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БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ШКІДЛИВОЇ 

РОСЛИННОСТІ В АГРОСЕРИДОВИЩІ 
 

Сільське господарство відіграє значну роль у загальному ВВП будь-якої країни. Отже, докладається декілька зусиль 

для розвитку та збільшення врожаю сільськогосподарських культур. Традиційні методи, використовувані в 

рослинництві, призводять до забруднення навколишнього середовища при цьому виробники несуть зайві витрати. 

Новітні тенденції розвитку сільського господарства спрямовані в бік точного землеробства. Інструменти для 

ефективного і точного землеробства бачаться в ідентифікації даних дистанційного зондування і використанні 

спектральних датчиків, оперативно визначають необхідні показники.  У будь-якій культурі бур’ян, (шкідлива 

рослинність), є основною проблемою, яка може призвести до поганого врожаю. Тому, для контроля за бур’янами 

потрібна автоматична система моніторингу посівів. Ця система допоможе фермерам поступово контролювати 

посіви після їх вирощування. Потім буде застосований специфічний індекс рослинності (ІР), щоб знайти всі зелені 

ділянки на зображенні, які будуть частиною певної культури або ділянки бур’янів. Для розвитку даного напрямку 

необхідна точна ідентифікація спектральних характеристик бур'янів. 

Ключові слова: точне землеробство, аналіз зображень на основі об’єктів, індекс рослинності, безпілотний 

літальний апарат (БПЛА), полігональне порогове значення 

 

Постановка проблеми. Культивовані росли-

ни зазнають навантаження від різних типів 

біотичних та абіотичних факторів середовища, 

таких як дефіцит поживних речовин та засмі-

ченість посівів бур'янами, що веде до зниження 

їх врожайності [6].Шкідлива рослинність впровад-

жуються в сільськогосподарські системи раптово, 

безпосередньо конкуруючи за природні ресурси, 

що негативно впливає на врожайність культур-

них рослин [8].Моніторинг кількісних і якісних 

показників рослинного покриву необхідний 

прийняття оптимальних рішень у культивації 

рослин [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Існують різноманітні методи визначення 

забрудненості агросеридовища шкідливою 

рослинністю, серед яких найбільш відомим є 

візуально-кількісний метод А. Г. Мальцева. В 

його основі лежить співвідношення кількості 

бур'янів і культурних рослин на одиницю 

площі. Поле проходять по двох діагоналях і 

через кожні 50-100 м роблять зупинки. На 

кожній зупинці посіви обстежують візуально в 

радіусі 2 м навколо себе, визначають якісний і 

кількісний склад бур'янів і заносять результати 

у відповідну відомість обліку. Ступінь засміче-

ності поля оцінюється за чотирибальною шка-

лою. Зрозуміло, що такий окомірний облік 

забур’яненості неможна вважати повністю 

об’єктивним, але він широко застосовується й 

зараз на великих земельних масивах у вироб-

ничих умовах. Головною причиною тому є 

експресність методу, яка дозволяє швидко 

оцінити ситуацію та відповідно відреагувати 

на неї. Фахівці вважають [2], що візуально-

кількісний метод може бути ефективним й 

зараз, особливо за умов його модернізації та 

об’єктивізації за допомогою сучасних техноло-

гій отримання інформації. Існує достатньо 

прикладів оцінки забур’яненості агрофітоце-

нозов як за допомогою космічних знімків [1; 5] 

так і знімків, зроблених за допомогою БПЛА 

[7; 9; 10]. 

Метою статті є оцінка можливості 

використання БПЛА для оцінки 

забур’яненості бур’янами агросередовища . 

Результати дослідження. У цьому 

експерименті врожай є основною проблемою 

виявлення бур'янів на ранній стадії. Наступні 

зображення взяті з меншого розміру пікселя, 

як показано в таблиці 1. 

 

 



№ 5 (50) березень 2021 р.  

 

35 

№ Тип зображення Кількість каналів 
Роздільна 

здатність 

Середня 

висота 

Довжина 

хвилі 

1 Справжній колір (24 біти на піксель)  

Червоний (R) 8 б 

Зелений (G) 8 б 

Синій (B) 8 біт 

5000 x 4000 30 м  

2 Мультиспектральне Розрядність = 24 біти 2048 x 1536 30 м 750-900нм 

Таб.1 Короткий огляд специфікації зображення 
 

Таким чином, відбулося зменшення частки 
пікселів, які представляли голий ґрунт і 
рослинність. З агрономічної точки зору цей 
результат називають позитивним, оскільки 
належну боротьбу з бур’янами слід проводити 
раніше, щоб досягти ефективних результатів у 
післясходовий період, отримані значення 
становили 0,40 та 0,38. На висоті 30 м 
спостерігався кращий індекс рослинності, 
автоматичне утримання обмолоту, були 
отримані на меншій висоті.  

Різні методології перетворення кольорів, 
природно, обмежені аспектом перетворення від 
колірної трансформації до стилю зображення на 
основі вмісту. У деяких випадках також може 
бути використана одна основна схема розподілу 

кольору, але цей тип розподілу кольору часто не 
може забезпечити ідеальні результати для всіх 
типів вмісту зображення [4]. 

На малюнку 1 показано [11], що на висоті 
польоту 30 м було отримано чудовий 
результат щодо автоматичного виявлення 
рослинності.Значення R2 0,72 та 0,63. 
Ефективність сегментації запропонованої 
методики оцінюється шляхом порівняння 
точності, отриманої для процесу бінаризації 
між запропонованою методологією та іншими 
добре відомими методологіями. Ці методи, як 
правило, вважаються процедурами, 
заснованими на колірному індексі, які 
генерують спеціальні зображення у відтінках 
сірого з вхідних зображень RGB. 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 
 

Рис.1 Порівняння рослинної фракції для польотів БПЛА з 30 м і 60 м. 
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Рис.2. Згенеровані бінарні зображення рослинності  

1) запропонована методологія 2) метод Оцу 3) метод watershed 4) ШНМ 
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Потім, використовуючи порогове виявлен-

ня, бінарні зображення рослинності показано 

на рисунку 2.  

Порівняння рослинної фракції для польотів 

БПЛА на висоті 30 м і 60 м з виробленими. 

Використовувані методи індексу кольору 

включають ExG (надлишковий зелений) , 

ExGR (надлишковий зелений та червоний) та 

КІР (колірний індекс рослинності), вибрані на 

основі їх точного виконання таблиця 2.  
 

№ запропонована методологія метод Оцу метод watershed ШНМ 

1 88.45 77.23 25.37 61.78 

2 70.84 60.44 42.18 70.67 

3 91.55 79.91 66.78 88.23 

4 98.42 45.12 20.28 26.38 

5 96.02 26.78 32.67 40.23 

6 73.55 65.24 58.96 44.84 

7 83.13 26.67 21.54 29.34 

8 97.91 61.35 56.78 41.12 

Таб.2. Точність бінаризації запропонованої методики порівняно з іншим підходом 
 

Цю стабільність продуктивності оцінюють 

шляхом порівняння середніх і стандартних 

відхилень запропонованого підходу з іншими 

методами, як показано на малюнку 1. На 

основі досягнутих результатів запропонована 

методологія змогла створити бінарні зобра-

ження рослинності, які відрізняються від 

об’єктів без рослинності для різноманітних 

екземплярів. Середня точність методу сегмен-

тації для всіх тестованих фотографій стано-

вила 87,48% зі стандартним відхиленням 

10,75%. У той час як інші добре відомі мето-

дики, такі як Оцу, Watershed та ШНМ пока-

зали різноманітні діапазони стандартних від-

хилень від 18,35 до 21,42. Стабільність проце-

су сегментації досліджували за допомогою 

стандартного відхилення точності для різно-

манітних зображень RGB. Рекомендується та-

кож застосувати надані методи для сегментації 

зібраних зображень на висоту польоту 40 м 

або менше, оскільки на зображення більшої 

висоти суттєво вплинула роздільна здатність 

камери. Така рекомендація є кращою, якщо 

бажаним ПЗ є виявлення рядків посівів або 

моніторинг здоров’я посівів. Щоб застосувати 

таку техніку сегментації, можна легко застосу-

вати численні програми для ідентифікації 

плям від бур’янів і боротьби з бур’янами.  

Висновок: цей індекс рослинності заснова-

ний на певній математичній операції, що вико-

нується над кожним пікселем зображення. Та-

ким чином, витягується кожна окрема смуга 

триколірних каналів і проводяться подальші 

математичні маніпуляції, що стосуються ExG, 

для ефективного вилучення частини рослин-

ності.Точніше, будь-який індекс рослинності — 

це не тільки вибір для сегментації частини рос-

линності від зображення, але зображення має 

пройти певну порогову техніку, щоб виключи-

ти фони у певному діапазоні пікселів. Однією із 

значущих переваг використання цих індексів 

рослинності є успішне виділення каналу зеле-

ного кольору, а потім застосування певної спе-

ціальної техніки визначення порогу для досяг-

нення бажаних результатів. Для досягнення 

максимальної точності за допомогою цього 

алгоритму пропонується, що зображення кадрів 

повинні бути зроблені точно на початку сезону 

обрізання, щоб можна було застосувати сегмен-

тацію безпосередньо на основі кольорів. Сег-

ментувати плями бур’янів і фактичний урожай, 

використовуючи будь-який з колірних індексів. 

Крім того, ще одна проблема, що стосується 

піксельного аналізу на основі ковзного вікна, 

полягає в тому, що рядки посівів повинні бути 

добре вирівняні під час оранки, що дасть 

ефективну сегментацію рядків посівів під час 

виявлення бур’янів.  
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Олексюк Т.Н. 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ВРЕДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В АГРОСРЕДЕ 

Сельское хозяйство играет значительную роль в общем ВВП любой страны. Итак, прилагается несколько усилий 

для развития и увеличения урожая сельскохозяйственных культур. Традиционные методы, используемые в 

растениеводстве, приводят к загрязнению окружающей среды при этом производители несут лишние расходы. 

Новейшие тенденции развития сельского хозяйства направлены в сторону точного земледелия. Инструменты для 

эффективного и точного земледелия видятся в идентификации данных дистанционного зондирования и 

использовании спектральных датчиков, оперативно определяют необходимые показатели. В любой культуре 

сорняк, (вредная растительность), является основной проблемой, которая может привести к плохому урожаю. 

Поэтому, для контроля за сорняками нужна автоматическая система мониторинга посевов. Эта система 

поможет фермерам постепенно контролировать посевы после их выращивания. Затем будет применен 

специфический индекс растительности (ИР), чтобы найти все зеленые участки на изображении, которые будут 

частью определенной культуры или участка сорняков. Для развития данного направления необходима точная 

идентификация спектральных характеристик сорняков. 

Ключевые слова: точное земледелие, анализ изображений на основе объектов, индекс растительности, 

беспилотный летательный аппарат (БПЛА), полигональное пороговое значение 
 

Oleksiuk T.M. 

UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR THE ANALYSIS OF HARMFUL VEGETATION IN THE ENVIRONMENT 

Agriculture plays a significant role in the overall GDP of any country. Thus, several efforts are being made to develop and increase 

crop yields. Traditional methods used in crop production lead to environmental pollution while manufacturers incur unnecessary 

costs. The latest trends in agricultural development are aimed at precision farming. Tools for efficient and accurate farming are seen 

in the identification of remote sensing data and the use of spectral sensors, quickly determine the required indicators. In any crop, 

weeds (pests) are a major problem that can lead to poor harvests. Therefore, an automatic crop monitoring system is required to 

control weeds. This system will help farmers to gradually control crops after they are grown. A specific vegetation index (IR) will 

then be used to find all the green areas in the image that will be part of a particular crop or weed area. For the development of this 

area requires accurate identification of the spectral characteristics of weeds. 

Keywords: precision farming, object-based image analysis, vegetation index, unmanned aerial vehicle (UAV), polygonal 

threshold value 


