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Прийняття рішень про розповсюдженім техногенного явища на дослідному 

полігоні приймалось на даному етапі дослідження методики оператором за 
результатами порівняння значень площ дослідних ділянок, отриманих з інтервалом 
в один календарний рік. Згідно отриманих традиційними методами і по 
запропонованій методиці результатів, розповсюдження техногенних явищ за 
поточний період не виявлено. Але зміна форм деяких контурів при практично 
незмінній їх площі свідчить про активність процесу, що дає можливість 
стверджувати про необхідність подальшого спостереження за станом тестового 
полігону.

Результати дослідної експлуатації дозволяють виявити і усунути деякі недоліки 
в роботі по запропонованій методиці, а саме, рішення про розвиток процесу 
приймається автоматично, а оператор лише контролює форму контурів на ділянках 
при змінні їх площ. Крім того, вироблені рекомендації про удосконалення 
методики, що полягає в розширенні її функцій за рахунок визначення змін рельєфу 
під впливом техногенного процесу, прогнозування його розвитку; а удосконалення 
програмного забезпечення і використання технічних засобів з кращими 
показниками дозволить підвищити точність і надійність результатів досліджень 
при зниженні затрат часу.

РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ  
ЯВИЩ  ІІА СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

Л. Акулова, М . Процик
Державний університет "Львівська політехніка"

Створення системи автоматизованого дослідження і моніторінгу обліку 
земельних ресурсів з врахуванням техногенних явищ  вимагає попереднього 
аналізу факторів, які приводять до зміни рельєфу земної поверхні, з метою 
побудови моделі, що відображає динаміку таких змін.

Дослідження виконані для ділянок місцевості з явно вираженними 
явищами поверхневої ерозії, під впливом природніх факторів, що ведуть до 
зміни рельєфу. Вплив на цей процес лю дської діяльності на даному етапі 
досліджень не враховано і вимагає додаткових досліджень.

В якості вихідної інформації використані дані дистанційного зондування, 
а саме, аерокосмічне зображення місцевості. Процес порівняння (ідентифікації) 
двох чи більше зображень розглянуто як статистична задача розпізнання 
образів при наявності випадкових шумів і спотворень. П ри створенні моделі 
були прийняті обмеження і припущення загальноприйняті при формалізації



аналізу випадкових процесів з врахуванням специфіки відображення земної 
поверхні, отримання та обробки зображень.

Відомо, що при рішенні таких задач застосовуються методи 
кореляційного і регресійного аналізу. П ри використанні кореляційного методу 
за величиною коефіцієнта кореляції судять про ідентичність зображення і 
змінах на даній ділянці місцевості. Незважаючи на простоту методу 
кореляційного аналізу його застосування обмежується наявністю формальної 
кореляції і використання методу моментів для отримання оцінок величин, які

Примінення регресійного методу дозволило значно підвищити надійність 
і точність результатів досліджень. Для простоти була використана лінійна 
модель зв’язку між еталонним (попереднім) і одним з текучих зображень, яка 
описується функціями оптичних густин F e(x ,y )  і F m (x ,y )  відповідно для 
ортогональної матриці координат х і у розміром N  х М. Д ана модель може 
бути представлена у вигляді

Рг(х,у) = А + Bfe(x,y), (1)
де А і В  - теоретичні коефіцієнти регресії.
При роботі з реальними даними використані оцінки даних теоретичних 

величин. В практичному плані, для випадку коли інформації про сумісний 
розподіл імовірностей є недостатньо, регресія знаходиться наближено методом 
найменших квадратів при мінімізації математичного очікування Е[Рг(х,у) - А  - 
BFe(x,y)P.

Тоді, з врахуванням вище прийнятої гіпотези лінійна регресійна модель 
набуде вигляду

Рт(х,у) = а + b Fe(x,y), (2)
де F m (x ,y ) ,  a \ b  - оцінки теоретичних величин функції оптичної густини 

Fm (x ,y )  та  теоретичних коефіціентов регресії А і В.
Обчислення точкових оцінок параметрів регресійної моделі не є 

складним. Д ля побудови інтервальних оцінок за методом максимальної 
правдоподібності використане, прийняте при формалізації процесу 
ідентифікації, припущення про підпорядкування результатів спостережень 
(функції оптичних густин F e(x ,y );  F m (x ,y ))  нормальному закону розподілу. 
Слід зауважити, що при відхиленні від нормального закону розподілу, оцінка 
результатів при достатньо великих об'ємах виборки задовільняє вимогам 
точності.

Експериментальні дослідження змін рельефу місцевості з використанням 
запропонованої моделі в повній мірі підтвердили можливість її застосування 
для опису зв'язку між зображеннями. Автори вваж аю ть, що аналіз поведінки 
досліджуваного процесу на місцевості за декілька років, за прийнятою 
моделлю дозволить прогнозувати динаміку розвитку процесу та  виробити 
рекомендації по його локалізації.


