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İŞİN ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Ətraf mühitin 

aerokosmik monitorinqində perspektiv texnologiyaların tətbiqinin 

müvəffəqiyyətli həlli aşağıdakı istiqamətlərdə çoxsaylı aparıcı elmi 

təşkilatların və ayrı-ayrı alimlərin səy göstərməsini nəzərdə tutur: 

ətraf mühit elementlərinin və obyektlərin bort ölçmələrinin elmi-

metodıki əsaslarının formalaşdırılması; perspektiv texnologiyaların 

işlənilməsi; atmosferdə, hava mühitində, bitkiçilikdə və ümumilikdə 

aerofotoçəkilişlərdə bort ölçmələrinin ayrılıqda və birgə tətbiqi üçün 

optimallaşdırma əməliyyatlarının işlənilməsi. Bununla yanaşı 

optimallaşdırma və rasionallaşdırma nöqteyi-nəzərdən mövcud 

metod və metodologiyaların modernləşdirilməsini təmin edən 

texnologiyaların inkişafının əhəmiyyətli istiqamətləri məlumdur. 

Belə fəaliyyətin geniş mənada optimallaşdırılması aşağıdakı 

məsələlərin həllindən ibarətdir: məlum texnologiyanın 

modernləşdirilməsinə qoyulan məqsədə nail olmağın səmərəliliyini 

əks etdirən məqsəd kriteriyasının düzgün təyini; baxılan problemin 

mümkün texniki həllərinin texnoloji etibarlılığının seçilmiş 

kriteriyasının ekstremal kəmiyyətinə nail olmaq yollarının axtarışı; 

sistemin səmərəliliyinin seçilmiş kriteriyasının ekstremal 

qiymətlərinə nail olmaq tələblərinə və verilmiş məhdudiyyət 

şərtlərinə uyğun olan keyfiyyətcə yeni texniki həllin sintezi. 

Beləliklə, seçilmiş dissertasiya mövzusunun aktuallığı ətraf mühitin 

aerokosmik monitorinqi texnikasının elmi-metodiki və konseptual 

əsaslarının sonrakı inkişafının zəruriliyi bort ölçmələrinin yeni 

metodlarının, yüksək effektivli komplekslərdə, sistemlərdə və 

qurğularda perspektiv prinsiplərin, metodikaların və konsepsiyaların 

texniki reallaşdırılması üsullarının işlənilməsinin əhəmiyyəti ilə 

səciyyələnir. İndiki dövrdə bitki sahələrinin, atmosferin aerokosmik 

monitorinqinin yeni metod və metodikalarının işlənilməsinə, 

aerokosmik kalibrləmə və validasiya poliqonlarında tədqiqatların 

aparılmasına həsr edilmiş çoxsaylı işlər mövcuddur. Lakin həmin 

tədqiqatlarda aerokosmik monitorinqin yuxarıda göstərilən 

istiqamətlərinin ayrı-ayrı problemləri üzrə prinsiplərin, metod və 

metodologiyaların innovativ inkişafının ümumi konsepsiyası tam 
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aydınlaşmamışdır. Yer səthində kiçik qazların paylanmasının inkişaf 

tendensiyasının proqnozu istiqamətində məkan ayırdetməsindən və 

əhatə zolağından asılı olaraq peyk monitorinqinin texnoloji 

səmərəliliyi məsələsi hələlik tam formalaşmamışdır. Həmçinin Yer 

səthində kiçik qazların monitorinqinin səmərəli təşkilinin ümumi 

istiqamətini müəyyənləşdirməyə imkan verən riyazi məsələ həll 

edilməmişdir. Aktual məsələlərdən biri də alınmış nəticələrə nəzarəti 

həyata keçirmək mümkün olmayan halda şəhər zonalarının kosmik 

təsvirlərinin tematik emalı texnologiyasının təkmilləşdirilməsidir. 

Məlum alqoritmlərə özünənəzarət əməliyyatlarının tətbiqinin təklif 

olunan innovativ həlli kosmik təsvirlərin analizi nəticələrinin 

dəqiqliyinin və etibarlılığının artırılmasına imkan verər. Müxtəlif 

ölçülü obyektləri cəmləşdirən tekstur səhnələrin məsafədən 

zondlanmasının indiyə qədər həll olunmayan məsələlərindən biri də 

belə obyektlərdən adaptiv rejimdə informasiyanın toplanması 

qanunauyğunluğunun müəyyənləşdirilməsidir. Bitkilərin məsafədən 

zondlanmasının həll olunmamış məsələlərindən biri də bitkilərdəki 

quru maddələr haqqında məlumat olmadıqda, yarpaqların su 

tərkibinin təyin olunmasından ibarətdir. Xarici ölkə tədqiqatçılarının 

məlum eksperimental nəticələri bazasında sululuq göstəricilərinin 

optimal ölçmə seriyasının aparılması metodikasının işlənilməsi 

aktual məsələlərdən biridir. Hal-hazırda fenoloji dövrün cari 

zamanında bitkinin gövdəsində xlorofilin dəyişmə 

qanunauyğunluğunun təyini üzrə bitkilərin monitorinqi sahəsində 

geniş tədqiqat işləri aparılır. Eyni zamanda elmi ədəbiyyatlarda ChI 

(xlorofil) x LAI (yarpaq indeksi) hasili ilə TGI-nin (trianqulyar 

indeks) müqayisəli və birgə öyrənilməsi üzrə tədqiqatların aparılması 

haqqında məlumata rast gəlinmir. Ona görə də bitkilərin öyrənilmə 

nəzəriyyəsində və praktikasında fenoloji dövrün zamanına görə bu 

kəmiyyətlərin maksimumunun üst-üstə düşməsinin aşkarlanması 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Atmosfer tədqiqatları sahəsində ölçmə 

xətalarının azaldılması məqsədilə Yer səthində qazların toplanmasına 

radial nəzarətin optimallaşdırılması məsələsi indiki dövrə qədər 

formalaşdırılmamışdır. Həmçinin atmosferdəki kiçik qazların 

spektrometrik ölçmə dəqiqliyinə aerozol kontinumunun təsirinin 

optimal aradan qaldırılması  məsələsi həll edilməmişdir. İndiki 
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dövrdə müxtəlif müəlliflər tərəfindən sahil zonaları da daxil olmaqla 

atmosfer aerozolu geniş miqyasda tədqiq olunur. Bunları nəzərə 

almaqla demək olar ki, kiçik qazların üçdalğalı ölçmə dəqiqliyinə 

aerozolun təsirinin aradan qaldırılmasına imkan verən sahil 

meteoroloji parametrlərin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi də vacib 

məsələlərdən biridir. Buna görə də atmosferin antropogen aerozol 

çirklənməsinin güclü mənbələrinin lokallaşdırılması üzrə dissertasiya 

işində təqdim olunmuş yüksək dəqiqlikli texnologiya xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Dissertasiya işinin 

məqsədi ətraf mühit obyektlərinin vəziyyət parametrlərinin 

aerokosmik monitorinqi məsələlərində ilkin verilənlərdən istifadə 

əməliyyatlarının informativliyinin yüksəldilməsi texnologiyalarının 

işlənilməsindən və təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Əsas məqsədə 

nail olmaq üçün dissertasiya işində aşağıdakı məsələlər qoyulmuş və 

həll edilmişdir: 

1. Qazların məkanca paylanmasının peyk monitorinqininin 

texnoloji etibarlılığının kosmik radiometrik sistemlərin məkan 

ayırdetməsindən və məkan əhatəsindən asılılığının 

qiymətləndirilməsi. 

2. Şəhər zonalarının aerofotoqrammetrik təsvirlərinin tematik 

emalı əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi və müxtəlif ölçülü 

obyektlər çoxluğunu özündə cəmləşdirən informasiya toplama 

sisteminin fəaliyyət texnologiyasının optimallaşdırılması. 

3. Ağacların yarpaqlarındakı su tərkibinin optimal 

spektroradiometrik ölçmələrinin yeni texnologiyalarının işlənilməsi 

və bitki çətirlərindəki xlorofilin cəm miqdarının təyini. 

4. Çoxdəfəli ölçmə rejimində Yer səthində qazların 

toplanmasına radial nəzarət metodunun entropiya 

optimallaşdırılması. 

5. Atmosferdəki kiçik qazların spektrometrik ölçmələrinin 

dəqiqliyinə aerozol kontinumunun təsirinin optimal aradan 

qaldırımasının texnoloji əməliyyatlarının işlənilməsi. 

6. Trassanın meteoroloji və həndəsi faktorları nəzərə alınmaqla 

üçdalğalı fotometrik ölçmələrdə sahil zonalarındakı aerozol 

faktorunun təsirinin tədqiqi. 
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7. Atmosferin antropogen aerozol çirklənmələrinin güclü 

mənbələrinin lokallaşdırılması üçün informasiya-korrelyasiya 

texnoloji əməliyyatlarının işlənilməsi. 

Tədqiqat metodları. Qoyulmuş məsələlərin həllində 

atmosfer optikasının, riyazi analizin və optimallaşdırılma 

nəzəriyyəsinin müvafiq müddəalarından istifadə olunmuşdur. Nəzəri 

cəhətdən əldə olunmuş nəticələrin təsdiqi üçün mövcud riyazi 

modellər bazasında həyata keçirilmiş məxsusi model tədqiqatlarının 

nəticələrindən və aerokosmik monitorinq sahəsində aparılmış 

beynəlxalq eksperimentlərdən əldə olunmuş eksperimental 

verilənlərdən istifadə edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

1. Karbon qazının paylanmasının bort ölçmələrinin texnoloji 

etibarlılığının proqnoz qiymətləndirilməsi və test sahələrinin 

informativlik səviyyələrini müqayisə etməyə imkan verən tədqiqat 

sahəsinin əksetməsinin spektral asılılığının optimal funksiyasının 

hesablanması metodu. 

2. Analiz nəticələrinə texnoloji özünənəzarətin aparılmasını 

nəzərdə tutan şəhər zonalarının aerofotoqrammetrik təsvirlərinin 

tematik emalı alqoritmi. 

3. Hetis statistikasının köməyi ilə test sahələrinin homogenlik 

xassələrinin təyini üçun yan görünüşlü radar verilənlərindən istifadə 

texnologiyası. 

4. Müxtəlif ölçülü obyektlər çoxluğunu cəmləşdirən real 

tekstura səhnəsindən informasiyanın toplanmasının və darspektrli 

təsvirlərin səlisliyinin artırılmasının xüsusi əməliyyatlarının 

optimallaşdırılması metodikası. 

5. İnformasiya kriteriyası üzrə ağac yarpaqlarının su tərkibinin 

seriyalı spektroradiometrik ölçmə rejiminin optimallaşdırılması 

əməliyyatı. 

6. Bitkilərin çətirlərində xlorofilin cəm miqdarının təyini üçün  

hiperspektral trianqulyar vegetasiya indekslərindən istifadə 

texnologiyası və moment məsafəsi indeksinin 

qiymətləndirilməsininin informasion metodu. 

7. Aparılan ölçmələrin informativliyinin yüksəldilməsinə imkan 

verən Yer səthində qazların toplanmasına radial nəzarət 
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metodununun entropiyalı optimallaşdırılmasının xüsusi 

əməliyyatları. 

8. Atmosferin kiçik qazlarının spektrometrik ölçmələrinin 

dəqiqliyinə aerozol kontinumunun təsirinin aradan qaldırılması 

əməliyyatları və trassanın həndəsi faktorlarının təsirinin 

kompensasiyası texnologiyası.  

9. Atmosferin antropogen aerozol çirklənmələrinin güclü 

mənbələrinin lokallaşdırılmasının informasion-korellasiya texnoloji 

metodu və alqoritmi.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi: 

1. İlk dəfə göstərilmişdir ki, qazların məkanca paylanmasının 

peyk monitorinqinin texnoloji etibarlılığı kosmik spektroradiometrik 

sistemlərinin məkan ayırdetməsinin yüksəlməsi ilə davamlı olaraq 

artır. 

2. Məqsəd funksiyasının ekstremumuna nail olmaq yolu ilə 

tematik analizin nəticələrinə özünənəzarəti nəzərdə tutan 

aerofotoqrammetrik informasiyanın tematik emalının 

təkmilləşdirilmiş alqoritmi təklif edilmişdir.  

3. Müxtəlif ölçülü obyektlər çoxluğunu özündə cəmləşdirən 

tekstur təsvirlərdən maksimal miqdarda informasiyanı əldə edən 

təsvir sisteminin fəaliyyətinin optimal texnoloji rejimi 

müəyyənləşdirilmişdir. 

4. Bitkilərin çətirlərində xlorofilin cəm miqdarının təyininin 

yeni analitik ifadəsi təklif olunmuş və ağac yarpaqlarının su 

tərkibinin optimal spektroradiometrik ölçmə texnologiyası 

işlənilmışdir.  

5. Təkrar ölçmələrin məsafəsi ilə qiymətlərinin asılılığının yeni 

analitik ifadəsi alınmış və Yer səthində qazların toplanmasına radial 

texnoloji nəzarət metodunun entropiyalı optimallaşdırma 

əməliyyatları təklif olunmuşdur. 

6. İlk dəfə olaraq spektrometrik ölçmə əməliyyatlarının 

dəqiqliyinə aerozol kontinumunun təsirinin optimal aradan 

qaldırılması texnologiyası təklif olunmuş və sahil zonalarında 

aerozolun optik qalınliğının küləyin sürətindən və tədqiq olunan 

nöqtənin mövqeyindən asılılığının riyazi ifadəsi alınmışdır. 
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7. Atmosferin antropogen aerozol çirklənməsinin güclü 

mənbələrinin lokallaşdırılmasının informasion-korrelyasiya 

əməliyyatlarının yeni alqoritmi işlənilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: 

1. Aerofotoqrammetrik informasiyanın tematik emalının təklif 

olunan alqoritmi istifadə edilən indekslərin xətti kombinasiyasından 

ibarət məqsəd funksiyasının ekstemumuna nail olmaq üçün nəzəri 

əhəmiyyətə malikdir və həmçinin ətraf mühitin mühafizəsinin 

müxtəlif məsələlərində belə təsvirlərdən istifadənin texnoloji 

əməliyyatlarının səmərəliliyinin yüksəlməsinə imkan verir. 

2. Ağac yarpaqlarının su tərkibinin optimal spektroradiometrik 

ölçmələrinin aparılması texnologiyası bitkilərdə quru maddənin 

miqdarı haqqında aprior verilənlər olmayan halda hesablama 

əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə şərait yaradır.  

3. Trianqulyar vegitasiya indeksinin maksimumundan istifadəyə 

əsaslanan bitkilərin çətirlərində xlorofilin cəm miqdarının təyininin 

təklif olunan texnologiyası zəruri hesablama əməliyyatlarını kifayət 

qədər azaltmağa imkan verir. 

4. Atmosferə dayanıqlığı kombinə edilmiş vegetasiya 

indekslərinin formalaşdırılmasının multikriterial metodu atmosfer 

aerozolunun təsirini kifayət qədər azaltmağa imkan verir ki, bu da 

bitki obyektlərinin məxsusi parametrlərinin təyininin dəqiqliyinin 

artırılmasına gətirib çıxarır. 

5. Qazların toplanmasına radial texnoloji nəzarət metodunun 

entropiyalı optimallaşdırma əməliyyatları təkrar ölçmələrin məsafəsi 

və sayı arasındakı optimal qarşılıqlı əlaqənin analitik ifadəsini 

almağa imkan vermişdir ki, bu da aparılan ölçmələrin 

informativliyinin artırılması prosedurlarında böyük nəzəri 

əhəmiyyətə malikdir. 

6. Ətraf mühit parametrlərinin vəziyyətinə texnoloji nəzarətin 

təklif olunan metodları, bort ölçmə üsulları və müvafiq riyazi 

əməliyyatlar ekoloji planların həyata keçirilməsi üçün regional 

inkişaf proqramlarının hazırlanmasında xüsusi nəzəri və praktiki 

əhəmiyyətə malikdir, həmçinin mövcud prototiplərin 

informativliyinin yüksəldilməsinə imkan verir və səmərəli texnoloji 

əməliyyatların geniş tətbiqinə şərait yaradır. 
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Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin nəticələri Milli 

Aerokosmik Agentliyinin (MAKA) Birləşmiş Elmi - Texniki 

Şurasının iclaslarında Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika 

İnstitutunun Emi - Texniki Şurasının iclaslarında müzakirə olunmuş, 

həmçinin aşağıdakı Beynəlxalq elmi - texniki konfrans və forumlarda 

məruzə edilmişdir: X Beynəlxalq elmi - texniki konfrans “Aqrar 

elmlər-kənd təsərrüffatına”, Barnaul, Rusiya, 2015; VII Beynəlxalq 

elmi-praktiki konfrans “Ekologiyanın aktual problemləri və əməyin 

mühafizəsi”, Kursk, Rusiya, 2015; V Beynəlxalq ali təhsil 

müəssisələriarası konfrans “Gələcəyin təhsili. 21-ci əsrdəkimyanın, 

fizikanın və riyaziyyatın əsas qanunlarının əhəmiyyəti” Veliki Luki, 

Rusiya, 2015. 

Dissertasiya işinin əsas nəticələri bilavasitə müəllifin iştirakı 

ilə 2011-2013-cü illərdə MAKA-da yerinə yetirilmiş aşağıdakı elmi-

tədqiqat işlərində (ETI) realizə olunmuşdur: 

-Partlayış zamanı akustik dalğaların atmosferdə yayılma 

xarakteristikalarının tədqiqi (ETİ - nin hesabatı, şifr “İnvers”, Bakı ş., 

2011, -142 s.); 

-Yerə nəzərən işıqlanan-şüalandıran obyektlərin (5-15 san 

ərzində) uçuş hündürlüyünün ölçülməsi (ETİ - nin hesabatı, şifr 

“İşıq”, Bakı ş., 2012-2013, -74 s.). 

Dissertasiya üzrə alınmış nəticələr MAKA - nın Ekologiya 

İnstitutunda tətbiq olunmuşdur (tətbiq haqqında akt əlavə olunur). 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. 

Dissertasiya işi Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli 

Aerokosmik Agentliyinin Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika 

İnstitutunda yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 

olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. 

Dissertasiya işi girişdən, dörd fəsildən, nəticələrdən, çap 

mətninin 164 səhifəsindən, 43 şəkil, 6 cədvəl, 93 sayda istifadə 

edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir . Dissertasiya işinin I fəsil – 

29664 işarədən, II fəsil – 38598 işarədən, III fəsil – 33589 işarədən, 

IV fəsil – 54514 işarədən ibarətdir. Dissertasiya işinin ümumi həcmi 

201235 işarə təşkil edir. 
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İşin əsas məzmunu.  

Girişdə mövzunun aktuallığı göstərilmiş, tədqiqatın məqsəd və 

məsələləri formalaşdırılmış, elmi yenilik, nəzəri və praktiki 

əhəmiyyəti və alınmış nəticələrin realizə olunması şərh edilmişdir.  

Dissertasiya işinin birinci fəsli ətraf mühitə nəzarətin bort 

sistemlərinin köməyi ilə test sahələrinin monitorinqinin 

aparılmasının texnoloji etibarlılığına həsr olunmuşdur. İlkin 

layihələndirmə mərhələsində ətraf mühitə nəzarətin informasiya - 

ölçmə sistemlərinin yaradılmasının texnoloji layihə 

qiymətləndirilməsi məsələləri təklif olunmuş və analiz edilmişdir. 

Aparılmış araşdırılmalar nəticəsində göstərilmişdir ki, ilkin 

layihələndirmə mərhələsində perspektiv layihələrin texnoloji 

etibarlılığının qiymətləndirilməsi məsələsi çəki əmsallarının dəyişmə 

dinamikası nəzərə alınmaqla xətti proqramlaşdırma metodunun riyazi 

aparatından istifadə etməklə həll oluna bilər. Sonra birinci fəsildə 

çirklənmiş zonaların yerüstü atmosferində karbon qazının 

paylanmasının bort ölçmələrinin texnoloji etibarlılığının 

artırılmasının proqnoz qiymətləndirilməsi təklif olunmuşdur.  

Yerinə yetirilən kosmik monitorinqin səmərəliliyi aşağıdakı düsturla 

qiymətləndirilmişdir: 

                                      


0

2

21

0 U
gol

dd

vTL
M


 .                           (1) 

burada 
0L  -skanirəetmənin əhatə oxu; v  - uçuş sürəti; T-kadrın qeyd 

olduğu vaxt; δ- ölçmə dəqiqliyi; 21,dd -pikselin xətti ölçüləri ; Uо - 

faydalı siqnalın maksimal qiymətidir. Loqarifmin vuruq qəbul edilən 

siqnalda fərqlənən parlaqlıq qradasiyalarının kəmiyyətini təyin edir. 

Məkan ayırdetməsi (SR),əhatə məkanı (SW) və CO2- nin 

ölçmə dəqiqliyi arasında aşağıdakı əlaqə məlumdur:                        

                                    SWbSRbbY 210                             (2)             

(1)  və (2) nəzərə alınmaqla aşağıdakı transsendent tənlik 

alınmışdır: 
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0

1
2

1 )(2 U

xd
gol

xdnl

x 



                              (3) 

burada SWbx  2 ; SRbbd 101   . Bu halda 
2

2

dSW

Md
 həmişə 

mənfidir, yəni M kəmiyyəti SW-yə görə maksimuma malikdir. 

Aparılmış araşdırmalar əsasında göstərilmişdir ki, kosmik 

spektroradiometrik sistemlərin məkan ayırdetməsi sonradan qazların 

məkanca paylanmasının peyk monitorinqinin texnoloji etibarlılığının 

yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. Alınmış nəticələr göstərdi ki, 

perspektivdə qazların məkanca paylanmasının peyk monitorinqinin 

səmərəliliyi kosmik spektrodiometrik sistemlərin məkan əhatəsinin 

artması ilə özünün maksimumuna çatacaqdır. Bu halda məkan 

əhatəsinin sonrakı artımı aparılan monitorinqin bu cür səmərəliliyinin 

yaxşılaşlaşdırılmasına gətirib çıxara bilməz. Bu fəsildə həmçinin bort 

ölçmə sistemlərinin test sahələrinin əksetmə spektrinin dalğa asılılığı  

prosedurlarına baxılmışdır. Aparılmış müqayisəli analiz göstərmişdir 

ki, kalibrləmənin müxtəlif test sahələri prinsipcə fərqli spektral 

əksetmə xarakteristikalarına malikdir. Test sahələrinin səthınin 

əksetməsinin spektral asılılılğının optimal növünün hesablanması 

əməliyyatları aparılmışdır. Aparılmış analiz əsasında göstərilmişdir 

ki, “Tuz Gölü” test sahəsi ilə müqayisədə “Dunghuang” test 

sahəsinin informativliyi daha yüksəkdir. Birinci fəslin sonunda bort 

ölçmə sistemlərinin test sahələrinin homogenliyinin tədqiqi üçün yan 

görünüşlü radar verilənlərindən istifadə texnologiyasına baxılmışdır. 

Test sahəsinin səthi adlanan meteoroloji obyektin müstəvi-paralel 

modelində radar siqnallarının alınması əməliyyatlarına baxılmışdır. 

Elə bir şərt müəyyən edilmişdir ki, onun yerinə yetirilməsi ilə Hetis 

statistikasından istifadə etməklə test sahələrinin homogenliyinin 

yoxlanılması məqsədilə düzbucaqlı şəbəkə üzrə bort ölçmələrinin 

aparılmasında yan görünüşlü radarların tətbiqi üçün imkanlar yaranır. 

Göstərilmişdir ki, müvafiq meyl bucağını seçmək yolu ilə eyni 

addımlı sorğularla test sahələrindən informasiyanın toplanmasını 

təmin etmək olar. 
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İkinci fəsil ətraf mühitin monitorinqinin informasiya - ölçmə 

sistemlərinin informativliyinin artırılması texnologiyalarının 

təkmilləşdirilməsinə həsr olunmuşdur. Əvvəlcə şəhər landşaftının 

aerofotoqrammetrik təsvirlərinin tematik emalının təkmilləşdirilmiş 

alqoritmi şərh edilmişdir. Şəhər məhəlləsi təsvirinin tematik 

komponentləri Bu (bina, tikili), Veg (bitki) və Wat (su obyektləri) 

aşağıdakı xətti tənliklərlə təyin olunan məlum metoddan istifadə 

edilmişdir:              MNDWIaNDBIaSAVIaBu 321                    (4) 

 MNDWIbNDBIbSAVIbVeg 321                    (5) 

MNDWIdNDBIdSAVIdWat 321                   (6) 

burada NDBI -torpaq sahəsinin tikintiliyinin normalaşdırılmış 

diferensial indeksi; MNDWI -modifikasiya olunmuş normalaşdırılmış 

diferensial su indeksi; SAVI - torpaq- tənzimlənmiş vegetasiya 

indeksidir. Baxılan halda hər bir piksel cəmi ilə xarakterizə olunur: 

WatVegBuS 
 

Təklif olunan yeni yanaşmanın məğzi ondan ibarətdir ki, xətti 

proqramlaşdırma məsələsi formalaşdırılır, SAVIopt, NDBIopt və 

MNDWIopt optimal kəmiyyətləri hesablanır ki, bununla da  S∑ 

maksimal qiymət alır, göstərilən qanunauyğunluqlara əməl edilməsi 

formalaşdırılmış təsvirdə yoxlanılır, başqa sözlə SAVI, NDBI və 

MNDWI qiymətlərinin SAVIopt, NDBIopt və MNDWIopt qiymətlərinə 

maksimum yaxın olması təmin edilir. Göstərilmişdir ki, məlum 

alqoritmin təklif olunan təkmilləşdirilməsi istifadə olunan indekslərin 

optimal qiymətinin hesablanması və müvafiq optimal nöqtədə F -in 

qiymətinin maksimuma yoxlanılması yolu ilə aerofotoqrammetrik 

təsvirin emalına özünənəzarətin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Aerofotoqrammetrik təsvirlərin bütün emalı prosedurlarına belə 

“duzünə” nəzarətin aparılması texnoloji əməliyyatların və ətraf 

mühitin müxtəlif zonalarına, o cümlədən şəhər ərazilərinə tətbiqdə 

belə təsvirlərin alınmasının və istifadəsinin səmərəliliyinin 

artırılmasına imkan vermişdir. İkinci fəsildə həmçinin panxromatik 

verilənlərlə birgə analiz etməklə darspektrlı təsvirlərin səlisliyinin 
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artırılmasının optimallaşdırılması əməliyyatlarına baxılmışdır. 

Darspektrlı təsvirləri panxromatik təsvirlərlə qarışdırmaqla onların 

səlisliyinin artırılması prosedurunun optimallaşdırılmasının xüsusi 

əməliyyatı təklif olunmuşdur. Təklif olunan əməliyyatların məlum 

MLT və MB kimi müştərək emal alqoritmlərinə tətbiq olunmasının 

nəticələri şərh edilmişdir. Göstərilmişdir ki, MLT və MB 

alqoritmlərində optimallaşdırma şərtləri müxtəlifdir, belə ki, seçilmiş 

vahid məqsəd funksionalı birinci halda özünün maksimumuna, ikinci 

halda isə minimumuna çatır. Sonra ikinci fəsildə bort ölçmələri 

texnologiyası əsasında tekstur obyektlərin informativliyinin adaptiv 

qiymətləndirilməsinin təklif olunan əməliyyatları şərh edilmışdir. 

Pikselinin ölçüsü ( R ) olan tekstur təsvirlərdəki informasiya 

miqdarı ( I ) ilə təsvir üzərindəki obyektin xarakterik ölçüsü ( R ) 

arasında aşağıdakı eksponensial asılılıq mövcuddur:                                                                               

                             






















n

R

R
kpxeI
                                        (7) 

burada k  və n  parametrləri təsvirin interpretasiya kriteriyası üzrə 

hesablanır. 

Tədqiqat məsələsi aşagıdakı iki şərti ödəyən ∆R=f(R) 

funksiyasının xarakterinin müəyyənləşdirilməsindən ibarət 

olunmuşdur: 

a) Tədqiq olunan real səhnədə ölçüləri sıfırdan Rmax -ə qədər olan 

obyektlər çoxluğu mövcuddur;  

b) f(R) funksiyası üçün  

                       constCCdRRfM
mR

  ;
0

1
                        (8) 

inteqral məhdudiyyəti mövcuddur. 

Müxtəlif ölçülü obyektlər çoxluğunu özündə cəmləşdirən real 

səhnənin tam informasion məzmunu aşağıdakı funksionalla 

müəyyənləşdirilmişdir: 

                          
























mR n

dR
R

Rf
kpxeM

0

2

                           (9) 
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(9) ifadəsini maksimal qiymətə gətirən f(R) optimal funksiyasının 

tapılması üçün şərtsiz optimallaşdırmanın tam variasiya funksionalı 

tərtib olunmuşdur:   

    
  






























  СdRRfdR

R

Rf
pxepxeMMM

mm RR n

00

13     (10) 

burada λ-Laqranj vurğudur. Yuxarıda göstərilən optimallaşdırma 

məsələsini həll etməklə alınmışdır: 

 
n

n

R
k

C
Rf
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1 1                              (11) 

Nəticədə müxtəlif ölçülü obyektlər çoxluğunu özündə 

cəmləşdirən real səhnədən informasiyanın əldə olunma 

texnologiyasının optimal rejiminin təmin olunması üçün ∆R ilə R 

arasında düzünə asılılığın olması daha rasional hesab edilmişdir. 

Göstərilmişdir ki, elə adaptiv texnoloji rejimi rasional hesab etmək 

olar ki, böyük obyektlərdən informasiyanın alınması üçün böyük 

ölçülü piksellərdən, kiçik ölçülü obyektlər üçün isə kiçik ölçülü 

piksellərdən istifadə olunsun. Beləliklə, texniki ehtiyat məhdudiyyəti 

olduqda, real çox obyektli səhnənin təsvirindən maksimal miqdarda 

informasiyanın əldə edilməsi zərurəti yarandıqda, pikselin ölçüsünün 

sabit qalması haqqında klassik təsəvvürün yararsız olduğu aşkar 

edilmişdir. Müxtəlif ölçülü obyektlər çoxluğunu cəmləşdirən real 

tekstur səhnə təsvirindən informasiyanın əldə edilməsi 

əməlliyyatlarının optimallaşdırılması məsələsi formalaşdırılmış və 

həll edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tekstur təsvirlərdən informasiyanın 

əldə olunması sisteminin fəaliyyətinin optimal rejiminə adaptiv iş 

rejiminin təşkili ilə nail olunur. İnformasiyanın əldə olunmasının 

adaptiv sisteminin fəaliyyət alqoritmi və blok-sxemi işlənilmişdir. 

İkinci fəslin sonunda Renyinin cəm entropiya kriterisindən  istifadə 

etməklə çoxsensorlı bort ölçmə kompleksində təsvirlərin adaptiv 

emalı əməliyyatlarının imkanlarının araşdırılması nəticələri şərh 

olunmuşdur. Renyinin entropiya göstəricisınə emal olunan təsvirlərin 

mənbələrinin prioritetliyini əks etdirən xüsusi göstəricini daxil 

etməklə məsafədən zondlamanın çox seriyalı İÖS-nin müxtəlif 
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formatlı təsvirlərinin emalının adaptiv rejiminin realizə edilməsinin 

faktiki olaraq qeyri-mümkünlüyünü təsdiq edən nəticə əldə 

olunmuşdur.  

Dissertasiya işinin üçüncü fəsli bitkilərin vəziyyətinin təyini 

məsələlərində spektral vegetasiya indekslərinin informativliyinin 

qiymətləndirilməsinin xüsusi əməliyyatlarına həsr olunmuşdur. 

Bitkilərin su ğöstəricilərinin spektrometrik ölçmələrinin 

aparılmasının və informativliyinin analizinin təklif edilən metodikası 

şərh olunmuşdur.Fəslin əvvəlində bitkilərdə quru maddənin miqdarı 

haqqında aprior verilənlər olmayan halda ağac yarpaqlarının su 

tərkibinin spektroradiometrik ölçmə texnologiyası təklif olunmuşdur. 

Məqsədə nail olmaq üçün 
1240

860

R

R
SRWI   kimi təyin olunan su 

indeksindən istifadə olunmuşdur. Burada R 860 və R1240 müvafiq dalğa 

uzunluqlarında əks olunan siqnal olmaqla bitkidə olan quru 

maddənin miqdarı (Cm)-in və yarpaqların struktur göstəricisinin (N) 

müxtəlif qiymətlərində yarpaqların su tərkibindən (Cw) xətti asılıdır 

(şək.1). 

 

 

Şək.1.Cm və N-nin müxtəlif qiymətlərində SRWI indeksinin 

yarpaqların su tərkibindən (Cw)  asılılığı. 

 

Qısadalğalı IQ diapazonun 1600 nm dalğa uzunluğunda 

yarpaqların su tərkibi (х) ilə əksetmə siqnalı (y) arasındakı  
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                                     x
x

y 411,2
16151

35,0
32,0 


                         (12) 

məlum empirik qarşılıqlı əlaqə əsasında SRWI ilə Cw arasındakı əlaqə 

                                               

                                             
wkCSRWI   ,                                    (13) 

kimi alınmışdır. Burada k parametri SRWI -nin Cw -dən xətti 

asılılığının əyriliyidir. x=Cw olduğunu nəzərə almaqla (12) və (13) 

ifadələrindən k-ya nəzərən  

                                          021

2  CkCk ,                              (14) 

kvadrat tənliyi alınmışdır.  

burada 
32,1

411,2
16151






y

SRWI
SRWIC , 

32,1

1615411,2 2

2





y

SRWI
C . 

Alınmış (14) tənliyi SRWI-dən asılı olaraq k-nin qiymətlərini 

Cm kəmiyyətinin aprior qiymətləri olmadan hesablamağa imkan 

verir. Nəticədə bitkilərin su parametrlərinin çoxseriyalı 

spektroradiometrik ölçmələrinin aparılmasında əldə olunan 

informasiyanın maksimal mümkün miqdarı  С1 və CW  kimi 

parametrlərdən asılı olur. Beləliklə, bitkilərdə quru maddənin 

miqdarı haqqında məlumat olmadıqda, ağacların yarpaqlarının su 

tərkibinin spektroradiometrik ölçmələrinin xüsusi əməliyyatları təklif 

olunmuşdur. İnformasiya kriteriyası üzrə yarpaqların su tərkibinin 

çoxseriyalı spektroradiomertrik ölçmə rejiminin optimallaşdırılması 

aparılmışdır. Bitki yarpaqlarının su tərkibinin spektroradiometrik 

ölçmələri ilə nail olunan hədd informasion parametrlərin 

qiymətləndırilməsi aparılmışdır. Daha sonra üçüncü fəsildə bitkilərin 

vəziyyətinin məsafədən tədqiqi məsələlərində atmosferə dayanıqlı 

optimal kombinə edilmiş vegetasiya indekslərinin formalaşdırılması 

proseduralarına baxılmışdır. Baxılan məsələnin həllinin təklif olunan 

əməliyyatları atmosferin təsirinə nəzərən vegetasiya indekslərinin 

stabilləşdirilməsinə, onların kombinə edilməsi yolu ilə mövcud 

vegetasiya indekslərinin atmosferdən asılılıq dərəcəsinin azalmasına 

imkan verir. Məsələnin  təklif olunan həllində kombinə edilmiş 

indekslərin miqdarı məhdudlaşmır ki, bu da onun universallığını 
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göstərir. Baza qismində istifadə olunan indekslərin ümumi 

informativliyinin artırılmasına və faydalılığına nail olunmasına 

imkan verən müxtəlif vegetasiya indekslərinin kombinə edilməsi 

əməliyyatlarının qısa xülasəsi verilmişdir. Vegetasiya indekslərinin 

atmosferə dayanıqlığını yüksəltməyə imkan verən parametrik 

göstəricilərin müxtəlif qiymətlərinə malik kombinə edilmiş 

atmosferə dayanıqlı ARVI indekslərinin sintezinin multikriterial və 

cəbri metodları təklif edilmişdir. Həmçinin hiperspektrometrik 

texnologiyalarından istifadə etməklə moment məsafəsi vegetasiya 

indekslərinin informasion xarakteristikalarının qiymətləndirilməsi 

əməliyyatlarının nəticələri verilmişdir. Aparılmış tədqiqatların 

nəticələrinə görə MDI  moment məsafəli hiperspektral vegetasiya 

indekslərindən istifadə texnologiyasının qısa xarakteristikası 

verilmişdir. Məlum indekslərlə müqayisədə MDI hiperspektral 

indeksinin üstünlüyünün qiymətləndirilməsinin informasion 

əməliyyatları təklif olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, məlum 

indekslərdən MDI indeksinə keçdikdə nail olunan informasiya, 

ölçmə seriyası çoxluğuna münasibətdə LAI -nin kiçik qiymətlərində 

xarakterik maksimuma malikdir və hər bir seriyada ölçmə 

əməliyyatlarının miqdarı bitkilərdə xlorofilin miqdarının qiymətinə 

uyğun gəlir. Üçüncü fəslin sonunda bitkilərin çətirlərində xlorofilin 

ümumi miqdarının təyini üçün trianqulyar hiperspektral indeksdən 

istifadə texnologiyasına baxılmışdır. Vegetasiya dövründə bitkilərin 

çətirlərində xlorofilin ümumi miqdarının ekstremal kəmiyyətinin 

təyini imkanları göstərilmişdir. Bu halda vegetasiya dövründə LAI və 

Chl-in yarpaqdakı qiymətlərinin TGI indeksi ilə əvəz edilməsi ilə 

ölçmə prosedurlarının kifayət qədər sadələşməsinə nail olunmuşdır.  

Bitkilərin çətirində xlorofilin ümumi miqdarı aşağıdakı düsturla  

təyin olunur:                  LAIChlChl vc                                     (15) 

burada 
vChl -çətirin yuxarı yarpaqlarında xlorofilin miqdarı; LAI -

yarpaq səthi indeksidir. 
vChl  və LAI  -in ölçmədən TGI trianqulyar 

vegetasiya indeksini qiymətləndirmək yolu ilə 
cChl -ın bilavasitə 

təyininin təklif olunan texnologiyasına baxılmışdır. Bunun üçün təpə 
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nöqtələri    rrnn RR ,,,   və  gg R, olan üçbucaqlıya əsaslanmış 

məlum trianqulyar vegetasiya indeksindən istifadə olunmuşdur. 

Burada 
nR – yaxın infraqırmızı (İQ) diapazonda əksetmə əmsalı; 

rn  , və g -yaxın İQ, qırmızı və yaşıl diapazonda uyğun olaraq 

mərkəzi dalğa uzunluğundur.(şək.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.2. Trianqulyar vegetasiya indeksinin müəyyənləşdirilməsi. 

Beləliklə, bitkinin çətirində xlorofilin ümumi miqdarının 

zamana görə maksimumunun təyini üçün trianqulyar vegetasiya 

indeksindən istifadə texnologiyası işlənilmişdir. Bitkilərin 

fenologiyasının vegetasiya və reproduktiv dövrünün kəsişmə anında 

çətirlərdə xlorifilin cəm miqdarının təyini üçün yeni düstur və 

əməliyyatlar təklif olunmuşdur. TGI indekslərdən LAIChl –in 

maksimumunun, 
fenT  fenoloji dövrünün cari zamanından 

LAIChl -in maksimumunun üst -üstə düşməsi göstərilmişdir. 

Belə üst-üstə düşmə LAIChl -in hesablanması üçün zəruri olan 

əməliyyatlarının sayının kifayət qədər azalmasına imkan verir.  
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Dördüncü fəsil atmosferin aerozol çirklənmələrinin 

ölçülməsinin və nəzarətin informasiya korrelyasiya texnologiyalarına 

həsr edilmişdir. Fəslin əvvəlində ölçmələrin yekun küylərinin 

azaldılması məqsədi ilə Yer səthində kiçik qazlara radial texnoloji 

nəzarət metodunun entropiyalı optimallaşdırılması təklif edilmışdir. 

Küylərin azaldilmasi məqsədilə çoxtərtibli ölçmələrin həyata 

keçirilməsində radial texnoloji nəzarət metodunun təklif olunan və 

yerinə yetirilən entropiyalı optimallaşdırma əməliyyatları siqnal/küy 

nisbətinin cəm inteqral qiymətinə müəyyən məhdudiyyət qoymaqla  

spektrometrdən retroreflektora qədər olan məsafənin( L ) ilə 

hesablamanın say tərtibindən asılılığı( N ) arasındakı asılıliğın 

analitik ifadəsini almağa imkan vermişdir. Göstərilmişdir ki, 

optimallaşdırma funksionalının maksimal mümkün qiyməti N -nin 

maksimal qiymətinin funksiyasıdır. Məqsəd funksionalı(
xamF ) 

maksimal qiymətə çatan halda texnoloji sabit göstəricisi (C ) və 

xamN  gostəricilərinin optimal qarşılıqla əlaqə şərti 

formalaşdırılmışdır. Həmçinin atmosferin kiçik qazlarının 

spektrometrik ölçmələrinin dəqiqliyınə aerozol kontinumunun 

təsirinin aradan qaldırılması əməliyyatlarına baxılmışdır. 
0 -in 

verilmiş qiymətlərində, həmçinin kiçik qazların və atmosfer 

aerozolunun müəyyən gostəricilərində məsələnin həlli üçün istifadə 

olunan filtrin 
12    optimal eni təyin edilmişdir ki, bu zaman tədqiq 

olunan qazın inteqral optik qalınlığı ilə atmosfer aerozolunun optik 

qalınlığı arasındakı fərq maksimal qiymət alır, yəni  

                        xamdd aergas 








  








2

1

2

1

                (16) 

şərti ödənilir. 

Beləliklə, əksetmə spektrindən kontinual həddin 

kənarlaşdırılması əməliyyatları və nəzərə alınması metodlarının qısa 

xülasəsinin aparılması göstərdi ki, kontinuak udma xətləri Qauss 

əyriləri ilə aproksimasiya oluna bilərlər. Kontinumu 

kənarlaşdırılmamış spektral xətlər, kontinumu kənarlaşdırılmış 
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spektral xətlərlə birgə istifadə oluna bilərlər. Spektrometrik 

hesablamaların dəqiqliyinə aerozol kontinumunun təsirinin aradan 

qaldırılmasınının optimallaşdırılmasının riyazi məsələsi 

formalaşdırılmışdır. Məsələnin riyazi həlli atmosferin kiçik 

qazlarının tədqiqində aerozol kontinumunun aradan qaldırılması 

prosedurunun realizə edilməsinin optimal texnoloji rejiminin real 

movcud olduğunu göstərmişdir. Həmçinin sahil zonalarının 

atmosferində aerozolun cəm konsentrasiyasının hesablanması üçün 

fotometrik ölçmə texnologiyasının tədqiqi nəticələri göstərilmişdir. 

Göstərilmişdir ki, sahil zonalarında aerozol faktoru üçdalğalı 

fotometrik ölçmələrdən istifadə etdikdə həm meteoroloji 

parametrlərdən, həm də nisbi həndəsi parametrlərdən asılıdır. Bu isə 

onunla izah olunur ki, küləyin sürətinin müəyyən optimal qiymətində 

və küləyin sürətinin verilmiş qiymətində nisbi həndəsi parametrdə 

atmosferin kiçik qazlarının fotometrik ölçmə nəticələrinə aeorozol 

faktorunun təsirinin tam aradan qaldırılmasına nail olunur. Sonra 

aerozol ölçmələrinin aparılması üçün günəş fotometrlərinin optimal 

spektral diapazonlarının seçiminin texnoloji əməliyyatları şərh 

edilmişdir. Anqstrem göstəricisinin verilmiş qiymətlərində aerozolun 

ölçülməsində, həmçinin qeyd olunmuş dalğa uzunluğunda aerozolun 

optik qalınlıq kəmiyyəti ilə daha çox korrelyasiyada olan kəmiyyətlə 

əlaqə yaradan əmsalın müəyyənləşdirilməsində günəş fotometrlərinin 

optimal dalğa uzunluğu diapazonunun təyini əməliyyatları təklif 

edilmişdir. Dalğa uzunluğunun kvazioptimal kəmiyyətinin 

hesablanması əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün analitik 

düstur, həmçinin Anqstrem əmsalının korrektə edilmiş optimal 

qiyməti alınmış və müvafiq aerozol ölçmələrinin aparılması 

metodikası işlənilmişdir. Dördüncü fəslin sonunda dəniz şəraitində 

antropogen aerozol çirklənmələrinin güclü mənbələrinin 

lokallaşdırılmasının məlum korrelyasiya metodlarının əsas 

çatışmazlıqları aşkar edilmiş və yeni informasiya-korrelyasiya 

əməliyyatları, həmçinin realizə edilmənin müvafiq alqoritmi təklif 

olunmuşdur. 
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Əsas nəticələr: 

1. Göstərilmişdir ki, yer səthində qazların məkanca 

paylanmasının peyk monitorinqinin texnoloji etibarlılığı kosmik 

spektroradiomretrik ölçmələrin məkan ayırdetməsinin yüksəlməsi ilə 

davamlı olaraq artacaq və müvafiq çəkiliş sistemlərinin əhatə məkanı 

yüksəldikdə maksimuma malik olacaqdır. 

2. Təklif olunan məqsəd funksiyasının maksimuma çatma şərti 

daxilində optimal kəmiyyətlərin təyini əməliyyatlarını yerinə 

yetirməklə və analiz nəticələrinə özünənəzarətin təşkili yolu ilə şəhər 

zonalarının aerofotoqrammetrik təsvirlərinin tematik emalı 

alqoritminin təkmilləşdirilməsi texnologiyası təklif olunmuşdur. 

3. Müxtəlif ölçülü obyektlər çoxluğunu özündə cəmləşdirən real 

tekstur səhnə təsvirindən informasiyanın əldə olunması 

əməliyyatlarının optimallaşdırılması məsələsi formalaşdırılmış, həll 

edilmiş və belə sistemin fəaliyyətinin adaptiv texnoloji rejiminin 

daha optimal olduğu göstərilmişdir. 

4. İnformasiya kriteriyasi üzrə ağac yarpaqlarının su tərkibinin 

çoxseriyalı spektroradiometrik ölçmələrinin yeni metodikası təklif 

olunmuş və texnoloji rejimin optimallaşdırması əməliyyatları yerinə 

yetirilmişdir. 

5. Vegetasiya və reproduktiv dövrün kəsişməsində bitkinin 

çətirlərində xlorofilin cəm miqdarının təyini üçün xüsusi 

əməliyyatlar təklif olunmuş və LAIChl  hasilinin trianqulyar 

vegetasiya indeksinin qiymətinin maksimuma malik olduğu, 

həmçinin fenoloji dövrün carı zamanına görə bu maksimumun 

göstərilən hasilin maksimumu ilə üst-üstə düşdüyü göstərilmişdir. 

6. Küylərin azaldılması məqsədi ilə çoxtərtibli ölçmə rejimində 

yer səthində qazların toplanmasına radial texnoloji nəzarət 

metodunun entropiyalı optimallaşdırma əməliyyatları yerinə 

yetirilmişdir ki, bu da bəzi məhdudiyyət şərtləri daxilində təkrar 

ölçmələrin məsafəsi və kəmiyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinin analitik 

ifadəsini almağa imkan vermişdir. 
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