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Обсуждается возможность создания геоинформационной системы управления качеством поверхностного 

стока с сельскохозяйственных территорий. При этом рассмотрена методика создания цифровых моделей рельефа 
с использованием растровых данных.  
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The possibility of creation of the geoinformatical control system by quality of superficial flow comes into question 

from agricultural territories. The method of creation of digital models of relief is thus considered with the use of rasters 
information.  

Keywords: geoinformatical system management by a superficial flow. 
 

Вступ. Проблеми водозабезпечення в Україні стають дедалі гострішими. Однією з го-
ловних причин виснаження природних вод є надзвичайно інтенсивне водокористування, зна-
чне господарське освоєння басейнів водозбору малих річок і, як результат, забруднення по-
верхневих і підземних вод побутовими, сільськогосподарськими і промисловими стоками. 
На гідросферу впливає практично весь спектр антропогенних збурень – через атмосферні 
опади, поверхневий стік, міграцію в підземні води та інші процеси, пов’язані з кругообігом 
води в природі.  

Господарська діяльність призводить до постійного збільшення антропогенного тиску на 
всі компоненти природного середовища і викликає негативні зміни як поверх водозбору, так 
і самих водних об’єктів. Для більшості малих річок відчутним є вплив стічних вод як проми-
слових і сільськогосподарських підприємств, так і підприємств комунального господарства. 

Проблемам очистки побутових і промислових каналізованих стоків останнім часом 
приділяється велика увага. В той же час проблема управління якістю поверхневих стоків із  
сільськогосподарських територій, практично лишається поза увагою вчених.  

Аналіз попередніх досліджень. З урахуванням проблеми забруднення відкритих во-
дойм, доцільно створити такі режими надходження стічних вод до великих, середніх і малих 
річок із поверхні водозбору, які б мінімізували процеси забруднення води як у цих річках, 
так і в підземному середовищі на всій площі водозбору і, зокрема, з сільськогосподарських 
територій. Повноцінний аналіз таких режимів можливий лише на основі застосування геоін-
формаційних систем (ГІС), методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), які разом форму-
ють сучасні технології просторового аналізу (ГІС/ДЗЗ-технології). Для більш повного аналі-
зу гідрологічних і гідрохімічних процесів застосовують методи математичного моделювання 
процесів змішування та самоочищення стічних вод із урахуванням швидкостей стоків, їх 
об’ємів і концентрацій шкідливих речовин у стічних водах [1-4], а також методів оцінки еко-
логічних втрат  [5-7]. 

Оскільки одним з ключових елементів формування поверхневого стоку є рельєф місце-
вості [8], для більш ефективного врахування його особливостей використовують методи ма-
тематичного моделювання [9,10], а при комп’ютерному моделюванні генеруються цифрові 
моделі рельєфу (ЦМР) [11,12]. Як правило, для цього використовують відповідні інструмен-
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ти комп’ютерної обробки масивів різноманітних даних, що якомога більш повно характери-
зують територію басейну водозбору [13].  

Мета роботи. Головна мета статті полягає в обґрунтуванні структури геоінформацій-
ної системи управління поверхневим стоком в басейнах малих річок з можливістю врахову-
вати вплив сільськогосподарських територій на якість води у відкритих водоймах. 

Матеріал і результати дослідження. Створення геоінформаційної системи басейну 
річки надає можливість поєднувати результати математичного моделювання і просторові 
тематичні дані та представляти результати в зручному і зрозумілому вигляді. Оскільки од-
ним з ключових елементів формування поверхневого стоку є рельєф місцевості, для більш 
ефективного врахування його особливостей при комп’ютерному моделюванні генеруються 
цифрові моделі рельєфу (ЦМР). Як правило, для цього використовують відповідні 
інструменти комп’ютерної обробки масивів різноманітних даних, що якомога більш повно 
характеризують територію басейну водозбору.  Загалом використовують два способи отри-
мання топографічних даних.  

Перший спосіб – застосування методів дистанційного зондування Землі і фотограммет-
рії, де існує велика кількість напрацювань і перевірених методик, тому точність результатів 
досить переконлива. До переваг цього способу відноситься висока інформативність косміч-
них знімків, а також забезпечення достовірності інформації про сучасний стан геологічного 
середовища. Основним недоліком цього способу є поки що відносно висока вартість косміч-
них знімків високої розподільної здатності. 

Другий спосіб, який використовують більшість дослідників, полягає у використанні то-
пографічних карт в якості джерела для створення ЦМР і побудови моделей рельєфу шляхом 
інтерполяції оцифрованих ізоліній з топографічних карт (часом застарілих). Цей підхід також 
не новий, має свої сильні і слабкі сторони. Серед недоліків можна назвати високу трудоміст-
кість і недостатньо задовільну точність моделювання рельєфу. Але незважаючи на ці недолі-
ки можна стверджувати, що оцифровані топографічні матеріали, через відносну дешевизну, 
ще багато років будуть безальтернативними джерелами даних для отримання ЦМР. Варіанти 
створення ЦМР можуть бути згруповані, виходячи з принципів моделювання. Перш за все 
варто згадати моделі, побудовані на основі тріангуляційної моделі Делонеу, тобто представ-
лені у форматі TIN. Перевагою тріангуляційної моделі є то, що в ній немає ніяких перетво-
рень вихідних даних. З однієї сторони, це не дає змоги використовувати такі моделі для де-
тального аналізу, але, з іншої сторони, дослідник завжди знає, що в цій моделі немає ніяких 
привнесених похибок, якими грішать моделі, отримані при використані інших методів інтер-
поляції. ЦМР, що отримані при інтерполяції такими методами, як, наприклад, сплайн чи кри-
гінг, представляють собою неперервну матрицю даних, яка може бути більш детально про-
аналізована. В роботах М. Хатчинсона [14] і Дж. Вуда [15] обговорюються варіанти 
отримання так званих «гідрологічно коректних» моделей рельєфу з використанням растро-
вих даних в якості вихідних матеріалів. 

Грід-модель території представляє собою двовимірний масив значень висот рельєфу 
місцевості:  
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де х – вісь абсцис, спрямована зліва на-

право, y – вісь ординат,  спрямована знизу вгору; ∆x – крок по осі х, м; ∆y – крок по осі y, м; 
Z(i,j) – висота, м; Zmin, Zmax – мінімальна і максимальна висоти відповідно; S – загальна 
площа території, що досліджується, км2.  

Кожному елементу цієї матриці відповідає елементарна площадка водозбірної території 
площею:  
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де Ii,j – середній ухил (м/м).  
Побудова модельних водозборів дозволяє визначити площі поверхні водозбору на рівні 

будь-якого створу, що необхідно для оцінки внеску у поверхневий стік дифузних джерел за-
бруднення.  

Розглянемо довільний створ j ∈ J. На орієнтованому графі G(X,Y) річкової мережі мож-
на виділити підмножину створів-вершин з яких виходять дуги, що заходять у j-тий створ. 
Для кожного такого створу можна розглянути свої поверхні водозбору Fk. Частина басейну fj 
= Fj∪Fk є елементарною площею водозбору (на рівні j-того створу). Винос дифузійних за-
бруднень у ріки обумовлений, в основному, процесами водного і твердого стоків, сформова-
них на територіях елементарних водозборів. Масштаби розвитку ерозійних процесів оціню-
ються виходячи з площі еродованих земель, що приходяться на елементарний водозбір. 

Таким чином, побудована карта елементарних водозборів дозволяє оцінити винос за-
бруднювальних речовин від неточкових джерел, що приходяться на даний водозбір. Розгля-
нутий підхід дозволяє оцінити загальні масштаби забруднення водних об'єктів різними за-
бруднювальними речовинами, які змиваються поверхневими стоками з площ поверхні 
водозбору. Оцінка проводиться по ділянках водозбірної площі, однорідними за умовами, а 
отримані оцінки поширюються на територію водозбору в цілому (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема обчислення функції напрямку стоку 

Алгоритм отримання характеристик поверхневого стоку включає наступні кроки:  
– обчислення напрямку стоку за ЦМР;  
– визначення характеристики стоків; 
– обчислення параметрів водозбірного басейну.  

Створення моделі гідрологічної мережі включає в себе процедури оцифровування, ви-
значення та зв'язок її елементів відповідно до порядкового номера протоки.  

Для визначення функції порядкового номера протоки використовується два методи. Ці 
методи свого часу запропонували Strahler (1957, рис. 2,а) та Shreve (1966, рис. 2,б). Одним з 
ключових гідрологічних параметрів поверхні є визначена величина кількості стоку з кожної 
комірки растру, так звана функція напрямку стоку. Значення в кінцевому растрі напрямку 
стоку є відношенням максимальної зміни висоти в напрямку стоку від центра комірки вира-
жена в відсотках. Для кожної комірки існує 8 напрямків для стоку, цей метод отримав назву 
модель стоку D8 (від англ. – eight direction) і був представлений Jensen та Domingue (1988). 
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Рисунок 2 –  Приклад формування гідрологічної моделі 
Напрям стоку обмежується найденим напрямком найбільш крутого спуску, тобто, зна-

ченням максимального стоку кожної комірки, що обчислюється за формулою:  

l
zQ

∆
∆
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де Qmax – максимальний стік, м3/год; ∆Z – зміна значення висоти, м; ∆l – відстань між 
центрами комірок, м.  

Аналіз проблеми формалізації і оптимізації управління екологічним станом поверхне-
вого стоку показав, що найкращим інструментарієм для оптимізації управління поверхневим 
стоком сільськогосподарських територій є поєднання геоінформаційних систем і методів ди-
станційного зондування Землі (ГІС/ДЗЗ-технології) з методами математичного моделювання 
[10,12,17]. При цьому, ГІС/ДЗЗ-технології доцільно використовувати для картографування 
реальних контурів басейну водозбору, визначення лінійних і площинних характеристик та 
оцінки динаміки снігового покриву. При цьому доцільно застосовувати „раціональну” кон-
цепцію моделювання з використанням цифрової моделі місцевості і алгоритму стоку.  

В даній роботі пропонується методологія створення геоінформаційної системи локаль-
ного рівня для оцінки, прогнозування і управління поверхневим стоком сільськогосподарсь-
ких територій, розміщених в басейнах річок. Блок-схема геоінформаційної системи управ-
ління поверхневим стоком (ГІС-СТОКИ) включає 5 основних блоків (рис. 3).  

Перший блок містить інформацію про типи водних екосистем, ландшафтів, біотопи, лі-
нійних і площинних характеристик водойм тощо. Вся означена вище інформація повинна 
об’єднуватись в інформаційний масив, який дасть можливість оцінити структуру природного 
ландшафту того чи іншого району або міста України.  

Другий блок є банком даних даної території про сільськогосподарські і промислові 
об’єкти, характеристики населених пунктів, типи меліоративних і каналізаційних мереж то-
що. Цей блок характеризує антропогенний вплив, який може змінювати структуру природ-
них ландшафтів, перетворюючи їх у природно-антропогенні ландшафти. 

 Третій блок формується як електронна база даних про види і концентрації забруднюва-
льних речовин, що можуть скидатись підприємствами, розташованими в басейні річки, їх 
допустимі концентрації для водних екосистем і систем водопостачання. Використовуючи ін-
формацію перших двох блоків можна зробити оцінку і дати прогноз змін в структурі основ-
них природно-антропогенних ландшафтів і комплексів. 

Четвертий блок за допомогою відповідного програмного забезпечення зв’язує перші 
три блоки в єдину інформаційну систему, а п’ятий блок формує екологічну оцінку дійсного і 
прогнозованого стану території водозбору, а також готує рекомендації щодо оптимізації 
управління поверхневим стоком урбанізованих територій.  В якості критерію оптимізації 
пропонується розглядати інтегральну оцінку рівня забруднень у відповідній гідроекосистемі. 

а) б) 
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Висновки.  
1. Для оцінки внеску у поверхневий стік дифузних джерел забруднення необхідно ви-

значити площі поверхні водозбору на рівні будь-якого створу шляхом побудови модельних 
водозборів. 

2. Карта елементарних водозборів дозволяє оцінити винос забруднювальних речовин 
від неточкових джерел, що приходяться на даний водозбір, що у свою чергу дозволяє оціни-
ти загальні масштаби забруднення водних об'єктів різними забруднювальними речовинами, 
які змиваються поверхневими стоками з площ поверхні водозбору; 

3. Алгоритм отримання характеристик поверхневого стоку повинен включати обчис-
лення напрямку стоку за ЦМР, визначення характеристики стоків і обчислення параметрів 
водозбірного басейну.  

4. Структура геоінформаційної системи локального рівня для оцінки, прогнозування і 
управління якістю поверхневого стоку з сільськогосподарських територій, повинна  включа-
ти інформацію про природокористувачів, типи водних екосистем, ландшафтів, біотопи, лі-
нійних і площинних характеристик водойм, стан водоохоронних зон, нормативну базу і про-
грамно-математичне забезпечення тощо, яка повинна об’єднуватись в інформаційний масив, 
який дасть можливість оцінити структуру природного ландшафту того чи іншого району або 
міста України. 

 
 
 
 
 

 

Перший блок: 
типи водних екосис-
тем, ландшафтів, біо-
топів, лінійні і пло-

щинні характеристики 
водойм  

(структура природного 
ландшафту) 

Другий блок: 
промислові об’єкти, 
населені пункти, ти-
пи каналізаційних ме-

реж  
(характеристика техно-

генного впливу) 

Третій блок: 
Види і концентрації 
забруднювальних ре-
човин, допустимі 
концентрації для 
водних екосистем і 
систем водопоста-

чання 
(аналітично-довідкова 

інформація) 

Четвертий блок:  
Програмне забезпечення, алгоритми розрахунків 

якісних і кількісних змін в структурі основних характеристик водних еко-
 

П’ятий блок:  
Система екологічної оцінки, прогнозування та управління  

Рисунок 3 – Загальна блок-схема системи ГІС-СТОКИ 
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