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муніципальної ГІС для території модельної ділянки,
якою обрано Дзержинський район м. Харкова.
Розроблений комплекс цифрових картографічних
основ модельної ділянки складається з :
Базової цифрової картографічної моделі;
Тривимірної каркасної моделі рельєфу
території Дзержинського району м.Харків;
Цифрової картографічної моделі типів
місцевостей на території яких були сформовані
природно-антропогенні
ландшафтні
комплекси
Дзержинського району м.Харків;
Цифрової моделі природно-антропогених
ландшафтних комплексів Дзержинського району
міста Харків.
Розглянемо відправні принципи моделювання
компонентів ландшафту на прикладі побудови
цифрової моделі рельєфу. Логічну послідовність
побудови цифрової моделі рельєфу можна описати
алгоритмом:
1) введення вихідної інформації;
2) проведення операцій інтерполяції з три- або
двовимірними функціями;
3) візуалізація цифрової поверхні рельєфу.
В якості вихідної інформації для побудови
цифрової моделі рельєфу використовується масив
даних зі значеннями географічних координат точок
(осі Х,Y) і значення висот у цих точках (вісь Z).
Введення масиву вихідних даних до будь-якої ГІС є
доволі трудомістким процесом, що може бути
реалізований двома способами: шляхом векторизації
растрового зображення карти або шляхом створення
DAT-файлу
рельєфу
на
основі
висотної
топографічної зйомки.
Цифровий простір для моделювання поверхні
являє собою масив комірок для вихідних значень, що
розташовані в вузлах прямокутної регулярної сітки,
дискретність якої визначається в залежності від
потреб задачі, що вирішуються. Програмні пакети
математичного моделювання використовують файл
типу GRD для збереження просторової конфігурації
значень заданих точок статистичної поверхні.
Тож, для побудови поверхні необхідна
нетривіальна процедура переходу від значень в
дискретних точках до поверхні. Цю задачу вирішено
завдяки застосуванню різних типів інтерполяцій
двовимірних функцій. Серед великої кількості
методів інтерполяції відмітимо два найбільш
значущих : метод Крікінга (Kriging) та триангуляція
(Triangulation). Слід зазначити, що вибір методу
інтерполяції даних слід здійснювати в залежності від
якості вихідних даних та цілей. На рис.1
представлено зображення створеної тривимірної
цифрової моделі рельєфу, побудованої за допомого
методу тріангуляції.
Шляхом використання цифрових моделей
рельєфу та в цілому ландшафту, ландшафтноекологічні дослідження отримують можливість
здійснювати ряд статистичних операцій серед яких:
– розрахунок площі ландшафтних комплексів різних
рангів;
– миттєва побудова ландшафтно-геоморфологічних
профілів ;

– моделювання ситуацій змін характеристик
статистичних поверхонь;
– тренд-аналіз поверхонь тематичної інформації.

Рис.1. Тривимірна каркасна модель рельєфу
Дзержинського району м. Харків, змодельована за
допомогою ГІС-пакету Surfer 9.
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СТВОРЕННЯ НА БАЗІ АЕРОФОТОЗЙОМКИ
ГІС-ПРОЕКТУ ПІВНІЧНИХ РАЙОНІВ
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КочановЕ.О.
Харківський національний університет
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Зміна якісного складу відходів на території
України за останнє десятиріччя призвела до
створення
загальнонаціональної
проблеми
накопичення відходів. Домінуючою частиною
відходів став пластик (пластикова пляшка). На жаль,
ситуація з відходами на сьогодення ускладнюється та
набирає обертів. Наявність сміття у незвичному місці
вже не викликає занепокоєння у пересічного
мешканця, тобто це вже стало нормою життя. Як
наслідок,
зростання
обсягу
звалищ
має
експоненціальний вигляд, який можна виразити
простими словами «якщо комусь дозволено, то
дозволено й мені», тобто, якщо хтось почав робить
звалище – воно швидко поширюється та зростає.
Прикладом може бути вивіз сміття в промислових
масштабах у кар’єрі поблизу пгт. Черкаська Лозова
(1,5 км від окружної дороги м. Харкова) та 350м від
окраїни пгт. Ольшани.
Дослідження впливу звалищ на оточуюче
середовище через аналіз місць складування і
поховання відходів виробництва та споживання
визначає території обстежених полігонів як
екологічно небезпечними.
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Мета розробки методичного підходу –
оперативний пошук стихійних звалищ на території за
короткі часові строки, щоб мати можливість
відстежувати появу нових звалищ.
На основі психології людини та технічних
можливостей
розроблено
положення
щодо
оптимізації
пошуку
стихійних
звалищ
у
майбутньому, та створення «електронного паспорту»
звалища до відповідної бази даних. Розташування
стихійних звалищ має випадковий характер, але несе
в собі певні признаки (умови) при яких воно
створюється та поширюється. Проект моніторингу
стихійних звалищ виконувався на протязі декількох
діб в інтересах Державного управління екології й
природних ресурсів в Харківської області.
Також в основу було положено той факт, що
найбільшу питому вагу на звалищі має пластик
(пляшки та пакети) який у видимому спектрі надає
відмітку близьку до майже білого кольору при
загальному домінуванні темного кольору. Тому
з’являється ще одна ознака звалища – контрастність
по відношенню до оточуючого середовища (на
знімках). Саме контрастний білий колір вказує на
розташування звалища (як облаштованого, так й
стихійного).
Висунуті положення було застосовано у
методичному підході щодо виявлення та нанесення
на електронну карту стихійних звалищ. Методичний
підхід
реалізовано на базі електронної карти
території північних районів (М1: 5000). Навколо
кожного населеного пункту за допомогою ГІС пакету
(Mapinfo) побудовано кола, які мали радіус не більше
1 км від межі кожного населеного пункту. Потім за
допомогою пакету аналізу ErdasImage виявлено
місця розташування передбачуваних звалищ.
Електронну карту стихійних звалищ районів
було створено на основі трасировки векторних
об’єктів району (рис.1).

Таким чином, методику виявлення місць
розташування стихійних звалищ було засновано на
декількох принципах:
1) доступності – через наявність мережі шляхів,
під’їзду або підвозу сміття;
2) наближеності до населеного пункту –
відстань не більше 1 км від мешкання;
3) загального кольору звалища, як правило,
аномального для території, де проводилося
обстеження – наближеного до ідеального білого (за
рахунок пластикового сміття).
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ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД АТМОСФЕРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Рычак Н.Л.
Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, Украина
Вопрос об отводе поверхностных вод атмосферного происхождения (дождевые и талые воды) в
связи с участившимися стихийными бедствиями
(ливни, наводнения) в Европе (восток и север
Германии, отдельные территории Чехии, Австрии,
Польши), на Северо-Востоке Китая, в РФ (Амурская
обл., Хабаровский край, г.Благовещенск), в Украине
(Киев, Одесса и др.) сейчас поднимается довольно
часто и требует усиленного внимания и решения,
особенно для урбанизированных территорий.
1. Подход к формированию стока дождевых и
талых вод заключается в нахождении законномерностей, при обобщении статистических данных о
выпадении осадков, а также выяснении метеорологических причин и факторов, способствующих
прогнозировать эту величину. Кроме статистического материала, важную роль играют и расчетные
параметры для поверхностных вод: интенсивность
дождя по слою, интенсивность дождя по объёму,
расчетная продолжительность дождя, расчетный расход дождевых и талых вод, период однократного
переполнения водоотводящей сети [1]. Кроме этого,
в формировании поверхностного стока принимает
участие величина площади стока. Площадь поверх-

Рис. 1. Приклад електронної карти розташування
стихійних звалищ на території Дергачівського
району Харківській області.
було
застосовано,
була
Методика, яку
підтверджено на 100%, лише в одному випадку
звалище було обстежене після того, як його було
знищено місцевими мешканцями.
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