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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Максимов М.М. Автоматизация процессов картографирования морфологии 

и морфометрии рельефа Беларуси средствами ГИС (магистерская диссертация) / 

М.М. Максимов. – Минск, 2019. – 54 с.; библиогр.: 40 назв., 29 рис., 4 табл., 

15 приложений. 
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ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ. 

Рельеф является одним из ведущих компонентов географической оболочки. 

Он оказывает значительное влияние на мезо- и микроклиматические 

характеристики территории, определяет особенности формирования и развития 

поверхностного стока, почвенного покрова, растительности, животного мира, 

обусловливая, таким образом, ландшафтную дифференциацию территории. Кроме 

того, рельеф является одним из основных факторов возникновения и развития мест 

поселения человека, он определяет особенности антропогенеза с точки зрения 

сельскохозяйственной деятельности и строительства объектов инфраструктуры. 

Цель работы – выбор наиболее актуальных морфометрических параметров 

рельефа и выполнение автоматизации их расчёта, создание методов автоматизации 

картографирования морфологии рельефа на основе цифровых моделей рельефа 

(ЦМР). 

Объект исследования: рельеф Республики Беларусь. 

Предмет исследования: морфометрические и морфологические параметры 

рельефа, а также возможность автоматизации картографирования их средствами 

ГИС. 

Методы исследования: статистический, моделирование, ГИС-

картографирование. 

В результате были изучены основные морфометрические параметры 

рельефа. Разработан алгоритм обработки ЦМР для картографирования 

морфологических параметров рельефа. Изучен и применен на территорию 

Беларуси способ автоматического картографирования морфологических форм 

рельефа. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего 

исследования и картографирования рельефа. 

Магистерская диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованной литературы, состоящего из 40 источников, приложений. 

Общий объем диссертации составляет 54 страницы, в том числе 4 таблицы, 

29 иллюстраций и 15 приложений. 
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М.М. Максімаў. – Мінск, 2019. – 54 с.; бібліягр.: 40 назв., 29 мал., 4 табл., 

15 дадаткаў. 

 

Ключавыя словы: РЭЛЬЕФ БЕЛАРУСІ, ЛІЧБАВЫЯ МАДЭЛІ РЭЛЬЕФУ, 

МАРФАМЕТРЫЯ РЭЛЬЕФУ, МАРФАЛОГІЯ РЭЛЬЕФУ, АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ, 

ГІС-КАРТАГРАФАВАННЕ. 

Рэльеф з'яўляецца адным з вядучых кампанентаў геаграфічнай абалонкі. Ён 

аказвае значны ўплыў на меза- і мікракліматычныя характарыстыкі тэрыторыі, 

вызначае асаблівасці фарміравання і развіцця паверхневага сцёку, глебавага 

покрыва, расліннасці, жывёльнага свету, абумоўліваючы, такім чынам, 

ландшафтную дыферэнцыяцыю тэрыторыі. Акрамя таго, рэльеф з'яўляецца адным 

з асноўных фактараў узнікнення і развіцця месцаў пасялення чалавека, ён вызначае 

асаблівасці антрапагенезу з пункту гледжання сельскагаспадарчай дзейнасці і 

будаўніцтва аб'ектаў інфраструктуры. 

Мэта работы – выбар найбольш актуальных марфаметрычных параметраў 

рэльефу і выкананне аўтаматызацыі іх разліку, стварэнне метадаў аўтаматызацыі 

картаграфавання марфалогіі рэльефу на аснове лічбавых мадэляў рэльефу. 

Аб'ект даследавання: рэльеф Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання: марфаметрычныя і марфалагічныя параметры 

рэльефу, а таксама магчымасць аўтаматызацыі картаграфавання іх сродкамі ГІС. 

Метады даследавання: статыстычны, мадэляванне, ГІС-картаграфаванне. 

У выніку былі вывучаны асноўныя марфаметрычныя параметры рэльефу. 

Распрацаваны алгарытм апрацоўкі ЦМР для картаграфавання марфаметрычных 

параметраў рэльефу. Вывучаны і прыменены на тэрыторыю Беларусі спосаб 

аўтаматычнага картаграфавання марфалагічных формаў рэльефу. Атрыманыя 

вынікі могуць быць выкарыстаны для далейшага даследавання і картаграфавання 

рэльефу. 

Магістарская дысертацыя складаецца з уводзін, чатырох раздзелаў, 

заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, які складаецца з 40 крыніц, дадаткаў. 

Агульны аб'ём дысертацыі складае 54 старонкі, у тым ліку 4 табліцы, 

29 ілюстрацый і 15 дадатакаў. 

 

  



ABSTRACT 

Maksimau M.M. Automation mapping morphology and morphometry relief of 

Belarus with using GIS (master's thesis) / М.М. Maksimau. – Minsk, 2019. – 54 p.; 

bibliography: 40 references, 29 figures, 4 tables, 15 appendices. 

 

Key words: BELARUS RELIEF, RELIEF DIGITAL MODELS, RELIEF 

MORPHOMETRY, MORPHOLOGY OF THE RELIEF, AUTOMATION, GIS-

CARTOGRAPHY. 

Relief is one of the leading components of the geographic shell. It has a significant 

impact on the meso-and microclimatic characteristics of the territory, determines the 

peculiarities formation and development of surface runoff, soil cover, vegetation, and 

fauna, thus determining the landscape differentiation of the territory. In addition, the relief 

is one of the main factors for the emergence and development of human settlements, it 

determines the characteristics of anthropogenesis in terms of agricultural activities and 

the construction of infrastructure. 

The purpose of the work is to select the most relevant morphometric relief 

parameters and automate their calculation, creating automation methods for mapping the 

morphology of the relief based on digital elevation models (DTMs). 

Object of study: relief of the Republic of Belarus. 

Subject of research: morphometric and morphological parameters of the relief, as 

well as the possibility of automating the mapping of their means GIS. 

Research methods: statistical, modeling, GIS-mapping. 

As a result, the basic morphometric parameters of the relief were studied. An 

algorithm for processing the DEM for mapping the morphological parameters of the relief 

has been developed. A method of automatic mapping of morphological relief forms was 

studied and applied to the territory of Belarus. The results can be used for further studies 

and mapping of the relief. 

The master's thesis consists of an introduction, four chapters, conclusion, a list of 

used literature, consisting of 40 sources, annexes. The total volume of the thesis is 

54 pages including 4 tables, 29 illustrations and 15 appendices. 

 

 


