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Спутниковая радиолокационная 
интерферометрия для определения 
топографии и подвижек земной 
поверхности 
 
Известно, что геологические процессы, формирующие 

ландшафт земной поверхности, проходят на первых 
стадиях незаметно для большинства общепринятых средств 
контроля. Но впоследствии, как правило неожиданно, 
возникают разломы,  подвижки и землетрясения. 

Технология спутниковой радиоинтерферометрии 
обеспечивает измерение вертикального и горизонтального 
смещения земной поверхности с точностью несколько 
миллиметров с расстояния сотни километров из 
космического пространства. 

Этот метод с 1992 года реализуется Европейским 
космическим агентством (ЕКА) с помощью спутников 
ЕРС-1 и ЕРС-2. Он является аналогом стереосъемки и 
основан на обработке двух радиолокационных снимков, 
получаемых спутниками на относительно малой базе около 
300 м. 

Интерферометрия позволяет получать детальные карты 
рельефа, определять на малых масштабах смещение земной 
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поверхности (оползни и предвестники землетрясений), а также отслеживать 
изменение характеристик радиосигналов из-за смены влажности почвы 
(проблемы подтопления). 

Широко распространенные методы зондирования в оптическом и 
радиолокационном диапазонах основаны на регистрации только амплитуды 
отраженного сигнала. Получаемые в  результате тоновые  изображения не 
всегда обеспечивают однозначность интерпретации и не дают сведений о 
количественных оценках геодинамических подвижек за время между 
снимками. 

Важнейшим преимуществом и отличием рассматриваемой технологии от 
традиционных съемок является применение радиолокатора с 
синтезированной апертурой, обеспечивающего высокое разрешение на 
местности от 4 до 20 м, а также использование когерентного радиоизлучения 
и введение нового измеряемого параметра – фазы сигнала. 

По результатам сравнения двух снимков одного и того же участка 
местности получают интерферограмму, представляющую собой сеть 
цветных полос, ширина которых соответствует разности фаз по обоим 
экспозициям и показывает интенсивность смещения земной поверхности на 
всем пространстве 100 км х 100 км. Благодаря высокой частоте излучения 
подвижки регистрируются с точностью миллиметры-первые сантиметры.  
Все данные съемок представляются в цифровом виде, что обеспечивает 
объективность и однозначность интерпретации. 

Для получения достоверных результатов необходимо выполнение 
некоторых условий, таких, как выведение спутника для повторной 
экспозиции в область космического пространства, близкую к первому 
снимку; один сезон съемки (хоть и в разные годы) для соблюдения сходного 
состояния отражающей поверхности (растительный покров, 
гидрогеологические условия). Эти проблемы в большей мере решаются с 
помощью специальной программы «Тандем» на базе двух спутников, 
которые работают по одним и тем же орбитам с временным интервалом 
пролета ровно 24 часа. 

Спутниковая дифференциальная интерферометрия открывает новые 
возможности для создания цифровой модели топографии, для прямой 
регистрации очень малых подвижек земной поверхности и крупноблочных 
техногенных сооружений (дамбы и плотины гидроэлектростанций, блоки 



АЭС), для определения просадки грунта в районах шахтных разработок, для 
мониторинга  влажности и подтопления почвы.  

В настоящее время в Украине организована группа специалистов и 
ученых различных направлений, которые осваивают и внедряют новый 
метод в рамках научного проекта ЕКА "Исследование топографии и 
динамики ледового покрова Антарктического полуострова, а также 
особенностей смещения земной поверхности на территории Украины с 
использованием технологии радиолокационной интерферометрии". Этот 
проект выполняется по конкурсному гранту ЕКА, которое предоставляет 
спутниковые данные и лицензионное программное обеспечение. 

По результатам работы с банком данных ЕКА выявлено, что территория 
Украины покрыта регулярной сетью более 100 радиолокационных кадров-
снимков. С 1992 года выполнена многократная повторяемость этих кадров. В 
частности, на район Закарпатья имеется более 30-ти снимков. Все это 
обеспечивает возможность проследить изменчивость топографии и выявить 
медленные смещения земной поверхности, а также проанализировать 
динамику катастрофических явлений в Закарпатской области и, возможно, 
предотвратить столь же драматические  последствия  в других потенциально 
опасных оползневых районах Украины. 

Необходимо отметить, что стоимость одного кв. км результатов 
спутниковой съемки приблизительно вдвое дешевле аэросъемки. 

Показаны радиолокационные снимки высокого разрешения ИСЗ ЕРС-1 и 
2 на район катастрофических оползней Закарпатской области, на зону 
отчуждения Чернобыля, приводятся схемы расположения снимков на 
территорию Украины, а также предварительные результаты обработки 
снимков. 
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Геоид Черноморско-Азовского региона по 
альтиметрическим данным ИСЗ ЕРС-1 (проект 
ГЕОБЛЭК) 
 
Работы по определению топографии морской поверхности (МП) и 

геоида Черного и Азовского морей выполнялись лабораторией спутниковых 
и морских технологий САТМАР в сотрудничестве с Институтом 
геологических наук НАН Украины. Европейское космическое агентство в 
рамках конкурсного гранта любезно предоставляло лаборатории САТМАР 
спутниковую альтиметрическую информацию. В наших исследованиях были 
приняты во внимание результаты определения регионального геоида 
Средиземного моря по проекту ГЕОМЕД. 

Основная задача проекта ГЕОБЛЭК состояла в получении новой 
информации в области геологии, океанографии и геодезии Черноморского 
региона. Институты Национальной Академии наук и других ведомств 
Украины имеют в этом регионе большой объем данных insitu. Поэтому  
акватория Черного моря с успехом может использоваться для 
идентификации, верификации и калибровки дистанционных наблюдений, в 
том числе данных ИСЗ ЕРС-1 и 2. 

Основные работы по проекту состояли в следующем: сбор 
альтиметрических, гравиметрических, батиметрических, геофизических и 
океанографических данных; адаптация алгоритмов, программ и цифровых 
моделей под цели проекта;  анализ качества спутниковых данных, 
определение статистических оценок и получение первой версии детального 
геоида и топографии МП для региона Черного моря. 

Для работ были использованы альтиметрические данные всех фаз 
наблюдений по программе ЕРС-1 за период 1992-1995 гг., а именно: 
наблюдения с 3-дневным, 35-дневным и 168-дневным периодами повторения 
одной и той же траектории. Данные геодезической фазы с 168-дневным 
периодом повторения обеспечили существенное увеличение плотности 



траекторной сетки. Использовались также глобальные гравитационные 
модели геоида со сферическими гармониками до 360 порядка и степени 
разложения и морские гравиметрические измерения. 

Первоначально на исследуемый регион было отобрано с дисков CD-
ROM 487 траекторий, включающих 25168 измерений, выполненных с 
интервалом 1 с и средним расстоянием 6,6. 1387 измерений были исключены 
по различным критериям редактирования. Окончательно 462 траектории 
(23781 измерение) были использованы для построения геоида. 

Для исправления измеренных высот использовались поправки, 
учитывающие влияние различных факторов на распространение 
радиосигналов: сухость и влажность тропосферы, ионосфера, приливы и 
волновое рассеяние морской поверхности. 

На различных стадиях обработки проводился анализ качества данных. В 
частности, были применены следующие процедуры: исключение коротких 
траекторий, т.к. они не эффективны при уравнивании по анализу 
пересечений, замена или исключение грубо ошибочных измерений, удаление 
случайных шумов, уменьшение систематических орбитальных ошибок по 
методу наименьших квадратов. 

Для определения геоида ГЕОБЛЭК Черноморского региона  была 
применена процедура построения регулярной сетки с размером  
элементарной ячейки  10  х 10 км. В каждую из 4560 ячеек в среднем 
попадает пять измерений. Средняя разница между измеренной и осредненной 
в центре ячейки высотами составляет – 0,07 м,  среднеквадратичное 
отклонение 0,34 м, а среднеквадратичная ошибка среднего 0,002 м. 

Геоид ГЕОБЛЭК (GB) сравнивался с данными гравитационных моделей 
геопотенциала OSU91A и OSU81. Средняя разница и среднеквадратичное 
расхождение между альтиметрическим и гравитационным  геоидами 
составляет  -1,32 м и 1,56 м для разницы (GB-OSU91A),  и 2,47 м и 1,73 м для 
(GB-OSU81). Процедура исключения OSU91A из GB позволяет убрать из 
измерений планетарный тренд геоида и выявить региональные геологические 
и топографические особенности морского дна.  

В регионе Черного моря крупномасштабные черты топографии геоида 
представлены глобальным трендом в виде общего наклона с понижением 
высот с запада на восток от 36 до 12 метров. Это обусловлено не только 
местными, но, главным образом, удаленными крупномасштабными 



глубинными геологическими массами Земли. А именно: наш район 
расположен между крупнейшими глобальными ондуляциями  геоида.  Одна 
из  них  находится на западе в северной части Атлантического океана (+76 м), 
а другие на востоке в Сибири (-50 м) и в Индийском океане (-102 м). 

Карты остаточных геоидов были сопоставлены с региональными 
схемами залегания глубин Мохо, базальтов, гранитов и осадочных слоев, 
полученных по сейсмическим данным.  Эти слои проявляются  более 
определенно по  результатам  использования  процедуры исключения из 
геоида ГЕОБЛЭК гармоник в различных диапазонах (n = 2-36,  2-60, 2-90 и 
т.д.).  Благодаря такой фильтрации в топографии дифференциального геоида 
проявляются контуры хорошо известных  по геофизическим данным 
локальных структур. Результаты геофизического анализа, выполненного на 
основе селекции различных гармоник или их диапазонов, показывают 
хорошую информативность  альтиметрических данных ЕРС-1 для 
обнаружения геологических структур на соответствующих глубинах, а также 
для изучения тектоники и геодинамических особенностей региона. 

Полученный по данным ЕРС-1 альтиметрический геоид и остаточные 
(дифференциальные) геоиды после удаления составляющих геопотенциала  
(с помощью моделей и гравитационных данных) в различных волновых 
диапазонах  могут быть основой для дальнейших геологических, 
геодезических и океанографических исследований региона. 
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Средства ввода-вывода растровой и векторной графики 



для ГИС и картографии 
 
История развития ГИС насчитывает более 30-ти лет. В ГИС, как 

информационной среде, большое место занимают карты, планы, схемы, 
представленные как в специфических объектных форматах, так и 
традиционных растровых и векторных форматах. Их информационное 
наполнение осуществляется путем ввода различных первичных материалов, в 
том числе результатов измерений на местности, геологических исследований, 
картографирования, аэрофото- и космической съемки. Количество 
географической, геологической, геоморфологической и другой 
геоинформации постоянно растет, да и ГИС вводятся повсеместно. Для ввода 
всей этой информации требуется все больше разнообразных сканеров, 
поскольку львиная ее доля представлена в виде твердых копий (бумажных 
документов, фотоснимков на пленке, жестких планшетов). 

С другой стороны, потребность в картографической информации 
постоянно возрастает. Для любой оперативной работы необходимы 
бумажные рабочие копии, даже если нужные архивные материалы уже 
имеются в ГИС. Одновременно возрастают требования к качеству 
картографической информации, сопровождающей различные конкурсы, 
тендеры, связанные с привлечением иностранных и отечественных 
инвесторов. Для вывода всех документов требуется огромное количество 
различных принтеров и плоттеров. Для копирования карт, схем и планов 
также необходимо специальное оборудование – репрографические системы. 

 
Средства сканирования 
Документы, используемые в качестве исходных в ГИС, самые 

разнообразные – это чертежи, планы и карты, описания, каротажные ленты и 
различные космические и аэрофотоснимки. Все их многообразие можно 
разделить по следующим характеристикам: носитель оригинала (бумага, 
калька, фотопленка), формат, наличие цвета. 

Разнообразие моделей сканеров вообще не поддается перечислению. 
Классифицировать профессиональные сканеры, используемые в ГИС и 
картографии, можно по основным потребительским признакам: по свойствам 
носителя, по формату, по способу сканирования, по разрешению, по глубине 
цвета, по классу пространственной точности. 



Как выбирать сканер? Конечно, в соответствии с решаемыми задачами. 
1. Необходимо точно определить основные типы документов, 
подлежащих сканированию «у себя», и зафиксировать те редкие 
случаи, когда сканирование придется производить «на стороне». 

2. По классифицируемым потребительским признакам определить 
необходимый набор характеристик в соответствии с решаемыми 
задачами. 

3. Определить дополнительные потребительские характеристики 
сканеров. Например, определить минимально необходимую 
производительность сканирования, необходимость автоподачи 
документов и др. 

4. Удостовериться, что офисные модели сканеров действительно не 
удовлетворяют набору необходимых потребительских характеристик. 

5. Изучить характеристики имеющихся на рынке сканеров в 
соответствующих отраслевых сегментах. 

6. Определить круг интересующих Вас производителей и возможных 
моделей сканеров. 

7. Выбрать Поставщика. Это должна быть фирма, известная в этом 
секторе рынка не только качеством оборудования, но и высокой 
квалификацией персонала. 

8. Уточнить свои представления о правильности выбора с техническими 
специалистами и торговыми менеджерами выбранного Поставщика.  

 
В практике ГИС давно и с успехом используются сканеры датской 

фирмы «Contex». Широкоформатные сканеры формата А0 она производит с 
1988 года. Доля фирмы «Contex» на рынке широкоформатных сканеров 
превышает 60 %. 

Выпускаемые фирмой «Contex» широкоформатные сканеры серии FSS 
предназначены для монохромного сканирования: 

• схем и планов на бумаге и кальке толщиной до 0,8 мм и формата до 
А0; 

• карт (в монохромном режиме). 
 
Широкоформатные сканеры серии FSC, кроме всех возможностей серии 



FSS, позволяют производить полноцветное и индексированное цветное 
сканирование: 

• широкоформатных цветных изображений (например, карт). 
 
Копи-сканеры серий FSS Copy и FSC Copy, кроме всех функций 

обычных сканеров, обеспечивают возможность прямого копирования 
оригиналов на плоттеры вообще без компьютера. 

Кроме широкоформатных сканеров, фирма «Contex» выпускает 
роликовый сканер серии TDS. Он предназначен для сканирования: 

• многостраничных документов в автоматическом режиме; 
• каротажных лент. 
 
Так же хорошо себя зарекомендовали широкоформатные сканеры 

американской фирмы «Vidar System»: монохромные – Vidar TruScan Select и 
цветные – Vidar TruScan Titan. Эти сканеры предназначены для сканирования 
документов большого формата в таких областях, как конструирование, 
строительство, САПР, тиражирование, ГИС, картография. Фирма «Vidar» 
выпустила первый в мире сканер с возможностью upgrade от модели нижнего 
уровня – Base, до самой верхней – Pro, в любой требуемый момент времени. 
Свобода выбора между опциями различной производительности позволяет 
оптимально расходовать средства в соответствии с потребностями в 
сканировании. В перспективе, используя возможность upgrade, можно в 
любой момент модифицировать сканер до более современного уровня.  

Если чертежи или карты наклеены на картон или фанеру толщиной до 
трех миллиметров, то для этого предусмотрены сканеры TruScan Select 3 мм 
фирмы «Vidar». 

Кроме того, фирма «Vidar System», так же как и фирма «Contex», в 
начале 1999 года представила модели цветных широкоформатных сканеров 
для сканирования оригиналов большой толщины, до 15 мм, например 
жестких планшетов. 

Для высокоточного сканирования изображений на гибких носителях, 
особенно ветхих, прекрасно подходят барабанные сканеры. Отлично 
зарекомендовал себя сканер ProfScan 5020C, российской разработки. Он 
прекрасно подходит для сканирования: 



• монохромных и цветных карт. 
 
Для сканирования аэрофотоснимков можно использовать старшие 

модели планшетных сканеров, поскольку точность профессиональных 
сканеров как по геометрии, так и по глубине передачи полутонов, вполне 
достаточна для этого вида документов. 

Фотограмметрические сканеры предназначены для высокоточного 
сканирования: 

• космических снимков; 
• аэрофотоснимков. 
 
Для этих целей как нельзя лучше подходит сканер ProfScan Photo, 

российской разработки. Скорее всего, для сканирования таких снимков 
можно использовать и высокоточные барабанные сканеры, применяемые в 
полиграфии. Но это как раз тот случай, когда для редкого сканирования 
таких снимков можно воспользоваться «сторонними услугами».  

 
Средства печати 
В дальнейшем рассмотрим средства печати, специфичных для ГИС-

документов, а именно: широкоформатные плоттеры, применяемые для 
вывода карт, планов, схем и т.д. 

Все плоттеры можно разделить на два типа: векторные и растровые. В 
векторных плоттерах пишущий узел перемещается по двум или одной 
координате, в растровых плоттерах используется принцип создания 
изображения заполнением поверхности носителя точками красителя. Так как 
в ГИС преобладают растровые изображения, то плоттеры второго типа более 
предпочтительны. В свою очередь растровые плоттеры делятся по своим 
основным характеристикам, таким, как технология печати (струйная, 
электростатическая, лазерная и др.), формат вывода (А1, А0 и более), 
разрешающая способность печати (300 dpi, 600 dpi, 720 dpi и др.) и другим 
характеристикам (рулонная подача, система непрерывной подачи чернил). 

В борьбе технологий широкоформатной плоттерной печати победила 
струйная. Однако ее развитие продолжается: постоянно растет разрешение и 
производительность плоттеров. В секторе широкоформатной печати 
происходят почти такие же быстрые изменения, как в компьютерном секторе. 



В отличие от последнего, здесь идет борьба за повышение потребительских 
свойств и снижение цены не только самих устройств, но и расходных 
материалов. 

Кроме струйных плоттеров, сегодня находится в эксплуатации 
небольшое количество электростатических и лазерных плоттеров. Все они 
имеют высокую производительность, а последний тип – еще и низкую 
стоимость расходных материалов. Их общим недостатком на сегодняшний 
день является весьма высокая цена (более $ 20 000). Однако при очень 
больших объемах печати, за счет более дешевых расходных материалов, 
может оказаться более выгодным использование этих первоначально более 
дорогих устройств. 

 
Как выбрать плоттер?  
1. Необходимо точно определить основные типы документов, 
подлежащих печати «у себя», и зафиксировать те редкие случаи, когда 
печать придется производить «на стороне». 

2. Определить среднесуточную потребность в печати. 
Производительность приобретаемого плоттера должна быть примерно 
вдвое выше средней потребности с учетом статистической 
неравномерности. 

3. Среди нескольких подходящих моделей одного ценового класса 
выявить те, у которых наименьшая стоимость расходных материалов 
для необходимых видов работ. 

4. Выбрать Поставщика и уточнить свои представления о правильности 
выбора с техническими специалистами и торговыми менеджерами 
выбранного Поставщика. Обязательно следует посмотреть образцы 
печати, по возможности произвести пробную печать своих тестовых 
примеров. 

 
Рекомендации по выбору плоттера фирмы «Consistent Software»: 
Для применения в ГИС наиболее оптимальное соотношение цена/

качество имеют плоттеры Mutoh RJ 801C/800C Falcon. 
Системы цифровой репрографии 
Традиционная репрография последних десятилетий базируется на 

аналоговых системах, основанных на ксеропроцессе. Формат аналоговых 



цветных копиров, пригодных для копирования карт, не превышает А1. Из-за 
очень высокой стоимости их в нашей стране имеется лишь несколько 
экземпляров.  

Настоящий революционный прорыв в области широкоформатной 
цветной репрографии, который знаменует наступление «эры цветной 
репрографии», произошел в 1998 году. На выставке «Cebit’98» компания 
«Contex» представила серию новых цветных сканеров, включающую две 
модели копи-сканеров. Все эти сканеры, за исключением самой младшей 
модели, комплектуются программным потоковым RIP (Contex JETimage), 
который обеспечивает копирование в реальном времени сканируемого 
изображения на широкоформатный плоттер. Копи-сканеры, кроме этого, 
обеспечивают прямое копирование на плоттер вообще без компьютера. 
Естественно, все эти сканеры можно использовать по их традиционному 
назначению. 

Рекомендации по выбору и комплектованию репрографической системы 
фирмы «Consistent Software»: 

4. Для монохромного копирования наилучшее соотношение цена/
качество имеет комплект, состоящий из монохромного копи-сканера 
Contex FSS 8300 Copy и недорогого плоттера Encad CadJet 2. 

5. Для цветного копирования наилучшее соотношение цена/качество 
имеет комплект, состоящий из цветного копи-сканера Contex FSC 
8010 Copy и плоттера Hewlett-Packard DesignJet 1050. 

 
Такие конфигурации обеспечивают на сегодняшний день наилучшую 

скорость, благодаря хорошему согласованию характеристик и протоколов. 
Типовые случаи применения репрографических систем в картографии, 

ГИС и смежных областях: 
1. Оперативная картография. Мониторинг всех видов порождает 
необходимость корректировки картографической информации. При 
этом во многих случаях изменения наносятся на рабочие карты. По 
мере накопления изменений могут выпускаться новые карты как 
полиграфическими методами, так и методами ГИС. В промежутках 
между проведением коррекции карты для оперативной работы могут 
тиражироваться репрографическими системами. Коррекция 
информации в ГИС также может проводиться сканированием рабочих 



карт с нанесенными изменениями. 
2. Работа с тематическими картами, выпущенными малым 
тиражом. Сначала репрографической системой создается рабочая 
копия эталонной бумажной карты. На копию наносится профильная 
информация, затем готовая тематическая карта сканируется 
широкоформатным сканером для изготовления типографского тиража 
или копируется репрографической системой. 

3. Тиражирование результатов работы. Копирование готового 
комплекта карт, планов, чертежей репрографической системой 
позволяет обойтись без компьютера и дополнительных копий 
лицензионного программного обеспечения. 

4. Копирование уникальных карт большого формата, состоящих из 
нескольких печатных листов. Типографские методы не позволяют 
получить фрагменты одинакового тона, поскольку их печать 
происходит в разное время. Приведение их во взаимное соответствие 
обычно осуществляется вручную. Копирование скорректированных 
фрагментов репрографической системой позволяет изготовить 
несколько копий высокого качества. 

5. Изготовление копий материалов семинаров и уникальных 
учебных пособий. Исходными материалами могут быть результаты 
коллективной работы, эталонные образцы и др. 

6. Создание цифровых растровых архивов. Сканирование карт с 
индексированием цвета позволяет не только создавать компактные 
архивы картографической информации, интерактивные атласы и 
интернет-публикации, но и печатать карты, которые визуально 
выглядят лучше оригинала.  
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Принципи створення державного банку картографічних 
даних 
 
Аналіз проблеми. Інформаційні ресурси відносяться до найважливіших 

ресурсів держави, без впровадження яких в принципі неможливо виконувати 
функції управління. Використання інформаційних технологій відображає 
структуру економіки, зміну форм власності та кооперацію для вирішення 
цілого ряду соціально-економічних, природоохоронних та політичних задач. 
Обґрунтованість, вірність прийняття управлінських рішень залежить від 
рівня використання інформаційних ресурсів і застосування багатоваріантних 
оптимізацій соціально-економічних розрахунків.  

Для одержання та використання органами державної влади достовірної і 
повної інформації необхідним є спеціально організований збір, обробка і 
подання даних особам, які приймають або готують рішення. Іншими 
словами, необхідне створення інформаційної індустрії з потужною 
інфраструктурою, яка забезпечує розподілення видів та обсягів одержання 
інформації, юридичну правомірність, повноту, достовірність, актуальність 
тощо. 

Така інформаційна інфраструктура на сучасному етапі розвитку 
інформатики реалізується в формі геоінформаційних систем, головною 
компонентою яких є цифрова топографо-геодезична та картографічна 
продукція. 

Об’єктивна потреба в просторових даних про місцевість сприяє 
становленню ринку геоінформаційних продуктів та послуг. З іншої сторони, 
сучасна цифрова топографо-геодезична та картографічна продукція є 
результатом використання геоінформаційних технологій. У зв’язку з цим 
розвиток комп’ютерних інформаційних технологій має не тільки 
функціональний, пов’язаний з виготовленою продукцією, але й 
технологічний аспекти. 

Разом з тим треба зазначити, що існуючий стан ринку геоінформаційних 
послуг та продуктів в Україні характеризується низкою негативних явищ, 
серед яких: 

• створення малопрофесійних структур картографічного та 



геоінформаційного напряму біля джерел фінансування різних рівнів;  
• несанкціоноване (піратське) використання державних фондів 

картографічних матеріалів та інших геоінформаційних ресурсів; 
• дублювання картографічних матеріалів на одну й ту саму місцевість 

різними, в тому числі державними, структурами. 
 
Внаслідок цього цифрові картографічні матеріали створюються без 

необхідного рівня уніфікації як за складом, так і за форматами, відсутнє 
організаційне та програмно-технічне забезпечення інформаційної технології 
актуалізації даних. Сучасний стан взаємодії різних інформаційних та 
геоінформаційних систем характеризується відокремлюванням різних 
відомств, дублюванням картографічних даних та робіт, неможливістю 
акумулювання матеріальних засобів в єдиній структурі. 

Основні завдання проекту Державного банку картографічних даних 
(ДБКД). Метою проекту ДБКД є реалізації постійно діючої системи 
створення та актуалізації єдиної державної цифрової картографічної 
основи багатоцільового призначення на основі широкого застосування 
сучасних комп’ютерних геоінформаційних технологій як основи виконання 
Програми топографо-геодезичного та картографічного забезпечення України 
на 1998-2002 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
16 лютого 1998 р. № 181. ДКБД призначається для: 

• забезпечення органів Державної влади всіх рівнів, зацікавлених 
організацій, юридичних та фізичних осіб цифровою картографічною 
продукцією;  

• підвищення на основі використання комп’ютерних технологій якості 
картографічної і геоінформаційної продукції; 

• створення традиційних карт на паперовій основі цифровими 
методами.  

 
ДБКД створюється за розподіленою архітектурою і включає 

центральний та регіональний рівні. В зв’язку з цим планується розробка 
Банку Картографічних Даних в дві черги. Перша черга. Центральний рівень 
створюється на основі топографічних карт масштабу 1:200 000. Друга черга. 
Регіональний рівень потребує додаткового вирішення у виборі базового 
масштабу, можливо 1:10 000. 

Існуючий стан створення цифрових карт масштабу 1:200000. 



Протягом 1995-1997 років були виготовлені цифрові топографічні карти 
масштабу 1:200000 на всю територію України. На основі цифрових карт 
створені цифрові картографічні бази в межах адміністративних границь 
обласного поділу. Роботи по створенню цифрових топографічних карт (ЦТК) 
були виконані технологією "АРКА-РВ" з подальшим конвертуванням у CAD-
овський формат DXF і виконанням геометричної корекції. Решта цифрових 
карт розроблялось на основі растроскануючої технології "INTELVEC" та 
Mapinfo. Технологія АРКА-РВ на відміну від растроскануючої геометричну 
узгодженість не підтримує. Це стало однією з причин деякої різнорідності у 
властивостях об'єктів створеної картографічної бази. Цифровий 
картографічний матеріал на області, виготовлений за технологією "АРКА-
РВ", в меншій мірі задовольняють сьогоднішні вимоги ГІС до цифрової 
картографічної основи, хоча для вирішення ряду задач придатні. Тому 
пропонується виконати автоматизовану редакторську перевірку цих 
картографічних матеріалів з подальшим прийняттям рішення щодо їх 
картографічної придатності за класами картографічних об'єктів та можливим 
перецифруванням 12-ти областей з використанням сучасних технологій. 

Іншим негативним фактором використання існуючих цифрових карт М 
1:200000 є їхня неоднорідність щодо відповідності місцевості. Територія 
України покривається 156-ма листами карт масштабу 1:200000. Проведений 
аналіз показав, що кількість топографічних карт актуальності до 1980 року 
досягає 25 %. А після 1990 р. топографічні карти цього масштабу взагалі не 
поновлювались. Оновлювати традиційними методами з використанням карт 
більш великих масштабів на сьогодні не є можливим, оскільки не 
оновлювався весь масштабний ряд в повному обсязі. Тому пропонується на 
території, які забезпечені сучасними картами більш крупніших масштабів, 
зробити оновлення карт цифровими методами, а на решту території – 
методами Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ).  

Розробка та впровадження постійно діючої системи створення та 
актуалізації Єдиної державної цифрової картографічної основи для 
інформаційних систем органів державної влади та місцевого самоврядування, 
будь-яких юридичних та фізичних осіб визначається стержневим 
напрямком Програми. Основою єдиної державної цифрової картографічної 
основи має стати Державний Банк Картографічних Даних (ДБКД). Основним 
методологічним засобом формування ДБКД є інформаційний підхід. У 



відповідності до інформаційних підходів зміст будь-якого картографічного 
об’єкту складається з таких видів інформації: геометрична інформація, 
метрична інформація, синтаксична інформація, семантична інформація, 
структурна інформація, топологічна інформація, службова інформація. 

Метрична інформація – це множина даних про просторове розташування 
точок топографічного об’єкта на земній поверхні. До цієї інформації 
належать координати та висоти точок топографічного об’єкту, отриманих у 
результаті геодезичних, фотограметричних чи картографічних вимірювань.  

Синтаксична інформація характеризує геометричну форму контурів та 
рельєфу місцевості і визначає послідовність точок, які складають 
топографічний об’єкт, та спосіб їх з’єднання: пряма лінія, дуга, сплайн тощо.  

Геометрична інформація визначається сукупністю метричної та 
синтаксичної інформації. Просторове розташування, форма та розміри 
топографічних об’єктів характеризуються різнотипними даними, що 
формують геометричну інформацію.  

Семантична інформація відображає змістові властивості місцевості. Її 
складає множина заданих атрибутивних характеристик: технічних, 
біологічних, соціальних та інших властивостей топографічних об’єктів. Ці 
характеристики збирають у процесі картографування території, аналізу 
різних офіційних довідників, класифікаторів, звітів, енциклопедій, наявних 
галузевих цифрових баз даних. Основою складу атрибутивної інформації є 
“Класифікатор топографічної інформації”. 

Структурна інформація відображає таксономічні характеристики 
належності топографічних об’єктів до того чи іншого класу інформації. 
Поняттю “структурна інформація” відповідає поняття шар інформації або 
клас об’єкту. Належність топографічних об’єктів до того чи іншого шару 
визначається метою створення картографічного матеріалу та умов 
використання 

Головним принципом формування семантичної моделі ДБКД є 
узгодженість ідентифікаторів картографічних об’єктів з Державними 
стандартами та відомчими класифікаторами та реєстрами. Використання 
такого принципу забезпечить узгодженість інформаційного складу ДБКД з 
відомчими класифікаторами та реєстрами і, головне, забезпечить повну 
сумісність і гармонізацію ДБКД з відомчими базами даних. Це, в свою чергу, 
забезпечить реальну можливість автоматизованого формування тематичних 



карт з великою кількістю додаткової інформації, яка фактично накопичена та 
ведеться у відомствах. Так, наприклад, формування бази даних населених 
пунктів України з ідентифікаторами населених пунктів не за їхніми 
географічними назвами, а за кодами КОАТУУ технічно забезпечить повну 
сумісність з даними Єдиної системи класифікації та кодування техніко-
економічної та соціальної інформації Комітету Статистики України. 

Таким чином, пропонується одночасно з стартовим наповненням ДБКД 
формування цифрових реєстрів в термінах вибраної СУБД: 

• адміністративно-територіальний устрій України згідно з Державним 
стандартом – класифікатором об’єктів КОАТУУ, який включає коди 
та назви всіх адміністративно-територіальних об’єктів України, 
визначених Верховною Радою України і які згруповані за ознаками 
територіальної спільності та адміністративної підпорядкованості у 
складі: області, райони, міста, райони у містах, селища міського 
типу, сільради, села, селища; 

• гідрографічна мережа України згідно з класифікаторами водного 
кадастру Держводгоспу України, Гідромету України та Мінтрансу 
України; 

• основні гідроспоруди у відповідності до реєстрів Держводгоспу 
України та Держжитлокомунгоспу України; 

• мережа автомобільних шляхів згідно з офіційними класифікаторами 
та переліками Мінтрансу України; 

• мережа залізничних доріг України, включаючи підвізні шляхи згідно 
з реєстрами Мінтрансу України та Укрзалізниці; 

• електромережі високої напруги згідно з реєстрами Міненерго 
України; 

• ліси та рослинність згідно з реєстром Мінлісгоспу України; 
• різні типи ґрунтів у відповідності до реєстрів Мінсільгоспу та 

Держкомгеології.  
 
Основні принципи топологічної коректності геометричної моделі. 

Топологічна інформація визначає зв’язки та просторові співвідношення між 
різними топографічними об’єктами різних класів інформації. Відомо чотири 
топологічних рівні картографічної інформації: векторні дані “спагеті”, 
лінійно-вузлова векторна структура, векторні дані “планарний граф”, 
повністю топологічні дані. Для ДБКД пропонується найвищий рівень 



топологічної моделі – повністю топологічні дані. Таке топологічне 
забезпечення геометричної моделі ДБКД ґрунтується на використанні трьох 
основних логічних понять: примикання (connection), суміщена геометрична 
модель (sharing), сегментація (segmentation). 

Враховуючи значну обмеженість коштів та термінів для якісного 
топографічного оновлення цифрових карт, пропонується виконати роботи в 
два етапи. На першому етапі геометрична модель оновлюється та редагується 
у відповідності до створеної випереджаючими темпами семантичної моделі 
(дивитись розділ "Формування семантичної моделі ДБКД"). Оновлення треба 
виконувати за будь-якими найбільш достовірними даними, включаючи навіть 
різні схематичні або проектні матеріали. Паралельно з цим необхідно за 
розробленим планом розпочати регулярне високоякісне поновлення, як 
правило, з використанням космічних знімків. Одним з можливих варіантів є 
використання для топографічного оновлення цифрових карт інформації з КА 
Landsat 7. Технічні характеристики знімків Landsat 7 є: роздільна здатність 15 
м в панхроматичному режимі та 30 м в багатоспектральному режимі по 7 
каналах, площа знімку 185 х 170 кв. км. Такі технічні характеристики 
забезпечують можливість топографічного оновлення цифрових карт, 
включаючи карти в масштабі 1:25000. Вся територія України покривається 64 
знімками. Доцільним є використання знімків Landsat 7 з рівнем обробки Level 
One G. Подальша обробка знімків передбачає їх геометричну корекцію. 

Підвищення ролі службової інформації при інформаційному підході. 
Враховуючи на те, що темпи поновлення семантичної моделі ДБКД будуть 
значно перевищувати темпи якісного топографічного поновлення 
геометричної моделі ДБКД, посилюється значення службової картографічної 
інформації. Службова інформація повинна супроводити процес поновлення, 
чітко вказуючи на методи походження будь-яких даних, їхні точні 
характеристики, ступінь довіри та легітимності. По мірі якісного 
топографічного поновлення даних їх однорідність буде передбачуваною, 
більше того запланованою, і ДБКД згодом по мірі обробки космічних знімків 
забезпечить топографічну точність та однорідність. 

Технологічний аспект створення ДБКД. Інформаційні технології 
передбачають багато схем проектування баз даних, що відповідають 
різноманітним моделям архітектури геоінформаційних систем (ГІС) чи 



систем управління базами даних (СУБД). У сучасних ГІС (СУБД) 
підтримується кілька рівнів абстракцій (уявлень), що визначають архітектуру 
системи. Початковий рівень абстракції про предметну область визначає 
локальне користувацьке уявлення картографа. Другий рівень – 
інфологічний – визначає інтеграцію локального користувацького уявлення 
картографа, яка відповідає погляду на предметну область системного 
адміністратора баз картографічних даних. Треба зазначити, що локальне 
користувацьке уявлення картографа та інфологічне уявлення не залежать від 
вибраних засобів реалізації системи ГІС чи СУБД. Концептуальний рівень 
уявлення відповідає відображенню інфологічної схеми в терміни та 
обмеження вибраної ГІС (СУБД). Представлення даних на фізичному рівні в 
пам’яті комп’ютера визначає внутрішній рівень уявлення. Кожному рівню 
уявлення відповідає своя модель або схема даних. Тому схема локального 
користувацького уявлення картографа відображається в інфологічну схему і 
далі через вибір ГІС (СУБД)-претендентів до внутрішньої схеми баз 
картографічних даних). Зовнішні схеми бази даних представляються 
підсхемами. Слід зауважити, що підсхема не завжди є підмножиною схеми 
бази даних. На зовнішньому рівні можуть визначатися віртуальні дані, які 
обчислюються. Тоді зовнішні записи можуть бути похідними від тих, що 
визначені на концептуальному рівні. 

Комунікаційний аспект створення ДБКД. Кінцевою метою 
комунікаційного рівня створення, функціонування та обслуговування 
користувачів ДБКД є використання INTRANET та INTERNET технологій. 

Виготовлення цифрових та паперових картографічних матеріалів 
як результат запиту до ДБКД. Публікація даних. Реалізація різноманітних 
запитів до ДБКД з конвертацією даних забезпечить цифровими 
картографічними матеріалами різні ГІС-проекти. Для видавничої діяльності 
необхідно забезпечити конвертацію будь-якої підмножини даних у видавничі 
системи з подальшою публікацією. 
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Прикладные ГИС для науки и практики  
 
Интенсивное развитие всех областей жизни общества, развитие новых 

форм хозяйствования требует коренного пересмотра стиля и методов 
управления. Для научной организации этого процесса необходимо 
осуществлять постоянный учет экономических, политических, социально-
экономических и других факторов. Информационный аспект служит основой 
системной концепции для принятия решений в сложных иерархических 
организационных системах. Количество, содержание и своевременное 
получение информации определяет качество принятия решений и 
эффективность деятельности. 

ЗАО “Институт передовых технологий” (ИПТ) работает на украинском 
рынке уже около пяти лет. Сферы деятельности Института затрагивают 
широкий круг прикладных картографических и управленческих задач, 
которые базируются на современных геоинформационных технологиях. 
Спектр используемых программных продуктов довольно широк, от программ 
векторной и растровой графики, программ проектирования типа 
AutoCADMap до настольных ГИС. Базовыми для ГИС-проектирования в 
ИПТ стали программы фирмы ESRI, так как комплекс ее продуктов наиболее 
полно соответствует задачам, которые решает Институт: ArcInfo NT, 
ArcView, с модулями расширения Network Analist – для анализа и решения 
транспортных задач, Spatial Analist – для создания, анализа и представления 
массивов точечных данных, 3D Analist – для 3-мерного анализа геоданных; 
для решения задач более высокого класса и работы с базами данных типа 
ORACL, INFORMIX – ARCINFO – для работы на станциях под управлением 
UNIX и WINDOWS-NT и соответствующий ряд дополняющих модулей. 
Базой для функционирования ГИС-проектов стали цифровые карты Украины 
(1:500000), областей (1:200000), городов (м-бов от 1:10000). Перед 
Институтом неоднократно возникали проблемы некачественной оцифровки 
картографических источников, что требует значительной дополнительной 
обработки материалов и без которой решение прикладных задач ГИС просто 
невозможно.  

На этапе подготовки картографической информации выполняются 
следующие работы: 

• обновление существующего цифрового материала с последующей 
корректурой;  



• создание специализированных слоев, например графов улиц для 
решения транспортных задач; 

• генерация цифровых моделей рельефа (ЦМР); 
• подготовка утилит и интерфейсов для работы с базой данных и 

формирования отчетов; 
• специальные преобразования проекций и точная привязка элементов 

содержания карт и дополнительной спецнагрузки по координатам 
(для работы с GPS-приемниками). 

 
Проведение такого ряда подготовительных работ обеспечивает 

функционирование прикладных тематических геоинформационных систем. 
Реальные результаты получены в разработке ГИС, предназначенных для 
территориального управления (в том числе информационно-аналитические), 
анализа кризисных ситуаций и экологического мониторинга, решения 
специальных задач силовых структур и задач, связанных с использованием 
транспортных средств.  

Потребности обеспечения деятельности различных хозяйственных и 
научных сфер определили необходимость создания математической модели 
рельефа местности (ММРМ), на основе использования ММРМ в Институте 
передовых технологий отработана методика решения целого ряда 
прикладных задач в рамках пакетов ArcInfo и ArcView, а именно:  

• расчет зон видимости различного назначения для одного или группы 
пунктов одновременно (прямая визуальная видимость, оценка 
радиовидимости с учетом рельефа местности и др. на базе ММРМ); 

• построение и расчет профилей местности для различных целей, 
таких как определение проходимости, видимости в заданном 
направлении, естественных наклонов местности и др. (расчет 
выполняется как вдоль указанной линии, так и вдоль произвольной 
дороги, реки и т.д.); 

• построение границ бассейнов водозбора и линий водоразделов; 
• оценка зон затопления; 
• визуализация  ММРМ с различных точек обзора и при различной 

освещенности, построение отмывки рельефа при издании 
картографической продукции. 

Для решения этих задач ММРМ представлена в ArcInfo и ArcView как 
GRID, т.е. регулярный прямоугольный массив точек со значением высоты в 



каждой точке. Такая модель рельефа является дискретной. Форма 
представления непрерывной ММРМ – это триангуляционная модель TIN, т.е. 
поверхность представлена треугольными фрагментами плоскостей, 
координаты X,Y вершин треугольников – нерегулярная сеть. Исходной 
информацией для создания ММРМ являются оцифрованные горизонтали и 
точки высот. 

Точки высот являются по своей природе дискретной информацией. 
Горизонтали передают континуальную информацию о рельефе. В 
промежутках между горизонталями высота рельефа определяется 
неоднозначно, различные методы интерполяции дают различные результаты. 
ММРМ в виде TIN – один из видов такой интерполяции. 

Дополнительной информацией при создании ММРМ может быть речная 
сеть. В отдельных случаях по речкам в системе можно определить высоту 
местности очень точно и между горизонталями. Но для того, чтобы 
использовать оцифрованную речную сеть для построения рельефа, эта 
система должна представлять собой набор корректных древовидных 
однонаправленных графов, и направленность каждого ребра такого графа 
должна соответствовать направлению течения реки. Создание такой 
однонаправленной графовой модели речной системы весьма трудоемкий 
процесс. Контроль корректности этой системы – задача эквивалентная 
транспортным задачам (можно было бы назвать такую задачу – задачей 
сплава по речкам). Визуализацию маршрутов по аналогичной транспортной 
сети с целью контроля можно осуществлять не только в ArcInfo, но и в 
ArcView с приложением NetworkAnalist.  

Подготовленная, как описано выше, оцифрованная речная сеть и 
горизонтали позволяют построить  в ArcInfo  модель рельефа  как GRID, в 
которой вдоль течения рек будет равномерное изменение высоты рек в 
промежутках между горизонталями. В дальнейшем, используя построенный 
GRID, речную систему, горизонтали и точки высот, строится TIN, 
непрерывная модель ММРМ, наиболее точно отражающая рельеф местности 
в пределах точности исходной информации. 

Непрерывная ММРМ позволяет получать дискретные модели с 
различной точностью для оптимального решения прикладных задач. С 
использованием такого подхода были разработаны пилот-проекты ГИС для 
силовых структур. 



Для Министерства обороны создана  ГИС, включающая ММРМ 
Закарпатья и Республики Крым, с помощью которой могут быть решены 
такие задачи, как построение зон видимости при расстановке постов 
наблюдения в районе Севастополя и зон возможного пролета низколетящих 
целей, для Закарпатья – карта углов наклона местности для оценки 
проходимости различных видов техники. 

Созданная для МВД  ГИС, включающая ММРМ, была предназначена 
для определения зон видимости в городской среде с информацией о высоте 
зданий и сооружений. Во время практического представления этого проекта 
была экспериментально определена зона видимости (или прямого поражения 
из стрелкового оружия) в городской среде с учетом рельефа местности и 
высотности зданий и сооружений зоны при визуальном наблюдении с крыши 
Международного центра культуры и искусств г.Киева. 

Уже второй год работает “ГИС для задач Пенсионного фонда 
Украины” (информационно-аналитического типа) в рамках программы 
геоинформационной поддержки государственных органов, которую 
проводит Институт передовых технологий вместе с Укргеодезкартографией. 
Готовится внедрение второго уровня системы (регионального – с 
подразделением на “отделы” для персонифицированного учета пенсионеров).  

Аналитический отдел пенсионного фонда Украины, располагая 
обширной базой данных по поступлению, распределению и общему 
обеспечению средствами сферы социального обеспечения регионов 
Украины, используя возможности ГИТ, проводит обширный анализ 
ситуации. Исследования проводятся в таких направлениях: 

Визуализация распределения средств по регионам Украины с 
применением цветовой шкалы, отражающей значения определенных 
атрибутов (характеристик объектов и явлений). Например, на карте Украины 
задолженность пенсионерам в выплате пенсий по областям представлена 
картограммой, где изменение насыщенности окраски области  зависит от 
числового значения показателя.  

Анализ динамики поступлений и распределения пенсионных средств, 
возрастание недоимок и тому подобное. Карты дают возможность выявить 
положительные или отрицательные тенденции в изменении размеров 
задолженности по областям. Для этого на картах даны диаграммы по 
областям, для построения которых привлечены данные на разные даты. В 



результате проведения визуального анализа диаграмм может быть 
установлен характер сложившейся ситуации, что составит предпосылку ее 
нормализации.  

Анализ поступления средств (от предприятий-плательщиков 
пенсионного сбора, каналов перераспределения материальной помощи 
региональным центрам и т.д.) по картам составляет научную основу 
механизма пенсионного обеспечения и фактической реализации  его 
функций. 

Для развития деятельности аналитического отдела Пенсионного фонда 
выполнена отдельная разработка, предназначенная для анализа ситуаций по 
вновь сформированным подразделениям персонифицированного учета 
пенсий. Для  таких территориальных подразделений, как район, отдельный 
город или поселок, а также отдельно взятый район города требуется 
своеобразное сведение информации, необходимой именно для каждого 
конкретного уровня управления. 

Детальные разработки по ГИС-картографированию проведены и для 
служб социальной защиты населения г.Киева. В  таких ведомствах, кроме 
информационно-аналитических задач, решаются и вопросы 
транспортирования инвалидов. Обслуживание инвалидов-колясочников 
требует рационального расчета маршрутов их развозки с учетом времени 
перевозки, охвата территории при посещении больниц, школ, садиков и т.д. 

Пространственное распределение показателей различных объектов и 
явлений, анализ статистических данных и их последующая визуализация на 
электронной карте – все эти возможности могут использовать аналитические 
отделы любых управленческих служб, оборудованных соответствующими 
техническими средствами.  

Второй ряд задач использования информационно-аналитических 
возможностей ГИС решен в процессе разработки и практической апробации 
автоматизированной картографо-информационной системы (АКИС) для 
экологической оценки региона – “Киевщина-экоГИС”. Эти разработки и 
последующие исследования нашли свое отражение в уже защищенной 
диссертационной работе “Картографическое моделирование на базе ГИС-
технологий в экологических исследованиях почв” (на примере Киевской 
области). Банк данных объединил материалы полевых исследований 
Института геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, 



результаты медико-географического картографирования и получил 
пространственную привязку на электронной карте Киевской области. В 
результате экспериментального картографического моделирования 
разработаны карты зонирования территорий по степени риска возможного 
накопления различных загрязняющих элементов и их соединений. Эколого-
геохимическая информация представляется в виде:  

• электронных карт в структуре системы (в форматах ArcView и 
ArcInfo); 

• атрибутивных баз данных,  характеризующих картографируемые 
объекты (в форматах dbf и  xls); 

• документы, которые включают семантическую и графическую 
информацию в текстовых форматах. 

 
Созданная практически система АКИС определяется как эколого-

географическая модель с широкими возможностями проведения 
экологических исследований и картографического моделирования. 
Экспериментальная технология создания картографо-иформационной 
системы реализуется и в других проектах различных уровней (для 
исследования как природных, так и социально-экономических явлений и 
процессов), которые выполняет ЗАО “Институт передовых технологий”.  

Разработки ИПТ в области управления регионами и городом на базе 
настольных ГИС находят свое признание на Украине и ее столице – городе 
Киеве. Представленные выше разработки стали возможны благодаря 
высококвалифицированному коллективу, основой которого стали 
выпускники Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и 
Киевского политехнического института. Решение кадровых вопросов до сих 
пор весьма проблематично. ГИС-образование, к сожалению, на невысоком 
уровне. Институт начал самостоятельно готовить для себя специалистов, 
студенты старших курсов ведущих вузов города проходят здесь практику и 
разрабатывают дипломные проекты. Четыре аспиранта проводят 
диссертационные исследования на научной и технической базе ИПТ. Ведутся 
совместные проекты по ГИС-образованию с МВД Украины. Для высших 
учебных заведений МВД опубликовано научно-практическое пособие 
“Система информационного обеспечения органов внутренних дел Украины”. 
Все геоинформационные системы, которые устанавливает пользователям 



Институт, сопровождаются обучением персонала. 
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Геоинформационные технологии в подготовке и издании 
картографической продукции 
 
Большинство картоиздательских предприятий при проведении 

картосоставительских и картоиздательских работ перешло на компьютерные 
технологии, тем не менее применяют геоинформационные технологии (ГИТ) 
лишь единицы. ЗАО "Институт передовых технологий" (ИПТ) базирует свою 
работу на современных ГИТ. Нами используется следующая методика 
обработки картографической информации средствами ГИТ: 

• оцифровка при необходимости трансформации проекций, 
генерализация в системах ArcInfo и AutoCAD MAP, ArcView (работа 
проводится с файлами в форматах SHP, покрытия ArcInfo, DWG, 
DXF и передача подготовленных векторных массивов послойно в 
формате DXF). Получение требуемых проекций наталкивается на 
проблему отсутствия в ГИС, например, поликонических  проекций, 
принятых на территории бывшего СССР для учебных карт Мира. 
Модуль генерализации ArcInfo имеет только один критерий допуска, 
что не всегда дает нужный результат для таких разных задач, как 
генерализация береговой линии и генерализация административных 
границ. При работе с планами городов возникает и другая задача – 
задача контроля и автоматизированной коррекции прямоугольности 
зданий, выравнивания положения зданий относительно улиц. Эти и 
другие проблемы эффективного использования геосистем требуют 
разработки дополнительных программных модулей; 

• построение отмывки рельефа в ArcInfo и експорт в  формате TIFF 
(пара файлов TIF, TFW ); 

• послойная сборка векторно-растровых изображений в векторных  
редакторах CorelDraw, Adobe Illustrator, дальнейшая их редакция и 
подготовка к верстке и цветоделению. 

 



В рассмотренной методике остался нерешенным вопрос создания и 
экспорта текстовых надписей из ГИС. Сейчас ведется работа по созданию 
конверторов текстовой информации из DXF формата в формат AI, как для 
WINDOWS, так и для  MAC OC (Macintosh).  

Применяя геоинформационные технологии ИПТ подготовил и издал 
географические атласы для 3-го, 6-го и 7-го классов, контурные карты для 6-
го класса, исторические атласы: "Атлас истории древнего мира” для 6-го 
класса, "Атлас истории средних веков” для 7-го класса, "Атлас по новой 
истории” для 8-го класса, "Атлас истории Украины” для 9-го класса, 
обзорный атлас "Взгляд на Украину". Напечатаны настенные карты (крупных 
форматов – А0), Автономной республики Крым (1:310 000), Киева (весь Киев 
– 1:30 000, центр города – 1:6 000), карты железных дорог Украины (1:1 250 
000), подготовлена в печать настенная политико-административная карта 
Молдовы (1:400 000). Летом будут опубликованы политико-
административная и физическая карты Украины м-ба 1:850 000, основой для 
которых стала функционирующая в ИПТ ГИС Украины. Уже подготовлены 
к новому учебному году атласы по истории Украины для 10-го класса и 
совсем новый атлас “География Украины” для 8-9 классов.  Сейчас ведутся 
роботы по изданию электронных версий атласов (мультимедийные проекты). 
Во время подготовки атласов к сотрудничеству привлекаются опытные 
методисты, учитываются новые ученых и педагогов-практиков. Атласы 
прошли рецензирование и комиссию Министерства образования Украины.  

При проведении картоиздательских работ все карты-основы были  
генерированы из цифровых баз данных. Работа по цифровым материалам 
дала значительные преимущества при изменении проекций карт, проведении 
масштабирования и генерализации.  Векторные и растровые редакторы 
использованы на этапе доводки картографического материала до уровня 
издательского оригинала. 

"Атлас истории древнего мира” для 6-го класса является авторской 
работой, созданной украинскими картографами и историками. 
Подготовленные векторные основы карт дополнены растровыми 
подложками с отмывкой рельефа. При этом некоторые растры 
трансформированы под проекции готовых карт. Страницы атласа дополнены 
высококачественным иллюстративным материалом. Изображения, связанные 



с сюжетом карты, делают ее интересной для ученика, вызывают стремление к  
углублению знаний о временах и странах. Весь иллюстративный материал 
подобран в соответствии с возрастным уровнем учеников и требованиями 
школьных  программ.  Традиционным стало помещение в атлас схем самых 
важных битв, описания  которых содержатся в тексте учебников.  

Большую и сложную работу пришлось провести, создавая  "Атлас по 
новой истории” для 8-го класса, поскольку его аналоги нам неизвестны, и 
большинство карт ученики и учителя смогут увидеть впервые. 
Принципиально новые научные подходы реализованы в таких картах, как 
"Реформация и контрреформация в Европе”, "Англо-испанская борьба XVI-
XVII ст. Колониальная торговля в Атлантике”, "Опустошение имперских 
земель вследствие Тридцатилетней войны” и тому подобных. Страницы 
этого атласа также дополнены схемами битв. Разработан и издан 
современный "Атлас по истории Украины” для 9-го класса. Фактически 
каждая страница атласа содержит материал, который никогда ранее не 
использовался в украинской картографии. Вся серия исторических атласов 
подготовлена на базе цифровых основ с последующим оформлением в 
векторных редакторах (Adobe Illustrator). 

Атлас по природоведению для 3(4) класса “Наша Батьківщина” 
является примером использования компьютерной графики в учебном 
издании, в частности изображение сезонных особенностей одной и той же 
местности (тема “Положение солнца на небосклоне в разные времена года”) 
и Земли, Солнца и планет (темы: “Суточное и годовое движение Земли”, 
“Планеты солнечной системы”), а также сюжетные рисунки вместо условных 
знаков на тематических картах. Все это имеет цель – оказывать содействие 
развитию у ребенка воображения, подталкивать к ассоциативному 
мышлению, воспитывать уважение к географии как к предмету. Второе 
переиздание атласа дополнено физическими картами полушарий, внесены 
изменения по замечаниям учителей в планы местности и тому подобное. 
Отмывка рельефа на физических картах полушарий и Украины дает 
возможность школьнику наблюдать неровности земной поверхности.  

Атлас по общей географии для 6 класса “Наша планета” впервые 
увидел мир в 1997 году. С того времени он дважды переиздавался. При 
каждом переиздании вносились изменения, дополнения, уточнения, 
совершенствовалось содержание и оформление в соответствии с 
пожеланиями научных работников и учителей-практиков. Физическую карту 



Украины дополняет космический снимок нашей страны, а на политико-
административной карте показаны все населенные пункты, включая 
районные центры. Основой для этих карт служит цифровая карта Украины м-
ба 1:500 000, обработанная и генерализованая в соответствии с  масштабами 
издания. На карте океанов, в сравнении с предыдущими изданиями, 
уточнены и исправлены границы водосборных бассейнов, показан рельеф 
дна (специально подготовлен растр с серой отмывкой).  

Атлас “География материков и океанов” для 7 класса.  Атлас условно 
разделен на два раздела: карты мира и карты отдельных материков и океанов.  
В этом атласе учтены и исправлены недостатки однотипных изданий 
предыдущих лет. Тектоническая карта дополнена геохронологической 
шкалой, разделы которой имеют характерные рисунки (например, мезозой – 
динозавры), что делает эры истории Земли не абстракцией для детей, а 
привязывают их к определенному зримому образу. Карты океанов 
представлены в том же масштабе, что и карта мира. Вероятно, впервые 
Северный Ледовитый океан показан в полном объеме (с Гудзоновым 
заливом, что стало возможным благодаря перепроецированию карты-основы 
в ArcInfo) и указана соленость его воды. Карты хозяйства уточнены по новым 
статистическим данным. Разработана новая карта-основа, где Австралия 
показана вместе с Океанией и дан общий обзор их хозяйства. На картах 
материков, для сравнения, показан контур Украины в масштабе карты.  

Перед новым учебным годом увидит свет атлас “География Украины” 
для 8-9 классов, подготовленный по новой школьной программе и в 
соответствии с современными концепциями, научной разработкой 
тематического содержания карт, в особенности экономических карт.  К 
сотрудничеству по созданию этого атласа привлечен научный потенциал 
Института географии НАН Украины и опыт методистов и учителей 
географии. Атлас информативен, интересен по дизайну и полезен не только 
для учащихся, но и для всех, кто интересуется природой и экономикой нашей 
страны.  

С целью популяризации географических и исторических знаний 
администрация ИПТ организовала конкурс наподобие школьной олимпиады: 
в каждый атлас вложен купон с несколькими вопросами по географии или 
истории, и те из школьников, кто даст правильные ответы, принимают 
участие в розыгрыше призов. Первый тур конкурса состоялся в октябре 



прошлого года, второй – в феврале этого года. Опыт проведения конкурса 
свидетельствует о большом интересе, проявленном к этому мероприятию. 
Оргкомитетом рассмотрены сотни писем с ответами, многие из которых 
поражают глубиной знаний и серьезностью отношения к школьным 
предметам.  

Имея цифровые базы данных, используя возможности 
геоинформационных технологий и объединяя их с техническими 
возможностями разнообразных графических и растровых редакторов, мы 
смогли в более короткие сроки (в сравнении с традиционными схемами 
картосоставительных работ) и с более качественным результатом составлять 
и издавать картографические произведения.   

 

УДК 004.9:63 
Парафіло І., Янчук В.П., ПСІ КСУ, м.Миколаїв 
 
Використання геоінформаційних систем в автоматизації 
процесу реструктуризації сільськогосподарських 
підприємств 



 
Соціально-економічним перетворенням на селі, які все активніше 

здійснюються в аграрному комплексі, відводиться визначальне місце у 
широкомасштабній загальногосподарській реформі, яка сьогодні проходить в 
Україні. Від того, якою буде віддача аграрної реформи, залежатиме майбутнє 
не тільки продовольчого сектора економіки, але й соціально-економічного 
розвитку держави в цілому. 

Головним завданням держави є докорінне реформування відносин 
власності у сільському господарстві з метою формування ефективного 
власника – господаря на землі, якому під силу не тільки зупинити спад 
виробництва продовольчих товарів і забезпечити нарощування їх обсягів, але 
й активно впливати на всі подальші соціально-економічні перетворення на 
селі, примножувати добробут всього народу. 

Особливу увагу Уряд приділяє питанню реструктуризації сільсько-
господарського виробництва. За дорученням Прем'єр-міністра України 
створена спеціальна робоча група з опрацювання механізмів реформування 
колективних та міжгосподарських підприємств, організації їх 
післяприватизаційної підтримки та розвитку нових господарських структур 
ринкового типу на селі. 

Одним з важливих питань земельної реформи в Україні є створення 
єдиної уніфікованої системи реєстрації прав власності на землю та інше 
нерухоме майно, що дозволить новим реструктурованим підприємствам 
отримати у власність, зареєструвати й використовувати свою землю у строгій 
відповідності до її призначення та законодавчого статусу. Ця ідея не є новою, 
вона неодноразово знаходила підтримку з боку Уряду України, але поки що 
не могла бути втілена в життя за відсутністю детально розробленої стратегії 
та механізму її реалізації. 

На базі обласного земельно-кадастрового центру при обласному 
управлінні земельних ресурсів були зроблені перші кроки у цьому напрямі. 
Була створена довідкова інформаційна система по сільськогосподарському 
підприємству імені Т.Г.Шевченка Вознесенського району Миколаївської 
області. В даній роботі був створений проектний план розмежування земель 
між новоствореними господарствами. В результаті реорганізації СГВК ім. 
Т.Г.Шевченка утворилося два С(Ф)Г: С(Ф)Г "Земля" і С(Ф)Г "Привілля" та 
два сільськогосподарських виробничих кооперативів: СГВК "Зоря" і СГВК 



ім. Т.Г.Шевченка. 
Ця інформаційна система є першим кроком у створенні єдиної 

автоматизованої земельно-інформаційної системи (АЗІС), яка в майбутньому 
буде використовуватися для забезпечення Рад, органiв державного 
управління, підприємств, установ, організацій і громадян відомостями про 
землю з метою організації її раціонального використання та охорони, 
регулювання земельних відносин, землеустрою, обгрунтування розмірів 
плати за землю. 

Основним призначенням АЗIС буде iнтеграцiя всiх даних про землю та 
вирiшення на їх основi задач, що входять до компетенцiї вiдповiдного 
державного органу – Держкомзему України. 

По своїй структурi АЗIС повинна включати банк земельних даних, а 
саме: 

• автоматизований земельний кадастр; 
• реєстрацiйну систему; 
• пiдсистему монiторингу, охорони та рацiонального використання 

земель; 
• пiдсистему моделювання та прогнозування земельної реформи 

(експертнi системи); 
• пiдсистему вартiсних показникiв землi; пiдсистему обчислення та 

прогнозування розмiрiв податкiв землi; 
• пiдсистему юридичних та нормативно-методичних матерiалiв. 
 
По сутi структура АЗIС вiдображає перелiк тих проблем, якi вирiшує 

Держкомзем. Реєстрацiйна система тут розглядається як складова частина 
автоматизованого кадастру, тому що вся необхiдна для реєстрацiї прав 
власностi iнформацiя входить до кадастру. 

Крiм пiдроздiлiв Держкомзему, потенцiйними користувачами АЗIС 
можуть бути мiсцевi органи влади, зацiкавленi мiнiстерства i вiдомства, 
банки, державнi i приватнi установи, громадяни. 

В перспективi АЗIС буде використовуватись в цiлях комплексного 
управлiння регіонами. 

Багатофункцiональне призначення АЗIС дає змогу одноразового 
накопичення даних i багаторазового їх використання. Поряд з вiдкритiстю 
системи це є важливою ознакою сучасних iнформацiйних систем. 



В наш час графічна форма передачі та збереження інформації поки ще є, 
безперечно, превалюючою. Ця інформація зберігає знання людства та 
безпосередньо сприймається в основному лише людиною. Серед графічної 
інформації, яка зберігається, є велика кількість графічних матеріалів і 
документів, які містять різноманітні кількісні та якісні дані про нашу планету 
та результати життєдіяльності на ній людини. Це мільйони карт, планів, 
креслень різноманітного призначення та змісту, інформація яких 
використовується в різноманітних галузях народного господарства, наукових 
досліджень та захисту країни. Сучасна комп’ютерна техніка здатна в лічені 
хвилини виконати обробку великих масивів інформації, але введення її в 
ЕОМ здійснюється людиною триваліше. Виключити цю невідповідність 
інформаційної технології можливо тільки шляхом передчасного 
перетворення образно-знакової інформації карт в цифрову форму, створення 
постійних оновлюючих відомчих, регіональних, а в перспективі – єдиних 
національних банків даних на машинних носіях. Такі бази даних повинні 
обов’язково враховувати задоволення запитів більшої кількості споживачів. 

В даній ГІС здійснюється комплексна обробка інформації – від її 
накопичення до збереження відновлення та представлення. Основними 
функціями, які реалізує ГІС є: 

• введення та обновлення даних; 
• збереження та маніпулювання даними; 
• аналіз даних; 
• виведення та представлення даних та результатів. 
 
Варто сказати, що функціональні можливості ГІС визначають основні 

напрямки їх практичного використання: 
• створення та ведення банків даних (інформаційно-довідкових); 
• автоматизоване картографування; 
• просторовий аналіз природних, природно-господарчих та соціально-

економічних територіальних систем; 
• моделювання природних, природньо-господарчих та соціально-

економічних процесів; 
• підтримка прийняття рішень у плануванні, проектуванні та 

керуванні. 
В процесі створення геоінформаційної системи була створена електронна 

карта сільськогосподарського підприємства. 



Розвиток методів цифрового картографування привело до появи так 
званих електронних карт (ЕК). Вони являють собою динамічну візуалізацію 
цифрових карт за допомогою відеомоніторів та відповідного програмного 
інтерфейсу.  

Цю ЕК можна розглядати як багато компонентну модель реальності. 
Основні напрямки створення ЕК:  

• графічна комунікація просторових відношень та розподілу ; 
• покращені можливості аналізу, обробки та зображення 

геоінформаційних даних; 
• візуальне відображення цифрових моделей явищ, невидимих для 

людського ока; 
• автоматизація зображення та картографічного аналізу в системах 

управління; 
• дослідження об’єктів, явищ та процесів з урахуванням динаміки їх 

розвитку і можливого використання; 
• отримання експертних рішень у графічному вигляді в режимах 

реального та розподіленого часу.  
 
Візуалізація просторових даних у формі ЕК виконує роль інтерфейсу, 

який забезпечує користувачу динамічну двосторову взаємодію з базою 
просторових даних. 

Окремі шари були об’єднані наступні дані: 
• межі колективної власності СГВК ім. Т.Г.Шевченка; 
• межі Григорівської сілької ради; 
• межі новоутворених сільськогосподарських (фермерських) 

господарств; 
• межі агровиробничих груп грунтів; 
• проектування системи захисних лісонасаджень; 
• формування мережі польових шляхів. 
 
Приналежність об’єкта або частини об’єкта до шару дозволяє 

використовувати і додавати групові властивості об’єктам даного шару. А як 
відомо з теорії обробки даних, саме така обробка є основою підвищення 
продуктивності автоматизованих систем. 

Дані, розміщені в шарі, можуть оброблятися як в інтерактивному, так і в 



автоматичному режимі. За допомогою системи фільтрів або заданих 
параметрів об’єкти, які належать до одного шару, можуть бути одночасно 
масштабовані, переміщені, скопійовані, записані в базі даних. В інших 
випадках можна накласти заборону на редагування об’єктів шару, 
заборонити їх перегляд. 

Багатошарова організація ЕК при наявності зручного механізму 
управління шарами дозволяє об’єднати та зобразити не тільки більшу 
кількість інформації, ніж на звичайній карті, але й суттєво спростити аналіз 
картографічних даних шляхом селекції даних, необхідних для поточного 
розгляду та застосування “прозорості” ЕК. 

Заключним етапом у виконанні цієї роботи було створення тематичних 
карт новоутворюваних сільськогосподарських підприємств на базі вже 
зробленої електронної карти СГВК ім. Т.Г.Шевченка Вознесенського району. 

Тематичне картографування є потужним засобом для аналізу і 
візуалізації даних. Представлення даних у графічному вигляді дає можливість 
побачити їх відображеними на карті. Тенденції, які практично неможливо 
оцінити, переглядаючи дані у вигляді списків чи таблиць, стають 
очевиднішими при відображенні на тематичній карті. 

Вичерпна кадастрова iнформацiя про склад, стан i рух земельних 
ресурсiв, одержана в результатi реалiзацiї iнформацiйних технологiй, дасть 
змогу бiльш ефективного проведення земельні реформи, забезпечити ведення 
державного земельного кадастру та монiторингу земель на сучасному 
технiчному i технологiчному рiвнi. 

Накопичення кадастрової iнформацiї дасть змогу за рахунок її повноти та 
непротирiчностi внести суттєвi змiни в податкову систему, пiдняти її 
стимулюючу роль у розвитку економiки. 

Наявнiсть вiрогiдної, повної i швидкодоступної iнформацiї про земельнi 
ресурси буде сприяти росту надходжень платежiв за землю, функцiонуванню 
цивiлiзованого ринку землi i нерухомостi, захисту прав власностi громадян i 
юридичних осiб на землю, вiдкриттю кредитних та iнвестицiйних лiнiй. 



УДК 004.451 : 528.47 
Донченко М.В., Рябенький В.М., МФ НаУКМА, м.Миколаїв  
 
Гідрографія і АutoCАD 
 
Класична гідрографія пов’язана з великою кількістю графічних побудов з 

максимально можливою точністю, але та точність, яка досягається при 
виконанні вручну, на планшеті не задовольняє на даному етапі ні виконавця, 
ні користувача. Це по-перше. По-друге, час виконання досягає кількох 
тижнів, а то і місяців. В цій ситуації є, як мінімум, два виходи. Перший – 
написати спеціальну програму, другий – використати готовий програмний 
пакет, який задовольняв би за точністю і робив би такі роботи достатньо 
швидко. Було перепробувано цілий ряд програм, але остаточно було вибрано 
АutoCАD, який задовольняє нас практично з усіх питань, а, особливо, з 
точності і відкритості, а саме з можливості доповнити чи покращити 
виконання конкретних задач. Незважаючи на те, що в АutoCАD можна 
побудувати що завгодно, виникають ситуації, коли це робити довго чи 
незручно, особливо у випадках, коли такі задачі повторюються. Наприклад, 
роботи пов'язані з введенням даних в програму, їх відображенням, а також із 
нанесенням стадіометричних сіток зворотних відміток, комбінованої сітки з 
комбінованими відмітками та багато інших. 

Організація введення даних 
Перше завдання, яке постало при виготовленні планшетів – це введення 

даних в систему АutoCАD та відображення їх на карті. Це була карта глибин. 
Головна проблема пов'язана з кількістю точок замірів. Якщо їх небагато – 10-
20, то можна нанести їх за допомогою звичайних інструментів АutoCАD. Але 
якщо їх декілька тисяч, то на дану роботу може бути витрачено кілька днів . 
Крім того, відображення глибин повинно бути точним і нанесено по певних 
гідрографічних координатах. Дана задача була розв’язана за допомогою 
написання програми на АutoLISP. Процес нанесення глибин на карту та їх 
точне позиціювання займає тепер кілька секунд. 

Задачу можна розбити на етапи: 
• зчитування даних із файла; 
• обробка даних; 



• відображення інформації. 
 
Файл даних може представляти собою звичайний текстовий файл, з 

будь-якими символами розподілу між вхідними даними. Частіше всього, 
такий файл готується в одній із СУБД. В нашому випадку дані були 
перераховані та обробленні в Аccess, а потім конвертовані у вхідний файл. 
Даний файл повинен включати в себе інформацію про абсолютні 
гідрографічні координати точок, а також про відповідні для них глибини та 
деяку іншу допоміжну інформацію. 

Програма спочатку виконує деякі підготовчі функції із змінними 
АutoCAD, а вже потім відбувається відкриття файла, ім'я якого вводиться 
користувачем по спеціальному запиту в командному рядку системи. Далі 
слідує ряд перевірок на коректність файлу та його формату. Якщо всі 
необхідні умови виконані то з файлу зчитується перший рядок для того, щоб 
визначитися із вмістом інформації. Якщо визначається помилка, то на екран 
виводиться відповідна інформація та вихід з програми. Далі відбувається 
трансляція зчитаного блоку даних. 

Процес трансляції включає в себе прийняття масиву зчитаних з файлу 
даних. Далі йде розшифровування прийнятих даних та розбиття їх на окремі 
блоки. Розбиття на блоки необхідне, тому що прийняті дані різнорідні, тобто 
мають різні типи. Блоки представляють собою спеціальні структури, які 
вміщують в собі дані одного типу. Кожен блок має своє призначення. Одні – 
вміщують в собі інформацію про координати, інші дані – про списки глибин, 
останні – про текстову інформацію для виводу. В блоках також зберігається 
інша допоміжна інформація про інформаційні параметри даних. Тут мається 
на увазі розмір блоків, окремих даних, а також дані про об'єм пам'яті. Таким 
чином дані визначаються, розподіляються та переводяться далі для 
відображення на карті та їх точного позиціювання. 

Виведення та центрування виконуються за допомогою вбудованих 
засобів AutoCAD. Дані отримуються з транслятора та, поблочно скануючись, 
передаються у функції, які використовуються для виводу інформації. 
Центрування та точне позиціювання також виконуються за допомогою 
вбудованих стандартних функцій системи AutoCAD. Останні функції 
програми виконують очищення зайнятої пам'яті та видалення непотрібних 
даних. Всі дані, які представляють собою відтворену інформацію та цифрові 



дані про карту, в кінці програми приписуються до спеціальних областей 
файлу креслення AutoCAD. Це зроблено для подальшої обробки необхідної 
інформації іншими процедурами та програмами. 

Приклад задачі обробки і нанесення глибин наведено на рис. 1. 
Суть способу полягає в одночасному визначенні двох горизонтальних 

кутів між опорними пунктами, координати яких нам вже відомі. 

Вибираємо полюс полярної системи координат в пункті В та позначимо 
довжину сторони ВР через 2·r, а її дирекційне направлення через TBP 
відповідно до рис. 2. Будемо базуватися на рівняннях переведення полярних 
координат в прямокутні. 

 
     Xp = Xb + 2·r·cos(Tbp), 
     Yp = Yb + 2·r·sin(Tbp). 
 

Проводимо кола, які вміщують кути α та β. Центри наших кругів 
позначимо через О1 та О2 , а радіуси – через R1 та R2. Сторона ВР з'єднує 
точки перетину кіл та має назву радикальна вісь. Вона перпендикулярна до 
лінії О1О2, яка з'єднує центри кіл, та ділиться останньою пополам. Таким 
чином для розв’язання приведених вище рівнянь необхідно знайти довжину 
радикальної осі 2·r та дирекційне направлення цієї осі TBP.  

Рис. 1. Креслення стадіометричної 
сітки зворотних відміток 



Згідно з рис. 1 ми маємо: d1 та d2 – довжина баз; TBА, TBС – дирекційні 
направлення баз; В – кут між направленнями баз ВС та ВА; ϕ – кут між 
направленнями з пункту В на центри кіл; ψ – кут між радикальною віссю та 
радіусом R1; r – півдовжина радикальної осі; К – точка перетину радикальної 
осі з лінією, яка з'єднує центри кіл. 

Спочатку знаходимо довжину радикальної осі 2·r. Для цього 
використаємо рівняння вміщуючих кіл в полярних координатах. При цьому 
потрібно враховувати, що полюс В знаходиться на колі і полярна вісь 
співпадає з напрямком радіуса ВО1 = R1: 

     2·r – 2·R1cos(ψ) = 0; 
     2·r – 2·R2cos(ϕ – ψ) = 0. 
звідки 
     2·r = 2·R1cos(ψ); 
     2·r = 2·R2cos(ϕ – ψ).    (1) 
Враховуючи, що  
     2·R1 = d1·cosec(α); 
     2·R2 = d2·cosec(β); 

Рис. 2. Геометрична схема розрахунку 
стадіометричної сітки 



     ϕ = B + α + β – 180°, 
знаходимо значення кута ψ, для чого прирівнюємо праві частини рівнянь 

(1) та проводимо перетворення: 
 
    2·R1cos(ψ) = 2·R2cos(ϕ – ψ); 
    2·R1cos(ψ) = 2·R2(cos(ϕ)cos(ψ) + sin(ϕ)sin(ψ)); 
    R1/R2 = cos(ϕ) + sin(ϕ)·tg(ψ); 
    tg(ψ) = (R1/R2)·cosec(ϕ) – ctg(ϕ). 
З рис. 1 видно, що 
    TBP = TBA + α · ψ · 90°; 
    TBP = TBC · β + (ϕ – ψ) + 90°. 
 
Тепер всі величини по переходу від полярних координат до прямокутних 

нам відомі. Базуючись на цих рівняннях, ми отримуємо кінцеві розрахункові 
формули: 

 
    tg(TPA) = (YA – YP)/(XA – XP); 
    TPA = TPB – α. 
 
Базуючись на цих розрахунках та на вищенаведених принципах 

побудови сітки для однієї точки, ми можемо будувати повну стадіометричну 
сітку по всій площині. 

Дане завдання може бути умовно поділене на: 
• введення вхідних даних; 
• перетворення та обробка даних; 
• розрахунки; 
• виведення інформації; 
• узгодження даних з картою. 
 
Введення вхідних даних може бути організовано як у формі вводу з 

командного рядка, так і у формі діалогу. Початкові дані представляють собою 
початкові розрахункові дані, системні дані, дані для узгодження з картою, а 
також дані, які представляють собою різні параметри (колір, масштаб та ін.). 

Серед розрахункових даних ми маємо координати першого та другого 
опорних пунктів, початковий кут для відображення сітки та його кінцевий 



пункт, розмір кроку та інші дані. До системних даних відноситься 
автоматичне сканування дійсного стану системи AutoCAD та його 
встановлених параметрів. До цих параметрів відносяться наші теперішні 
одиниці виміру, їх формат, базова точка нашої карти, розмір карти на площі 
креслення AutoCAD та її границі, колір креслення, встановлені текстові 
шрифти та багато інших параметрів, які потрібні для модифікації креслення. 

Для узгодження з картою в користувача запитуються граничні дані. До 
цих даних ми можемо віднести область, в якій ми виконуємо креслення 
нашої сітки, а також лінії обрізки сітки, наприклад для відображення каналу, 
річки і т.д.  

Після введення дані перетворюються до зручного вигляду та до зручного 
типу даних для подальшого використання. Вся введена інформація 
розбивається на окремі блоки. Кожен блок вміщує дані тільки одного типу. 
Потім далі за допомогою індексів виконується ітерація по блоках та 
отримання необхідної інформації, яка вже відноситься до окремого об'єкту та 
представляє повний його опис. Допоміжна інформація групується в списки за 
конкретними діями. Наприклад, виведення дуг, тексту, узгодження по області 
та ін. 

Виведення сітки на екран виконується крок за кроком для кожної з 
розрахованих точок окремо. Всі дані для побудови розраховуються за 
наведеним вище алгоритмом. Вивід відбувається за допомогою стандартних 
команд системи AutoCAD. Текст виводиться за допомогою команди text, лінії 
– за допомогою команди line, кола – за допомогою команди circle, дуги – за 
допомогою команди arc. Спочатку наноситься на карту сітка та заноситься 
інформація про неї в базу даних примітивів AutoCAD. Це зроблено для 
можливості видалення, добавлення та зміни складових стадіометричної сітки, 
пізніше за допомогою інших процедур, команд та функцій системи. Після 
нанесення на карту сітки виконується підпис відповідних градусних дуг біля 
кожної з них. Є можливість також виводу текстової інформації по периметру 
планшета, що є прийнятим стандартом. За бажанням користувача сітка може 
бути нанесена в поточному шарі або ж на будь-якому іншому. Існує 
можливість безпосереднього створення нового шару та одночасного 
нанесення сітки на ньому. Виведення текстової інформації відбувається 
системним поточним шрифтом. Ця інформація отримується при запусканні 
функції. Висота тексту, нахил та його розміщення запитуються у 



користувача. Кольори текстової та графічної інформації вважаються 
однаковими і запитуються на початку запуску функції. Основна проблема 
при виведенні підписів полягала в тому, що опорні пункти можуть лежати як 
завгодно на площі моделі в системі AutoCAD. Тобто, опорні пункти можуть 
знаходитися як в області планшету, так і поза ним. Для виводу була 
використана направляюча лінія, напрямок якої вибирався в залежності від 
розташування опорних пунктів та планшету. На програмному рівні це було 
організовано за допомогою аналізу координат точок відліку, координат ліній 
зрізу та координат базової точки планшету. 

Після виводу інформації відбувається узгодження виведеної сітки з 
планшетом. Перш за все, відбувається зрізання всієї графічної та текстової 
інформації за границями планшету. Далі відбувається видалення всієї 
інформації поза планшетом та видалення цієї зайвої інформації з бази даних 
примітивів AutoCAD. Далі перевіряються умови зрізу по певних напрямках 
та місцях. Якщо потрібно, то проводиться подальший зріз по напрямках, які 
задає користувач. Потім знову перевіряється вся інформація, яка стосується 
графічного зображення. Якщо виникає сповіщення, що щось було змінено на 
планшеті, то з бази даних примітивів AutoCAD повторно видаляється 
надлишкова інформація про видалені об'єкти з системи. 

Варіант планшета з сіткою, як результату дії програми, показано на рис. 
3. 

Кінцева карта повинна включати в себе сітку розділу та масштабну 
лінійку по краях карти. Сітка розділу представляє собою звичайні лінії, які 
представляють собою лінії широти та довготи. Ці лінії наносяться на карту по 
конкретних опорних пунктах. Задача полягала в зчитуванні з бази даних 
координат опорних пунктів та викреслювання сітки в залежності від 
розміщення точок. Ця задача вирішується подібно до першої задачі.  

На першому етапі виконується зчитування системних даних в AutoCAD. 
Ці дані спочатку аналізуються, а потім настроюються ті з них, які не 
відповідають потрібним вимогам. До цих даних відносяться деякі системні 
змінні, які відповідають за колір, базову точку, системні одиниці 
вимірювання, поточний шар, координація кутів в просторі та багато інших. 
Далі виконується блок програми по взаємодії з користувачем. Виконуються 
запити в командному рядку AutoCAD, по введенню початкової інформації 
про креслення та про ім'я та розміщення бази даних з координатами точок, 



відносно яких буде виконуватися креслення сітки на карті. 
На другому етапі виконується зчитування інформації з файлу бази даних 

та трансляція цієї інформації, процес якої майже аналогічний процесу в 
першому завданні. Виключення складаються тільки у використаному типі 
даних, а також розмежуванні всієї інформації та у деяких аспектах 
формування кінцевих структур даних – блоків та списків. Ці кінцеві дані 
передаються у функцію виводу інформації на екран. 

Третій етап полягає у виводі інформації на екран. Перше, що ми 
забезпечуємо – це ітерацію по всіх блоках та списках. Це дає змогу зчитувати 
інформацію тільки по одній конкретній точці. Далі використовуються 
звичайні інструменти системи AutoCAD для виводу нашої сітки. Всі дані 

Рис. 3. Створення сітки розділу та масштабної лінійки 



перед виводом повинні бути проаналізовані для того, щоб знайти відповідні 
пари точок. За бажанням користувача кожна з виведених ліній може бути 
підписана. 

Аналізуючи дані, введені користувачем на початку запитів програми, що 
стосуються зрізу, програма може виконати зріз сітки відносно розмірів карти 
(по границі). Приклад частини сітки без підписів та границі карти приведено 
на рис. 4. 

Масштабна лінійка зображується по краях карти. Вона може мати різний 
розмір, а також різну кількість 
сантиметрів та міліметрів в одному 
сантиметрі. 

Функція, яка представляє собою 
команду AutoCAD спочатку організовує 
запит до користувача про вигляд лінійки, 
її розміщення та інші дані. Ці дані 
вводяться в командному рядку системи 
AutoCAD. Вони мають строковий тип. 
Для використання та підрахунків вони 
переводяться до необхідних типів. Далі 
відбувається аналіз змінних, які 
зберігають інформацію про направлення виводу даних відносно карти, і в 
залежності від напрямку викреслюється лінійка. Причому креслення лінійки 
відбувається тільки згідно з розміром карти та згідно з опорними пунктами, 
за якими була накреслена сітка розділу. 

 
Для прикладу частина масштабної лінійки приведена на рис. 5. 
 
 
При визначенні місця зворотної відмітки за двома кутами, ізолініями 

вимірюваних кутів 
будуть вміщуючі кола, 
як і  називаються 
ізогонами. Планшети 
а б о  к а р т и  з 
нанесеними на них 

Рис. 5. Створення гоніометричної сітки 

Рис. 4  



сімействами ізогон називають гоніометричними сітками. Приклад подібної 
сітки приведено на рис. 6. 

Подібна сітка викреслюється від базового опорного пункту – центру 
сітки. Кола від базового пункту викреслюються з якоїсь початкової дистанції 

до кінцевої з певним кроком. Промені проводяться до кінцевого кола, а далі 
обрізаються. Крім того, вся сітка повинна бути обрізана по границі планшета 
або карти.  

Дане завдання може бути умовно поділене на: 
• введення вхідних даних; 
• перетворення та обробка даних; 

Рис. 6 



• розрахунки; 
• виведення інформації; 
• узгодження даних з картою. 
 
Процес креслення гоніометричної сітки майже аналогічний процесу 

креслення стадіометричної сітки. Спочатку виконуються запити у 
користувача по вводу початкових даних. На першому етапі виконується 
також сканування системних змінних середовища системи AutoCAD. Ці 
змінні використовуються для настройки нашої програми на необхідний 
режим роботи, а також зміни значень системних змінних на необхідні для нас 
значення. Тим самим ми настроюємо системне середовище AutoCAD. До цих 
змінних відносяться змінні контролю базової точки, системних одиниць 
виміру, границі креслення, тип текстового шрифту, тип ліній, колір 
графічних об'єктів та інші. До вхідних даних, які вводить користувач, 
відносяться: початковий радіус, кінцевий радіус, крок радіуса, колір 
креслення радіусів, початкова дуга, кінцева дуга, градусний крок, колір 
градусних ліній та деякі дані про текстову інформацію. Далі виконується 
обробка введених даних. Спочатку дані приводяться до потрібних форматів: 
текстових і цифрових. Потім проводиться аналіз отриманої інформації, 
виконується її визначення та розподілення на блоки та списки. Принципи 
групування подвійні. З однієї сторони, групування відбувається по об'єктах. 
Тобто, в конкретні блоки та списки входять тільки ті параметри, які 
відносяться до нашого об'єкту (його властивості, методи, вхідні дані та ключі 
обробки). З другої сторони, групування відбувається за властивостями. 
Тобто, в кожному із блоків та списків вміщена та інформація, яка стосується 
однієї з властивостей, яка відповідає всім об'єктам, з якими ми будемо 
працювати. Після початкової обробки вхідної інформації, блоки та списки 
передаються на підпрограми обробки цих даних та підготовки бази даних 
AutoCAD. В системну базу даних вводиться інформація по об'єктах та 
проводиться їх ініціалізація “полів опису” для наших об'єктів. 

На третьому етапі виконуються початкові розрахунки введених даних. 
До цих розрахунків відносяться розрахунки системних параметрів, розмірів 
об'єктів, циклів та кроків ітерації та інші. До важливих розрахунків 
відносяться також розрахунки координат розміщення об'єктів та точок 
вставки та узгодження з планшетом. Після виконання всіх необхідних 



розрахунків виконується вивід інформації на екран. Спочатку викреслюються 
кола відносно заданого базового пункту з певним кроком та необхідного 
кольору, які користувач задає на початку виконання програми. Далі 
виконується креслення лінійної сітки. Для початку дана сітка викреслюється 
по всьому градусному колу та з довжиною на 1,5 розміру, далі за 
максимальне значення дистанції до дальньої границі планшету. Потім 
виконується початковий зріз по кінцевому (граничному) колу. Після цього 
необхідно підігнати нашу сітку до границь планшету. Для цього фіксуються 
граничні лінії планшету та проводяться розрахунки по граничному зрізу ліній 
сітки та виведених кіл. На даному етапі знаходяться граничні точки зрізу 
примітивів нашої сітки, які знаходяться на граничних лініях планшету. По 
цих граничних точках відбувається розрив виведених примітивів. Далі ми 
можемо видалити всі куски наших примітивів, які лежать поза нашим 
планшетом. Для цього ми їх виділяємо за допомогою SQL запиту та 
видаляємо їх з бази даних примітивів AutoCAD. 

Останнє, що виконує програма – це виведення підписів (на рис. 6 не 
показані). Необхідно підписати кожне з виведених кіл в залежності від 
дистанції від базової точки. Це виконується визначенням радіуса для кожного 
з кіл, а також направляючої лінії, по якій відбувається креслення за певним 
напрямком. Підпис дуг відбувається в залежності від сектору, який займає 
планшет. Фіксується початкова градусна лінія, потім кінцева, визначається 
градусний крок та дистанція по виводу текстової інформації. Далі 
виконується вивід. Слід зауважити, що всі розподілення даних на блоки та 
списки, принципи групування, обробки, зберігання та передача даних для 
подальшої обробки виконуються згідно з вищеописаними методиками при 
кресленні стадіометричної сітки. Аналогічно виконуються розрахунки по 
виводу текстової інформації. Зберігання, видалення та модифікація 
інформації в базі даних примітивів AutoCAD відбувається також аналогічно 
вищеописаним принципам. 

Використання описаних програм дозволяє суттєво спростити виконання 
перерахованих вище робіт, а, головне в сотні разів скоротити час їх 
виконання при більш, ніж достатній точності побудови. 


