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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
Мамонов К. А. – д.е.н., професор, зав. кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ЗНАЧЕННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ
У сучасних неоднозначних умовах України, які характеризуються
значним падінням основних соціально-економічних показників, занепадом
промислового виробництва, зниженням темпів будівництва, політичною та
економічною

нестабільністю,

важливого

значення

набувають

процеси,

пов‘язані із забезпечення розвитку міст на основі застосування сучасних
інформаційних технологій.
Основним ресурсом, який залишився у державі, є земля, яка за
Конституцією України визначається тим, що вона, її надра, атмосферне повітря,
водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України,
природні

ресурси

її

континентального

шельфу,

виключної

(морської)

економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та
органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
У

таких

умовах

для

забезпечення

ефективності

розподілу

та

використання земельного фонду міста особливого значення мають ГІСтехнології, що характеризуються як поліфункціональні системи, де враховані
просторові, будівельні, інфраструктурні, вартісні та ін. ознаки, які дозволяють
вирішити комплекс складних питань у сфері земельних відносин.
Слід зазначити, що використання ГІС-технологій для забезпечення
функціонування міста створює умови для нівелювання впливу людського
фактору та виникнення різних правопорушень. У цьому контексті доведена
необхідність створення єдиної інформаційної геоінформаційної системи
управління міста, яка включає всі сфери його життєдіяльності: житлово-
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комунальну,

соціальну,

будівельну,

промислову,

освітню,

культурну,

транспортну та ін.
Складовими геоінформаційної системи міста є:
- кадастри – земельний, містобудівний та ін.;
- генеральний план;
- напрями формування та використання зонінгу;
- результати містобудівного, екологічного та ін. моніторингів;
- карти міста;
- топографічна та геодезична основа території;
- цифрові інформаційні ресурси щодо функціонування міста;
- дані дистанційного зондування та ін.
Сучасний розвиток ГІС-технологій передбачає переосмислення підходів
до

муніципального

функціонування

управління

міста.

та

Зокрема,

адміністрування
побудова

всіма

сучасної

сферами

муніципальної

геоінформаційної системи повинно базуватись на розробці й впровадженні
багатофункціонального кадастру з подальшим переходом до тривимірного
кадастру, що забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень та
знизить

рівень

їх

поліваріантності.

Для

створення

муніципальної

геоінформаційної системи також необхідно створити єдине нормативноправове й інформаційно-аналітичне забезпечення, які вирішать проблеми
доступу до необхідної інформації та її повноти.
Особливе

значення

у

запропонованій

системі

мають

процеси

забезпечення достовірності оцінки земельних ресурсів та інших об‘єктів
нерухомості міста. Крім того, для побудови муніципальної геоінформаційної
системи

запропоновано

використовувати

моніторингові

інструменти,

враховуючи напрями функціонування міста.
Таким чином, в умовах трансформаційних процесів України, необхідною
умовою

її

розвитку

є

розробка

та
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впровадження

муніципальної

геоінформаційної системи, яка має важливе значення для протидії негативним
явищам у різних сферах життєдіяльності міста.

Конь Д. А.
Научный руководитель - Шипулин В. Д. – к.т.н., профессор
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н.Бекетова
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ НАУКЕ:
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Выделение объекта и предмета познания любой науки опирается на
систему наиболее общих понятий и законов. Пространство и время существуют
не отдельно, а вместе, образуя непрерывное многообразие - пространственновременной континуум. Пространство-время является единственной формой
существования материи [1]. Таким образом, каждая вещь,

материальный

объект находятся не в пространстве и времени, а является частью, «куском»
некоторой области пространства-времени [2].
Категория пространство-время характеризуется: общими свойства для
пространства и времени (абсолютности, безграничность, бесконечность,
связность,

непрерывность,

объективность),

специфическими

свойствами

пространства: (общими – протяжѐнность, а не направленность, трѐхмерность,
структурность; локальными – форма, размеры, местоположение, распределение
вещества, распределение поля, симметрия и асимметрия); специфическими
свойствами времени (общими – длительность, направленность, одномерное,
последовательное; локальными – периоды, моменты, равномерность, ритм,
скорость, асимметрия).
Для геоинформационной науки фундаментом решения проблем является
философская категория пространства-времени. С другой стороны геодезия,
астрономия, геоинформатика играют существенную роль в определении
свойств пространства-времени.
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На протяжении всего периода цивилизации человечества выполнены
многократные геодезические определения размеров планеты Земля.
Для измерения размеров введена единица измерения длины – метр как
одна десятимиллионная часть меридиана планеты Земля, вычисленная по
геодезическим измерениям дуги Парижского меридиана, проложив за 6 лет
цепь из 115 треугольников через всю Францию и часть Испании. В 1889 для
воспроизведения метра был изготовлен точный международный эталон метра
из сплава 90 % платины и 10 % иридия и имеет поперечное сечение в виде
буквы «X». Позже на Генеральной конференции по мерам и весам в 1983 г, С
целью точного воспроизведения эталона метра в любом месте было
утверждено, что метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за
интервал времени 1/299 792 458 секунды [5] (связь пространства и времени).
Геодезия, астрономия, сыграли существенную роль в определении общих
свойств

пространства-времени

–

длительности.

Этому

способствовало

определение местоположения (локальные свойства пространства-времени) в
геодезической (географической) системе координат координатами широта,
долгота. Определение долготы – это, по существу, определение времени. В
1950 г. десятый королевский астроном Харольд Спенсер Джонс резюмировал:
«Вращающаяся Земля обеспечивает нас фундаментальной единицей времени –
сутками…, из которой в качестве производных получено час, минуту и
секунду». Единица времени неизменна, поэтому Земля является совершенным
хранителем времени [4]. С целью воспроизведения эталона времени в 1967 г.
было принято, что секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам
излучения атома цезия-133 [3].
Предметом изучения геодезии является изучение локальных свойств
земного пространства – формы, размеров, местоположения объектов.
Геоинформационные

системы

представляют

объекты

земного

пространства цифровыми моделями, а ГИС-анализ позволяет определить
свойства пространства-времени: связность, объективность, форма, размеры,
7

местоположение, распределение объектов земного пространства, распределение
полей в реальном земном пространстве.
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Шерстюк М.С.
Научный руководитель – Поморцева Е.Е. - к.т.н., доцент
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
СКОРОСТНОЙ АВТОБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ: МИФ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ?
Харьков - это крупнейший город на северо-востоке Украины. На 1
августа 2015 года в городе постоянно проживает 1 424 973 жителя. Город
состоит из 9 Крупных административных районов, а 25 апреля 2012 года
Харьковский городской совет принял решение о расширении, таким образом
площадь Харькова увеличилась на 5 тысяч гектаров (с 30 до 35 тыс. га), то есть
на 14%. Исходя из вышеизложенного, одной из важнейших проблем, с которой
Харьков столкнется в ближайшем будущем, на мой взгляд, является
потребность в новых и, самое главное, быстрых транспортных решениях.
Метро способно сократить время пребывания в пути в разы. К услугам
пассажиров - 29 станций с тремя подземными пересадочными узлами в центре
города. В последнее время финансирование в области метростроения
существенно уменьшилось и за последние 25 лет было открыто всего 8 новых
станций, то есть 1 станция в 3 года [1]. Темп разрастания города существенно
опережает строительство метро, в связи с чем, в скором времени наземный
8

транспорт

начнѐт

попросту

не

справляться

с

увеличивающимся

пассажиропотоком. Харьков нуждается в серьезной реформе в сфере
пассажирского транспорта с полным изменением подходов к планированию и
прокладке маршрутов, а для этого нужна интегральная модель, которая бы
гарантировала достойное существование как минимум нескольким поколениям
горожан.
Такая модель уже применяется в десятках городов мира, один из самых
известных примеров – бразильская Куритиба [2], где кардинально изменили
подход к системе городского пассажирского транспорта.
Основополагающим принципом такого транспорта станет движение по
выделенным

полосам,

что

сделает

автобусное

движение

совершенно

независимым от пробок и даже позволит употреблять название «скоростной
автобус» [3], хотя он движется с разрешенной в городе скоростью. Вводится
разделение между магистральным маршрутом и периферийным: один маршрут
идет

вдоль

магистрали,

несколько

других

развозят

пассажиров

по

периферийным районам. Таким образом, здесь действует тот же принцип, что и
в метро: по одной магистрали проходит только один маршрут, что не создает
накладки маршрутов и необходимости конкурировать за пассажиров, а также
обеспечивает примерно равномерную загруженность на всем протяжении
маршрута. Последнее достигается еще и за счет того, что именно вдоль
магистралей разрешается максимально плотная застройка города. Затем
начинают добавляться хордовые и кольцевые маршруты – для соединения
между собой периферийных районов (такие автобусы будут ходить по
незагруженным улицам). Остановки организуются так, чтобы обеспечить
максимально быструю и удобную посадку в автобусы – на одном уровне с
полом, проверка билетов осуществляется на турникетах у входа на остановку.
Автобусы имеют преимущество перед другими видами транспорта – вплоть до
переключения светофоров.
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В случае внедрения такой системы в Харькове, существует одна
особенность - наличие метро. Таким образом, скоростной автобус должен стать
не просто независимым видом транспорта. Его нужно объединить с метро, то
есть отказаться от дальнейшего развития метрополитена. Логичным его
продолжением станет именно система скоростного автобуса с обустройством
узловых пересадочных станций. Данная задача может быть реализована
посредством применение различных существующих современных ГИСтехнологий.
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Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Цель: показать возможность решения различных задач при помощи
геоинформационного инструментария.
В последнее время геоинформационные системы становятся всѐ более
популярными, – это системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и
графической визуализации пространственных данных и связанной с ними
информации о представленных в ГИС объектах. Даная технология объединяет
традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и анализ, с
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преимуществами полноценной визуализации. Эти возможности отличают ГИС
от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности
для ее применения в широком спектре задач.
ГИС является новой системой ориентировки во времени и пространстве,
она включает в себя современные методы обработки информации и, в то же
время, является доступной для большинства людей. Применение ГИС
позволяет на качественно новом уровне обеспечить информационной базой
практически все службы и на этой основе обеспечить решение технических,
экономических и целого ряда других задач.
Формирование, информационная поддержка и обеспечение рынка
недвижимости основываются на использовании самых современных сетевых
информационных технологий, и в том числе технологий географических
информационных систем и данных дистанционного зондирования (ДДЗ).
Оценочное зонирование производится на картографической основе с
использованием ГИС, в качестве которой принимаются топопланы населенных
пунктов, аэроснимки и космоснимки высокого разрешения.
Можно отметить применение ГИС в некоторых областях человеческой
деятельности, таких как:
 местные администрации;
 коммунальное городское хозяйство;
 охрана окружающей среды;
 здравоохранение;
 транспорт;
 финансовые услуги;
 розничная торговля;
 оценка природных ресурсов и условий;
 геология и добыча полезных ископаемых;
 навигация;
 метеорология;
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 земельный и другие кадастры;
 инженерная инфраструктура;
 градостроительство;
 география;
 военное дело и другое.
На сегодня в мире разработкой программного обеспечения для ГИС
занимается большое количество компаний и фирм. Наиболее известными среди
них являются ЕSRI (до 40% мировых продаж) и INTERGRAPH (до 30%).
Фирма ЕSRI является известным в Украине среди ряда других
зарубежных разработчиков ГИС-продуктов благодаря активной деятельности
ее

уполномоченного

особенностью

работы

дистрибьютора

фирмы

ЕSRI

разработка

является

ЕСОММ.
ГИС

Характерной
всех

уровней:

многофункциональной ГИС типа АrcINFO 8.0 (Full GIS), "настольные" ГИС
(АrcView 3.0/3.1/3.2), средства создания собственных ГИС-приложений с
помощью встроенного языка (МарОbject), специализированные ГИС-продукты
для решения вопросов пространственного и сетевого анализа, работы в
трехмерном пространстве (SpatialAnalysis, NetworkAnalysis, 3D Analysis).
Среди других фирм – разработчиков ГИС в Украине достаточно известны
уже упоминавшая INTERGRAPH (программный продукт МGЕ), Веntlеу
(Microstation), МарINFO, Аutodesk (АutoCAD 10.0/...16/0, 2000, …, 2015).
Было бы ошибочным считать, что ГИС – это исключительно программное
обеспечение. На самом деле программное обеспечение (вместе с техническим
оборудованием) составляет лишь до 20% общей стоимости ГИС. Основной
составляющей современной ГИС являются данные (до 80% от ее общей
стоимости).
Все ГИС, функционирующих сегодня в Украине можно разделить на три
группы:
 лицензированные зарубежные продукты;
 собственные украинские разработки;
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 программные продукты.
Таким образом,

можно сделать вывод, что достоверная оценка

недвижимости зависит от точности карт и методов, используемых для нее. С
дальнейшим развитием научной мысли методы оценки недвижимости все
время совершенствовались. Использование электронных карт и методов
пространственного анализа ГИС позволяют значительно ускорить и повысить
качество сбора, обработки исходных данных денежной оценки. На сегодня в
подавляющем большинстве проектов нормативной денежной оценки земли, как
населенных пунктов, так и земель сельскохозяйственного назначения,
применяются лишь отдельные элементы ГИС-технологий. Но даже они создали
благоприятную возможность для перевода этих работ на качественно новый
уровень.

Мамонов К.А. - д.е.н., професор, зав. кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Грек М.О.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ХАРАКТЕРИСТИКА ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ОЦІНКИ МАЙНА
У

сучасних

умовах

основним

способом

підвищення

якості

та

ефективності земельного адміністрування стала його автоматизація на основі
комп'ютерних технологій. Сучасні технології та відповідне програмне і
апаратне забезпечення дозволяють обробляти великі обсяги інформації,
підвищити її точність і достовірність, покращити візуалізацію, отримувати
найбільш ефективні проектні рішення, виготовляти якісну землевпорядну
документацію. Серед комп'ютерних технологій у

сфері оцінки майна

центральне місце займають геоінформаційні системи (ГІС).
Геоінформаційна система – це програмно-апаратний комплекс, який
вирішує сукупність завдань по зберіганню, відображенню, оновленню та
аналізу усіх форм географічної інформації.
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Світовий досвід показав, що сучасні ГІС-технології незамінні у створенні
та веденні системи багатоцільового кадастру, який формується на основі
відповідних оціночних процедур.
Для організації ГІС у сфері оцінки нерухомості необхідно вирішити
питання формалізації опису функціональних зв'язків об'єкта оцінки з міським
середовищем, а також зв'язків з ринковим середовищем для визначення потоків
доходів і витрат даного об'єкта оцінки та адекватного перетворення і
використання цієї інформації
Застосування ГІС-технологій, на даному етапі розвитку України, стає
важливим засобом для об‘єднання інформації, про природні та соціальноекономічні об‘єкти і явища, у вигляді електронних карт.
Застосування ГІС-технологій в автоматизованих системах різних видів
кадастрів відповідає сучасним умовам щодо реалізації проектів управління
просторовою інформацією для всіх суб‘єктів та об‘єктів господарювання. У
розробках

проектів

середовища

геоінформаційних

систем

широко

застосовується інструментарій, як повнофункціональних ГІС, так і програмних
засобів для вирішення часткових геоінформаційних завдань, в тому числі
завдань оцінки нерухомості.
До основних показників ефективності застосування ГІС слід віднести:
– економію за рахунок зниження проектних робіт;
– економію за рахунок підвищення якості проектних рішень;
– річний економічний ефект;
– розрахунковий коефіцієнт загальної економічної ефективності;
– термін окупності;
– чисельність умовно вивільнених проектувальників;
– підвищення продуктивності праці проектувальника;
– відносне скорочення термінів виконання проектних робіт;
– рівень автоматизації проектних робіт.
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В

Україні

функціонує

значна

кількість

земельно-кадастрових

і

геоінформаційних систем різних рівнів із великою кількістю накопиченої
інформації,

однак

існує

проблема

оперативного

та

автоматизованого

використання цієї інформації. При створенні єдиної картографічної основи для
об‘єднання даних із декількох видів кадастрів необхідно використати великий
обсяг інформації.
Застосування ГІС-технологій пов‘язано зі збиранням, зберіганням та
приведенням до єдиних стандартів і форматів цієї інформації. Основним
завданням ГІС є функціонування в умовах об‘єднання різноманітної та
різноформатної інформації в процесі вирішення наукових і практичних завдань
об‘єднання кадастрових даних різних видів кадастру.
Для розробки проектів середовища геоінформаційних систем необхідно
широко застосовувати програмні засоби для вирішення геоінформаційних
завдань, у тому числі завдань оцінки нерухомості.
ГІС-технології дають принципово нові можливості для оцінки об‘єктів
нерухомості і в поєднанні з нейромережевими алгоритмами, раціональною
організацією множини вихідних даних для оцінки нерухомості та іншими
сучасними засобами інформатики дозволять вирішити будь-яку проблему та
надскладне завдання.
Геоінформаційні системи для автоматизації процесу оцінки нерухомості
необхідно розробляти як відкриту систему із перманентною модернізацією та
зростанням

можливостей автоматизації процесу оцінки при роботі в

інтерактивному режимі.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОЦІНЦІ
НЕРУХОМОГО МАЙНА
У сучасних умовах ринок нерухомості є одним з найбільш динамічних
секторів національної економіки. У цьому контексті слід відзначити, що
основна увага фокусується на проблемах формування цілісної системи
управління відносинами у сфері нерухомого майна.
Першочергова роль факторів середовища міста у формуванні ринкової
вартості об'єктів нерухомості, складність міста як просторової системи
обумовлюють

актуальність

дослідження

можливостей

застосування

геоінформаційних систем, які дозволяють об'єднати між собою різну
економічну, статистичну географічну, просторову та іншу інформацію.
Крім цього, при оцінці саме міських земельних ділянок виникає проблема
не тільки індивідуалізації об'єкта оцінки, а ще і з'ясування його зв'язку з усім
міським середовищем, взагалі, та іншими об'єктами, зокрема. Формалізація
опису таких зв'язків і адекватного перетворення і використання цієї інформації
є характерною особливістю цих процесів, тобто, визначається певна топологія
просторових зв'язків оцінюваної земельної ділянки з іншими об'єктами міської
інфраструктури,

функціональних

зв'язків

об'єкта

оцінки

з

міським

середовищем, включаючи обмеження землекористування та господарської
діяльності, а також економічних та інших зв'язків з ринковим середовищем, що
визначають потоки доходів і витрат для відповідного об'єкту урбанізованих
земельних відносин. Саме вся сукупність таких зв'язків і формує всю систему
ціноутворення по міських земельних ділянках.
Функціональні можливості ГІС надають різні операції для просторового
аналізу.

Зокрема,

функція

просторового

запиту

будь-яких

геоінформаційних систем забезпечує вибірку необхідних об'єктів
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даних
у межах

заданої зони. Такі операції ГІС, як побудова буферних зон, дослідження мереж
дозволяють забезпечити ефективність результатів аналізу. Крім візуального
аналізу

геоінформаційні

системи

дозволяють

здійснювати

розрахунок

економіко-статистичних показників у зазначених зонах доступності, наприклад:
чисельність жителів, кількість будинків в районі та ін. Ця інформація є
незамінною в умовах розвитку ринку нерухомості. Методи вивчення ринку
нерухомості, засновані на застосуванні ГІС-технологій, досить корисні як для
застосування в оціночній діяльності, так і для аналітичних робіт, пов'язаних з
вивченням ринку нерухомості.
У практиці застосування геоінформаційних систем - фахівці виконують
аналізи різного виду і ступеня складності на основі процедур геокодування й
складання реляційних запитів, виконують пошук та визначення об'єктів
нерухомості на карту по координатам, адресою або системі індексів, побудова
тематичних

шарів,

комп'ютерне

моделювання

методів

буферизації,

районування, злиття та розбиття об'єктів нерухомості, їх просторової і
атрибутивної класифікації, що дозволяє створювати системи з управління
нерухомістю, синтетичні багатокомпонентні карти нерухомості міста окремих
підприємств

з

ієрархічною

структурою

і

актуалізованої

підтримкою

просторової інформації засобами аеро- і космічної зйомки.
Таким чином, для оцінки об'єктів нерухомості з урахуванням їх
просторового положення необхідно мати базу даних про ці об'єкти зі
стандартними атрибутами ГІС: з цифровими уявленнями просторових об'єктів
(земельних ділянок, будинків, доріг, супермаркетів, адміністративних утворень,
зон екологічного комфорту). Геоінформаційні системи і технології створюють
нові можливості для оцінки нерухомого майна, які пов‘язані в поєднанні з
іншими сучасними засобами, дозволить вирішити комплекс складних завдань.
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На рынке недвижимости всегда актуальным был вопрос корректного
оценивания недвижимости. Отчасти этот вопрос зависел от профессионального
уровня риэлтора и агентства недвижимости. Для того чтобы узнать
окончательную цену, в процессе оценке недвижимости существует достаточно
большое количество методов. Одним из них является сравнительный, который
я выбрал в своей работе.
Сравнительный

подход

в

оценке

недвижимости

базируется

на

информации о недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и
сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами [1].
В ходе изучения дисциплины «ГИС и базы данных» мною было
разработано приложение для автоматизации оценивания недвижимости,
позволяющее не только накапливать и анализировать текущую информацию,
но и автоматически вычислять стоимость недвижимости [2], применив
сравнительный метод оценки. Разработанное приложение позволяет решить
такие

информационные

задачи:

автоматизировать

процесс

оценки

недвижимости на основе сравнительного метода, показать факторы, влияющие
на

стоимость

недвижимости

на

примере

гипотетического

агентства

недвижимости города Харьков, провести учет и анализ недвижимости,
выставленной на продажу, а также владельцев жилья.
Эти задачи решаются следующим образом:
•

Анализ задолженностей по коммунальным платежам наглядно

виден в следующем запросе (рис. 1).
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Рисунок 1 – Перекрестный запрос "Сумма задолженности"
•

Анализа

стоимости

недвижимости

в

зависимости

от

еѐ

привлекательности был получен в запросе с помощью расчетов на основе
сравнительного анализа (рис. 2). В реальной базе данных необходимо
учитывать 24 фактора влияния на оценку стоимости, в своей работе я выбрал из
них 4наиболее весомых.

Рисунок 1 – Запрос "Данные для стоимости квартиры"
•

Наличие

полной

справочной

информации

о

владельцах

и

их

недвижимости (от паспортных данных до задолженностей по комунальним
платежам) представлено на форме, созданной на основе соответствующего запроса.
Все это положительно отразится на скорости работы и соответственно, на
удовлетворении потребностей и запросов клиентов, что позволит повысить
качество обслуживания и уровень доверия, так как
недвижимость

с

происходить более

помощью

разработанного

точно и быстро.

определение цены на

мной

Эти данные

приложения

будет

помогут повысить

эффективность работы агентства недвижимости в целом и в полной мере
удовлетворить потребности клиентов.
С

развитием

информационного

общества

и

геоинформационных

технологий созданное приложение может послужить началом для анализа и
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изучения различных зависимостей, например, между ценами недвижимости и
районами города с помощью геоинформационных систем.
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Кочура Л. А.
Научный руководитель - Метешкин К.А. – д.т.н., профессор
Харьковский национальный университет городского хазяйства
имени А.Н. Бекетова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ГЛОБАЛЬНЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
GPSNAVSTAR и ГЛОНАСС - спутниковые системы навигации, которые
реализуют

возможность

измерять

расстояние,

время

и

определять

местоположение пользователя в любом уголке планеты.
Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день
навигаторы используются повсеместно и получили широкое применение в
геодезии, картографии, сотовой связи, тектонике, геотегинге и мониторинге
транспорта. Каждый пользователь имеет возможность узнать координаты
своего местонахождения и увидеть их на карте, имеет возможность
прокладывать

маршруты,

осуществлять

поиск

объектов

транспортной

инфраструктуры.
Целью

доклада

является

выбор

навигационной

системы

позиционирования для решения задач геодезии.
Космическое обеспечение системы GPS NAVSTAR состоит из 32
спутников, системы ГЛОНАСС - 24 спутников, однако пока что группировка
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спутников

ГЛОНАСС

насчитывает

меньше

26

единиц.

Принципы

осуществления измерений систем аналогичен.
Основное отличие от системы GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в
своѐм орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вращением
Земли, что обеспечивает им наибольшую стабильность.
Недостатками системы ГЛОНАСС является нестабильность сигнала,
неточность определения объектов на Земле в пределах нескольких метров
(большая погрешность в сравнении с GPS), влияние рельефа на полученные
данные. Недостатками системы GPS NAVSTAR – влияние состояния
атмосферы на определение сигнала, многолучевая интерференция влияет на
ошибки сигнала, сигнал плохо улавливается в приполярных зонах.
Преимущества ГЛОНАСС - сигналы со спутников значительно ускоряет
время инициализации и увеличивают надежность полученных результатов в
целом, позволяет осуществлять уверенный прием навигационного сигнала в
районах южного и северного полюсов Земли. Несмотря на перечень
преимуществ ГЛОНАСС пользователи отдают предпочтение уже проверенной
системе GPS. Приемники системы GPS более доступны и дешевле, влияющим
фактором

является

устанавливать
потенциалу

GPS

обилие

программных

на коммуникаторах

программного

обеспечения

продуктов,

и смартфонах;
для

позволяющих
внушительному

GPS-систем

навигации,

позволяющему значительно расширить спектр применения последних.
Несмотря на то, что GPSNAVSTAR уже занял свои позиции в мире и
является лучше и популярнее системы – конкурента ГЛОНААС, система
ГЛОНАСС продолжает идти «по пятам» конкурента и набирает обороты. Так,
учитывая последние прогнозы аналитиков компании разработчика российской
системы уже в этом году точность позиционирования системы не будет
уступать американской (после запуска в полном объеме системы коррекции
навигационного сигнала «Луч»).
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Все же в современных городских условиях могут создаваться затенения
радиовидимости,

возможности

использования

индивидуального

позиционирования значительно ухудшаются. Количество видимых спутников
одной системы может быть недостаточным для решения навигационной задачи
с требуемой точностью, и само решение часто становится невозможным.
Сейчас речь идет о одновременном использовании двух навигационных систем,
что улучшает и расширяет возможности для потребителей. Разрабатываются
двух- и трех-системные приемники для приема данных с нескольких систем.
Таким образом, из вышесказанного следует, что характеристики
анализируемых систем примерно одинаковые. Однако, учитывая наличие на
кафедре приемников GPS можно рекомендовать использовать их для решения
геодезических задач в рамках курсового и дипломного проектирования
студентов.

Резніков Б.С.
Науковий керівник - Мамонов К.А. – д.е.н., професор, зав. кафедри
ГІС, ОЗ та НМ
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ОЦІНКА ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДОХІДНИМ
ПІДХОДОМ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
Важливим напрямом розвитку економіки України є забезпечення
ефективності функціонування підприємств, які характеризуються як цілісні
майнові комплекси.
Представлені комплекси - це об'єкт, сукупність активів якого забезпечує
провадження окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі.
Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи
підприємств

(цехи,

виробництва,

дільниці
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тощо),

які

виділяються

в

установленому порядку в самостійні об'єкти і можуть бути зареєстровані як
самостійні підприємства.
Професійний оцінювач у своїй діяльності завжди керується конкретною
метою. Чітке, повне формулювання мети дозволяє визначити вид вартості,
вибрати метод оцінки. Слід зазначити, що об‘єктом різних угод (купівліпродажу, кредитування, страхування, оренди, лізингу тощо) може бути як
підприємство у цілому, так і окремі його частини. Відповідно до цього з
урахуванням методичних особливостей та технології оціночних робіт може
оцінюватися: підприємство у цілому, або окремі активи підприємства, такі як:
нерухомість підприємства; машини, обладнання, тобто машинний парк
підприємства; нематеріальні активи підприємства та інше. Для здійснення
оцінки цілісних майнових комплексів застосовуються ГІС-технології, як
сучасний інструментарій, що враховує різні характеристики об‘єктів.
Згідно

нормативно – правового забезпечення, для проведення оцінки

цілісних майнових комплексів застосовують три основних методичних
підходів: майновий, дохідний, порівняльний.
У дослідженні запропоновано використовувати дохідний підхід, який
ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних
доходів (чистих грошових потоків або дивідендів) у вартість цілісного
майнового комплексу. Оцінка цілісного майнового комплексу проводиться з
урахуванням поточного фінансового стану підприємства, цілісний майновий
комплекс якого оцінюється, та прогнозних показників діяльності такого
майнового

комплексу.

Основним

методом

дохідного

підходу,

що

застосовується для проведення оцінки цілісних майнових комплексів, є метод
дисконтування грошового потоку.
На практиці, оцінка цілісних майнових комплексів, тобто оцінка бізнесу
підприємства, дохідним підходом, відбувається завдяки фінансової звітності, з
якої ми беремо необхідні показники. Данні показників, таких як: виручка,
собівартість

продажів,

комерційні

втрати,
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загальногосподарські

та

адміністративні витрати, прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації,
амортизацію, прибуток до сплати відсотків та податків, податковий ефект,
разом грошевий потік, капітальні вкладення, зміни в оборотному капіталі,
разом вільний грошевий потік; використовуємо для проведення оцінки. Ці
данні, взяті з фінансової звітності за останні п‘ять років функціонування
підприємства, прогнозуємо на майбутнє. Можливе використання програми
АrcGIS, яка будує модель у вигляді графіка на наступні п‘ять років. Відбір
моделі прогнозування відбувається на основі коефіцієнта кореляції. Чим
ближче коефіцієнт до одиниці, тим точніше спрогнозовані показники.
Після прогнозування, можливо оцінити вартість самого підприємства, але
спочатку треба підібрати ставку дисконтування. Існує декілька способів
вибрати необхідний коефіцієнт ставки дисконту. Враховуючи, що розрахунок
вартості базується на внутрішніх показниках підприємства, то при її виборі
можна зупинитися на показнику середньозваженої вартості капіталу (WACC)
як внутрішньої норми його дохідності.
На основі ставки дисконту та визначеного показника грошового потоку
оцінюємо дисконтований грошовий потік на п‘ять років, який характеризується
як вартість підприємства.
Отже, можна зробити висновок, що оцінка цілісних майнових комплексів
здійснюється за комплексом взаємопов‘язаних дій, інформаційно-аналітичне
забезпечення

яких

характеризується

повнотою та

достовірністю щодо

функціонування підприємств із застосуванням геоінформаційних систем.
Запропоновано здійснювати оцінку підприємств дохідним підходом, та
методом дисконтування грошового потоку.
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Пиркова О.В. – старший викладач кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У МІСТОБУДІВНОМУ
МОНІТОРИНГУ ЗЕМЛІ МІСТА
На сучасному етапі соціально-економічних перетворень спостерігається
трансформаційні процеси, які спрямовані на рух України до європейських
інституцій. У цьому контексті набувають особливого значення забезпечення
прозорості та ефективного розподілу у системі земельних відносин для
здійснення містобудівної діяльності. Таким чином, виникає необхідність
застосування містобудівного моніторингу землі міста шляхом використання
ГІС-технологій.
У

результаті

систематизації

теоретико-методичних

положень,

запропоновано визначення моніторингу земель, як комплексної постійно
трансформуючої категорії, що включає сукупність взаємопов‘язаних дій,
спрямованих на забезпечення контролю за станом та використанням земельних
ресурсів, нівелювання негативних явищ і їх попередження на різних
територіальних рівнях, які реалізуються на основі інформаційно-аналітичного й
нормативно-правового

забезпечення,

включаючи

якісні,

функціональні,

соціально-економічні, природні, інфраструктурні, містобудівні характеристики.
Слід зазначити, що в існуючих наукових розробках щодо визначення
моніторингу

земель

особлива

увага

не

приділяється

такій

важливій

характеристиці як містобудівна, що впливає на рівень та якість його здійснення
й знижує ефективність формування і використання земельного фонду.
Містобудівний моніторинг представляє собою систему, що включає
складні зв‘язки і взаємовідносини між різними групами стейкхолдерів, які
охоплюють значні сфери функціонування господарства держави. У таких
умовах виникає необхідність розробки технології та алгоритму формування й
реалізації містобудівного моніторингу, що забезпечить розвиток мегаполісу,
враховуючи різноаспектність і складність представленого процесу.
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У результаті дослідження визначені технологічні аспекти здійснення
містобудівного моніторингу землі мегаполісу, які включають методи і моделі,
інструменти та показники. Проте представлені технології мають несистемний
характер для здійснення містобудівного моніторингу землі, що потребує
розробки організаційно-методичного механізму формування цього моніторингу
на муніципальному рівні.
При здійсненні містобудівного моніторингу землі міста особливого
значення мають геоінформаційні системи. Узагальнюючи теоретико-методичні
положення охарактеризовані відповідні підходи до визначення ГІС:
функціональний: геоінформаційні системи розглядаються як сукупність
інструментів, спрямованих на збір, обробку та використання інформації, яка
стосується відповідної предметної сфери;
картографічний: геоінформаційні системи визначаються як основний
засіб обробки просторової інформації та побудові різних карт;
технологічний: ГІС характеризуються як сукупність технологічних
складових, спрямованих на створення єдиної інформаційної основи для
прийняття рішень щодо об‘єкта досліджень;
комплексний: геоінформаційні системи визначаються як комплексна
категорія, що включає різні системи формування та використання інформації
для прийняття обґрунтованих рішень щодо об‘єкта дослідження, враховуючи
особливості його функціонування.
Розділяючи положення комплексного підходу, запропоновано визначати
геоінформаційні

системи

як

комплекс

технічних,

технологічних,

картографічних систем, спрямованих на вирішення функціональних, цільових,
інформаційних та ін. завдань для формування і використання єдиного
інформаційного простору у контексті прийняття рішень щодо створення та
реалізації організаційно-методичного механізму використання містобудівного
моніторингу протидії рейдерству.
Геоінформаційні системи класифікуються за широким колом ознак, які
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включають територіальні характеристики, предметну область, функціональні та
часові ознаки, рівень, напрями та особливості виконуваних завдань. Поряд з
цим, значна кількість класифікаційних характеристик вносить певний дисонанс
щодо можливостей їх застосування і потребує досить глибокого аналізу
відносно реалізації геоінформаційних систем для здійснення містобудівного
моніторингу протидії рейдерству.
Отже,
реалізації

для

розробки

містобудівного

організаційно-методичного
моніторингу

протидії

механізму

рейдерству

щодо

автором

запропоновано здійснювати наступні етапи:
1. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення щодо стану,
розподілу та використання нерухомості для здійснення містобудівного
моніторингу протидії рейдерству.
2. Створення відповідної бази даних у контексті містобудівного
моніторингу протидії рейдерству.
3. Визначення показників, які необхідні для здійснення містобудівного
моніторингу протидії рейдерству.
4. Проведення просторового аналізу та здійснення прив‘язки даних до
відповідних просторових характеристик.
5. Організація представлення результатів аналізу та інмплементація їх у
організаційно-методичному

механізмі

щодо

моніторингу протидії рейдерству.
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реалізації

містобудівного

Кобзан С.М. - к.т.н.
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ РЫНКА
В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
1. Особенности взаимодействия спроса и предложения
От спроса, предложения и их соотношения зависят такие важнейшие
экономические параметры, как цены, доходность, риски приобретения или
создания объектов недвижимости. Спрос и предложение являются одними из
определяющих факторов, определяющих рост цен на рынке недвижимости, но
их надо учитывать во взаимодействии со всеми факторами.
2. Эластичность рынка недвижимости
Такой фактор, как эластичность, также влияет на рынок недвижимости.
Эластичность – мера реакции одного параметра на изменение другого
параметра. Чаще всего говорят об эластичности спроса и предложения по цене.
Зависимость между спросом и ценой обратная, между предложением и ценой –
прямая. Вариантов эластичности в общем может быть три:
Э < 1 – эластичность меньше единицы, т. е. спрос (предложение) растет
медленнее, чем падает (растет) цена.
Э > 1 – спрос (предложение) растет быстрее, чем падает (растет) цена.
Э = 1 – темпы роста спроса (предложения) равны темпам падения (роста)
цены.
Если эластичность спроса больше единицы, то увеличение продаж при
снижении цены дает рост прибыли. Если эластичность спроса меньше единицы,
то снижение цены не компенсируется ростом продаж – прибыль падает.
3. Факторы определяющие стоимость недвижимости
1. Рыночные факторы – спрос и предложение, эластичность рынка и
другие

факторы,

присущие

нормально

недвижимости.
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функционирующему

рынку

2. Политические факторы: социально-экономическая направленность
политики правящей партии, предвыборные компании, межнациональные
конфликты,

законодательные

акты,

касающиеся

сегментов

рынка

недвижимости, политика местных органов власти в отношении рынка
недвижимости, элементы государственной политики в области производства
(скорость и направленность процессов национализации и денационализации,
налоговую

систему,

способы

демонополизации,

политику

в

области

социального обеспечения и защиты окружающей среды.
3. Экономические факторы: уровень развития, темпы роста валового
национального продукта, кредитную политику, инфляция, колебания деловой
активности, занятость населения, покупательную способность.
4.

Социально-культурные

экономического

уровня

факторы

населения

по

зависят

от

различным

социальнооснованиям

(профессиональные, потребительские, по доходам, жилищные условиям).
5. Демографические факторы - численность населения, прирост населения, уровни рождаемости и смертности, плотность населения, миграции,
степень урбанизированности территорий и др.
6. Природно-географические факторы – климат, рельеф, природные
ресурсы, экологические условия и др.
7.

Научно-технические

факторы,

влияющие

на

технологию

и

организацию строительства, во многом определяют параметры себестоимости и
рыночной цены при формировании первичного рынка жилья.
8. Внешние факторы связанны с тенденциями развития мировых рынков
недвижимости и мировой банковской и финансовой систем.
4. Выводы по исследованию и аналитике рынка недвижимости.
Региональный рынок недвижимости представляет собой результат
совместного воздействия различных по длительности влияния, силе и
направлению факторов. При этом все факторы воздействуют на рынок во
взаимодействии друг с другом. Сложность анализа регионального рынка
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недвижимости обусловлена именно необходимостью правильного выбора не
только выше перечисленных факторов, но и применения дополнительных
факторов, присущих анализируемому региону.

Логачова Д. А.
Науковий керівник – Радзінська Ю.Б. – асистент кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
РОЗВИТОК ГІС У НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Не

секрет,

що нафтогазова

промисловість

була

і є

однією

з

найголовніших складових економіки кожної держави. Саме її успішність
зумовлює зросту бюджету державної скарбниці. Тому виникає необхідність
забезпечити цю галузь всім необхідним. Як показали багато досліджень у цій
сфері, необхідно підвищувати ступінь інформатизації підприємств і організацій
галузі. Кращим помічником, здатним забезпечити ці вимоги, є саме
геоінформаційні системи (ГІС).
ГІС співпрацює з кожною галуззю, що входить до широкого спектру
галузей нафтогазової промисловості. А саме: з геологією, кадастром, екологією,
логістикою, маркетингом та ін. Спільно вони вирішують ряд задач,серед яких:
скорочення часу в проведенні робіт маркшейдерської характеру, витрат, часу і
підвищення якості будівництва, прийомів і здавання робіт, аналіз просторового
розподілу та впливу об'єктів один на одного, отримання точних координат
об'єктів, управління графічної інформації, проведення різних видів вимірювань
та статистичних досліджень, моделювання різних процесів і явищ та
відображення їх на карті, тривимірне моделювання місцевості з відображенням
отриманих результатів, проведення мережевого аналізу, відстеження мобільних
об'єктів у реальному часі та багато іншого.
Як показує досвід багатьох нафтогазових компаній такі програми, як
Oracle, ArcGis, AutoCAD, SolidWorks, Revit є невід‘ємною складовою роботи у
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цій сфері та на «відмінно» виконують основні поставлені задачі, які від них
вимагає нафтогазова промисловість.
Наприклад,

важливим

завданням

є

моделювання,

відстеження,

автоматизація, контроль ГТС (газотранспортних систем). Для виконання цього
завдання використовується програма OracleSpatial. Вона створює таку модель
компресорних станцій, яка включає в себе: трубні елементи монтажу, запірнорегулюючу арматуру, ємності високого тиску, опори під трубопроводами,
пункти товщинометрії, пункти виброметрії, виявлені дефекти металу на
трубопроводах. Об'єкти моделі ув'язані з відповідними їм паспортами і
доступні для локалізації в рамках схем і планів компресорної станції. Крім того,
для відображення результатів розрахунків модель має стандартну функцію
градієнтного забарвлення.
Хочеться більш детально зупинитися на деяких компаніях, наприклад,
ТОВ «Геосервісприбор», а також ЗАТ «Неолант». На прикладі цих компаній
можна відстежити принцип запровадження ГІС в нафтогазову справу, а також
методику розробки інновацій в цій галузі. Із статей – інтерв‘ю генеральних
директорів цих компаній, присвячених висвітленню теми «ГІС та нафтогазова
справа» можна розповісти наступне.
Компанія «Неолант» займається розробкою інформаційних систем для
паливо - енергетичного комплексу і половина призначена для забезпечення
нафтогазового промислу. Директор повідомляє ,що за останні роки здійснено
чимало проектів в цій галузі і майже всі – з використанням ГІС-технологій. ГІС
охоплює всі стадії життєвого циклу продуктів нафтогазової промисловості,
починаючи від свердловин до АЗС. Найбільш вдалою розробкою у цій сфері він
вважає Геоінформаційна система керування даними облаштування родовищ
(ГІС КДОР). Ця програма дозволяє аналізувати родовища, отримувати технічну
інформацію про об‘єкти, занесення віртуальних змін в інфраструктуру
родовищ, спостереження потенціального розвитку родовищ в наступні роки,
інтеграцію всіх даних в єдину базу. Використовуючи різні платформи (Esri,
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MapInfoта ін.) «Неолант», в здебільшого розраховує свої розробки для
керівників, облегшуючи процес управлінських рішень.
Тепер можна подивитись на зовсім протилежний бік. Якщо «Неолант»
виступають як розробники ,то «Геосервісприбор» виступають як постачальники
необхідної геодезичної техніки. Результати багатьох статичних аналізів
показують, що найбільша поставка приладів у цій компанії

нафтогазового

промислу припадає на електронні тахеометри, електронні нівеліри та
супутники високоточного позиціонування. На думку головного директора,
найбільш перспективним у нафтогазовому промислі є використання світових
брендів – Topconта Sokkia, якість яких говорить сама за себе.
Таким чином, можна зробити висновок, що компанії рухаються у
достатньо перспективному напрямку, адже нафтогазова справа завжди буде
прибутковою, а також визначальною в інфраструктурі господарства будь-якої
держави. Оскільки ГІС достатньо ретельно відноситься до розробки різних
програм у даній промисловості, то було б доцільно відокремлювати філіали
саме цієї справи «ГІС нафтогазової промисловості», які спеціалізувалися саме
на ній і, звісно, першим необхідним завданням, було б кооперування с
компаніями-постачальниками геодезичних приладів. А ще з часом набуває
актуальності проблема альтернативних видів енергії (якщо з часом паливноенергетичні родовища вичерпають себе), то, на мою думку, доцільно було б
зайнятися ГІС проблемою альтернативних видів енергії.
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Мамонов К. А. – д.е.н., професор, зав. кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Колєснік В. Ю.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ
ЗДІЙСНЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ МІСТА
За Конституцією України земля є важливим ресурсом, який впливає на
розвиток держави і забезпечує благополуччя населення. У сучасних умовах
формування, використання, розподіл земельних ресурсів міста знаходиться на
низькому рівні, що обумовлено впливом різних факторів. Зокрема, низькою
якістю

муніципального

управління,

корупцією,

зниженням

рівня

платоспроможності населення та адміністрування. У таких умовах важливого
значення набувають процеси забезпечення ефективності формування та
використання землі мегаполісу на основі застосування сучасних інструментів.
Одним із них є геоінформаційні системи (ГІС), яке дозволяють розробити
моделі для визначення вартості земельних ресурсів міста та охарактеризувати
причинно-наслідкові зв‘язки між просторовими факторами.
Відповідно до статті 80 Земельного кодексу України суб'єктами права
власності на землю є громадяни та юридичні особи - на землі приватної
власності; територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або
через органи місцевого самоврядування, - на землі комунальної власності;
держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на
землі державної власності.
Таким чином, застосування геоінформаційних систем для оцінки вартості
земельних ресурсів міста є важливим процесом, яке дозволяє вирішити
комплекс складних питань, пов‘язаних із зростанням ефективності формування,
розподілу та використання землі.
Перевага виконання грошової оцінки з використанням ГІС полягає не
тільки у заощадженні часу, але й у можливості поєднати її з іншими
містобудівними роботами: земельним і містобудівним кадастрами, генеральним
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планом, схемою приватизації земель населених пунктів тощо. Прикладом
створення такої ―перманентної‖ ГІС став м. Тернопіль, де на основі
використання

ГІС

та

створення

цифрової

електронної

карти

(використовувались топопланшети масштабу 1:2000) були у 1992-95 рр.
виконані роботи по комплексній економічній оцінці території, земельному
кадастру, концепції містобудівного і господарського розвитку міста і схеми
приватизації міських земель. Протягом останніх років аналогічні проекти були
виконані у містах Стаханов, Бровари, Чернігів.
Аналіз

використання

ГІС-технологій

у грошовій

оцінці

земель

населених пунктів дозволяє зробити висновок щодо значних переваг
автоматизації цих робіт та отриманні певного ефекту від їх використання. Ці
переваги знайшли відображення у скороченні (вдвічі, втричі) термінів
виконання робіт, підвищенні якості проектної документації, можливості
практично необмеженого тиражування результатів оцінки, уніфікації проектних
матеріалів.
Таким чином, застосування сучасних технологій таких як ГІС дозволяє
забезпечити зростання якості оцінки, її повноти та достовірності, що позитивно
впливає на ринок землі та інших об‘єктів нерухомості.
Белый В.В.
Мгеброва В.Р.
Научный руководитель - Шипулин В. Д. – к.т.н., профессор
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДАМИ ГИС
Для эффективного управления имеющимися ресурсами, планирования
развития и оперативного управления всеми сферами жизни необходима
автоматизированная система сбора, хранения и анализа информации, пригодная
для выработки верных управленческих решений. Такую роль выполняют
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географические

информационные

системы

(ГИС),

интегрирующие

разнородную информацию в единый информационно-аналитический комплекс
на основе географических и пространственных данных. Технологии, которые
используют ГИС, объединяет традиционные операции при работе с базами
данных, такими, как запрос и статистический анализ, с преимуществами
полноценной

визуализации

и

пространственного

анализа,

которые

предоставляет карта.
В г. Харьков существуют такие системы, как Яндекс. Карты, GoogleMap,
однако, по полноте представленной информации и по удобству использования
данные системы не позволяют выполнять полноценный анализ области.
На сегодняшний день наиболее проблемным является вопрос сбора и
обработки информации о пространственно распределенных объектах городской
инфраструктуры.

Современные

ГИС

позволяют

наглядно

отобразить

информацию о конкретных объектах, процессах и явлениях в их совокупности.
ГИС выявляют взаимосвязи и пространственные отношения, поддерживают
коллективное

использование

данных

и

их

интеграцию

в

единый

информационный массив.
В работе рекомендуется использовать продукты семейства ArcGIS. Такое
решение позволяет сконцентрировать внимание на функциональности системы
и реализации решения задач, стоящих перед пользователем.
Важным этапом в работе по созданию ГИС является подготовка
пространственных

данных.

От

их

корректности,

актуальности

и

непротиворечивости зависит успешное функционирование системы в целом.
Источниками пространственных данных являются: картографические
материалы,

данные

дистанционного

зондирования

(космическая

и

аэрофотосъемка), ведомственные материалы.
Исходными данными являются спутниковые снимки и атрибутивная
информация, полученная из базы данных частной фирмы «Информационно-
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аналитическое бюро». На первом этапе исходные данные проанализированы,
векторизованы и сведены в единую систему ГИС.
На основании синтеза и анализа исходных данных, с помощью
программного обеспечения ArcGIS 10.1, реализованы и сохранены в формате
* .shp такие шейп-файлы: рельеф местности, тип шейп-файла полилиния;
дорожная

сеть,

тип

-

полилиния;

здания,

тип

-

полигональный;

административные районы, тип – полигональный; станции метро, тип –
точечный.
Загрузка спутниковых снимков и карт, представляемых GoogleEarth,
GoogleMaps, была выполнена с помощью SASPlanet. Снимки были скачаны с
привязкой в системе координат WGS84.
По результатам выполненной работы, после создания и заполнения
атрибутивными

данными

базы

геоданных,

была

создана

поверхность

Стоимости объектов недвижимости г. Харькова, которая позволяет выполнить
пространственный анализ колебания стоимости в различных районах города.

Могилка В. А.
Научный руководитель - Метешкин К.А. – д.т.н., профессор
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
ПРИМЕНЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ГСС И ОБРАБОТКЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Высокие темпы развития строительной отрасли, новые технологии и
максимальная оптимизация человеческого труда – все это помогает выполнять
работы любой сложности в кратчайшие сроки, а также позволяет снизить
финансовые затраты. И поскольку инженерно-геодезические изыскания
являются частью строительных работ, то усовершенствование методов
выполнения задач, с которыми инженеры чаще всего сталкиваются на
производстве, является одним из наиболее перспективных направлений в
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развитии геодезии и математической обработки геодезических измерений.
Одной из актуальных задач инженеров-геодезистов при подготовке к
строительству в Украине является создание Геодезических сетей сгущения
(ГСС). В данной работе будет проанализировано возможно ли эффективно
решать

возникающие

проблемы

при

помощи

элементов

построения

ГСС

фрактальной

геометрии.
Проанализируем
незастроенной

возможность

территории

путем

сгущения

сети

от

на

большой

базисной

линии

триангуляции по примеру построения кривой Коха. Для создания данной сети
становится необходимым разбить базисную линию на три равных отрезка.
Затем, от полученных концов отрезков следует построить линии, которые будут
являться сторонами равностороннего треугольника, вершина которого станет
новым пунктом ГС. Для большего сгущения необходимо повторить те же
действия с двумя сторонами полученного треугольника.
Итак, поскольку средняя длинна линии триангуляции II класса равняется
от 7 до 20 километров, то стороны треугольника построенного методом Коха
будут равняться от 2,33 до 6,67 километров. Таким образом, получено пункты
ГС на расстоянии в три раза меньшем от изначального. Продолжая выполнять
эти действия, можно будет достичь необходимого расстояния между пунктами
геодезической сети сгущения. Но при каждом повторении данного действия
будет иметь место накопление погрешностей в измерениях углов и линий. На
этом этапе появляется необходимость сравнения метода Коха и стандартного
метода сгущения сетей – полигонометрии. При решении подобной задачи
путем построения полигонометрического хода относительная погрешность
измеряемой стороны не должна превышать 1/10000. Поэтому было бы
целесообразным перенести данный стандарт и на метод сгущения, основанный
на принципе построения кривой Коха. Но поскольку для получения одного
пункта ГСС необходимо, в отличии от полигонометрии, построение двух
линий, то и относительная погрешность для измеряемой стороны должна быть
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в два раза меньше, то есть равняться 1/20000. Так же для угловых измерений в
полигонометрии 4 класса средняя квадратическая погрешность измерения угла
равняется 2,0‖. Соответственно для кривой Коха она должна равняться 1,0‖. Но
на этом этапе появляется главная проблема данного метода. Поскольку кривая
Коха не спрямляема и не имеет самопересечений, то становится невозможным
выполнения контроля измерений, что делает данную сеть непригодной для
использования при выполнении каких-либо работ. Данную проблему можно
решить путем набора избыточных измерений, но это приведет к большему
объему камеральных работ, что в конечном результате влечет за собой
снижение эффективности использования данного метода.
Итак,

проанализировав

возможность

использования

элементов

фрактальной геометрии при построении геодезических сетей сгущения, а
именно метод построения кривой Коха для сгущения существующей сети
триангуляции II класса было определено, что данный способ требует
увеличения объема выполняемых на местности работ, а так же способствует
накоплению погрешностей измерений. Поэтому использование данного метода
является нецелесообразным при выполнении практических задач, с которыми
сталкиваются инженеры-геодезисты на производстве.

Ємельянова В.О.
Радзінська Ю.Б. – асистент кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АВТОТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ
Серед існуючих галузей економіки України галузь автомобільного
транспорту є наймасштабнішою. Автомобільній транспорт сформувався не
лише як окремий вид діяльності, а є складовою частиною всіх господарюючих
структур.
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Автомобільний транспорт став сферою бізнесу і тому біля нього почали
утворюватися інші підприємства, діяльність яких безпосередньо не спрямована
на перевезення вантажів та пасажирів, але пов‘язана із організацією роботи
транспорту. Таким чином виникли допоміжні учасники транспортного ринку.
Їх роль дуже велика тому, що від їхньої роботи залежить ефективність прямих
учасників процесу перевезень. Перед автотранспортним підприємством постали
такі завдання:
 організувати та контролювати роботу водіїв, виконання ними змінного
плану і завдання по перевезеннях;
 вживати заходів щодо ліквідації наднормативних простоїв автомобілів;
 координувати роботу автотранспорту з іншими видами транспорту;
 вживати заходів по включенню резервних автомобілів в рух на
маршруті, оперативному переключенню автомобілів з маршруту на маршрут,
інший шлях прямування у зв'язку з ремонтом доріг;
 здійснювати оперативний облік, контроль і аналіз результатів роботи
автотранспортних

засобів

і

вантажно-розвантажувальних

механізмів,

контролювати стан під'їзних шляхів, а також дотримання водіями транспортної
дисципліни.
У вирішенні таких завдань першим помічником стали геоінформаційні
системи (ГІС).
У даній сфері ГІС виконує такі завдання:
1. планування руху транспортних засобів;
2.

розробка оперативного (в реальному часі) моніторингу транспортних

засобів і вантажів;
3. будування оптимальних маршрутів на реальній вулично-дорожній
мережі з її можливостями і обмеженнями та інші.
Як приклад, розглянемо задачу впровадження ГІС в автотранспорт:
доставка вантажу з пункту А в пункт Б. Ця задача на знаходження
раціонального маршруту.
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Раціональний маршрут - це маршрут, який щонайкраще задовольняє
деяким критеріям, а саме:


середній час проходження автомобіля по маршруту;



витрати палива на автомобілі;



категорія дороги;



відстань перевезення;



тип та стан дорожнього покриття;



сумарна довжина підйомів та спусків з ухилом більше 40%;



можливість перевезення вантажу з певними характеристиками на

маршруті;


природно-кліматичні умови (пора року, погодні умови);



екологічні обмеження при перевезенні певних видів вантажу;



наявність населених пунктів та санітарних зон на шляху слідування.

Таким чином, для вирішення задачі потрібно мати пов'язану і топологічно
коректну дорожню мережу. Звичайно, важливіше знайти маршрут, який матиме
найменшу вартість. Цю задачу вирішує продукт ArcLogistics Route.
Програмне забезпечення ArcLogistics являє собою комплексне рішення
складних маршрутів і розв‘язання проблем, створення динамічних маршрутів і
графіків, щоб звести до мінімуму витрати і поліпшити обслуговування клієнтів.
Використовуючи

ArcLogistics

ми

можемо

будувати

реалістичні

маршрути, визначати, який автомобіль повинен використовуватися для
кожного маршруту, розраховувати витрати палива на автомобілях.
Ми звикли до використання програмних комплексів для автоматизації
бухгалтерії, оптимізації роботи складу, обліку транспортних засобів тощо.
Однак, прогрес не стоїть на місці і сучасні інформаційні технології відкривають
все нові можливості для керування транспортним парком компаній: від
розрахунку оптимальних маршрутів розвезення вантажів до моніторингу
транспортних засобів. При цьому вартість подібних рішень така, що їх
впровадження можуть собі дозволити не тільки великі підприємства, але і
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компанії малого бізнесу, а окупність інвестицій у системи логістики та
моніторингу складає всього кілька місяців.
Компанія «Top Plan» - системний інтегратор в області прикладних
інформаційних систем з більш ніж 10-річним досвідом роботи. Компанія
пропонує закінчені рішення в галузі транспортної логістики і супутникового
моніторингу транспорту з використанням найпередовіших технологій. Їх
рішення і якісні, і істотно дешевше аналогічних систем існують на ринку, так як
вони є розробником всіх елементів комплексу автоматизації:
 програмного забезпечення («TopLogistic», «TopPlanGPS Monitoring»);
 електронних карт,
 обладнання для GPS моніторингу транспорту.
Такий комплексний підхід дозволяє зробити краще на ринку пропозиції
по співвідношенню «ціна-якість». Важливим чинником є успішна інтеграція
даного

комплексу

в

загальну

корпоративну

інформаційну

систему

підприємства.

Дубинин Г.И.
Научный руководитель - Аноприенко Т.В. - старший преподаватель кафедры
ГИС, ОЗ и НИ
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Цель:

Предложить

перспективные

варианты

использования

ГИС-

технологий на рынке недвижимости.
На сегодняшний день в Украине формируется новая экономическая
среда, многие элементы которой находятся в стадии становления и изучения. В
первую очередь это относится к области знаний о недвижимости, с
41

функционированием которой так или иначе связана жизнь и деятельность
человека в любой сфере бизнеса, управления и организации.
Согласно действующего законодательства, к понятию недвижимости
относят земельные участки и все, что с ними прочно связано, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
В развитых странах использование геоинформационных технологий в
планировании, прогнозировании и анализе, является неотъемлемым элементом.
ГИС позволяет объединить между собой различную экономическую,
статистическую

информацию

и

географическую

основу.

Примером

использования ГИС-технологий в прогнозировании стоимости недвижимого
имущества стала маркетинговая концепция торгово-развлекательного центра
компании

KnightFrank.

С

помощью

ArcMap,

дополнительного модуля

NetworkAnalysis, они создали буферные зоны для выделения зон транспортной
и пешеходной доступности будущего торгового центра. Таким образом, они
наглядно показали, ориентировочное количество людей, которые будут
посещать ежедневно торговый центр, на сколько удобно он расположен. При
чем, с помощью NetworkAnalysis, можно учитывать естественные барьеры,
такие как светофоры, мосты, дорожные развязки, железнодорожные пути,
зеленые насаждения, объекты гидрографии и др.
Одним из самых больших преимуществ является то, что кроме
визуального анализа, ГИС позволяет осуществлять расчет экономикостатистических показателей в указанных зонах доступности. Например, для
размещения торгового комплекса, который находиться в жилом районе, кроме
транспортной связи и территориального размещения объекта, наличие
подобных объектов и их близость, можно учесть, численность жителей в
данном районе, количество и класс жилых домов, количество квартир и их
комнат. Такая информация, например, может, позволить увидеть, каким
спросом будет пользоваться объект, что напрямую связанно с его стоимостью.
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Еще стоит отметить, что для потенциальных инвесторов при оценке
проекта недвижимости главным фактором является анализ местоположения
будущего объекта. Наиболее актуальным способом наглядного представления
информации

является

использование

трехмерных

и

многослойных

изображений в ГИС, которые позволяют получить данные о преимуществах
местоположения объекта, не покидая офис.
Итак,

ГИС

позволяют

объединить

между

собой

различную

экономическую, статистическую информацию и географическую основу. Такие
методы изучения рынка недвижимости, основанные на применении ГИСтехнологий весьма полезны как для применения в оценочной деятельности, так
и для аналитических работ, связанных с изучением рынка недвижимости.

Зиненко А.А.
Научный руководитель - Шипулин В. Д. – к.т.н., профессор
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
Развитие рынка земли и недвижимости обуславливает необходимость
адекватного развития информационно-методической базы, позволяющей всем
участникам рынка все в большей степени использовать современные
информационные технологии в области экономики земли и недвижимости.
Анализ развития методологической базы на рынках недвижимости в странах с
развитой рыночной экономикой позволяет сделать вывод, что информатизации
отводится приоритетное значение.
Таким

образом,

актуальным

является

исследование

направлений

информационного обеспечения оценочной деятельности и разработка систем,
позволяющих

осуществлять

сбор,

редактирование
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и

распространение

информации, необходимой как на различных стадиях выполнения оценочной
задачи, так и для принятия обоснованных решений по поводу оцениваемого
объекта основными участниками рынка недвижимости.
Pешающим при осуществлении оценочной задачи является наличие
информации об объекте. Ее качество и достоверность обуславливают выбор
метода оценивания и надежность получаемых результатов.
В международной практике оценивания широко применяют следующие
методы оценки недвижимости:
- Метод сравнительного анализа продаж;
- Доходный метод;
- Затратный метод.
Предпочтительным является использование всех трех методов. В этом
случае получается наиболее объективная и достоверная оценка, так как объект
оценки оценивается с разных позиций, с применением различных оценочных
принципов. Но в условиях нестабильности на рынке недвижимости Украины и
недостатке информации для использования доходного метода и метода
сравнительных продаж, наиболее целесообразным для многих оценочных задач
является использование затратного метода, который основан на достоверных
данных, приведенных в нормативных документах.
Анализ алгоритма проведения оценки затратным методом, а также
изучение обширной информации, необходимой для его реализации, приводят к
необходимости разработки определѐнной информационной системы, которая, с
одной стороны, облегчала бы процесс сбора, накопления, редактирования и
анализа информации, с другой стороны, обеспечивала решение задач,
связанных с определением стоимости объекта. Большая часть информации
требует пространственной привязки, наиболее эффективным средством для
разработки такой информационной системы является GIS. Предполагается, что
такая информационная система может стать структурным звеном городской
GIS, служащей для решения обширного круга задач, как местных органов
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власти, так и многочисленных пользователей этой системы.
Преимущественным направлением применения современных технологий
для решения задач, связанных с инвентаризацией объектов недвижимости и их
оценкой, является автоматизация всех этапов работы по сбору, вводу,
накоплению, редактированию информации и решению поставленных задач.
В работе предлагается технологическая модель информационного
обеспечения процесса оценки затратным методом.
Разработка подобных информационных систем является перспективным
направлением деятельности, так как способствует созданию полноценной
профессиональной
потребителями

системы

таких

систем

оценки

в

являются

Украине.
как

Потенциальными

государственные,

так

и

негосударственные структуры, оказывающие профессиональные услуги на
рынке земли и недвижимости.

Мамонов К. А. – д.е.н., професор, зав. кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Утва В.К.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ
ЗЕМЛІ МІСТА: ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Реформування соціально-економічних відносин у державі потребує
переосмислення підходів до формування, розподілу та використання земельних
ресурсів міста. На сучасному етапі перетворень у цій сфері спостерігається
накопичення негативних явищ, пов‘язаних із зниженням ефективності
використання землі, нераціональним їх розподілом у місті, незаконними та
корупційними діями.
За останні роки спостерігається посилення уваги до проблем розподілу та
використання земельних ділянок міста. Проте ефективність та результативність
представлених заходів знаходиться на низькому рівні.
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У таких умовах особливого значення набуває розробка напрямів
застосування геоінформаційних інструментів для формування інформаційноаналітичного забезпечення оцінки земель міста як важливого фактора для
зростання ефективності їх використання.
Застосування ГІС-технологій значно підвищує якість грошової оцінки у
контексті здійснення:
1. Автоматизованого збіру, обробки та систематизації вихідних даних (як
картографічних, так і семантичних).
2. Аналізу отриманої інформації (застосування методів просторового
аналізу для обрахунку площ об‘єктів, їх довжини, периметра; використання
оверлейного та буферного аналізу для визначення щільності розповсюдження
окремих факторів оцінки; побудова картограм та картодіаграм при визначенні
інтегральних індексів якості території; застосування методу ізоліній при
інтерполяції результатів).
3. Пошуку, сортуванні та вибірки результатів грошової оцінки окремих
земельних ділянок.
4. Підготовки та роздрукування результатів грошової оцінки через
застосування принтерів та плотерів.
Умовами для виконання грошової оцінки окремої земельної ділянки (а
саме це є кінцевою метою будь-якої оцінки) на основі застосування ГІС є:
- наявність електронної карти населеного пункту (векторної або растрової);
- графічні дані щодо економіко-планувального зонування території, зони
впливу локальних факторів, агровиробничі групи ґрунтів;
- дані земельного кадастру, або системи реєстрації земельних ділянок.
У випадку наявності всіх перерахованих даних користувач системи
отримує можливість:
1. Визначити грошову оцінку земельної ділянки різного функціонального
використання в будь-якій точці електронної карти населеного пункту з
переліком локальних факторів, що формують оцінку (оцінка 1 м 2).
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2. Визначити грошову оцінку вільного полігону з урахуванням взаємного
розташування полігону і факторів.
3. Визначити грошову оцінку земельної ділянки юридичної чи фізичної
особи із збереженням інформації в базі даних та можливістю отримання звіту із
грошової оцінки.
Таким чином, у результаті дослідження визначено, що для формування
інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки вартості землі міста необхідно
створити умови для застосування геоінформаційних систем і технологій, які
забезпечують якість грошової оцінки, її повноту, враховуючи різноаспектність її
здійснення.

Мамонов К. А. – д.е.н., професор, зав. кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Корнієць А.В.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Інтерес геоінформаційних систем і технологій (ГІС) невпинно зростає
завдяки отриманням на їх основі ефективних рішень в багатьох сферах
людської діяльності. За їх допомогою вирішуються локальні, регіональні і
глобальні завдання сталого розвитку територій, використання природних
ресурсів, охорони довкілля, забезпечення безпеки суспільства. Сучасні
геоінформаційні системи розширюють методи дослідження різних процесів,
надаючи цифрові інструменти для організації й оперування в просторі,
візуалізації цих даних, моделей і процесів за допомогою розвинених
комп‘ютерних засобів, спеціалізованих інструментів обробки й аналізу
геоданих. Дослідники використовують просторове мислення й інструменти ГІС
для розвитку просторових моделей різного масштабу. Широкий суспільний
інтерес до цієї теми визначається поширеними в Інтернеті карт GoofleMaps,
картографічному

сервісу

персональними

MapQust,
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супутниковими

навігаційними пристроями тощо. Користувачі засобами ГІС спроможні
аналізувати сутність явищ реального світу, інтегруючи інформацію з різних
джерел цифровими картами та веб-сервісами.
Навіть короткий огляд наявних програмних продуктів ГІС у вигляді
переліку характеристик або функцій не може створити повну картину
різноманіття

напрацьованого

в

світі

програмного

забезпечення

геоінформаційних. Ця частина ґрунтується більшою мірою на технологічних
рішеннях Інституту систем довкілля, який створив найбільш розвинене й
поширене програмне забезпечення для ГІС у світі. Область геоінформаційних
систем активно розвивається і захоплює все нові сфери життя і діяльності.
Геоіформаційні системи стали відігравати важливу роль в діяльності людини.
Геоіформаційні системи інтегруються в освіту, бізнес, виробництво,
діяльність урядів.
Управління складними територіальними системами, такими як сучасне
місто, вимагає не тільки високої кваліфікації адміністрації, але і відповідного
інформаційного забезпечення процесу управління. Розробка обґрунтованих і
ефективних рішень можливо тільки на основі відповідної обробки і аналізу
значних обсягів інформації про складні системи і процеси міста. Це вимагає
залучення ефективних засобів, що базуються на комп‘ютерних технологіях.
Впровадження ГІС в управлінні містом означає перехід на новий, ефективний
рівень управління.
Спектр застосування геоінформаційних систем надзвичайно широкий.
Компанія Esri визначає близько 80 областей застосування ГІС, зокрема:
управління і планування територій, ця сфера ґрунтується на передбачуваній
поведінці різних соціальних груп, які визначають суспільні потреби й
можливості і мають задане або передбачуване розміщення й динаміку в рамках
заданої території; містобудування і архітектура - проектування, інженерні
дослідження, планування в містобудівництві архітектурі, це типова робота
міських служб, що забезпечують нормальний розвиток підвідомчої території;
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інженерна інфраструктура - інвентаризація, облік, планування розміщення
об‘єктів розподіленої виробничої інфраструктури (водовідведення водо-, газо-,
тепло- та електропостачання) і управління ними, оцінка стану й ухвалення
рішень при ремонтних або аварійних ситуаціях; управління земельними
ресурсами, земельні кадастри - сфера характеризується своєю географічною
орієнтацією, типові завдання характеризуються створенням та веденням
кадастрів, класифікаційних карт, визначення меж ділянок, площ тощо;
управління природними ресурсами і природоохоронна діяльність - типовими
проблемами є визначення поточного стану і запасів спостережуваних ресурсів,
моделювання процесів у природному середовищі й побудова обґрунтованих
рішень, що приймаються з управління засобами, які змінюють природні
ресурси; також це геологія, мінерально-сировинні ресурси, гірнично-добувна
промисловість; планування і управління перевезеннями (логістика); наземне,
аєро- і гідронавігаційне картографування і управління наземними, повітряними
і водним транспортом; сільське господарство; служби швидкого реагування.
Слід відзначити, що до сфер застосування геоінформаційних систем
відносяться державне, регіональне, муніципальне управління, демографія,
зонінг,

реєстрація

обслуговування,

власності,

торгівля,

оподаткування,

бізнес,

соціальне

банківська

справа,

страхування,

сфера

моніторинг

природного середовища, екологія, оцінка можливих дій на природні явища,
водні ресурси, гідрологія, ґрунтознавство, лісове господарство та сфера
військового застосування.
Однією із сфер ефективного застосування ГІС є область місцевого
самоврядування. Визначення ролі геоінформаційного забезпечення управління
призвело до того, що ГІС стали потужним загальноприйнятим інструментом в
області державного і муніципального управління в багатьох країнах. Тільки у
Європі більше 100000 муніципалітетів використовують геоінформаційних
систем для управління містами. ГІС розглядається як інструмент для ухвалення
рішень в області управління міським господарством, як засіб планування і
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вироблення стратегії розвитку території міст. Здатність геоінформаційних
систем об‘єднувати різнопланову інформацію різних структур міського
управління в єдиний інформаційний комплекс, дозволяє забезпечити взаємодію
структур міста, що управляють. Отже, ГІС – це сучасна технологія для
вдосконалення міського управління.
Впровадження муніципальних геоінформаційних систем означає перехід
на новий вищий якісний рівень управління, планування міського господарства.
Цей рівень характеризується наступними властивостями: управління містом у
реальному часі; мінімізація і виключення дублювання функцій виконавських
органів на основі системної інтеграції міських даних; забезпечення взаємодії
структури міста, що управляють, на основі створення і використання єдиної
бази міських даних; зниження витрат за рахунок заощадження часу при
виконанні функцій з великим ефектом; поліпшення продуктивності праці;
підвищення збору податків.
Таким чином, впровадження геоінформаційних систем, зокрема, в міське
управління є актуальною задачею для всіх міст України.

Мамонов К. А. – д.е.н., професор, зав. кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Таркін О.В.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА: ОСОБЛИВОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
Трансформації, які відбуваються в Україні, потребують здійснення
достовірної й повної оцінки об‘єктів нерухомого майна. Для виконання
поставлених

завдань

необхідно

запропонувати

застосування

сучасних

інструментів у вигляді організаційно-методичного механізму оцінки об‘єктів
нерухомого майна (ОММООНМ).
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Оцінка майна – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за
процедурою,

встановленою нормативно-правовими актами і є результатом

практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.
Оцінка нерухомості (ОН) базується на принципах, які спрямовані на
повноту та достовірність оцінки об‘єктів нерухомого майна. У цьому контексті
заслуговує на увагу застосування геоінформаційних систем (ГІС), які окрім
кількісного аналізу, дозволяють враховувати просторові характеристики.
Отже, впровадження та реалізація організаційно-методичного механізму
оцінки об‘єктів нерухомості на основі відповідної структурно-логічної схеми
(СЛХ) є актуальним завданням, що дозволить реалізувати принципи оцінки.
Для вирішення проблем впровадження та реалізації механізмів оцінки
об‘єктів нерухомого майна присвячені роботи: Л. Вороніної, Н. Лебедя, К.
Мамонова, Е. Тарасевича, А. Третяка, В. Шипуліна та ін.
Поряд з цим, залишаються невирішеними завдання, пов‘язані із
формування та реалізацією організаційно-методичного механізму оцінки
об‘єктів нерухомого майна, враховуючи містобудівні, кадастрові, організаційні,
економічні,

просторові,

інфраструктурні

особливості

та

особливості

використання ГІС-технологій.
У цьому контексті для забезпечення реалізації організаційно-методичного
механізму оцінки вирішуються відповідні завдання:
1. Завдання обліково-інвентаризаційного типу. У них акцент робиться на
даних, вимірах і оцінці "міри схожості" (завдання земельного кадастру,
підрахунки запасів природних ресурсів, управління розподіленою виробничою
інфраструктурою). Це найпоширеніший тип прикладань ГІС.
2. Завдання і цілі діяльності.
3. Моделювання і складні методи аналізу даних. Управління і планування
розвитку територій .
4. Містобудування і архітектура. Проектування, інженерні дослідження,
планування в містобудівництві і архітектурі.
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5.

Інженерна

інфраструктура.

Інвентаризація,

облік,

планування

розміщення об'єктів розподіленої виробничої інфраструктури (водопостачання,
водовідведення,

теплопостачання,

газопостачання,

управління ними, оцінка стану й ухвалення

електропостачання)

і

рішень при ремонтних або

аварійних ситуаціях.
6. Управління земельними ресурсами, земельні кадастри. Область
характерна своєю чисто географічною орієнтацією. Типові завдання тут –
складання кадастрів, класифікаційних карт, визначення меж ділянок, площ
тощо.
7. Управління природними ресурсами.
Таким чином, доведено, що для реалізації організаційно-методичного
механізму оцінки об‘єктів нерухомого майна, необхідно застосовувати ГІСтехнології через призму комплексів визначених завдань.

Мамонов К. А. – д.е.н., професор, зав. кафедри ГІС, ОЗ та НМ
Рудомаха А.В.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА: НАПРЯМИ
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
Нестабільні соціально-економічні умови в Україні, накопичення кризових
явищ у держави, відсутність значних реформ потребують здійснення
комплексних дій, спрямованих на зростання ефективності функціонування. У
цьому процесі особливого значення набувають процеси формування, розподілу
та використання об‘єктів нерухомості, як важливого фактора, що впливає на
розвиток держави.
Відповідно до діючого законодавства нерухомість є матеріальною
основою, що створює підґрунтя для функціонування держави на різних її
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рівнях.
Тому, забезпечення ефективності формування, розподілу та використання
об‘єктів нерухомості на основі здійснення відповідної оцінки є актуальним
питанням.
Проблеми впровадження та використання напрямів ОН присвячені
роботи: Л. Вороніної, Н. Лебедя, К. Мамонова, Е. Тарасевича, А. Третяка,
В. Шипуліна та ін.
Поряд з цим, залишаються невирішеними завдання, пов‘язані із
формування та реалізацією організаційно-методичного механізму оцінки
об‘єктів нерухомого майна, враховуючи особливості застосування ГІСтехнологій.
Слід зазначити, що для використання геоінформаційних систем і
технологій важливого значення у рамках організаційно-методичного механізму
оцінки об‘єктів нерухомого майна має визначення їх особливостей.
В Україні геоінформаційні технології отримали розвиток в середині

90-х

років з розробкою і впровадженням ГІС -проектів у галузі управління
земельними ресурсами

,

моніторингу екологічного стану середовища

,

управління територією, геології , водних ресурсів, МНС й інших.
Стан впровадження геоінформаційних технолог

ій в Україні

характеризують наступні чинники:
- формування в державних установах і організаціях групи фахівців, які
активно працюють у напрямі впровадження ГІС в різних сферах діяльності;
- створення підприємств, які спеціалізуються в розробці або використанні
геоінформаційних технологій , зокрема: Науково- дослідного інституту геодезії і
картографії , ДНВП "Геосистема" й ТОВ "Аналітика" ( м. Вінниця), в яких
розроблено програмне забезпечення Delta/Digitals, Науково-виробничого центру
"Геодезкартінформатіка" ( м.

Київ );

комерційних компан

ій

"ЕСОММ",

"Інтелектуальна система, Гео", "Інститут передових технологій", ГЕОКАД,
"Аркада", "Геоніка" (м. Київ); "СПАЕРО+" (м. Харків), "Високі технології " (м.
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Одеса) і ін.;
- впровадження цифрового картографування в системі
Укргеодезкартографії ;
- відкриття підготовки фахівців в області геоінформаційних систем і
технологій у 8 вузах України.
Отже, використання ГІС-технологій у сфері застосування організаційнометодичного механізму оцінки об‘єктів нерухомого майна дозволяє:
1. Визначити грошову оцінку нерухомості різного функціонального
використання в будь -якій точці електронної карти населеного пункту з
переліком локальних факторів, що формують оцінку.
2. Визначити грошову оцінку вільного полігону з урахуванням взаємного
розташування полігону і факторів.
3. Визначити грошову оцінку земельної ділянки юридичної чи фізичної
особи із збереженням інформації в базі даних та можливістю отримання звіту із
грошової оцінки.

Морозов С.А.
Научный руководитель – Поморцева Е.Е. - к.т.н., доцент
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
По мере развития научно-технического прогресса в нашей стране и за
рубежом всѐ более актуальным становится использование инновационных
технологий в гражданском строительстве. Наиболее перспективными в области
гражданского строительства, на мой взгляд, являются ГИС-технологии.
Всѐ чаще при ведении крупных проектов возникает необходимость в
применении возможностей геоинформационных систем (ГИС) уже на этапе
мастер-планирования и проектирования объектов капитального строительства.
Многие проектировщики для осуществления своей деятельности используют
54

программное

обеспечение

ГИС

вместо

привычных

систем

автоматизированного проектирования (САПР). На практике, это оказывается
намного эффективнее. Данные мастер-планирования обновляются очень часто,
так как часто меняются концептуальные решения в процессе поиска
оптимальных. ГИС, в отличие от САПР, позволяет заранее наглядно
рассмотреть различные сценарии и, одновременно, сохранить все варианты в
виде отдельных версий. Иными словами, ГИС в решении данного вопроса
может выступать как система поддержки принятия решений.[1]
Украинские проектировщики, осуществляющие подготовку мастерпланов с помощью ПО ArcGIS, работают намного быстрее и эффективнее. В
части мастер-планирования ArcGIS позволяет не только работать с чертежами,
но и производить пространственный анализ и оценку разрабатываемых
решений.
Значительную роль в управлении проектом строительства выполняет
Integrated

Workplace

Management

System

–

интегрированная

система

управления рабочим пространством. Ключевые функциональные модули
системы циклически связаны друг с другом и обеспечивают управление
полным циклом управления недвижимыми активами, начиная от мастерпланирования и заканчивая списанием. Последовательные этапы строительного
цикла и роль ГИС на каждом из них показаны на рис. 1.

Рисунок 1 - Этапы строительства и роль ГИС на каждом из них
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Содержательную часть по управлению всем жизненным циклом проекта
строительства может взять на себя программа IBM TRIRIGA. Ее функционал
позволяет решать целый комплекс задач по строительству, мониторингу,
обслуживанию и может поставляться по модулям в зависимости от требований
заказчика
Таким образом, интегрированное решение на базе платформы Esri ArcGIS
с функционалом IBM Tririga и рядом других продуктов IBM обеспечивает
поддержку решения

полного

спектра

задач

строительного

комплекса.

Совместное применение технологий от Esri и IBM предоставляет развитые
аналитические возможности, позволяющие лучше понять варианты развития
строительного проекта и выбрать наилучший сценарий строительства или
реконструкции объектов. При этом заказчик может полностью сосредоточиться
на реализации своих задач, не отвлекаясь на вопросы интеграции программных
продуктов. Кроме того, комбинация решений Esri-IBM Tririga помогает
пользователям

принимать

стратегические

решения

относительно

рационального использования ресурсов, ускорить окупаемость инвестиций в
капитальные проекты и является основой реализации концепции "Умных
строительных решений"[2].
Литература
1 http://inf-remont.ru/road/roa258/
2 http://www.credospb.com/ArcReview/number_68/trir.htm
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K.Dolya, E.Dolya
O.M.Beketov National University of Urban Economic
GEOVIRTUAL URBAN ENVIRONMENTS AS MEDIA FOR THE
COMMUNICATION OF INFORMATION RELATED
TO MANAGING URBAN LAND
Introduction
Managing urban land requires dealing with complex ecological, economical
and social needs, which in general are related to spatial structures and phenomena. In
order to fit these needs, state of the art management strategies make use of
information technology such as Geographic Information Systems (GIS), internetbased information services, 3D visualizations, and simulations to support decisionmaking and improve the communication fluxes between authorities, citizens and
companies.
Geovirtual environments (GeoVE) are computer-generated three-dimensional
depictions of our common environment, which are based on geoinformation and can
be operated in real-time. Thus, they offer an intuitive, innovative, and challenging
media to interactively explore, analyze and present spatial information in its three
dimensional context. Typical occurrences of GeoVE are virtual 3D city models,
which are increasingly established as one part of modern spatial data infrastructures
(SDI).
The project ―Land Information Systems based on 3D City Models‖
(―Flächeninformationssysteme auf Basis virtueller 3D-Stadtmodelle) is a joint
venture of the Hasso-Plattner-Institute Potsdam, Berlin Technical University, and
3DGeo GmbH. It aims at developing an information and communication system for
land management on the basis of geovirtual environments. More specifically it
addresses the development of techniques, tools and methods needed to successfully
deploy virtual 3D city models for decision support in the context of urban land
management. It builds upon existing virtual 3D city models and technology (Figure
1) and high expertise of the partners with the set up and utilization of GeoVE in the
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context of urban and environmental planning, real estate management, and
consultancy of investors.
Four case studies in the Berlin and Potsdam area will be conducted in close
cooperation with regional and local authorities and other stakeholders to identify
potentials and restrictions. During the studies decisive parameter and geoinformation
related to the specific management tasks have to be identified, integrated into the
model database, processed, and visualized. The cooperation with authorities, the
choice of prominent and sensitive urban development areas for the case studies, and
participation during planning processes is expected to ensure a problem-oriented
approach.
Background
The project is part of the German research framework REFINA (www.refinainfo.de), which is funded by the federal ministry of education and science. The aim is
to develop methods, tools, and guidelines to reduce the consumption of previously
undeveloped land by housing, industry, and transportation networks.
Key strategies for the reduction of land consumption are land recycling, inner
city redensification, and the adoption of sustainable land management concepts by
administration departments. During the recent years much effort has been made to
develop sustainable land-management concepts and decision support tools (e. g. the
project ―Regeneration of European Sites in Cities and Urban Environments‖ –
RESCUE: www.rescue-europe.com/html/project.html; or the project ―Integriertes
Management

und

Revitalisierung

der

Brachflächen‖

–

Integra

Sites:

www.um.katowice.pl/- strony/integrasites/de/) as well as to formulate best-practice
guidelines (LfU, 2003a, Geovirtual Urban Environments as Media for the
Communication of Information Related to Managing Urban Land 17 2003b). The
results of the research activities show that the sheer amount of data involved and the
complexity of land recycling tasks as well as the multi-stakeholder perspective often
complicate urban land management. Therefore, solutions often combine a set of
methods and techniques. These incorporate among others GIS, 3D visualizations,
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public participation methods, and assessment methods to value economic, ecologic as
well as socio-demographic aspects of land management.
Since land management is per se spatial, GIS obviously offer an appropriate
technique to support land management and decision-making. At present GIS-based
brownfield cadastre and empty-site cadastre are used in many municipalities to
support the management, assessment and regeneration of brownfields or to allocate
suitable sites for potential investors. Besides GIS, 3D visualizations are commonly
used in participation processes regarding brownfield regeneration and urban
planning. They support the cognition of the spatial impacts of proposed projects or
policies on the visual landscape, respectively cityscape. Public participation methods
such as ‗round tables‘, stakeholder meetings, and the incorporation of the public
during planning phases are accepted methods to access multi-stakeholder planning
issues. If well prepared, these techniques can lead to better acceptance of plans.
Participation processes often make use of GIS and 3D visualizations to provide
information and visual input. Assessment methods finally provide basic
methodologies to value land management related issues. They are the ‗every-day
tools‘ planners apply in planning processes.
The project partners expect that by combining and integrating these techniques
under the metaphor of virtual 3D cities, innovative information systems can be
realized which on the one hand provide real-time 3D visualizations, features for
digital participation, and features for data exploration and analyses.
Bibliography
1. Proc. of the 2nd International Conference on Managing Urban Land. Towards more effective
and sustainable brownfield revitalization policies. pp. 578-582. Freiberg. Saxony. 2007. ISBN
978-3-934409-33-4
2. Online: http://edoc.difu.de/edoc.php?id=7V0AT56G
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Кононенко А. И.
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Современная

картография

характеризуется

большим

спросом

и

соответственно большим объемом работ по созданию карт. С развитием
современных информационных технологий на смену бумажным картам и
атласам пришли электронные и цифровые. Электронные карты

очень

необходимы в современном мире, так как они обладают востребованными
функциями, которые позволяют максимально точно привязаться к местности и
проложить маршрут.
С

внедрением

компьютерных

технологий

в

картографическое

производство стала иной последовательность этапов создания карт.
Полностью изменились некоторые виды работ: произошло объединение
составительских и оформительских работ, исключены многие виды работ:
ручной фотонабор, ввод сеток и заливок, фотографические процессы,
копирование на пластиках, трудоемкая расчленительная ретушь и др. Взамен
им появились новые виды работ: сканирование исходных материалов,
регистрация растровых изображений, электронное цветоделение и др. В
результате технология создания цифровых карт будет отличаться от технологии
создания

карт

традиционным

методом.

Некоторые

этапы

остались

неизменными. Технология создания цифровых карт может быть различной.
В картографическом производстве в настоящее время применяются
самые

разнообразные

программные

средства,

специализированные,

имеющие

картографическое

качественно

карту

компьютере,

сделать

на
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причем

не

только

назначение.

Чтобы

необходимо

использовать

специальное программное обеспечение. Все программное обеспечение можно
условно разделить следующим образом:
1. Векторизаторы.
2. Векторные графические программы.
3. Растровые графические программы.
4. Геоинформационные системы (ГИС).
5. Системы автоматизированного проектирования (САПР).
6. Специализированные картографические программы, входящие в состав
программно-аппаратных картоиздательских комплексов, предназначенных для
картографического производства.
Векторизаторы – специализированные программные средства, которые
используются для проведения автоматической или полуавтоматической
векторизации.

Можно

выделить

следующие

векторизаторы:

EasyTrace,

MapEDIT, Vectori, Polic и др.
Растровые графические программы работают с растровой графикой.
Самой распространенной программой является Adobe Photoshop.
Геоинформационные системы применяются для создания различных по
тематике и назначению цифровых карт, а также формирования баз данных. Для
картографических целей также используются такие ГИС, как Indor GIS,
«Панорама», MapInfo Professional, ArcView, Arc GIS.
Системы автоматизированного проектирования – САПР (CAD-системы).
В настоящее время в крупномасштабном картографировании САПР широко
используются для обработки результатов полевой съемки и работы с
топографическими планами.
Программы

верстки

предназначены

для

размещения

текста

и

изображений. Эти программы применяются в картографии для создания и
форматирования больших текстов: указателей географических названий,
списков объектов и др. Чаще всего применяется программа верстки Adobe
PageMaker.
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Таким образом, современное картографическое производство базируется
на последних достижениях науки и техники, в первую очередь, в области
информационных систем. А именно ГИС предоставляет все необходимые
инструменты для картографии на основе баз геоданных, позволяющие
создавать самые сложные картографические продукты, применяя при этом
актуальные производственные процессы.

Семченко Ю. Ю.
Научный руководитель – Поморцева Е.Е. - к.т.н., доцент
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТРАНСПОРТНОГО МАРШРУТА
При разработке новых маршрутов наземного транспорта

вопрос

корректного формирования остановок является одним из самых важных наряду
с определением кратчайшего и наилучшего маршрута для транспорта. Данные
задачи относятся к оптимизационным. Подобная задача была решена мною на
реальном примере, который может служить аналогом для дальнейшей
разработки и оптимизации других маршрутов.
Проектирование остановок общественного транспорта лишь на первый
взгляд кажется простым делом, на самом деле за этим стоит сложный труд и
тысячи тонких технических расчетов. Остановочные пункты общественного
пассажирского транспорта должны располагаться в наиболее удобных с точки
зрения населения местах, но вместе с тем вписываться в разветвленную сеть
автомагистралей. Для оптимизации этой задачи мною была создана база
геоданных (БГД), позволяющая решит данною задачу [1]. При проектировании
остановок общественного транспорта важно учитывать абсолютно все мелкие
детали. Самым главным требованием при размещении остановок является
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обеспечение условий для кратчайшего и безопасного подхода пешехода к
транспорту, а также удобство пересадки с одного вида транспорта на другой [2].
Данную задачу можно решить следующим образом – остановочные
пункты следует располагать вблизи мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей,
торгово-развлекательных центров, больниц, магазинов так же вблизи жилых
массивов, предприятий и учреждений, станций метрополитена, скоростного
трамвая и пригородных железных дорог, мест массового отдыха и др.
Расстояние от места жительства или работы до остановочного пункта
городского общественного транспорта не должно превышать 500 м. Длину
остановочной площадки рассчитывают в зависимости от одновременно
стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или
троллейбус, но не более 60 м. Ширина посадочной площадки должна быть не
менее 1,5 м. [3]. Все это я учитывала при создании БГД с помощью
программного обеспечения ArcMap и AutoCAD.
На данной схеме, сделанной в ПО AutoCAD, мы можем визуально
увидеть разработанный новый маршрут наземного транспорта в г. Харькове, с
ул. Ленинградской (Ленинский район) до конечной остановки – Харьковского
национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.

Рисунок 1 – Схема проложения пути транспорта
Для оптимизации остановок я предполагаю создать базу геоданных в
ArcMap, с помощью которой будут определены необходимые остановки с
точки зрения удобства пассажиров. Таким образом разработанная БГД может
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послужить началом для разработки новых маршрутов наземного транспорта и
оптимизации остановок для уже существующих. Использование ГИСтехнологий, в частности модуля Spatial Analyst позволит безошибочно
принимать единственно верные решения в данной непростой оптимизационной
задаче.
Литература
1.

Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. "Геоинформационные системы: Учебное

пособие для вузов". М.: 2000.
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информационных систем: учеб. пособие". М.: 2007
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Нормативные
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«Требования

к

посадочным

площадкам,

расположенным на поверхности земли».

Табашник В. А.
Творошенко И. С. - к.т.н., доцент
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫБРАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Стремительное

увеличение

возможностей

геоинформационных

технологий в области обработки и анализа пространственных данных привело к
существенной роли геоинформационных систем (ГИС) в различных аспектах
человеческой деятельности.
Цель работы – формирование альтернативных вариантов благоустройства
территории на основании пространственного анализа парковой зоны между
Московским проспектом и улицей Броненосца Потемкина города Харькова.
В данное время выбранная территория используется в качестве парка с двумя
спортивными площадками, рядом расположен Дворец культуры Харьковского
электромеханического завода, рынок и сквер с зелеными насаждениями.
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С помощью ГИС-технологий создана географическая база данных с
необходимыми шейп-файлами, оцифрована карта выбранной территории в
масштабе 1:5000, а также внесена атрибутивная информация.
На цифровую карту добавлены такие тематические слои (рис. 1):
- инфраструктура:
1) внешние системы электроснабжения;
2) внутренние системы водоснабжения и водоотведения;
3) внутренние системы теплоснабжения;
4) системы газоснабжения;
5) внутренние сети связи;
- колодцы;
- шахты;
- здания.

Рисунок 1 – Оцифрованная карта выбранной территории
Используя карты данной местности с начала 19 века, необходимо
выполнить пространственный анализ выбранной территории.
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ГИС-анализом

предоставляется

возможность

определения

пространственных закономерностей использования территории парка, на
основании наложения старых планов размещения территориальных объектов.
В структуре планирования каждого города особое значение имеет
создание туристическо-рекреационные зоны, которая должна привлекать
туристов и улучшать экономику страны. Рассматривается один из главных
вариантов по благоустройству парка – размещение зоны отдыха.
Сегодня большое внимание уделяется созданию информационных
систем,

приближенных

к

реальности.

В

ArcGIS

такую

возможность

предоставляет модуль 3D Analist, с помощью которого плоские изображения
преобразуются в объемные модели [1]. Для лучшей визуализации выбранной
территории будет создана трехмерная модель местности.
Литература
1. Берлянт А. М. Геоинформатика: наука, технология, учебная дисциплина / А. М.
Берлянт // Вестник Московского университета. – 1992. – № 2. – С. 16-23.

Творошенко И. С. - к.т.н., доцент
Журавлева Е. Р.
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
О ПРИМЕНЕНИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Геоинформационная система (ГИС) обеспечивает сбор,

хранение,

обработку и распространение пространственно-координированных данных о
лесных пожарах, условиях возникновения и развития лесных пожаров, уровне
их воздействия на окружающую среду, получаемых на основе наземных,
воздушных, космических средств и методов наблюдения за лесными пожарами
и погодными условиями. Информация, выраженная в виде совокупности
таблиц, электронных тематических карт и результатов обработки спутниковых
66

изображений, оперативно обновляется и доступна пользователям по сети
интернет в реальном времени.
Основные задачи мониторинга лесных пожаров:
- оценка площадей;
- обнаружение очагов воздействия;
- оценка коэффициента пожарной опасности;
- оценка древостоя;
- оценка лиственного покрова;
- обнаружение вредителей и заболеваний;
- получение информации для оценки синоптической обстановки;
- регистрация пожароопасных лесных зон на охраняемых территориях;
- детектирование и контроль пожаров на неохраняемых территориях;
- оценка площадей, подверженных какому-либо воздействию.
Система спутникового мониторинга лесных пожаров работает без
остановки, позволяет следить за состояние лесов, обнаруживает лесные пожары
с помощью приема и обработки информации со спутников.
Космический мониторинг охватывает большие территории, обеспечивает
получение различного рода информации о состоянии лесных массивов.
На основе ГИС-технологий можно сделать прогноз поведения пожаров и
их последствий, что позволяет осуществить планирование мероприятий в
рамках определѐнных территорий и периода пожароопасного сезона по
предупреждению возгорания лесных участков и устранение их последствий.
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Рисунок 1 – Мониторинг лесных пожаров
Таким образом, задачами геоинформационного мониторинга лесных
пожаров являются:
- оценка и прогноз пожарной опасности в лесах;
- мониторинг процесса возникновения и развития лесных пожаров;
- мониторинг процесса обнаружения и тушения лесных пожаров (рис. 1).
Развитие программ и ГИС-технологий позволит смоделировать развитие
лесных пожаров в зависимости от имеющейся ситуации лесного фонда и видов
действующих пожаров, что, в свою очередь, предоставит возможность
скоординировать работу пожарных служб и назначить оптимальный перечень
мероприятий по тушению и устранению последствий лесных пожаров.
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Шевченко А. Р.
Научный руководитель – Творошенко И. С. - к.т.н., доцент
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ
Геоинформационная
обеспечивающая

сбор,

система
хранение,

(ГИС)

–

обработку,

информационная
доступ,

система,

отображение

и

распространение пространственно-координатных данных.
ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических
слоев, которые объединены на основе географического положения.
Этот простой, но очень гибкий подход доказал свою значимость при
решении разнообразных практических задач:
- для отслеживания передвижения транспортных средств и материалов;
- детального отображения реальной обстановки и планируемых мероприятий;
- моделирования глобальной циркуляции атмосферы.
Любая

географическая

информация

содержит

сведения

о

пространственном положении, будь то привязка к географическим или другим
координатам, или ссылки на адрес, почтовый индекс, избирательный округ или
округ переписи населения.
Актуальность темы в настоящее время заключается в том, что туризм
является одной из традиционных областей применения геоинформационных
технологий. При исследовании туристического потенциала территорий и
разработки программ их освоения специалистам приходится сталкиваться с
большим количеством информации, характеризующей различные стороны
пространства. Незаменимым средством обработки такого рода информации
являются ГИС.
С помощью ГИС в туризме можно решать такие задачи:
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- создавать ГИС карты с нанесенными на ней курортами, с которыми
сотрудничает

фирма,

планы

их

территорий,

информация

о

качестве

обслуживания, фотографии номеров. Все это создаст огромное преимущество
перед другими продавцами подобного туристского продукта;
- изучать большие по площади территорий, локальные объекты туризма,
например, озера;
- сокращать время получения ответов на запросы клиентов, выявлять
территории подходящие для требуемых мероприятий, взаимосвязи между
различными параметрами (например, почвой, климатом и урожайностью);
- осуществлять учет природных и историко-культурных памятников
территории, предприятий туристического обслуживания и туристических
маршрутов.
В информационном обеспечении туризма сделано много, но есть над чем
работать. Для создания туристическо-ориентированных ГИС потребуется
объединение усилий всех заинтересованных сторон, это необходимо для
создания информационного контента баз данных, постоянного поддержания его
актуальности и соответствия действительности. Создание земельного кадастра
позволит на основе его карт построить предметно ориентированные карты и
дополнять их соответствующим атрибутивным наполнением.
На

сегодняшний

день

ГИС-технологии

постепенно

наполняют

Украинский рынок, но необходима финансовая и законодательная поддержка
со стороны государства, ввиду высокой дороговизны ГИС-проектов.
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Сальников М. В.
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
L'EXPÉRIENCE ARKGIS UTILISANT NETWORK ANALYST EN
GESTION ET MARKETING
Les SIG offrent toutes les possibilités des bases de données (telles que requêtes
et analyses statistiques) et ce, au travers d‘une visualisation unique et d‘analyse
géographique propres aux cartes. Ces capacités spécifiques font du SIG un outil
unique, accessible à un public très large et s‘adressant à unetrès grande variété
d‘applications.
Un système d'information géographique fait appel à une connaissance
technique et à divers savoir-faire, et donc divers métiers, qui peuvent être effectués
par une ou plusieurs personnes. Le spécialiste doit mobiliser des compétences en
géodésie (connaissance des concepts de système de référence et de système de
projection),

en

analyse

des données,

des

processus

et

de

modélisation

(analyse Merise, langageUML par exemple), en traitement statistique, en sémiologie
graphique et cartographique, en traitement graphique.
ArcGIS Network Analyst extension donne accès à des capacités de services
d'analyse de réseaux routiers.
Avec l'Extension ArcGIS Network Analyst, vous pouvez répondre au type de
questions suivantes :


Quel est le chemin le plus rapide pour se rendre du point A au point B ?



Quelles sont les habitations qui se trouvent à cinq minutes d'une caserne de

pompiers ?


Quelles sont les zones commerçantes couvertes par un commerce ?



Une personne souhaite passer à un point de vente. Quel est celui auquel ce

prospect doit passer avec un temps de trajet réduit ?


Quelles sont les ambulances ou les voitures de police qui peuvent se rendre

le plus rapidement possible sur un lieu d'accident ?
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Comment de service peut-elle améliorer le service client дet réduire les

coûts de transport ?


A quel emplacement une activité peut-elle ouvrir un point de vente de

manière à optimiser les parts de marché ?


Si une entreprise doit réduire ses activités, quels sont les points de vente

qu'elle doit fermer pour continuer à répondre à l'essentiel de la demande globale ?


A quoi ressemblent les conditions de trafic réel et historique, et comment

ont-elles une incidence sur les résultats de mon analyse de réseau ?
L'Extension ArcGIS Network Analystpermet aux entreprises, aux services
publics et à d'autres organisations d'assurer leurs activités avec une meilleure
efficacité et de prendre de meilleures décisions stratégiques. Ces organisations sont
en mesure de mieux comprendre les marchés dynamiques, qu'ils soient réels ou
potentiels, une fois qu'ils savent qui peut accéder à leurs biens ou à leurs services. Les
coûts de transport peuvent être réduits en optimisant le séquencement des arrêts et en
recherchant les itinéraires les plus courts entre ces arrêts, tout en tenant compte de
plusieurs contraintes (fenêtres horaires, capacités des véhicules et temps de trajet
maximal, par exemple). Le service client peut être amélioré grâce à des temps de
réponse plus rapides ou à des emplacements de ressources plus faciles d'accès.
L'Extension ArcGIS Network Analystfacilite la compréhension et la résolution de
problèmes de cette nature.
Les chercheurs et les analystes utilisent les fonctionnalités de cette extension
pour déterminer les trajets de moindre coût sur un réseau entre plusieurs origines et
destinations. Les matrices de coût origine-destination créées par l'Extension ArcGIS
Network Analystconcourent souvent à des analyses de plus grande envergure. Par
exemple, la prévision du comportement de trajet inclut souvent les distances à
parcourir pour accéder à certaines attractions. Ces distances de réseau sont appliquées
à des expressions mathématiques visant à prévoir les déplacements
Analyses avec statistiques spatiales donnent des résultats plus précis.
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Щербак К. С.
Евдокимов А.А. – к.т.н., доцент
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени
А.Н. Бекетова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ КАРТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Тепловизоры – устройства, предназначенные для наблюдения нагретых
объектов по их собственному тепловому излучению. Они преобразуют
невидимое глазом человека инфракрасное излучение в электрические сигналы,
которые после усиления и автоматической обработки вновь преобразуются в
видимое изображение объектов.
Тепловые изображения создаются за счет собственного теплового
излучения объекта и определяются различиями в температуре и излучательной
способности его элементов и окружающего фона. Изменения температуры
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поверхности излучения объекта в определенной мере соответствуют деталям
визуально

наблюдаемой

картины,

поэтому

создаваемые

тепловизором

изображения в основном отвечают представлениям о форме и размерах
рассматриваемых объектов.
Использование тепловизоров для снятия тепловых карт местности
основано на дистанционном измерении температуры земной поверхности с
самолета или с ИСЗ.
В

данной

работе

я

предлагаю

отойти

от

стандартных

целей

использования тепловых карт, таких как поиск и регистрация тепловых
источников,

гейзеров,

тепломагистралях,

мест

подземных

обнаружение

очагов

утечек

в

энергосистемах,

зарождающихся

пожаров

и

определение границ крупных пожаров сквозь пелену сплошного дыма, а также
границ пожаров горючих ископаемых по скрытым очагам.
Помимо указанных тепловых карт, можно создавать карты местности,
исследуя

теплопотери

жилых

зданий,

учебных

заведений,

зданий

рекреационного и лечебного характера, коммунальных и государственных
учреждений.

Анализируя такие карты можно уменьшить энергозатраты

посредством снижения потерь энергии и применения мер по энергосбережению
(рассматривая полученное изображения по цветовым показателям, полученных
в ходе сканирования, мы можем увидеть те места в доме, где теплопотери
имеют весомые значения, которые влияют на понижение температуры в
здании).

Используя

полученные

результаты,

выполняются

действия,

направленные на герметизацию помещения, устранения мелких щелей,
невидимых зон теплопотерь, уплотнение стен и другие мероприятия. Таким
образом мы уменьшаем энергопотрепление, повышаем температуру внутри
здания, экономим энергоресурсы и расходы на оплату коммунальных услуг.
Тепловизионная камера прикрепляется к беспилотному летательному
аппарату,

выполняется

сканирование

местности

(инфракрасная

камера,

объектив которой сделан из дорогого металла – германия, прекрасно
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пропускает инфракрасное излучение. Оптические элементы фокусируют
исходящую от объекта энергию ИК излучения на ИК детекторе, этот детектор
передает информацию в электронный блок, где происходит обработка
изображения, которое можно увидеть в видоискателе, в стандартном виде на
мониторе).
Тепловизоры имеют огромное значение в настоящее время. Их
применяют

в

медицине.

Разработаны

многочисленные

методические

рекомендации по применению тепловидения, например, при травмах опорнодвигательного аппарата, в диагностике повреждений нервных стволов верхних
конечностей, урологии, органов дыхания. Помимо указанных способов
тепловизоры используют для предупреждения столкновений кораблей на их
движении на встречных курсах, предотвращения ДТП (улучшается видимость
других машин, людей, животных), при испытании автопокрышек, для контроля
облицовочных плавильных печей и т. д.

Винокуров А.А.
Научный руководитель - Евдокимов А.А. – к.т.н., доцент
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
ПРИМЕНЕНИЕ ЭХОЛОТА СО ВСТРОЕННЫМ
GPS-ПРИЕМНИКОМ
Целью данной работы является создание альтернативного способа
изучения подводной среды и рельефа для решения картографических,
экологических, геодезических и промышленных задач с помощью эхолота со
встроенным GPS-приемником.
Уже давно известен прибор, имеющий название "эхолот" - это
сокращение трех английских слов, переводимых как "звук", "передвижение" и
"расположение".
отслеживания

Во

время

подводных

Второй

лодок,

мировой

потом
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войны

получил

применялся

достаточно

для

широкое

применение в гражданском рыбопромысловом флоте. С помощью эхолота
можно определить не только наличие рыбы и глубину, на которой она
находится, но и рельеф дна, затонувшие объекты.
Действие

эхолота

основано

на

измерении

промежутка

времени,

прошедшего от момента посылки зондирующего звукового импульса до
момента приема отраженного от дна эхо-сигнала.
Глубина дна:
h=ct/2,
где с – скорость звука в воде, t – время.
Ультразвуковой импульс от генератора поступает на направленный
излучатель (антенну) и излучается в воду; отражѐнный от дна, рыбы или
других объектов сигнал принимается антенной, усиливается усилителем и
подаѐтся на блок слухового контроля, индикатор или регистратор. Сейчас
функции эхолотов еще более усовершенствованы, современные эхолоты
выпускают с поддержкой GPS, что позволяет в любой момент определить
координаты местоположения и отображать подводное пространство под судном
в координатах. Прибор может распознавать тип дна под ним – твердый грунт,
ил, водоросли.
При работе эхолота на предельно малых глубинах могут возникнуть
проблемы с измерениями, связанными, в первую очередь, с наличием у любого
эхолота «мертвой зоны», а также наличием сильных отражений от находящихся
вне конуса излучения предметов и участков дна, облучаемых боковыми
лепестками диаграммы.
Эхолот имеет ряд преимуществ:
 большая глубина проникновения в пресных водоемах;
 скоростные измерения. Получении информации на экране при
перемещении с большой скоростью (более 70 км/час);
 широкий угол обзора;
 наличие бокового обзора;
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 проведение съемки в режиме реального времени;
 дистанционное исследование водоема;
 фиксирование динамических изменений в водном пространстве;
 различные способы установки преобразователя;
 высокая рабочая частота;
 высокая чувствительность – способность эхолота выделять слабые
отраженные сигналы на фоне акустических помех и шумов
приемника.
Чем больше глубина водоема, тем более мощный передатчик и
излучатель нужны для изучения подводных объектов. Но все его преимущества
только подтверждают рациональность использования этого прибора.
Таким образом можно сделать вывод. Эхолот со встроенным GPSприемником – это прибор, который незаменим при решении таких задач:
съемка подводного рельефа, съемка донных грунтов и растительности, поиск
подводных

объектов,

съемка

подводных

коммуникаций,

отслеживание

изменений наличия рыбы в водоеме.

Фесенко А. І.
Науковий керівник - Євдокімов А.А. - к. т. н., доцент
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
ПРО АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
У світовій практиці сільськогосподарського виробництва активно
використовуються технології точного землеробства, засновані на використанні
даних глобальних навігаційних супутникових систем. Використання цих
технологій

дозволяє

істотно

підвищити

ефективність

виробництва

сільськогосподарської продукції, одночасно з цим знизивши екологічне
навантаження на використовуваних територіях.
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В основі наукової концепції точного (координатного) землеробства
лежать уявлення про існування неоднорідності в межах одного поля. Для
оцінки та

детектування

цих неоднорідності використовуються

новітні

технології, такі як системи глобального позиціонування (GPS, ГЛОНАСС,
Galileo), спеціальні датчики, аерофотознімки і знімки з супутників, а також
спеціальні програми для агроменеджменту на базі геоінформаційних систем
(ГІС). Зібрані дані використовуються для планування висіву, розрахунку норм
внесення добрив і засобів захисту рослин (ЗЗР), більш точного передбачення
врожайності та фінансового планування. Дана концепція вимагає обов'язково
брати до уваги локальні особливості ґрунту / кліматичні умови. В окремих
випадках це може дозволити легше встановити локальні причини хвороб або
ущільнень.
Точне (координатне) землеробство може застосовуватися для поліпшення
стану полів і агроменеджменту, в кількох напрямах:
* агрономічне: з урахуванням реальних потреб культури в добривах
вдосконалюється агровиробництво;
* технічне: досконаліше тайм-менеджмент на рівні господарства (у тому
числі, поліпшується планування сільськогосподарських операцій);
* екологічне: скорочується негативний вплив сільгоспвиробництва на
навколишнє середовище (більш точна оцінка потреб культури в азотних
добривах призводить до обмеження застосування та розкидання азотних
добрив);
* економічне: зростання продуктивності та / або скорочення витрат
підвищують ефективність агробізнесу (у тому числі, скорочуються витрати на
внесення азотних добрив).
Електронна запис і зберігання історії польових робіт і врожаїв може
допомогти як при подальшому прийнятті рішень, так і при складанні
спеціальної звітності про виробничий цикл, яка все частіше вимагається
законодавством розвинених країн.
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Застосування в повсякденній діяльності зазначених технологій пов'язане з
виконанням робіт по розгортанню високопродуктивних програмно-апаратних
комплексів. Відсутність у більшості сільськогосподарських товаровиробників
кадрових і фінансових ресурсів істотно ускладнює впровадження в практичну
діяльність сучасних інформаційних технологій.
На

середньому

заході

США

точне

(координатне)

землеробство

асоціюється не з концепцією сталого землеробства, але з мейнстрімом в
агробізнесі, який прагне максимізувати прибуток, виробляючи витрати тільки
на добриво тих ділянок поля, де добрива дійсно необхідні. Слідуючи цим ідеям
агровиробники застосовують технології змінного або диференційованого
внесення добрив на тих ділянках поля, які ідентифіковані за допомогою GPSприймачів і де потреба в певній нормі добрив виявлена агротехнологій за
допомогою карт агрохімобстеження і врожайності. Тому в деяких ділянках
поля норма внесення або обприскування стає менше середньої, відбувається
перерозподіл добрив на користь ділянок, де норма повинна бути вище, і, тим
самим, оптимізується внесення добрив.
Стан сільського господарства в Україні вимагає виконання робіт зі
створення геоінформаційної системи, призначеної для вирішення вищевказаних
завдань. Проект повинен реалізувати концептуальний підхід до управління
землеробством на основі сучасних знань і наукових досягнень в галузі
землеробства, спрямований на розвиток системи за наступними напрямками:
* технології створення і ведення карт контурів полів із застосуванням
даних ДЗЗ;
* реалізація електронної "шнурової книги історії полів";
* інформаційна підтримка технології "точного землеробства";
*

автоматизований

збір

навігаційних

і

діагностичних

даних

з

використанням уніфікованих протоколів передачі та обміну даними;
* реалізація інформаційної бази ґрунтової родючості з урахуванням
локальних особливостей ріллі на основі використання матричних даних
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(рельєф, вміст поживних речовин у ґрунті, вологозабезпеченість, кислотність,
забруднення та ін.);
* застосування мережевих моделей карт - граф доріг для управління
внутрішньогосподарської логістикою;
* використання геоінформаційних технологій обробки просторових даних
для автоматизованого створення тематичних карт і діаграм для складання звітів
і аналітичних записок;
* формування окремих інформаційних ресурсів - вузлів системи, що
виконують спеціалізовані галузеві функції (наприклад, ведення бази ґрунтового
родючості

та

розрахунок

доз

мінеральних

добрив;

ведення

бази

метеорологічних даних і прогнозування погоди);
* використання мережі Інтернет і міжнародних протоколів для надання
просторових даних з галузевих ресурсів (наприклад, кадастрові дані) для
побудови створення єдиної інформаційної системи з розподіленою структурою;
* інтеграція в систему сторонніх розробок, які відповідають вимогам
інформаційної взаємодії по протоколах надання даних.
В

якості

геоінформаційної

складової

проекту

пропонується

використовувати ArcGIS - сімейство геоінформаційних програмних продуктів
американської компанії ESRI.
Подальший розвиток проекту передбачає:
* розвиток сервісів надання послуг товаровиробникам на безоплатній та
платній основі;
* створення аналітичної підсистеми забезпечує агрегацію даних від рівня
товаровиробників на рівень муніципальних, регіональних та обласних органів
влади, обробку статистичних відомостей і формування наочних звітних
документів і матеріалів;
*

створення

сервісів

представлення

даних

(наприклад,

"Карта

зерноприймальних пунктів і зерносховищ", "Складські комплекси і термінали",
"Публічна ґрунтова карта", "Навігаційна карта регіону" та ін.);
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* формування зведеного електронного реєстру сільськогосподарських
машин і агрегатів і публікація відомості у вигляді сервісу;
* створення умов для стимулювання виробників сільськогосподарської
техніки до оснащення її бортовими навігаційними комплектами і створення
галузевого ресурсу "Діагностика сільськогосподарських машин".
Пропонується

розробити комплексне

апаратно-програмне

рішення,

спрямоване на вирішення задач оперативного управління та попереджувальної
діагностики

сільськогосподарської

техніки,

а

також

на

забезпечення

впровадження і використання передових технологій точного землеробства в
господарствах товаровиробників будь-якого рівня.
Впровадження веб-додатків, що надає користувачам віддалений доступ
до ресурсів системи, позбавить товаровиробників від витрат на первинне
розгортання системи і забезпечує швидкий старт автоматизації управління
машинно-тракторним парком і землеробством господарства.

Кладько В.В.
Метешкін К.О. – д.т.н., професор
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
МОЖЛИВОСТІ ГІС НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
На сьогоднішній день стало актуальним у сфері нерухомості працювати з
ГІС-технологіями. Вони можуть успішно використовуватися для багатьох
завдань ринку нерухомості. Основні сфери застосування геопросторових
технологій: дослідження ділянок, аналіз ринку та просторовий аналіз.
Раніше ті, хто аналізував реєстрацію власності, залежали від комбінації
каталогізованих документів, що зберігалися в адміністрації округу, оскільки в
них можна було знайти відомості про власників, історію продажів і т.п. Такий
порядок

досі зберігся

в

багатьох

округах України.
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Тим

не

менш,

муніципалітети вкладають кошти в окружні ГІС, що надають можливість
електронного пошуку відомостей про реєстрацію прав. Найчастіше великі
округи пропонують електронну довідку про податки на землю; такий
інструмент базується на документах, прив'язаних до кожного полігону-ділянці.
Всі ці нововведення значно скорочують витрати часу і навантаження,
збільшуючи прибуток компаній, що займаються нерухомістю, але економічна
вигода досягає максимуму, якщо ГІС використовуються для аналізу продажів.
Аналіз ринку – один з найбільш важливих кроків у практиці ріелтора.
Порівняємо продажу з оцінками. Дослідження того й іншого різні по глибині,
але вимагають аналізу східних продажів в цьому районі. Ріелтори збирають
дані великої кількості компаній, що надають інформацію про продажі
нерухомості через декількох брокерів. Деякі компанії публікують геокодованні
відомості про ділянки. Геокодування – призначення об'єкту карти певного
універсального

географічного

ідентифікатора

(наприклад,

географічні

координати на земній кулі - широта і довгота).
Потім дані про продаж завантажуються в програми для аналізу ринку, які
порівнюють дані в табличному вигляді за допомогою формул. Як правило,
ліцензійний продукт містить інструменти, що дозволяють порівняти у звіті дані
всіх видів, у тому числі геоприв'язаних. І, в той час як багато ріелторів
працюють із спеціальним ПО, використовуємо непросторові технології
(наприклад, геокодування, роботу з декількома шарами), можна провести більш
точний аналіз за допомогою ГІС.
Більшість спеціалізованих програм містить фіксовані параметри запитів,
у той час як можливості інструменарію ГІС завжди гнучкі. Користувач може
імпортувати дані про продажі нерухомості в програму і задати особливі
параметри, щоб отримати кращі результати.
Важливо, що ринок нерухомості завжди орієнтується на покупців.
Просторовий аналіз дає ріелтору і покупцеві можливість без проблем
ознайомитися з характеристиками нерухомості та перевагами її розташування.
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Так, аналіз відстані від ділянки до роботи, школи чи магазину може бути
важливий при розгляді озвученої ріелтором ціни. До появи технологій
швидкого просторового аналізу оцінювали найкоротшу відстань між об'єктами.
Більш того, можливість зіставити розташування ділянки з картою
шкільних округів, аерофотознімки, розміщенням магазинів і різних служб
формує у покупців картину їхнього потенційного нового будинку. Цей
функціонал сприяє швидкому прийняттю усвідомлених рішень. У більшості
випадків покупець збирає інформацію про цікаві об'єкти, не виходячи з дому.
Такий інформований клієнт може сильно вплинути на позицію ріелтора.
Просторовий аналіз корисний всім учасникам угоди.
Таким чином, прихованих і явних достоїнств ГІС-технологій чимало.
Вони особливо очевидні у випадку порталів, що містять відомості про
реєстрацію права власності, інструментів для роботи з геокодованними
запитами і особливо – у разі просторового аналізу та аналізу ринку. Якщо
ріелтори і інвестори зрозуміють, яку роль можуть зіграти перераховані
інструменти, вони відразу ж впровадять ГІС, щоб шестерінки ринку
нерухомості продовжували обертатися.
Література
1. Індустрія сервейнінг. Що ГІС може дати ринку нерухомості ?[Електронний ресурс]
- Режим доступу:http://www.survey-invest.com/chto_gis_mogut_dat_rynku_nedvizhimosti_/
2. Департамент державної реєстрації. Реєстр прав власності на нерухоме майно.
[Електронний

ресурс]

Режим

-

доступу:

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/86b5a8c42fb91c336f222bccad6421c6/
reestr_prav_vlasnosti_na_neruhome_mayno/
3. Вікіпедія.

Геокодування.

[Електронний

ресурс]

-

Режим

доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8
3%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Комарова У.Ю.
Національний авіаційний університет, м. Київ
3D-МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОГРАМНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ InfraWorks 360
В процесі невпинного розвитку технологій, змінюються вимоги у
характері подання інформації. В даний час одним з найефективніших способів
візуального представлення міського середовища є 3D-модель. Вона дозволяє
відобразити запроектовані рішення у вигляді, близькому до реального,
здійснювати аналіз та вирішувати завдання, неможливі для стандартного
геометричного представлення. 3D-моделі є найбільш придатними у випадку
планування розвитку населеного пункту, оскільки дозволяють провести оцінку
і аналіз запроектованих рішень[1].
Важливою характеристикою є те, що при створенні 3D-моделі всі об‘єкти
знаходяться не в площині, як це представлено в рамках стандартного
креслення, а існує можливість накладення нових моделей на існуючий
ландшафт ділянки проектування, що в свою чергу дозволяє оцінити взаємний
вплив нових будівель та навколишніх об‘єктів ще на етапі проектування. Також
присутні інструменти візуального аналізу та елементарні види операцій, які
дозволяють виміряти довжини, площі і інші характеристики як об‘єктів, так і їх
топологічних відношень.
Тривимірна модель населеного пункту дозволяє значно спростити та
полегшити ведення моніторингу міських об‘єктів, моніторингу різноманітних
комунікаційних систем, транспортних систем, моделювання нових забудов, а
також збереження цілісності старих [1].
В рамках розроблення проекту по розширенню функціональної території
села Жовтневого Бориспілького району Київської області, для кращого
візуального сприйняття планувальних рішень було вирішено доповнити
стандартну містобудівну документацію 3D-моделлю.
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Розроблена 3D-модель допускає візуалізацію розташування об‘єктів
інфраструктури: дорожньої мережі, будинків, об‘єктів гідрографії,рельєфу та
підземної

інфраструктури.

Також

можна

абсолютно

чітко

виділити

розмежування території населеного пункту за функціональними зонами
(житлова, індустріальна, рекреаційна, зелена зони та інші).
Для

даного

проекту

використовувалося

програмне

середовище

InfraWorks360 компанії Autodesk, яке пристосовано для моделювання міських
та

промислових

районів

з

розвиненою

інфраструктурою

на

основі

різноманітних ГІС даних [2]. Було виявлено переваги застосування даного
програмного середовища для розроблення подібних проектів.
Розроблена 3D-модель має всі необхідні параметри для зручного і
ефективного використання [3], вона інтерактивна, інтуїтивна, гнучка, адаптивна
та реалістична.
Отже, під час роботи над 3D-моделлю для села Жовтневого було
розроблено певний алгоритм виконання даного роду завдань, виявлено
переваги та подальші можливості роботи у програмному середовищі InfraWorks
360. Наявність 3D-моделі населеного пункту допомагає зрозуміти заплановану
та існуючу ситуацію, приймати планувальні рішення, аналізувати, здійснювати
моніторинг існуючих комунікацій, досліджувати та при потребі змінювати
деталі проекту.
Література
1. Зачем нужны трехмерные модели Толчевская А.Е., ООО "ГИСИНФО"
http://www.panorama.kharkov.ua/articles/rarticle.htm?page=13
2. Autodesk InfraWorks360 Overview
http://www.autodesk.com/products/infraworks-360/overview
3. 3D моделювання міської забудови в контексті його актуальності для Збройних Сил
http://www.geograf.com.ua/blogs/entry/3d-modelyuvannya-miskoji-zabudovi-v-konteksti-jogoaktualnosti-dlya-zbrojnikh-sil
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Винокуров А.А.
Научный руководитель - Соболев М.Б. - ассистент кафедры ГИС, ОЗ и НИ
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЕОМАТИКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
МАРШРУТА КРЫЛАТЫХ РАКЕТ
Целями доклада являются: во-первых, ознакомление аудитории с
характеристиками и возможностями современного высокоэффективного
оружия в виде высокоточных крылатых ракет, которые представляют собой
беспилотные летательные аппараты, а во-вторых, конвертация принципов
управления высокоточным оружием в мирных целях для решения
геодезических задач.
Ракетный комплекс "Калибр" предназначен для поражения большого
количества

наземных,

подводных

и

наводных

целей

в

любых

метеоусловиях. В состав комплекса "Калибр" входят: противокорабельные
ракеты (3М-54Э), противолодочные ракеты (91РЭТ2) и высокоточные
ракеты для поражения наземных целей (3М-14Э). Запуск производится из
унифицированных подпалубных вертикальных установок 3С-14Э или
палубных наклонных установок 3С-14ПЭ.
Благодаря геоинформационным технологиям управление ракетой в
полете стало полностью автономным. Бортовая система управления
построена на базе автономной инерциальной навигационной системы АБ40Э разработанной в Государственном НИИ Приборостроения. Так же в
состав

системы

спутниковой

управления

навигации,

входят:

работающий

приемник
со

сигналов

спутниковыми

системы
системами

ГЛОНАСС или GPS, и радиовысотомер типа РВЭ-Б, разработанный УПКБ
"Деталь". Радиовысотомер обеспечивает огибание рельефа за счет точно
выдержанной высоте полета: над морем не больше 20-ти метров, а над
сушей – от 50-ти до 150-ти метров. Еще стоит отметить что ракеты 3М-14Э
оснащены комбинированной системой наведения. То есть ракета заранее
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программируется

на

определенный

маршрут

по

цифровой

карте,

находящейся бортовой системе управления, и определенную высоту. А с
помощью данных подсистемы спутниковой навигации и подсистемы
коррекции по рельефу местности выполняется корректировка траектории
полета ракеты на маршевом участке. Принцип работы корректировок
основан

на

сопоставлении

рельефа

местности

конкретного

района

нахождения ракеты с эталонными картами рельефа местности по маршруту
ее полета. Траектория полета может быть составлена таким образом, что
ракета

будет

обходить

сильные

зоны

противовоздушной

обороны

противника и сложные по рельефу участки местности с помощью ввода в
полетное задание координат пунктов поворотов маршрута. Таких пунктов
может быть не больше 15.
На конечном участке траектории наведение осуществляется с
помощью

помехозащищенной

активной

радиолокационной

головки

самонаведения АРГС-14Э, которая разработана в Санкт-Петербурге и
может эффективно выделять малоразмерные и слабозаметные цели. Имеет
угол обзора по азимуту ±45° и по углу места – от +10° до -20°. Дальность
обнаружения цели около 20 километров, а хорошая маневренность
позволяет с высокой точностью вывести ракету на цель.
Таким образом, изучая опыт боевых действий в Сирии, а также
возможности высокоточного оружия, использующего принципы и методы
геоматики можно утверждать, что этот опыт может быть перенесен на
решение динамических геодезических задач с использованием беспилотных
летательных аппаратов.
Литература
1)

http://topwar.ru/21423-severodvinsk-i-kaliber-odin-pusk-i-bolshie-perspektivy.html

2)

http://alternathistory.org.ua/chem-po-ig-sharakhnuli-ili-vysokotochnaya-krylataya-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Необходимость

профориентационной

деятельности

как

никогда

актуальна в сложившихся экономических условиях. Высокая стоимость
внебюджетного

обучения

заставляет

задуматься

о

целесообразности

ресурсовложений в то или иное образование. Выбор специальности, которой
собираешься посвятить свою жизнь, должен проводиться, грамотно и осознано,
а не на основе рекламных компаний высших учебных заведений (вузов).
Профориентация – это междисциплинарное научное направление,
призванное решать прикладные задачи оптимального регулирования процесса
профессионального самоопределения личности в ее интересах и в интересах
общества [1]. Поскольку система знаний, понятийный аппарат и методы разных
наук

имеют

заметные

отличия,

то

возникает

проблема

интеграции

необходимых для профориентации знаний.
Из выше сказанного следует, что для решения проблем в области
профориентации, необходимо построение информационной модели процесса
профориентации

и

развитие

методов

профконсультирования

и

картографического анализа данных об абитуриентах и структуре требуемых в
современном обществе кадров, профессий [2].
Для решения задач информатизации процесса профориентации актуально
применение различных методов, сочетающих в себе элементы ГИС-технологии
[3].
Для того чтобы создать карту, на которой будут отображены
университеты города Харькова, понадобиться программное обеспечение
ArcGis.

Я

планирую

создать

информационную

модель

процесса

профориентации с помощью программного обеспечения ArcMap, в котором я
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буду работать с картой города Харькова и базой геоданных, в которую будут
занесены все университеты города, а так же вся необходимая информация о
высшем учебном заведении. В информационный лист будет входить
расположение университета, факультеты и кафедры, а так же нужный пакет
документов для поступления (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура информационного листа университета
Для

облегчения

поиска

интересующего

абитуриента

факультета,

создаются запросы в базах геоданных. Думаю, что надо создать форму в БГД
для удобства пользователя при осуществлении поиска. Например, абитуриент
хочет увидеть все университеты со специализациями "Геодезия, картография и
землеустройство".

Такой

запрос

поможет

сократить

время

на

поиск

интересующей информации.
При помощи такой карты можно повысить эффективность и гибкость
профориентационной работой вуза, снизить время обработки результатов и
осуществить информационную поддержку принятия решений при поступлении
в университет.
Для анализа больших объемов данных об абитуриентах, распределенных
по

времени

и

по

профориентационных
профконсультированием

территории,
центров

в

для
вузах,

районов,

подведения
выделения

целесообразно

геоинформационные систем с картографической поддержкой.
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Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
МЕТОДИЧНА БАЗА ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИЧНИХ ПІДХОДІВ
ОЦІНКИ СТОСОВНО ОЦІНКИ «ЗЕЛЕНИХ» БУДІВЕЛЬ
Анотація
У даній роботі розглядається методична база та особливості класичних підходів
оцінки (витратного, дохідного та порівняльного), стосовно оцінки «зелених» будівель, вплив
принципів сталого розвитку на оцінку нерухомості, описуються еко-стандарти для будинків,
що дозволяють якісно і кількісно оцінити ступінь екологічності, пропонуються заходи щодо
усунення труднощів, які виникають при даному виді оцінки.
Аннотация
В данной работе рассматривается методическая база и особенности классических
подходов оценки (затратного, доходного и сравнительного), по оценке «зеленых» зданий,
описываются эко-стандарты для домов, позволяющие качественно и количественно оценить
степень экологичности, предлагаются меры по устранению трудностей, возникающих при
данном виде оценки.
Abstract
In this paper the methodological framework and features the classic valuation approaches
(cost, income and comparative), according to "green" buildings, described the eco-standards for
homes, allowing qualitatively and quantitatively assess the degree of environmental friendliness,
proposed measures to address the difficulties encountered in this an estimate.

Ключові слова: ринок нерухомості, оцінка нерухомості, оцінка «зелених»
будівель, сталий розвиток.
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ВСТУП
Однією з базових потреб людини є потреба в житлі, яке забезпечує йому
захист

від

негативних

факторів

зовнішнього

середовища,

можливості

відпочинку, продовження роду, заняття професійною діяльністю і хобі. На
сьогодні тільки 56% українських сімей мають власне житло. Квартирна черга
на 2012 рік налічувала близько 1 млн сімей, з них – 104769 молодих сімей,
отримали житло 689 молодих сімей. На даний момент статистика не зрушилась
в кращу сторону. Якщо така тенденція буде наявною і далі, то для отримання
житла молодим черговикам потрібно буде чекати 152 роки.
Особливості розвитку житлового будівництва в Україні в умовах
глобалізації збігаються в основному із загальноосвітніми тенденціями. Якщо
для аграрної стадії (хвилі) розвитку людства характерними є розселення в
сільській місцевості та традиційний тип житла, для індустріальної стадії –
урбанізація, розвиток міст і мегаполісів, то для постіндустріальної стадії –
субурбанізація, дезурбанізація, урбанізація, роралізація. Статистика введення в
експлуатацію житлових будівель в Україні за останні роки свідчить, що на
сьогодні понад 60% площі житла, яке вводиться в експлуатацію, складають
малоповерхові індивідуальні будинки. Нині існують різноманітні архітектурноконструктивно-технологічні системи будівництва малоповерхових житлових
будівель. Сучасні суспільно-політичні та економічні реалії висувають нові
вимоги до середовища проживання людини, враховуючи, що людина близько
80% часу перебуває в приміщенні.
Будівлю, територію, наслідки впливу людини на навколишнє середовище
сьогодні необхідно розглядати з позиції сталого розвитку, складовими якого є
екологічні вимоги до об‘єкта будівництва. Екологічні характеристики будівлі та
її вплив на людину і навколишнє середовище можна оцінити критеріями
«зелених» стандартів, покликаних забезпечити перехід від традиційного
проектування та будівництва до збалансованого (сталого), що проповідує такі
принципи: безпека і сприятливі здорові умови життєдіяльності людини;
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обмеження негативного впливу на навколишнє середовище; врахування
інтересів майбутніх поколінь.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вперше умова стійкого розвитку економіки було сформульовано Джоном
Хартвік в 70-і рр. минулого століття, яка свідчить, що сталий розвиток можна
забезпечити, інвестуючи всю ренту від природних ресурсів, яка визначається як
різниця між ринковою ціною ресурсу і граничними витратами його видобутку в
відтворений капітал [1]. Все більше уваги звертається на екологічний аспект
при проектуванні, створенні та експлуатації нерухомості. Так як проекти
енергоефективних, екологічно чистих і стійких (sustainable) будівель набувають
поширення, то перед оцінювачами постало завдання визначення вартості
екологічної складової при оцінці нерухомості. У зв‘язку з цим оцінка об'єктів
«зеленої» архітектури є актуальною. Проте, така оцінка повинна бути заснована
на даних ринку за аналогічною нерухомістю, але зазначений ринок ще не
досить розвинений в Україні.
Основними факторами оцінки нерухомості є її тип, місцерозташування і
стан ринку. Сучасні умови розвитку економіки, засновані на принципах сталого
розвитку, пред'являють вимоги до екологічності, які треба враховувати при
проведенні

оцінки.

Вже

існують

соціологічні

дослідження,

в

яких

простежується вплив екологічної складової на ринкову вартість нерухомості,
однак таких даних поки ще недостатньо [2].
Одне з прийнятих визначень сталого розвитку - «розвиток, який здатний
забезпечити потреби справжніх і не ставить під загрозу можливості майбутніх
поколінь задовольняти свої потреби». Сталий розвиток прагне злити пріоритети
економічної,

екологічної

та

соціальної

сфер

в

їх

раціональному

взаємовідношенні. Екологічна нерухомість також повинна сприяти підвищенню
ефективності використання ресурсів і матеріалів.
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Проаналізуємо стан та нормативні вимоги до будівництва екологічної
нерухомості в Республіці Білорусь, Російській Федерації та деякі світові
тенденції.
У 2004 р в Республіці Білорусь прийнята Національна стратегія сталого
соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020р. [1]
(далі - Стратегія), у якій визначено основні шляхи переходу до сталому
розвитку. У Стратегії вказані пріоритетні напрямки розвитку економіки, що
забезпечують сталий розвиток країни. У російській практиці Концепція сталого
розвитку знайшла своє відображення стосовно оцінки земельних ділянок в
«Методичних рекомендаціях щодо здійснення оцінки еколого-економічної
ефективності проектів запланованій господарської діяльності» [1]. Відповідно
до цих рекомендацій принцип сталого розвитку означає, що «проводиться»
більш широкий аналіз проекту, ніж аналіз для визначення його комерційної
ефективності, і що в грошовий потік від інвестиційний діяльності включаються
всі передбачувані соціальні вигоди та екологічні витрати, пов'язані з даним
проектом» [1].
У світовій практиці аналогом терміна «екологічна нерухомості» є термін
«зелені будівлі» («green building»), який означає будівництво енергоефективних
екологічно стійких будівель з максимальним використанням відновлюваних
енергоресурсів і високим рівнем комфорту для людини. У світі існують два
найбільш поширених еко-стандарту для будівель: англійська - Метод оцінки
довкілля (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method)
(далі - BREEAM), і американський - Лідерство в енергетичному та
екологічному проектуванні (Leadership in Energy and Environmental Design) [2].
Ці стандарти дозволяють якісно і кількісно оцінити ступінь екологічності та
ефективності будівлі. На рис. 1 знаходиться приклад комплексної будівлі
зеленої архітектури.
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Рисунок 1 - Комплексної будівлі зеленої архітектури
Оцінювачам необхідно враховувати екологічну складову при оцінці
нерухомості. Завдання оцінювача визначити вартість «зеленої» будівлі та
відміну її від звичайного, використовуючи при цьому дані ринку щодо продажу
та оренді екологічною нерухомості. На даний час оцінка «Зелених» будівель є
відносно новим явищем, при цьому дані ринку з екологічною «нерухомістю»
дуже обмежені. Зустрічаються дані ринку, що підтверджують збільшення
вартості нерухомості за рахунок екологічної складової, однак, для оцінювачів
такої інформації недостатньо, так як вони засновують свої оцінки на аналізі
великої

кількості

даних.

Наслідком

цього

є

необхідність

адаптації

використовуваних методів оцінки нерухомості для визначення вартості
«зелених» будівель. Якщо нерухомість буде ідентифікована як екологічна, то
вона оцінюватиметься за допомогою трьох класичних підходів: порівняльного,
дохідного та витратного.
Порівняльний підхід до оцінки нерухомості базується на інформації про
недавні угоди з аналогічними об'єктами на ринку і порівняно оцінюваної
нерухомості з аналогом. Для застосування порівняльного підходу в оцінці
«зеленої» будівлі оцінювачу необхідно володіти достатньою кількістю
інформації щодо операцій з аналогічною нерухомістю, незалежно чи має вона
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свідоцтво «зеленої» будівлі чи ні. Поки ринок екологічною нерухомості тільки
формується, необхідно розробити коригування до цін звичайної нерухомості,
враховують екологічну складову.
Витратний підхід передбачає визначення вартості відновлення або
вартості заміщення нерухомості за мінусом накопиченого зносу. Стосовно до
«зелених» будівель, визначення вартості відтворення не складе труднощів, так
як розвинений ринок екологічних матеріалів. Однак, при визначенні суми
накопиченого зносу «зелених» будівель можуть виникнути складності, з огляду
на те, що екологічні матеріали мають більш тривалий період економічного
життя і невеликі експлуатаційні витрати в порівнянні із звичайними
матеріалами. Недоліком витратного підходу є те, що покупці можуть
проігнорувати переваги екологічної нерухомості, а продавці занижують
накопичений знос і, як наслідок, завищують її вартість.
Прибутковий підхід заснований на визначенні теперішньої вартості
очікуваних від неї доходів [4]. Будівництво «зелених» будівель розраховано на
отримання підвищеного доходу від нерухомості в майбутньому, тому дохідний
підхід є логічною основою для оцінки комерційної екологічною нерухомості.
Дійсний валовий дохід визначається як величина орендної плати від здачі
нерухомості в оренду. Для розрахунку чистого операційного доходу дійсний
валовий дохід необхідно зменшити на суму операційних витрат [5].
«Зелені» будівлі, в порівнянні зі звичайними, мають більш низькі
операційні витрати, у тому числі витрати на тепло - і електроенергію, воду,
обслуговування

та

ремонт,

витрати

за

заміщення

швидкозношуваних

поліпшень. Це тягне за собою збільшення чистого операційного доходу.
Найбільш складним моментом при застосуванні дохідного підходу в оцінці
нерухомості є визначення ставки орендної плати та втрат від орендної плати,
так як ринок оренди екологічною нерухомості ще не розвинений, а наявні дані
можуть приховуватися власником.

На рис.2 представлена порівняльна

експлуатаційна характеристика звичайної та «зеленої» будівель.
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Рисунок 2 - Порівняльна експлуатаційна характеристика звичайної та
«зеленої» будівель
«Зелені» будівлі не можна виділити в окремий полу спеціалізований клас,
як готелі, в силу відсутності у них загальних якостей. Тому в випадку
обмеженості застосування «зеленої» будівлі, його оцінку доречно проводити
методами, що використовуються для оцінки звичайної нерухомості з
урахуванням екологічної складової.
В 2010 році учасники Ванкуверської угоди узгодили стандарти оцінки
«зелених» будівель, визначили джерела фінансування і тематику освітніх
програм у даній галузі знань. У США планується випустити книгу, в якій буде
розглянена концепція сталого розвитку стосовно «зелених» будівель. В кінці
2008 р. був створений Альянс життєздатних будівель (Sustainable Building
Alliance), який об'єднав провідних розробників національних екологічних
рейтингів [2]. Його учасники ставлять завдання враховувати при розробці
стандартів специфіку країн-учасників, але головне - домагатися міжнародної
конвергенції критеріїв оцінки та сертифікації. Ці заходи сприятимуть усунення
прогалин у знаннях з даної тематики і створять емпіричну основу ринкової
оцінки екологічної нерухомості в світі.
ВИСНОВОК
Принцип сталого розвитку знаходить своє відображення в економіці
західних країн в прийнятих законодавствах і при містобудуванні, що впливає на
поведінку учасників ринку нерухомості.
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У перспективі, ринок нерухомості в Україні, як і у зарубіжних країнах,
буде активно розвиватися та реагувати на «зелені» будівлі, що в свою чергу
відіб'ється на методиках оцінки нерухомості, в тому числі екологічної.
Оцінювачам необхідно буде враховувати принципи сталого розвитку за участі в
консультуванні, плануванні та реалізації інвестиційно-будівельних проектів.
Для оцінювачів нерухомості важливо розуміти принципи сталого
розвитку: безпека і сприятливі умови життєдіяльності людини, обмеження
негативного впливу на навколишнє середовище, так як вони рано чи пізно
будуть впливати на

прийняття

управлінських рішень інвесторами та

власниками нерухомості і, отже, на ціни які вони будуть готові за неї заплатити.
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ИНТЕГРАЦИЯ ГИС И BIM В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Информационное
информационные

моделирование

системы

(ГИС)

зданий (BIM) и географические
являются

активно

используемыми

инструментами для управления строительными проектами и могут улучшить
планирование

строительства

путем

интеграции

пространственной

и

тематической информации в единой среде. Существует огромный потенциал
использования ГИС и BIM в сфере управления строительными проектами.
Предлагается

использование

комплексной

технологии

ГИС-BIM

для

оптимизации управления строительным оборудованием.
ГИС с положительной стороны зарекомендовали себя в сфере управления
строительными проектами. Средства ГИС, позволяют одновременно решить
проблемы создания и управления данными, визуализации и оценки затрат, чего
не

хватает

большинству

программных

продуктов

для

управления

строительными проектами. Кроме того, трѐхмерные ГИС обеспечивают
широкие возможности визуализации в совокупности с полноценным 3D
анализом, который пока не представляется возможным в САПР технологии.
В свою очередь, BIM это процесс разработки и использования
генерируемой

компьютером

модели

для

имитации

планирования,

проектирования, строительства и эксплуатации объекта. Информационной
моделью здания является интеллектуальное цифровое представление объекта,
из которого могут быть извлечены и проанализированы данные для принятия
решений по улучшению процесса управления строительным проектом.
Наибольший потенциал в сфере управления строительными проектами
прослеживается в интеграции 3D-ГИС и BIM технологий.
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ГИС способны упростить анализ больших объемов пространственных
данных,

используемых

в

процессе

оптимизации

местоположения

для

различного строительного оборудования, такого как, например, башенные
краны. Интеграция результатов ГИС-анализа с детальными 3D моделями из
среды BIM позволила бы менеджерам визуализировать потенциальные
конфликты между отдельными единицами строительного оборудования в
мельчайших подробностях. BIM помогает менеджерам визуализировать здания
до

реализации

проекта,

используя

цифровую

виртуальную

модель.

Следовательно, интегрированная модель ГИС-BIM начинается с выбора
возможных мест установки строительного оборудования. После того, как
геометрия

строительной

площадки

создана

инструментами

BIM,

интегрированная модель могла бы определять правильное сочетание башенных
кранов в целях оптимизации их расположения. На выходе ГИС модель может
включать в себя одну или несколько областей, которые охватывают все точки,
отвечающие

заданным

критериям

размещения

оборудования.

Связав

полученные области с инструментами BIM, генерирующими 3D модели, можно
отследить

потенциальные

конфликты

в

размещении

строительного

оборудования и оптимизировать их размещение.
Башенные краны считаются основным оборудованием в строительных
проектах. Они играют ключевую роль в транспортировке различных
материалов по вертикали и горизонтали. По мере увеличения числа рабочих
задач, возлагаемых на башенные краны, планировщики могут испытывать
трудности в принятии решений по оптимизации их размещения. Ошибочное
решение может иметь существенные негативные последствия, которые
приведут к дополнительным расходам и увеличению сроков реализации
проекта. Расположение, количество и тип башенных кранов тесно связаны с
формой и положением грузов и препятствий на строительной площадке. Эта
информация может быть проанализирована в ГИС, преимуществом которых
является непосредственное использование пространственных характеристик
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строительной площадки и обеспечение вывода результата на экран в форме,
подходящей для пользователя.
Тем не менее, в связи с ограниченностью ГИС в автоматизированной
разработке и отсутствия смысловой информации о строительных элементах,
предпочтительным является использование инструментов визуализации BIM.
Например, при выборе оптимального места установки башенного крана,
критерий расстояния между кабиной и расположением груза играет важную
роль в улучшении обзора оператором. Для удовлетворения этой потребности,
целесообразно моделировать точку зрения оператора путем использования
BIM. Кроме того, визуальное представление может обеспечить имитацию
движения крана для мониторинга и предотвращения столкновения башенных
кранов, работающих в общей зоне. В действительности, число структурных
элементов (препятствий) увеличивается с ходом строительства. Краны должны
не только избегать столкновений с элементами, которые были установлены
ранее, но также нуждаются в беспрепятственном пути для каждого
последующего элемента в процессе установки. Модели, полученные с
помощью BIM способны надлежащим образом представлять изменения,
происходящие на объекте строительства.
Таким

образом,

BIM

сосредоточено

на

разработке

объектов

с

максимальным уровнем детализации геометрии; ГИС применяются для анализа
объектов,

которые

уже

существуют

вокруг

нас.

Чтобы

совместно

визуализировать существующую топографию и новый объект, необходима
интеграция моделей данных из BIM и ГИС. При разработке модели BIM-ГИС
важно перенести преимущества обеих технологий в единую комплексную
модель. Для того, чтобы полностью интегрировать ГИС и BIM, будущая работа
должна быть направлена на обеспечение оперативной совместимости на
семантическом уровне.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГИС В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Высокая эффективность разработки рудных месторождений достигается
за счет

использования геоинформационных систем (ГИС) во всех сферах

деятельности горнодобывающих предприятий.
ГИС-технологии в горном деле могут применяться в проектировании и
создании автоматизированных картографических информационных систем для
решения широкого круга инженерных и научных задач горного производства:
горно-технических,

экологических и

социально-экономических

проблем,

возникающих при освоении недр.
Гибкость и открытость ГИС-технологий позволяют создавать системы
для ряда определенных задач, таких как:


экологический мониторинг горнопромышленных регионов;



анализ и прогноз освоения месторождений;



управление горной компанией;



прогноз газодинамических явлений;



оценка геомеханических условий разработки месторождений;



геологическое моделирование и планирование горных работ;



оперативное

управление

открытыми

горными

работами

с

использованием систем спутниковой навигации и др.
Применения
горнодобывающей

комплексных
промышленности

ГИС-технологий
при

в

деятельности

совместном

использовании

геопространственных данных преимущественно наличием централизованной
платформы для хранения данных и обмена ими, упрощает управление
диспергированными операциями по добыче полезных ископаемых. Она
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позволяет оптимизировать поток информации так, что решения могут
приниматься с использованием последовательных, точных и достоверных
данных.
В настоящее время в горнодобывающей промышленности Украины
существует серьезная проблема, которая состоит в острой необходимости
широкого внедрения эффективных геоинформационных систем для решения
специфических задач управления, планирования, анализа, прогноза и многих
других задач, в зависимости от своей функциональности. Средства ГИС
позволят

интегрировать в единую информационную среду разнородную

информацию с различными вариантами визуализации. Таким образом, эта
информация будет находиться в открытом доступе и будет доступна для
использования различными предприятиями.
Таким образом, ГИС в горнодобывающей промышленности должно
неуклонно

развиваться

в

сторону

облачных

сервисов,

включение

и

предоставление разнообразного контента в виде готовых наборов данных, карт,
приложений и других продуктов. Технология будет распространяться все более
мощной и, в то же время, намного более доступной и легкой в использовании,
позволяющей использовать ГИС на протяжении всего ведения горных работ.
Постоянно развивающиеся программные продукты с развитыми средствами
работы с 3D позволяют все более эффективно использовать эту технологию,
данные

и бизнес-процессы,

чтобы

помочь сделать горнодобывающую

промышленность еще более успешной в будущем
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ANALYSIS OF THE PROPERTY MARKET IN UKRAINE AND THE USA
The housing market is important in the structure of the national economy. In
particular, it provides a link between the consumer and the manufacturer of housing construction industry determines the ratio between demand housing and its supply,
sets cost prices weighed defines Price Guide for public housing programs, determines
the use of the most effective forms of housing, a tool redistribution housing between
citizens and others. Modern Ukrainian housing market began to emerge in the early
90s of the twentieth century as a component of the transition from a planned to a
market economy. His appearance was made possible by a significant proportion of
the privatization of housing, a number of legislative acts that laid the foundations of
the institutional real estate market have created conditions to attract in the sphere of
housing construction funds of private companies and citizens.
Real estate in Ukraine is going through difficult times. According to many
experts currently buying a home in the primary sector is not a profitable investment.
According to statistics, 30 % of the population will never be able to solve their
problem of housing conditions. That these people should deal with the state. In
Europe, the average family 10 times to change residence life, it says basically the
lease. They move from country to country, and only late in life to buy a permanent
home. In Ukraine, the same figure is close to a maximum of four. If you invest now,
the most the best option is to buy land.
As for the US housing market, almost 7 % increase for the year - from July
2014. The decline was recorded in only two states.
Despite the fact that on a monthly basis construction costs in the US rose just
0.7 %, the total investments reached the highest since May 2008. Many US experts
believe that active construction sector will help the country sustain economic growth.
So, the real estate market will exist under any conditions, but on investment
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will likely have to forget. The market will always be consumer agreement, but when
the crisis in the country and corruption, the index of investment attractiveness
decreases. Also in the market there is a fiscal burden, in the case of our country need
to reduce the tax burden (the more reasonable deals with taxes, the better for the state
and for the actors in the market).
The state should be a partner for all market participants, including to the
category of people who can not allow himself to solve the problem of housing.

Pyrkova O.V. - senior lecturer of the Department of GIS, land and real estate
appraisal
Rishenko L.G.
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
THE INTRODUCTION OF GIS IN ROAD CONSTRUCTION
"GIS" — is a hardware-software complex, allowing to provide all users of
roads and road organizations relevant and objective information about roads,
engineering structures, road infrastructure, traffic flows, natural and man-made
phenomena. Information can be used by users to plan the route, and the road – to plan
and conduct work that will ensure the most effective use of existing financial
resources. In other words, it is a comprehensive system that allows you to monitor the
condition of roads in the online mode. All the data coming from the monitoring
objects are automatically processed by special computer programs and instantly
entered in a unified database.
The roads are very capital intensive, but at the same time and very cost
effective buildings. It is known that every monetary capital invested in roads, in the
future multiple times returns in various other industries by reducing transport (and
logistics) costs, reducing accidents, increasing mobility of the population.
Currently, for collecting and updating data in "GIS" involved mobile road
laboratories. One universal, standardized two-and four lab shared values that perform
the following operations: fixing the defects in road surfaces and their geometrical
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characteristics, determination of the strength of non-rigid pavement, adhesion
qualities and equality of the pavement.
The life cycle of roads (road network) as the object of common use consists of
processes:
 strategic planning development of road network;
 feasibility study of construction;
 surveys of roads;
 land acquisition;
 bidding;
 development of engineering project;
 the development of the project of manufacture of works;
 perform construction and installation works;
 engineering support;
 assessment of the level of construction works quality;
 of the passport's road;
 road monitoring in the operating process;
 maintenance and repair of roads;
 modernization (capital repairs of roads);
 road reconstruction or disposal.
The use of GIS in the construction of roads saves the time spent working the
service road on roads survey and analysis of their status and making management and
financial decisions. Secondly, instantaneous processing of the data allows road
builders to respond and to implement appropriate measures in case of occurrence of
emergency situations on the roads. Therefore the introduction of a GIS will allow you
to play on the road e map objects media (maps, satellite, aerial photographs) can
provide detailed information about the object in drawings, tables, charts, photos, and
videos. The system will allow you to find the exact location of the object, its
dimensions, parameters and characteristics.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АПАРАТОВ (БПЛА) В ФОТОГРАМЕТРИИ
Цели доклада: ознакомление с типами и классификацией безпилотных
летательных аппаратов и применение БПЛА для получения материалов в
картографических целях.
БПЛА – это летательный аппарат без экипажа на борту, использующий
аэродинамический

принцип

создания

подъемной

силы

с

помощью

фиксированного или вращающегося крыла (БПЛА самолетного и вертолетного
типа),

оснащенный

двигателем

и

имеющий

полезную

нагрузку

и

продолжительность полета, достаточные для выполнения специальных задач.
БПЛА принято делить по таким взаимосвязанным параметрам, как масса,
время, дальность и высота полѐта. Выделяют следующие классы аппаратов
(табл. 1)
Таблица 1 – Классификация БПЛА по UVS International [3]
Класс БПЛА

Взлетная
масса, кг
до 0,25
до 5
5-50
50-100
100’300
300’500
500
1500

Нано-БПЛА ближнего радиуса действия
Микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса действия
Легкие БПЛА малого радиуса действия
Легкие БПЛА среднего радиуса действия
Средние БПЛА
Среднетяжелые БПЛА
Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия
Тяжелые БПЛА с большой продолжительностью полета

Основная

цель

использования

БПЛА

-

получение

Дальность
действия, км
до 2
25-40
10-70
70-150 (250)
150’1000
70’300
70’300
1500

изображений

необходимой территории с заданными характеристиками. Важнейшая задача
современных исследований, решаемая с использованием БПЛА, - получение
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пространственных данных о каком-либо объекте или о местности наиболее
экономически и технологически оправданным способом. Преимущества и
уникальность данной технологии для топографо-геодезического производства
очевидны: Аэрофотосъемка с БПЛА используется для создания и обновления
цифровых карт и планов тех территорий, для которых отсутствует практическая
возможность или экономическая целесообразность детального изучения
местности и определения числовых характеристик по космическим снимкам
или материалам традиционной аэрофотосъемки.
В результате выполнения аэрофотосъемочных работ с применением
БПЛА данные о пространственном размещении объектов местности заключены
в обработанных изображениях и технических характеристиках конкретного
залета. Эти данные могут быть применены для создания и обновления
цифровых топографических карт (ЦТК) и цифровых топографических планов
(ЦТП).
Аэрофотосъемка с БПЛА перед космической и традиционной имеет
следующие преимущества:


маловысотная (позволяет проводить съемку на высотах от 100 до 1000 м);



высокое разрешение на местности;



возможность снимать под углом к горизонту (перспективная съемка), что
невозможно

при

космической

съемке

и

довольно

сложно

при

традиционной аэрофотосъемке;


возможность создания панорамных снимков;



возможна детальная съемка небольших объектов;



возможность выбора погодных условий и времени суток для проведения
аэрофотосъемки;



оперативность (весь цикл от выезда на съемку до получения конечных
результатов занимает несколько часов в течение одного дня);



низкая

стоимость

(значительно

дешевле

аэрофотосъемки);
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традиционных

методов

Поэтому

использование

БПЛА

является

одним

из

наиболее

развивающихся современных методов картографирования территории так-как
обладает большим количеством плюсов перед спутниковой и традиционной
аэрофотосъемками.
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