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ІМЕНІ М.Ф. СИДОРЕНКА УААН 
(57) 1. Спосіб побудови сімейств ліній рівня для 

створення геоморфологічних карт, що будуються 

за даними про аплікати у вузлах прямокутної сітки 
на поверхні ґрунту ділянки сільськогосподарського 
призначення, який відрізняється тим, що будують 

сімейство ліній рівня із заданою щільністю. 
2. Спосіб побудови сімейств ліній рівня для ство-
рення геоморфологічних карт за п.1, який відріз-
няється тим, що вибір аплікат у процесі побудови 

сімейства ліній рівня представляє собою рекурси-
вну підпрограму. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до землевпорядку-
вання і стосується, зокрема, знаходження коорди-
нат сімейств ліній рівня та ліній найбільшого скату 
для побудови геоморфологічних карт, які дозво-
лять оцінити інтенсивність ерозійних процесів, що 
пов'язані із природним та штучним дощуванням на 
зрошуваних землях. 

Відомо спосіб побудови елементів мікрорель-
єфу (Пилипака С.Ф., Волянський М.С, Хименко 
І.Ю. Моделювання ліній найбільшого нахилу пове-
рхні поля для системи точного землеробства // 
Прикл. геом. та інж. граф.: Праці ТДАТА. - Меліто-
поль: ТДАТА, 2004. - Вип.4, Т.23. - С.23-28. Ана-
лог), яким передбачено утворення полей ізоклін 
для побудови ліній найбільшого нахилу та ліній 
рівня. Недоліком є те, що спосіб виключає побудо-
ву елементів мікрорельєфу в автоматизованому 
режимі. Крім того, спосіб був тестований тільки на 
штучно (аналітично) заданих поверхнях, що свід-
чить про недостатню точність запропонованого 
способу при застосуванні його на природно утво-
рених поверхнях. 

Відомо спосіб побудови ліній рівня (Караєв 
О.Г., Кузьмінов В.В. Алгоритм побудови ліній рівня 
на ділянках ґрунтів земель сільськогосподарського 
призначення // Прикл. геом. та інж. граф. Праці 
ТДАТА. - Вип.4, Т.28. - Мелітополь: ТДАТА, 2004.- 
С.37-46. Прототип). Недоліком цього способу є те, 
що цей спосіб виключає можливість отримати сі-
мейство ліній рівня, яке необхідне для побудови 
елементів мікрорельєфу із заданою мірою набли-
ження. 

Метою корисної моделі є знаходження коор-
динат сімейства ліній рівня із заданою мірою на-
ближення для подальшої побудови в автоматизо-
ваному режимі геоморфологічних карт для оцінки 
ерозійних процесів. 

Для побудови сімейства ліній рівня розробле-
но такі алгоритми: 

1) побудова лінії рівня із заданою аплікатою; 
2) визначення відстані від довільної точки го-

ризонтальної площини до горизонтальної проекції 
лінії рівня, що лежить у тій же площині; 

3) визначення відстані між горизонтальними 
проекціями двох ліній рівня; 

4) побудова сімейства ліній рівня. 
1) Побудова лінії рівня із заданою аплікатою. 

Даний алгоритм наведено у (Караєв О.Г., Кузьмі-
нов В.В. Алгоритм побудови ліній рівня на ділянках 
ґрунтів земель сільськогосподарського призначен-
ня // Прикл. геом. та інж. граф. Праці ТДАТА. - 
Вип.4, Т.28. - Мелітополь: ТДАТА, 2004.- С.37-46). 

2) Визначення відстані від довільної точки го-
ризонтальної площини до горизонтальної проекції 
лінії рівня, що лежить у тій же площині. 

Відстань між точкою М на горизонтальній 
площині та ламаною gH, що апроксимує горизон-
тальну проекцію лінії рівня з аплікатою h (Фіг.1), 
визначається таким чином: 

1 знайти на gH вершину - точку К, найближчу 
точці М. 

2 визначити номер гілки проекції, якій нале-
жить вершина К, ініціалізувати масив {Li}, в якому 
будуть зберігатися довжини відрізків, додати до 
цього масиву довжину відрізка МК. 
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3 якщо: 
3.1 вершина І<Г не є початковою або кінцевою 

у гілки, то: 
3.1.1 опустити з точки М перпендикуляри МК1 

та МК2 на прямі, що містять ланки, яким належить 
вершина К; 

3.1.2 для кожного з опущених перпендикулярів 
визначити, чи належить його основа відповідній 
ланці. Якщо належить - довжину відповідного пер-
пендикуляра додати до масиву довжин {L1}; 

3.1.3 обрати найменший елемент у масиві {L1}. 
Варіанти взаємного розташування точок К, К1, К2 
представлені на Фіг.2. 

3.2 вершина К є початковою або кінцевою, то: 
3.2.1 якщо гілка циклічна, то вершині К інциде-

нтні дві ланки (Фіг.3), для визначення відстані пот-
рібно використати п. 3.1 алгоритму; 

3.2.2 якщо гілка є простою, то вершина К на-
лежить одній ланці, для якої необхідно: 

а) опустити перпендикуляр на ланку МК1; 
б) якщо основа належить ланці - за відстань 

обрати довжину перпендикуляра, у протилежному 
випадку - довжину МК (Фіг.4). 

3) Визначення відстані між горизонтальними 
проекціями двох ліній рівня. 

Для визначення відстані між горизонтальними 
проекціями двох ліній рівня обчислюється допомі-
жна величина R(N1, N2) (де N1, N2 - номери ліній 
рівня) наступним чином: 

1 обчислити для кожної точки лінії рівня із но-
мером N1  відстань  до  точки  лінії рівня з номе-
ром N2; 

2 величина R(N1, N2) дорівнює найбільшому з 
обчислених у п. 1 відстаней. 

Відстань між лініями рівня визначається як бі-
льша з величин R(N1, N2) та R(N2, N1). 

4) Побудова сімейства ліній рівня. Алгоритм 
має таку структуру: 

1 знайти найбільше та найменше значення 
аплікат (hmin, hmax) у вузлах рівномірної сітки (Фіг.1); 

2 побудувати першу лінію рівня з аплікатою, 
що дорівнює середньому арифметичному найбі-
льшого та найменшого значень аплікат рельєфу. 
Масив аплікат ліній рівня ініціалізувати елемента-

ми ;h,
2

hh
,hH max

maxmin
min







 

  

3 для кожної послідовної пари елементів мно-
жини Н обчислити відстань між відповідними цим 
аплікатам лініями рівня. Якщо для будь-якої пари 
елементів відповідна відстань буде більшою, ніж 
задана точність визначення ліній рівня, то між ци-
ми елементами у масиві Н необхідно додати зна-
чення, що дорівнює середньому арифметичному 
цих елементів, та побудувати лінію рівня з такою 
аплікатою; 

4 якщо в результаті застосування п.3 хоча б 
для однієї пари елементів у масиві Н був доданий 
новий елемент, необхідно повторити п.3, якщо не 
було додано жодного елементу - шукане сімейство 
ліній рівня побудовано. 
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