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3D модель (тривимірна, об’ємна, істинна). Ця модель визначаєть-
ся структурою даних, в якої точки фіксуються у трьох вимірах x,y,z. У 
цьому випадку z – це не атрибут, а третя координата розташування 
точки. Об’ємна модель об’єкта нерухомості надає можливість зареєст-
рувати відповідну власність в 3D кадастрі. 

Наукове обґрунтування ЗD-кадастру та необхідність його впрова-
дження в Україні (у середньостроковій перспективі) є актуальним та 
своєчасним завданням. Безумовно, основою для його реалізації висту-
патиме Державний земельний кадастр (його картографічна основа, 
інформація про земельні ділянки, кількісні та якісні характеристики 
земель, їх оцінникові показники, параметри розподілу земель між вла-
сниками і користувачами тощо), який ведеться з 2013 року на геоінфо-
рмаційній основі. Дані ЗD-кадастру виступатимуть складовою інфра-
структури геопросторових даних, що розбудується в Україні. 
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Моделювання є одним з найбільш ефективних методів наукових 
досліджень, який полягає у побудові й вивченні спеціальних об'єктів 
(моделей), властивості яких подібні найбільш важливим, з погляду 
дослідника, властивостям досліджуваних об'єктів (оригіналів). У більш 
широкому розумінні, моделювання являє собою наукову дисципліну, у 
якій вивчаються методи побудови й використання моделей для пізнан-
ня реального світу. Тривимірне моделювання вимагає відповідних ін-
струментів, методик та даних.  

Технології геоінформаційних систем, що надають широкі можли-
вості по інтеграції та спільному аналізу даних з різних джерел, стають 
усе більш популярним і затребуваним інструментом для рішення різ-
номанітних завдань практично у всіх сферах діяльності. Потреба в ре-
алістичному відображенні навколишнього світу збільшує значимість 
одного з найбільш перспективних напрямків застосування ГІС-
побудови віртуальних моделей.  

Просторова тривимірна модель (3D модель) рельєфу складає ос-
нову для формування віртуальної реальності у вигляді перспективних 
зображень реальної земної поверхні та просторового моделювання в 
різноманітних задачах, в тому числі: у землевпорядкувальних коміте-
тах, при організації полів, проектуванні доріг і будівель, в службах 
МНС, в охоронній діяльності, тощо. 
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Вся робота виконана в програмах компанії ESRI ArcGis та її до-
датках. Вихідними даними були карти масштабу 1:10000 формату tif у 
кількості 2 шт.  

Перша карта булі векторизована в ручному режимі, кількість го-
ризонталей склала 187 шт. Вектормзація велася по горизонталям 
кратним 5, та по горизонталям з найбільшими та наймешншими 
відмітками висоти, а також у місцях з різким зміном рельєфу. Дані про 
висоти були занесені до таблиці атрибутів. Інший планшет векторизу-
вався в автоматичному режимі, кількість горизонталей(відрізків) скла-
ла 24475 шт. У процесі об’єднання потрібних горизонталей та внесен-
ням висотних даних до таблиці атрибутів їх кількість скоротилася до 
потрібних 126 шт. (при об’єднанні горизонталей кратним 5 та з 
найменшими та найбільшими відмітками висот). 

На основі висотних даних були побудовані моделі рельєфу спо-
собом Topo to Raster для обох планшетів.  

На основі геопросторових моделей місцевості Topo to Raster по-
будована картограма ухилів виражена у градусах. 

На практиці отриманий файл земельних ділянок «parcel» в якому 
містилася інформація по всім земельним ділянкам розташованих на 
території ради з їх площами. 

У роботі для проведення статистики використаний інструмент 
«Zonal statistics as table». В результаті отримуємо таблицю із статисти-
чними даними по кожній земельній ділянці, рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вид статистичних даних по земельним ділянкам 
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Порівняння площ земельних ділянок з таблицею шару «parcel» 
вказує на розбіжності, які є слідством заданої грубої роздільної здат-
ності растру (понад 17 м), рисунок 2. 

 

 
Рисункок 2 – Порівняння площ шару parcel з даними таблиці  

Zonal statistics as table 
 

Методом порівнянь встановлено, що максимальне відхилення 
складає 6916 м2 в більшу сторону від реальної площі (Id 19). 

Максимальне відхилення площі в меншу сторону від реальної 
становить 4036 м2 (Id 21). 

Середнє відхилення в більшу сторону від реальної площі по зе-
мельним ділянкам складає 741,9 . 
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Середнє відхилення площі в меншу сторону по земельним ділян-
кам складає 915,1 м2. 

Також у роботі виконане сортування (від більшого до меншого) 
значень в таблиці, на основі даних яких можна робити якісну характе-
ристику по кожній земельній ділянці. 

Висновки: 
 проведена векторизація горизонталей у два способи: векториза-

ція горизонталей в ручному режимі та векторизація горизонталей в 
автоматичному режимі; 

 створена модель рельєфу за допомогою інтерполяції точок Topo 
to Raster; 

 створена картограма ухилів; 
 запропоновано використання  інструменту зональної статисти-

ки для аналізу рельєфу земельних ділянок. 
 проведена порівняльна характеристика земельних ділянок за 

допомогою статистичних даних з таблиці  Zonal statistics as table. 
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Важливою складовою частиною оцінки впливу промисловості на 
навколишнє середовище є визначення екологічного навантаження, яке 
викликається нею. Промисловість – головний забруднювач навколиш-
нього середовища, що впливає на всі сфери людської діяльності та на 
довкілля. Це пояснюється тим, що промисловість в цілому охоплює всі 
стадії ресурсного циклу – і видобуток природної сировини, і її переро-
бку, і отримання кінцевого продукту, і повернення в навколишнє сере-
довище відходів виробництва, які при сучасних технологіях зазвичай у 
багато разів перевищують за обсягом видобуті компоненти сировини. 

Також відомо, що для промислових об'єктів, обсяги документації, 
повязаної з періодичними перевірками екологічного стану території, 
надзвичайно великі. Відповідно, традиційне паперове документування 
у вигляді сотень томів вимагає величезних витрат на підтримку архівів 
і коригування документації. 

Вирішення цих завдань можливе лише за допомогою ефективної 
інформаційної підтримки, тобто застосуванням геоінформаційних сис-
тем (ГІС). Геоінформаційна система (ГІС, також географічна інформа-
ційна система) – це система, призначена для збору, зберігання, аналізу 


