 

земель населеного пункту, а комунальна – від 25 до 50 %. 

Для візуалізації даних статистичної звітності кількісного обліку земель 

запропоновано для кожного рядка форми статистичної звітності визначити 

території відповідної категорії на космічному знімку і розрахувати їх площі. 

Визначення територій стало можливим внаслідок візуального дешифрування 

знімка за кольором і текстурою. При формуванні територій запропоновано 

3 групи по складності віднесення до відповідної категорії земель: 1 група – 

однозначне віднесення; 2 група – умовне віднесення (включає в себе кілька 

категорій чи неоднозначне віднесення до відповідної категорії); 3 група – 

неможливе віднесення. Сформовані території в межах населеного пункту 

розташовані фрагментарно (рис. 4).  

 

 

 

Рис. 4. Розподіл сформованих територій в межах населеного пункту 

- території1 групи; 

- території 2 групи; 

- території 3 групи; 

- межа населеного пункту. 

Умовні позначки: 
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Експеримент проведено на прикладі трьох населених пунктів, розрахунок 

площ наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Площі сформованих територій за групами і населеними пунктами 

Категорія земель за формою 6-зем 

 

Населений 

пункт А 

Населений 

пункт B 

Населений 

пункт C 

Площа Площа Площа 

га % га % га % 

1 група 

Залізничний транспорт 85,22 1,29 218,10 11,37 20,10 0,39 

Ліси та інші лісовкриті території 249,47 3,78 115,27 6,00 101,23 1,99 

Сільськогосподарські угіддя 438,49 6,65 99,48 5,18 587,52 11,52 

Під житлової одно- і двох 

поверховою забудовою 
870,99 13,20 465,33 24,25 963,36 18,89 

Під житловою забудовою з трьома 

і більше поверхами 
311,91 4,73 121,89 6,35 161,79 3,17 

Кладовища 29,38 0,45 6,06 0,32 21,09 0,41 

Всього група 1 1985,46 30,10 1026,13 53,47 1855,09 36,37 

2 група 

Землі для водозабезпечення та 

очищення стічних вод + внутрішні 

води 

124,86 1,89 5,31 0,28 19,35 0,38 

Землі промисловості + землі 

комерційного та іншого 

використання + землі для 

виробництва та розподілу 

електроенергії 

688,21 10,43 108,64 5,66 238,62 4,68 

Землі під дорогами + землі вулиць, 

набережних, площ 
620,67 9,41 187,15 9,75 387,53 7,60 

Всього група 2 1433,74 21,73 301,10 15,69 645,59 12,66 

Всього група 1+2 3419,20 51,83 1327,23 69,16 2500,68 49,03 

 

Таким чином, визначено, що майже 50% земель не можна ідентифікувати 

на космічному знімку, тому потрібно уточнювати результати за рахунок 

використання інших додаткових даних (існуючого картографічного матеріалу, 

даних кадастрових зйомок, результатів інвентаризації та інших). Отримана 

візуальна і цифрова інформація дозволяє реалізувати попередній етап 

формування земель державної та комунальної власності і є інформаційною 

базою для розрахунку обсягів, витрат та порядку робіт при розробці проекту 

землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації виконано рішення актуальної науково-прикладної задачі 

щодо розробки технології використання космічних знімків для вирішення 

землевпорядних задач на прикладі розробки проекту впорядкування території 
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населеного пункту, яка полягає у використанні аерокосмічних даних високої 

просторової здатності з геометричною корекцією знімків з непрямим 

урахуванням рельєфу і дешифруванні цих знімків, що забезпечує скорочення 

витрат на розробку проектів і підвищення надійності прийнятих рішень за 

рахунок використання актуальної картографічної інформації. 

Основні наукові і практичні результати дисертаційної роботи полягають у 

наступному: 

1. У результаті аналізу завдань землеустрою виявлені основні з них – 

встановлення меж власників і власників земель, обмежень і обтяжень, 

впорядкування територій різних територій з метою створення умов сталого 

землекористування, отримання інформації про кількість та якість земель, які 

ефективно вирішуються при застосуванні аерокосмічних даних. 

2. Встановлено перспективний напрям отримання актуальних 

картографічних матеріалів для цілей землевпорядкування, який включає в себе 

використання на етапі проектування землевпорядної документації даних 

кадастрових зйомок, існуючих топографічних карт і планів, даних 

дистанційного зондування Землі, а саме, космічних знімків високої просторової 

здатності. 

3. Проведений аналіз підходів застосування аерокосмічних даних для 

вирішення завдань землеустрою дозволив виявити той факт, що для отримання 

ортофотоплану масштабу 1:5000 за космічними знімками застосовували 

додаткову геометричну корекцію з використанням трудомістких цифрових 

моделей місцевості та спеціального програмного забезпечення. 

4. Для об’єднання існуючих картографічних матеріалів і космічних 

знімків для вирішення завдань землеустрою запропоновано економічний метод 

трансформування космічного знімка, заснований на інтерполяції відхилень 

(зміщень) космічного знімка від картографічних даних. Представлений метод 

має наступні характеристики: 

 непряме врахування рельєфу місцевості; 

 для інтерполяції відхилень обґрунтовано метод колокації, який 

коректно враховує недоліки космічного зображення і не призводить до грубих 

локальних спотворень ортозображення; 

 експериментально доведено оптимальність лінійного виду 

коваріаційної функції, що застосовується для інтерполяції, а також метод 

визначення її параметрів на основі кореляції лінійних відхилень зображення і 

відстані між ними; 

 точність запропонованого методу відповідає плану масштабу 1:5000. 

5. Досліджено загальний підхід щодо розробки проектів впорядкування 

території населеного пункту, який розподіляється на три основні етапи: 

підготовчі роботи, обґрунтування проектних рішень і винесення в натуру 
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земельних ділянок. В основу підготовчих робіт покладено принципи 

використання сучасних технологій – геоінформаційних систем і даних 

дистанційного зондування Землі. 

6. На підставі методу аналізу ієрархій запропоновано оптимальний набір 

вихідних даних для розробки проектів впорядкування території населеного 

пункту, який включає в себе землевпорядні, містобудівні та картографічні дані. 

7. На підставі форм статистичної звітності кількісного обліку земель 

населеного пункту встановлено, що частка земель державної власності варіює 

від 2 до 20 % земель населеного пункту, а комунальної – від 25 до 50 %. 

8. Доведено, що сумісне застосування даних статистичної кадастрової 

звітності та космічних знімків високої просторової здатності дозволяє: 

 зробити наявну інформацію більш наочною. В середньому 50% земель 

населеного пункту можна ідентифікувати по космічному знімку, для уточнення 

решти 50% потрібні додаткові дані (картографічні, містобудівні, землевпорядні 

та інші); 

 використовувати отриману візуальну інформацію при розробці 

комплексного підходу ефективного і раціонального використання земельних 

ресурсів населеного пункту, при визначенні обсягів, витрат і порядку робіт для 

розробки проекту впорядкування території населеного пункту, та 

спрогнозувати частку земель державної та комунальної власності населеного 

пункту. 
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АНОТАЦІЯ 

ПІЛІЧЕВА М. О. Методи використання даних аерокосмічного 

знімання в задачах землеустрою. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель. Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 

2016. 

Дисертація присвячена вдосконаленню методів використання 

аерокосмічних знімків високої розподільної здатності для вирішення задач 

землеустрою. 

Узагальнено існуючі методи застосування різних видів топографічних 

даних при вирішенні задач землеустрою. У роботі розроблено метод об’єднання 

аерокосмічних даних і існуючих картографічних матеріалів, заснований на 

інтерполяції відхилень (зміщень) космічного знімка від картографічних даних, 

який включає в себе геометричну корекцію аерокосмічних даних з непрямим 

урахуванням рельєфу місцевості. Обґрунтовано лінійний вид коваріаційної 

функції, що застосовується для інтерполяції виміряних лінійних відхилень 

космічного знімка від картографічних даних методом колокації. Запропоновано 

визначати параметри коваріаційної функції на підставі кореляції лінійних 

відхилень і відстані. Проаналізовано можливі шляхи вирішення задачі 

землеустрою щодо формування земель і земельних ділянок державної і 

комунальної власності. Обґрунтовано системний підхід формування земель і 

земельних ділянок державної і комунальної власності. Удосконалено метод 

розробки проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного 

пункту, в основу якого покладено на етапі проектування принцип сумісного 

використання аерокосмічних знімків і даних статистичної кадастрової звітності. 

Спрогнозовано частку земель державної і комунальної власності населеного 

пункту. 

Ключові слова: аерокосмічне знімання, задачі землеустрою, державна та 

комунальна форма власності, землі, проект землеустрою щодо впорядкування 

території населеного пункту, дані статистичної звітності кількісного обліку 

земель. 

 

АННОТАЦИЯ 

ПИЛИЧЕВА М. О. Методы использования данных аэрокосмической 

съемки в задачах землеустройства. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.24.04 – Кадастр и мониторинг земель. Харьковский 

национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, 

Харьков, 2016. 
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Диссертация посвящена совершенствованию методов применения 

аэрокосмических снимков высокого разрешения для решения задач 

землеустройства. 

Определены особенности подходов применения различных видов 

топографических данных при решении задач землеустройства. Рассмотрены 

существующие методы использования аэрокосмических данных в 

землеустройстве и кадастре. Проанализированы факторы снижения 

эффективности использования аерокосмических снимков высокого 

пространственного разрешения. 

Разработан метод геометрической коррекции аэрокосмических данных, 

основанный на интерполяции методом коллокации отклонений (смещений) 

аэрокосмического снимка от картографических материалов без прямого учета 

рельефа местности. Изложены теоретические основы, математический аппарат 

и принципиальная геометрическая схема разработанного метода. Обоснован 

линейный вид ковариационной функции, применяемой для интерполяции 

методом коллокации, параметры которой определяются на основании 

корреляции линейных отклонений и расстояния или методом подбора. 

Апробация метод геометрической коррекции аэрокосмических данных без 

прямого учета рельефа выполнена на двух математических моделях и на 

четырех космических снимках высокого пространственного разрешения. 

Рассмотрены подходы решения задачи землеустройства по 

формированию земель и земельных участков государственной и коммунальной 

собственности. Проанализированы особенности, выявлены достоинства и 

недостатки системного и спорадического подходов. Усовершенствован 

системный подход формирования земель и земельных участков 

государственной и коммунальной собственности, который предусматривает 

использование аэрокосмических данных при разработке землеустроительной 

документации (за пределами населенного пункта – проекта землеустройства по 

отводу земельного участка или проекта землеустройства по организации и 

установлению границ территорий природно-заповедного фонда и другого 

природоохранного назначения, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения, или технической документации по инвентаризации 

земель; в пределах населенного пункта – проекта землеустройства по 

упорядочению территорий населенного пункта или технической документации 

по инвентаризации земель). 

Предложены основы разработки проекта землеустройства по 

упорядочиванию территории населенного пункта, при которых на этапе 

проектных работ совместно используются аэрокосмические снимки и данные 

статистической кадастровой отчетности. Разработан подход к визуализации 

данных статистической отчетности количественного учета земель. 
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Спрогнозировано долю земель государственной и коммунальной собственности 

населенного пункта. 

Ключевые слова: аэрокосмические съемки, задачи землеустройства, 

государственная и коммунальная форма собственности, земли, проект 

землеустройства по упорядочиванию территории населенного пункта, данные 

статистической отчетности количественного учета земель. 

 

ABSTRACT 

PILICHEVA M. O. Methods of Using of Aerospace Survey Data in Land 

Management Tasks. – Manuscript. 

The thesis for a degree of the candidate of technical science, speciality 

05.24.04 – Cadastre and land monitoring. – O. M. Beketov National University of 

Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2016. 

The thesis is devoted the improvement of methods of application of aerospace 

high-resolution imagery for the decision of land management problems. 

The using of different types of topographic data for solving land management 

problems is analyzed. The methods of using of aerospace data in land management 

and cadastre are considered. The method of association of aerospace data and existing 

cartographic materials is based on the interpolation deviation (displacement) satellite 

image of the map data, which includes geometric correction aerospace data with 

indirect view of the terrain. Substantiated linear form of the covariance function is 

used for the interpolation of the measured linear space image deviation from the map 

data by collocation. It is proposed to define the parameters of covariance function on 

the basis of correlation of linear deviations and distances. The formation ways of 

state and municipal property are considered. A system approach to solving the 

problem of land management on the formation of state and municipal property is 

proposed. Development of land management project of territory regulation of locality 

is based on the principle of using aerospace data high spatial resolution, combined 

with the existing map data. An approach to the visualization of data of statistical 

reports of quantitative account of lands is offered. The part of state and municipal 

property of locality is predicted. 

Keywords: aerospace surveying, problems of land management, state and 

municipal property, land, land management project of territory regulation of locality, 

statistical reports of quantitative account of lands. 
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