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де множник Лагранжа взятий для досягнення граничної умови

IKz J W m.
Розглянута схема не залежить від фізичних умов формування 

зображення, є узагальнюючою і може застосовуватись до аналізу будь- 
яких електронно-мікроскопічних зображень трансмісійної, 
просвічуючої, скануючої та атомно-силової мікроскопії.
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МЕТОДИ ЗБОРУ ТА ОПРАЦЮВАННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ, її ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ 

УКЛАДАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ (ТЕМАТИЧНИХ)
КАРТ

Обгрунтовано необхідність розробки програми для створення 
сільськогосподарської карти.

Програмою сільськогосподарської карти прийнято вважати 
документ, що встановлює тип і призначення карти, її математичну 
основу, зміст, принципи генералізації, умовні знаки, джерела, 
інформацію, необхідну для укладання карти, технології її 
використання, технологію створення. Програма карти має бути 
написана у вигляді вказівок виконавцю, який буде укладати дану 
карту. Тому основна вимога до програми -  повнота і конкретність усіх 
її положень та настанов при максимально стислому і чіткому та



зрозумілому їхньому викладі [1]. До програми карти входять такі 
розділи:

• призначення карти;
• комплексна фізико-географічна і соціально-економічна 

характеристика території адміністративного району і сільської ради, на 
яку укладається карта;

• картографічні та інші джерела, які будуть використовуватися 
при укладанні карти;

• математична основа;
• географічна основа;
• технологія виготовлення карти [1-8].
У результаті земельно-аграрних трансформацій відбуваються 

значні зміни у землекористуваннях (зміни форм власності на землю, 
кількість землевласників та землекористувачів, конфігурації 
господарства та ін.). Незважаючи на це, останні два десятиліття не 
приділялося належної уваги створенню (оновленню) 
сільськогосподарських карт. Як наслідок, нинішні керівники 
новостворених аграрних підприємств «ринкового типу» 
використовують картографічну інформацію, що має різноманітні 
відхилення у площах сільськогосподарських угідь, недостовірно 
відображає їх облікові параметри, не містить даних з обмежень та 
обтяжень у використані земельних ділянок тощо. Все це є 
передумовою невірних розрахунків орендної плати, даних 
урожайності, затрат на виробництво сільськогосподарської продукції.

При створенні авторського оригіналу сільськогосподарської 
(тематичної) карти, актуалізації її змісту в якості додаткових 
картографічних джерел всебічно застосовують наявні інтернет- 
ресурси (Google Earth, Google Maps, Yahoo!, VirtualEarth, Яндекс, 
карти та ін. web-сайти). Широко використовуються для оновлення 
змісту карт також матеріали аерофотознімання [2]. Для цієї мети 
можуть використовуватися ортофотоплани та ортофотокарти, створені 
при реалізації Проекту Світового банку «Видача державних актів на 
право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи 
кадастру» (2004-2012рр.). На основі створених ортофотопланів та 
ортофотокарт укладено індексні кадастрові карти. При 
картографуванні територій сільських рад доцільно використовувати 
космічні знімки з роздільною здатністю 10 м на піксель (чорно-білі) та 
кольорові з роздільною здатністю 14, 25 м на піксель. Сучасні космічні 
знімки -  це, як правило, цифрові багатозональні знімки. їх
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дешифрування дозволяє виділи 
момент зйомки.

Таким чином, використанню 
актуалізувати картографічну інфор 
сільськогосподарської (тематично 
планово-картографічний матеріа. 
економічні та агротехнічні умови і 
для науково-обґрунтованого ве 
розробки проекту ЄКОЛОГО-eKOHO.V 

впорядкування угідь.
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дешифрування дозволяє виділити різні елементи місцевості на 
момент зйомки.

Таким чином, використання космічних знімків дозволяє 
актуалізувати картографічну інформацію, оновлювати зміст створеної 
сільськогосподарської (тематичної) карти. У свою чергу, якісний 
планово-картографічний матеріал, який відображає природно- 
економічні та агротехнічні умови господарства, слугуватиме основою 
для науково-обґрунтованого ведення сільського господарства, 
розробки проекту еколого-економічного обґрунтування сівозмін та 
впорядкування угідь.
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