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ВСТУП
Методичні

вказівки

розроблені

в

межах

навчальної

дисципліни

«Фотограмметрія та дистанційне зондування», що викладається на 3-му курсі
для студентів спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій», що знайомить
студентів з методами фотограмметричних вимірювань для планування розвитку
територій, під час проектування, будівництва та експлуатації інженерних
споруд; можливостями використання даних ДЗЗ у землевпорядкуванні,
земельному кадастрі, дорожній справі, гідротехніці, благоустрої міських і
сільських населених пунктів, освоєнні шельфу.
Основна мета методичних вказівок полягає у формуванні у студентівземлевпорядників основних навичок роботи з аеро- та космічними знімками, їх
підготовці для конкретних досліджень у сучасному програмному забезпеченні
(MultiSpeс, Erdas Imagine, QGIS).
Особлива увага приділяється формуванню у студентів здатності до аналізу,
визначенню причинно-наслідкових зв’язків і вихованню інтересу до дослідної
діяльності.
Вивчення фотограмметрії та дистанційного зондування базується на
попередніх знаннях з вищої математики, геодезії, обчислювальної техніки і
програмування.
У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен
знати:
– теоретичні положення, будову сучасних фотограмметричних приладів,
– шляхи надходження даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ);
– технологію цифрової обробки та зберігання даних ДЗЗ;
– методи дешифрування аерокосмічних знімків;
– класифікацію методів ДЗЗ;
– тенденції розвитку фотограмметрії та дистанційного зондування Землі;
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уміти:
– виконувати аналіз аерокосмічних знімків;
– виконувати орієнтування аерознімків;
– вимірювати знімки на фотограмметричних приладах;
– використовувати набуті практичні навички з обробки комп’ютерних
цифрових даних супутникових датчиків та інтерпретації зображень земної
поверхні за даними дистанційного зондування;
– здійснювати

обробку

цифрових

аерокосмічних

зображень

у

середовищах спеціальних пакетів програм і тематичних ГІС;
– створювати та оформляти топографічні плани місцевості.
Програмою навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне
зондування» передбачено виконання чотирнадцяти лабораторних робіт. Дані
методичні вказівки вміщують організаційні та методичні пояснення щодо
виконання лабораторних робіт студентами.
Отримані під час виконання даних лабораторних робіт навички
знадобляться

студентам-землевпорядникам

для

проведення

наукових,

курсових, дипломних досліджень.
Розподіл балів за видами занять:
5 семестр (залік):
лекції –10; лабораторні роботи – 18; практичні роботи – 20; реферат або
презентація – 9; опитування – 9; письмовий контроль за змістовими модулями –
34.
6 семестр (іспит):
лекції –10; лабораторні роботи – 14; практичні роботи – 20; реферат або
презентація – 2; опитування – 2; письмовий контроль за змістовими модулями –
32.
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1
Тема. Ознайомлення з будовою та призначенням стереоскопа
Мета

роботи:

закріпити

теоретичні

знання

з

теми

лекції

«Спостереження і вимірювання знімків і моделі об’єкта»; вивчити будову і
принцип роботи стереоскопа, провести спостереження аерознімків і отримати
штучний стереоефект.
Завдання.

Спостерігаючи

за

двома

аерознімками,

за

допомогою

дзеркального стереоскопа СПД-300, залежно від їх взаємного розташування,
отримати прямий, обернений стереоефект.
Короткі теоретичні відомості
У фотограметрії для дослідження різних динамічних процесів, для
визначення координат великої кількості точок, для дослідження недоступних
об’єктів, для складання топографічних карт і планів використовують знімки,
одержані спеціальними фотоапаратами, установленими на літаках, космічних
носіях і безпосередньо на землі. Обов’язковою складовою технології створення
топографічних

планів

стереотопографічним

методом

є

дешифрування

фотографічного зображення, в процесі якого на фотопланах або на окремих
аерофотознімках розпізнають та креслять умовними знаками предмети й
контури місцевості. Камеральне дешифрування виконують за допомогою
стереоприладів.
Порядок виконання роботи
1. Ознайомитися з будовою стереоскопа СПД-300.
Стереоскоп польовий дешифрувальника СПД-300 (далі – стереоскоп)
призначений для дешифрування в польових умовах помірного та холодного
клімату аерознімків форматом не більше 300х300 мм.
Стереоскоп складається з двох пар великих (1) і малих (2) дзеркал , які
нахилені під кутом 49 градусів до площини знімків і призначені для приве6

дення інструментального базису до очного, а також двох 1,6-кратних луп (3).
Лупи вклеєні в окулярну плату (4) з постійним очним базисом 64 мм, а
дзеркала – в оправу.

Рис. 1.1 – Стереоскоп у робочому положенні
Для доступу до зони, що розглядається, стереоскоп піднятий над
площиною знімків на чотирьох ніжках (5) оправ великих дзеркал. Чотирикратне
збільшення стереоскопа досягається із встановленням у гніздо (6) окулярної
плати бінокулярної телескопічної насадки (7) із 25-кратним збільшенням.
2. Стереоскоп установлюють ніжками на аерознімки.
3. Для отримання штучного стереоефекту необхідно розділити зір, тобто,
щоб кожне око бачило зображення тільки одного аерознімка стереопари.
Залежно від розташування аерознімків можна отримати прямий,
обернений і нульовий стереоефект. Уразі прямого стереоефекту ліве око
спостерігає лівий, праве око – правий аерознімок пари (перекриття один до
одного). Форма стереоскопічної моделі відповідає формі об’єкта в натурі.
Вершини сприймаються вершинами, низини – низинами.
Уразі оберненого стереоефекту ліве око розглядає правий, а праве око –
лівий аерознімок ( їх перекриття розташовані в різні боки). Форма стерео7

моделі обернена формі об’єкта в натурі. Низина буде сприйматися як височина,
височина – як низина.
Якщо знімки повернути на 90 градусів у різні боки, то виникає нульовий
стереоефект, за якого зображення двох знімків сприйматимуться плоскими.
Зазвичай під час стереотопографічного знімання використовують прямий
стереоефект.

а)

б)

в)
Рис. 1.2 – Розташування знімків для отримання стереофекту:
а – прямого, б – оберненого, в – нульового
4. Спостерігаючи контур одного зі знімків, суміщаємо з ним індентичний
контур другого, пересуваючи й обертаючи його. Аналогічно роблять з першим
знімком. Досягти належного стереоефекту без помітного напруження очей,
повторюючи цю операцію два–три рази.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 1 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів.
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
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3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Схеми розташування знімків.
5. Висновки до роботи.
Контрольні питання
1. У чому полягає різниця між бінокулярним і стереоскопічним зором?
2. Назвіть основні методи спостереження стереомоделі.
3. Яке призначення має стереоскоп?
4. Які умови повинні виконуватися для штучного стереоефекту?
5. За якого розташування знімків можна отримати прямий, обернений і
нульовий стереоефекти?
Література: [2, с. 256–269; 3, с. 138–141].
Лабораторна робота № 2
Тема. Визначення середнього та окремого
масштабів аерофотознімків
Мета роботи: закріпити теоретичні знання з теми лекції «Теорія
поодинокого знімка»; навчити визначати окремий і середній масштаб знімка,
будувати клиновий масштаб для середнього значення масштабу знімка та
визначити відстані декількох ліній на місцевості за вимиряними відрізками на
аерознімку.
Завдання. Визначити масштаби в чотирьох зонах аерознімка та середній
масштаб знімка і побудувати клиновий масштаб.
Вихідні дані й матеріали
1. Контактний аерознімок.
2. Топографічна карта масштабом 1:25000.
Короткі теоретичні відомості
Масштаб у даній частині аерознімка називається окремим масштабом.
Середнє значення з усіх значень знаменників масштабу аерознімка називається
знаменником середнього масштабу. Зазвичай головний і окремі масштаби
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аерознімка мають значення, незручні для використання поперечного масштабу,
тому для вимірювань за аерознімком користуються клиновим масштабом.
Клиновий масштаб використовують для встановлення залежності між
лінійними елементами на знімку і карті.
Порядок виконання роботи
На рівнинній місцевості середній масштаб аерознімка може бути
визначений за допомогою окремих масштабів. Для цього необхідно виконати
такі дії.
1. Наколоти в кожному кутку аерознімка (не ближче 1 см від краю) по три
чіткі контурні точки (точки А, а, а1; В, b, b1; D, d, d1; Е, е, е1; (рис. 2.1).
Величина відрізків Аа, Аа1, Вb, Вb1 та інших має бути 2–3 см, а кут між
відрізками в точках А, В , С, D  900.
2. Виміряти на аерознімку і на карті (до 0,1 мм) відрізки Аа, Аа 1, Вb, Вb1,
Dd, Dd1, Ее, Ее1, занести результати вимірювань до таблиці, відповідно до граф
2 і 3 журналу (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 – Результати вимірювань та обчислень масштабів аерознімка
Відрізки

l знімка,
мм

lкарти,
мм

Знаменник
окремого масштабу
m зони

mi

Аа

m сер.

Аа1
Вb
Вb1
Dd
Dd1
Ее
Ее1
АD
ВЕ
3.

Визначити знаменник масштабів аерознімка за відрізками Аа, Аа1,

Вb, Bb1, Dd, Dd1, Ee, Ee1 за формулою:
mi =

l карти
l знімка
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М,

(2.1)

де М – знаменник масштабу карти.
Результати обчислень записати до таблиці 1.1 (графа 4).
4. Обчислити середні масштаби в кожній зоні за формулою:
mзони =

m1  m 2
2

(2.2)

i записати до табл. 1.1 ( графа 5).
5. Обчислити середнє із знаменників окремих масштабів (графа 6).
6. Середній масштаб аерознімка рівнинної місцевості може бути
отримано і за допомогою двох приблизно взаємно перпендикулярних відрізків,
які проходять поблизу головної точки о аерознімка, але не далі, ніж за 2 см від
неї; для цього треба виміряти відстані між точками А і D, В і Е на карті, відстані
між точками а і d, b і е на аерознімку (графа 2 і 3), обчислити значення
масштабу за цими відрізками, використовуючи формулу 1.1 (графа 4).
Порівняти отриману величину із середнім значенням масштабів із таблиці 1.1
(графа 6). Зробити висновок.
Клиновий масштаб зазвичай будують на міліметрівці. Побудова
клинового масштабу проводиться для великого, малого та середнього
масштабів і близького за значенням стандартного (рис.2.1).
1:14500
1:15000
1:15500

?
0

500

1000

1500

2000

Рис. 2.1 – Побудова клинового масштабу
11

b
2500

За горизонтальною лінією відкласти максимальну довжину лінії, яка буде
використана для вимірювань у межах робочої площини знімка.
Наприклад, маємо аерознімки, у яких знаменники масштабів змінюються
в межах від 14000 до 15000. Необхідно відкласти на прямій лінії відрізок ab =
10 см. На місцевості йому відповідає 2500 м у масштабі 1 : 25000. Поділити
відрізок на 100 частин, тоді 1 частина (1 мм) відповідатиме 25 м на місцевості, а
кожні 10 частин (1 см) – 250 м.
Для подальшої побудови зручно зміни знаменника масштабу аерознімка
враховувати через інтервали, не менші за величину М : 50, де М – знаменник
масштабу плану, що складається.
У нашому випадку М : 50 = 25000 : 50 = 500 одиниць. Слід виконати
побудову для трьох основних масштабів

1
1
1
.
,
,
14000 14500 15000

З точки b побудувати перпендикуляр і відкласти на ньому довжину
2500 м у трьох основних масштабах аерознімка. Для цього послідовно поділити
2500 м на 14000, 14500 і 15000, а отримані величини (17,86 см; 17,24 см;
16,67 см) відкласти від точки b уздовж перпендикуляра. Визначені три точки
з’єднати з точкою а. Біля нахилених ліній підписати значення масштабів. Через
точки поділу горизонтального відрізка ab побудувати вертикальні лінії, як
показано на рисунку 2.1.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 2 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів.
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Таблиця та розрахунки.
5. Клиновий масштаб на міліметровому аркуші.
6. Висновки до роботи.
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Контрольні запитання
1. У якій точці знімка масштаб дорівнює головному?
2. Як визначити масштаби в точках о, с, n за вертикаллю?
3. Як визначити масштаби в точках о, с, n за горизонталлю?
4. Як визначити масштаб у будь-якій точці на знімку?
Література: [2, с. 124–134].
Лабораторна робота № 3
Тема. Перенесення об’єктів зі знімка на карту
Мета роботи: закріпити теоретичні знання з теми «Спостереження і
вимірювання знімків і моделі об’єкта»; виробити у студентів практичні навички
перенесення з аерознімків на топографічну карту окремих точок.
Завдання. Перенести з аерознімків на топографічну карту масштабу
1:25000 по 2–3 точки способами лінійної засічки і полярних координат.
Вихідні дані й матеріали
1. Контактні аерознімки.
2. Топографічна карта масштабом 1:25000.
Короткі теоретичні відомості
Спосіб лінійних засічок використовують, якщо на аерознімках зображена
переважно рівнинна і багата контурами місцевість.
Порядок виконання роботи
Для виконання завдання використати аерознімок і топографічну карту,
які використовувалися для виконання попередньої роботи, що передбачає
необхідність повторного визначення середнього масштабу і побудови нового
клинового масштабу.
Спосіб лінійних засічок
1. Поблизу точки 1, яку переносять на карту, необхідно вибрати три чіткі
контурні точки а, b, с (рис 3.1 а), зображення яких А, В, С є також на карті
(рис. 3.1 б). Виміряти на аерознімку відстані а-1, b-1, с-1. Використовуючи
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клиновий масштаб, виміряні відстані необхідно перетворити на масштаб карти і
за допомогою циркуля перенести точку, що визначається, на карту засічками
А-1, В-1, С-1 від точок А, В, С.

Рис. 3.1 – Вибрані контурні точки на аерофотознімку (а) та карті (б) для
способу лінійних засічок
Якщо під час побудови засічки виникає трикутник похибок, то за
визначальну точку беруть центр трикутника. Сторони трикутника похибок не
повинні перевищувати 1 мм, у протилежному випадку необхідно повторити
визначення точки 1.
Спосіб полярних координат
Перенесення точок способом полярних координат слід розпочати з
перенесення на карту головної точки о аерознімка. Це можна здійснити
оберненою засічкою в такій послідовності.
1.

На знімку наколоти головну точку о і чотири характерні точки а, b,

c, d, відповідні точкам А,В,С,D на карті (рис. 3.2 а).
2.

Виготовити восківку напрямків (рис.3.2 б), для чого переколоти на

неї всі точки. Провести з точки о центральні напрямки через контурні точки а,
b, c, d, підписати їх, як показано на рис. 3.2 б.
3.

Перенести кальку на карту і послідовно всі напрямки точно

сумістити з відповідними точками карти (рис 3.2 в).
4.

Наколюванням голки перенести головну точку з кальки на
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топографічну карту і позначити номером аерознімка.
Перенесення з аерознімка на карту інших точок місцевості способом
полярних координат виконують так.
Усі точки, які необхідно перенести на карту, наколюють на аерознімку і
на його оберненому боці, обводять кружками та нумерують.
Кальку, за допомогою якої переносилася на карту головна точка
аерознімка, поповнюють центральними напрямками на всі точки, які необхідно
перенести на карту з аерознімка (наприклад, 1 і 2).
Сумістивши зображену на кальці головну точку о з її положенням на
карті, орієнтувати кальку описаним вище способом за точками А,В,С,D карти,
перенести з кальки на карту напрямки на визначені точки 1, 2 (рис 3.2 в).

Рис. 3.2 – Застосування способу полярних координат
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Вимірявши на аерознімку відстані від головної точки до точок 1, 2, які
потрібно визначити, за допомогою клинового масштабу перевести у масштаб
карти.
Наведені до масштабу відстані відкладають вимірювачем за відповідними
напрямками на карті та отримують планове положення точок, які потрібно
визначити.
Якщо висоти точок 1 і 2 значно відрізняються від висоти головної точки
аерознімка, то положення цих точок необхідно виправити за вплив рельєфу.
Поправку обчислити за формулою:
 h = rh/H,

(3.1)

де r – відстань від головної точки до визначуваної; h – перевищення
визначуваної точки над головною точкою; H – висота фотографування.
H = Hсер. + (ZА+ZВ+ZС+ZД)/H – ZО,

(3.2)

де Hсер. = f · mсер.; ZА, ZВ, ZС, ZД, ZО – висотні позначки точок А, В, С, Д, O,
визначені за топографічною картою.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 3 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів.
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Калька з нанесеними точками.
5. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. У якій точці знімка масштаб дорівнює головному?
2. Як визначити масштаби в точках о, с, n за вертикаллю?
3. Як визначити масштаби в точках о, с, n. за горизонталлю?
4. Як визначити масштаб у будь-якій точці на знімку?
5. Як визначити довжину лінії з використанням клинового масштабу?
Література: [1, с. 34–36; 2, с. 134–135].
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Лабораторна робота № 4
Тема. Вимірювання знімків на стереокомпараторі
Мета

роботи:

закріпити

теоретичні

знання

з

теми

лекції

«Спостереження і вимірювання знімків і моделі об’єкта»; вивчити будову
стереокомпаратора 1818 і провести аналітичну обробку аерознімків на
стереокомпаторі.
Завдання. За стереоскопічною парою аерофотознімків за допомогою
стереокомпатора 1818 визначити фотограмметричні координати 3 точок.
Вихідні дані.
1. Елементи внутрішнього орієнтування знімків: Х0 = О, Z0 = 0, f =
194,76 мм.
2. Елементи зовнішнього орієнтування знімків: базис знімання b =
61,64 м, зміщення об’єктива  = 0,00 мм.
Короткі теоретичні відомості
Стереокомпаратор

1818

(рис.

4.1)

є

високоточним

стереофотограмметричним приладом, який призначається для вимірювання
координат

і

паралаксів

точок

на

аерознімках

і

знімках

наземного

стереознімання. У фотограмметрії паралакси бувають поздовжні та поперечні.
Поздовжній паралакс – різниця абсцис одноімених точок фотознімків
місцевості, які складають стереопару. Поперечний паралакс – відповідно
різниця ординат.
Порядок виконання роботи
1. Ознайомлення з будовою стереокомпаратора.
Спостереження знімків ведеться за допомогою бінокулярної системи, в
окулярах якої знаходяться вимірювальні марки. Марка у вигляді точки
використовується

для

вимірювання

аерознімків.

Для

вимірювання

фототеодолітніх знімків використовують вістря верхньої марки, що забезпечує
більш високу точність вимірювання поздовжніх паралаксів.
2. Вимірювання знімків на стереокомпараторі.
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Цей процес передбачає:
– установлення і орієнтування знімків на приладі;
– установлення на шкалах приладу початкових відліків;
– стереоскопічне спостереження точок і визначення їх координат х, z і
поздовжніх паралаксів p.
Установлення та орієнтування знімків
Установлюють знімки стереопари у відповідні касети і орієнтують їх
уздовж осей приладу так, щоб координатні осі х і z обох знімків були
паралельні відповідним осям приладу. Це можна зробити наведенням
вимірювальної марки на координатну мітку осі х лівого знімка. Далі штурвалом
Х марку переміщують на протилежну координатну мітку знімка. Якщо
вимірювальна марка не суміщається з протилежною координатною міткою
знімка,

то

половину

цього

суміщення

виправляють

поворотом

знімкоутримувача в його площині, а другу половину – штурвалом Z.
Операцію повторюють до повного суміщення вимірюваної марки з обома
координатними мітками осі х знімка. Аналогічно орієнтують правий знімок
стереопари. При цьому знімкоутримувач обертають

ґвинтом для повороту

знімкоутримувачів, а для суміщення марки вздовж осі z – штурвалом Z або
кільцем поперечних паралаксів.
Установлення на шкалах початкових відліків
Для встановлення початкового відліку на шкалі Z ліву вимірювальну
марку штурвалами Х і Z суміщають із центром лівої або правої координатної
мітки лівого знімка. Тримаючи рукою штурвал Z, відкріплюють стопорний
ґвинт, повертаючи кільце, установлюють на шкалі Z початковий відлік
100,00 мм, ґвинти затискають. На шкалі поздовжніх паралаксів установлюють
відлік 0.
Для встановлення початкового відліку на шкалі Х обидві вимірювальні
марки бінокулярного мікроскопа суміщають з нижніми або верхніми
координатними мітками осі z знімків. Спочатку суміщують праву марку,
повертаючи штурвал Х і Z, а потім – ліву за допомогою ґвинта для переміщення
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лівої каретки вздовж осі Х приладу і штурвала Z. Після цього, якщо буде
спостерігатиметься деяке зміщення правої марки вздовж осі z знімка, то його
усувають кільцем поперечних паралаксів. Стопорним ґвинтом закріплюють
штурвал Х і кільцем установлюють на шкалі Х початковий відлік 100,00 мм.
Відкріпивши стопорний ґвинт штурвала Х і записавши початкові відліки до
журналу, починають до вимірювання знімків.
Стереоскопічне спостереження і вимірювання знімків
Штурвалами Х і Z марку лівого мікроскопа суміщають із зображенням
точки на лівому знімку стереопари. Обертанням штурвала поздовжніх
паралаксів переміщують правий знімок відносно лівого до злиття їх ідентичних
контурів

і

отримання

стереоефекту.

Якщо

під

час

цього

буде

спостерігатиметься поперечний паралакс, то його уникають обертанням кільця
з накаткою. Отримавши чіткий стереоефект, штурвалом поздовжніх паралаксів
вимірювальну марку стереоскопічно суміщають з точкою моделі, відліки
записують до журналу.
Обчислення фотограмметричних координат точок
Як приклад наведемо в журналі результати виміювань знімків і
обчислення фотограмметричних координат для трьох точок місцевості.
Таблиця 4.1 – Журнал обробки стереоскопічної пари знімків
Номери точок

Позначення і
формули

1

2

3

1

2

3

4

p’

29.530

28.534

21.160

p’’

29.540

28.538

21.164

p

29.535

28.536

21.162

x’

105.21

111.30

74.95

z’

89.42

90.70

95.16

x1=x’-xн

5.21

11.30

-25.05

z1=z’-zн+Δz

-10.58

-9.30

-4.84
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Продовження таблиці 4.1
1
2

3

4

k=b/p

2.0868

2.1599

2.9125

yф=k f

406.43

420.66

567.24

xф=k x1

10.87

24.40

-72.95

zф=k z1

-22.08

-20.08

-14.09

Зміст звіту
Лабораторну роботу № 4 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів.
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Журнал обробки стереоскопічної пари знімків.
5. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. Для чого призначені стереокомпаратори?
2. За

допомогою

чого

проводять

спостереження

знімків

на

сереокомпараторі?
3. Які процеси вимірювання знімків на стереокомпараторі потрібно
виконати?
4. За якими формулами виконують обчислення фотограмметричних
координат точок?
Література: [1, с. 45–52; 2, с. 270–276].
Лабораторна робота № 5
Тема. Ознайомлення з процесом трансформування знімків
Мета

роботи:

закріпити

теоретичні

знання

з

теми

лекції

«Комбінована аерофототопографічне знімання» та методику виконання
трансформування

знімків;

ознайомити
20

студентів

з

будовою

фототрансформатора

ФТМ,

ознайомити

з

порядком

виконання

фотомеханічного трансформування аерознімків і відповісти на контрольні
питання.
Завдання. Вивчити конструкцію і будову фототрансформатора ФТМ, а
також техніку трансформування.
Короткі теоретичні відомості
Аерознімки, отримані в результаті аерознімання, мають масштаб, який не
дорівнює масштабному ряду, у якому складають топографічні карти, а також
спотворення точок і контурів, зумовлені різними чинниками. Для того, щоб
використати аерознімки для створення карт і планів, необхідно їх привести до
масштабу карти, що створюється, і усунути за можливості наявні спотворення.
Цю задачу розв’язує трансформування фотознімків.
Найбільшого

поширення

набуло

фотомеханічне

трансформування,

засноване на використанні приладів – фототрансформаторів. Отримані
унаслідок трансформування фотознімки монтують на основу в межах рамки
трапеції топографічної карти та отримують фотоплан, на підставі якого
створюється карта. Малий фототрансформатор ФТМ призначений для
трансформування планових аерознімків. Висота приладу – 2,5 м, площа –
1х1,1 м, розмір касети – 30х30 см, екрана – 60х60 см, коефіцієнт
трансформування Кt0 – від 0,7 до 2,5.
Основою приладу є металевий стіл, з яким жорстко скріплена
вертикальна станина. Верхня частина столу являє собою раму з екраном, який
може бути нахилений у поздовжньому навколо навкруги осі обертання Х і в
поперечному – навколо осі У на кути до 14 градусів.
Нахил екрана здійснюється за допомогою штурвалів, у горизонтальне
положення екран приводиться за круглим рівнем.
Фототрансформатор ФТМ має об’єктив «Промінь» з фокусною відстанню
близько

180

мм.

Під

об’єктивом

закріплені

червоний

і

оранжевий

світлофільтри. Касета трансформатора являє собою рамку зі склом, на яке
кладуть негатив, і зверху він притискається склом за допомогою важеля,
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установленого на «Зачинено».
Рефлектор має еліпсоїдальну форму; в одному з його фокусів установлена
електролампа,

промені

якої

після відбиття

внутрішньою дзеркальною

поверхнею перетинаються в другому фокусі, який збігається із задньою
вузловою точкою об’єктива трансформатора.
Зміна масштабу зображення на екрані здійснюється за допомогою
ножного диска.
Порядок виконання роботи
Трансформування виконується в такій послідовності:
– неґатив кладуть у касету приладу емульсією вниз;
– на екран кладуть опорний планшет, під час трансфомування змінюється
масштаб зображення на екрані , для чого екран нахиляється навколо осей Х і У,
а неґатив суміщається вздовж напрямків осі Х і У (рис 5.2, поз. 1);

Рис. 5.2 – Схема виконання процесу трансформування
– суміщення точок з відповідними трансформаційними точками на
опорному планшеті досягається в точках А і В унаслідок зміни масштабу
зображення відповідно до заданого масштабу трансформування обертанням
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ножного диска ( рис 5.2, поз. 2);
– нахилом екрана за допомогою штурвалів досягається суміщення всіх
чотирьох точок або таке положення, за якого cd ║ CD ( рис 5.2, поз. 3 і 4 ); у
останьому випадку касету з неґативом слід змістити вздовж осей Х і У (рис. 5.2,
поз. 5 і 6);
– після

того,

як

суміщення

досягнуто,

об’єктив

закривають

світлофільтром, знімають з екрана опорний планшетик разом з картонною
основою і кладуть на його місце аркуш світлочутливого паперу. Зображення,
що проектується, експонується протягом необхідного часу.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 5 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів.
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Схема виконання трансформування.
5. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. Надайте визначення трасформування знімків.
2. Які геометричні та оптичні умови необхідно виконати в процесі
трансформування?
3. У якому випадку виконують трансформування за зонами?
4. Від

яких

чинників

залежить

трансформування?
5. Надайте визначення фотоплану.
Література: [1, с. 54–67; 2, с. 148–162].
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точність

фотомеханічного

Лабораторна робота № 6
Тема. Дешифрування аерофотознімків
Мета роботи: закріпити теоретичні знання з теми лекції «Комбіноване
аерофототопографічне

ззнімання»

та

методику

дешифрування

знімків;

ознайомити студентів з будовою фототрансформатора ФТМ, ознайомити
студентів

з

дешифрувальними

ознаками

об’єктів

місцевості

за

аерофотознімками.
Завдання.

Ознайомитися

з

дешифрувальними

ознаками

об’єктів

місцевості за аерознімками, скласти для одного з аерознімків відомість
основних і посередніх дешифрувальних ознак.
Короткі теоретичні відомості
Дешифрування полягає в розпізнаванні на фотозображенні об’єктів
місцевості, що підлягають нанесенню на план (карту), виявленні їх меж,
якісних і кількісних характеристик, а також кресленні отриманих результатів
умовними знаками. При дешифруванні на фотозображенні об’єктів місцевості
використовують сукупність так званих прямих і побічних дешифрувальних
ознак, що дозволяють виявляти зміст цих об’єктів.
Прямі дешифрувальні ознаки: тон, структура зображення об’єкта, його
форма, розміри, тінь.
Тон. У світліших тонах зображаються сухі дороги, у сірих тонах
зображуються орані землі, у темніших – лісні масиви, озера, річки, заливні
луки. Тон зображення часто доповнюється структурою або рисунком
зображення. Для масиву присадибних ділянок притаманна мозаїчна структура.
Лісні угіддя мають зернисту структуру зображення. Для городів та ріллі
притаманний лінійчатий рисунок. Форма. Для багатьох об’єктів, особливо
штучних споруд, характерна правильна геометрична форма. Об’єкти місцевості
природного походження мають криволінійну форму. Розміри об’єктів
залежать від масштабу фотозображення.
Побічні ознаки. Взаємне розташування об’єктів місцевості – явище, яке
підпорядковується певним закономірностям, що відбивають взаємозв’єязок
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явищ і предметів.
Порядок виконання роботи
1. Отримати аерофотознімок.
2. Використовуючи дешифрувальні ознаки, альбом дешифрування,
виконати візуальне дешифрування аерофотознімка.
Результати занести до таблиці характеристик дешифрувальних ознак,
приклад якої наведено у таблиці 6.2.
Таблиця 6.2 – Таблиця характеристик дешифрувальних ознак аерознімка
№ 12
Прямі дешифрувальні ознаки
№
пор.

Найменування
об’єкта

Тон

Структура

Форма

Розмір

1

Рілля

Сірий

Лінійчата Прямокутна 15 см2

2

Сінокіс

Сірий

Плямиста

Округла

18 см2

Побічні
ознаки

Сліди
збирання вро
жаю
Скирди сіна

Ступінь
надійності
камерального
дешифрування, %
90–100

85–95

Зміст звіту
Лабораторну роботу № 6 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів.
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Таблиця дешифрування знімка.
5. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. Надати визначення дешифрування.
2. Назвіть прямі дешифрувальні ознаки.
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3. Коли використовують посередні ознаки дешифрування?
4. Наведіть відомості про еталонне дешифрування.
5. Які матеріали слід використовувати під час польового дешифрування?
Література: [1, с. 68–76; 2, с. 210–229].
Лабораторна робота № 7
Тема. Ознайомлення з будовою та принципом роботи стереографа
Мета роботи: закріпити теоретичні знання з теми лекції «Комбіноване
аерофототопографічне знімання»; вивчити будову стереографа, техніку роботи
на цьому приладі.
Завдання. Ознайомитися з будовою та принципом роботи стереографа,
виконати креслення ситуації за стереопарою знімків у заданому масштабі.
Короткі теоретичні відомості
Універсальні фотограмметричні прилади (УСП) призначаються для
створення та оновлення топографічних карт і планів для побудування мереж
просторової фототріангуляції та для розв’язання прикладних задач.
Оригінал топографічної карти на УСП складається унаслідок обробки
окремих стереопар, які покривають цю трапецію. Обробка стереопари
передбачає: підготовчі роботи, взаємне орієнтування пари знімків, зовнішнє
орієнтування моделі (масштабування і горизонтування моделі) стереоскопічне
знімання рельєфу та контурів.
Підготовчі роботи передбачають отримання необхідних матеріалів,
виконання відповідних розрахунків і підготовку приладу до роботи.
Центрування знімків виконується унаслідок суміщення центра знімка з
центром касети, з координатними позначками неґатива.
Взаємне орієнтування виконують для побудови фотограмметричної
моделі на УСП унаслідок усунення поперечних паралаксів у межах стереопари.
Зовнішнім, або геодезичним, орієнтуванням моделі вважають приведення
її до необхідного масштабу та просторовий розворот відносно геодезичної
системи координат. Для масштабування моделі використовують опорні точки,
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нанесені на основі та на знімках. Штурвали Х, У, Z в дії наводять
стереоскопічну вимірювальну марку на одну з планових точок. Пересувають
планшет і суміщують вістря олівця з відповідною точкою на планшеті. Потім
наводять марку на другу опорну точку. Розвертаючи планшет навколо першої
опорної точки, установлюють олівець на лінію, що з’єднує ці опорні точки на
планшеті.
Стереопару можна вважати змасштабованою, якщо з наведенням
вимірювальної марки на всі планові опори точки моделі вістря олівця збігається
з необхідною точністю з відповідними точками на планшеті.
Складання оригіналу топокарти полягає у відображенні ситуації
місцевості та її рельєфу. Рельєф починають рисувати з проведення ліній, що
характеризують гідрографію. Наносять «скелет» рельєфу (хребти, яри).
Зовнішній вигляд стереографа показано на рис. 7.1.
Основні системи стереографа – система проектування для створення
стереоскопічної моделі певного масштабу; система вимірювання; система
трансформування знімків, система спостереження. Комплект стереографа
містить координатограф. Спостереження стереомоделі проводять прямовисним
променем за допомогою бінокулярної оптичної системи.
Стереограф належить до УСП механічного типу. Цей тип призначений
для створення карт великих і середніх масштабів і згущення планово-висотної
геодезичної основи. На стереографі обробляють аерознімки форматом
18х18 см.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 7 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів.
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Фрагмент креслення карти на СД.
5. Висновки до роботи.
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Контрольні питання
1. Які вихідні дані необхідні для складання плану?
2. Які основні процеси під час обробки знімків виконують на приладі?
3. Як виконують взаємне орієнтування знімків?
4. Як виконують зовнішнє орієнтування знімків?
5. Як виконують складання оригіналу топокарти?
Література: [2, с. 294–297; 3, с. 187–211].
Лабораторна робота № 8
Тема. Ознайомлення з космічними системами ДЗЗ і космічними
зображеннями різної просторової роздільної здатності
Мета роботи: ознайомити студентів з космічними зображеннями різної
просторової роздільної здатності, отриманими з різних штучних супутників
Землі, закріпити теоретичні знання з теми «Апаратні засоби дистанційного
зондування».
Завдання. Ознайомитися з космічними зображеннями різної просторової
роздільної здатності.
Короткі теоретичні відомості
Дистанційним зондуванням Землі (ДЗЗ) називають безконтактний метод
отримання інформації про земну поверхню (у тому числі розташовані на ній
об’єкти)

унаслідок

реєстрації

електромагнітного

випромінювання.

Реєструватися може власне випромінювання об’єктів і відбите випромінювання
інших джерел. Можливість виявляти і вимірювати те чи інше явище, об’єкт або
процес визначається роздільною здатністю сенсора. Просторове розрізнення
характеризує розмір найменших об’єктів, які розрізняють на зображенні.
Залежно від поставлених завдань, можуть використовуватися дані низького
(більше 100 м), середнього (10–100 м) і високого (менше 10 м) розрізнень.
Знімання низької просторової здатності належать до оглядових і
дозволяють одночасно охоплювати значні території, навіть до цілої півкулі.
Такі дані використовують у метереології, для моніторингу лісних пожеж та
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інших масштабних природних лих. Знімки низької просторової здатності
отримують, наприклад, із супутників Terra, Aqua. Ці супутники дозволяють
отримувати інформацію на території у тисячі квадратних кілометрів два рази на
день, що дозволяє виконувати оперативне оцінювання сільськогосподарських
угідь у масштабах 1:350000 – 1:1000000. У класі космічних апаратів (КА) з
апаратурою низької роздільної здатності можна виокремити три категорії:
низькоорбітальні та геостаціонарні супутники з апаратурою оглядового
знімання з розрізненням 1–8 км (NOAA-12,-14,-15,-16,-17); супутники
глобального оперативного знімання з розрізненням 250–1000 м (Terra, Aqua,
«Метеор-3М»-1); спеціалізовані КА з багатоканальною апаратурою знімання
поверхні океану (OrbView-2, IRC-P4).
Знімки середньої просторової здатності – основне джерело даних для
моніторингу

природного

середовища.

Вони

дозволяють

отримувати

інформацію для геології, сільського господарства, рибного промислу, контролю
забруднення природного середовища. Це супутники Landsat, IRS, SPOT,
Ресурс-01. Знімки високої роздільної здатності отримують із супутників
IKONOS, QuickBird.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 8 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів:
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. Надайте визначення ДЗЗ.
2. Як поділяються дані ДЗЗ за роздільною здатністю?
3. Назвіть переваги даних дистанційного зондування порівняно з
традиційними методами знімання.
Література: [4, с. 138–141].
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Лабораторна робота № 9
Тема. Ознайомлення з можливостями програми Multi Spec
Мета роботи: ознайомити студентів з можливостями програми
MultiSpec, закріпити теоретичні знання з теми «Апаратні засоби дистанційного
зондування».
Завдання. Вивчити можливості програми MultiSpec, ознайомитися з
основними функціями цієї програми та виконати введення знімків.
Короткі теоретичні відомості
MultiSpec – це програма для комп’ютерної обробки багатозональних
знімків. MultiSpec виконує такі функції: імпорт даних, виведення на екран
багатозональних знімків і результатів їх обробки, зміна формату даних,
побудова гістограм розподілу яскравостей, створення нових шарів даних,
кластеризація знімка з використаням одноступеневого або ітеративного
алгоритму, визначення характеристик класів, виявлення найкращих для
класифікації спектральних зон, класифікація вибраного знімка або його частин
з використанням того чи іншого алгоритму, виведення результатів класифікації,
виведення

графіків

спектральних

яскравостей,

кольорове

зображення

кореляцій, експорт проміжних і кінцевих результатів, чорно-білих або
кольорових зображень і текстів в інші програми, наприклад офісні та графічні,
копіюванням у буфер або зберіганням в обмінному файлі. Загалом програма
дозволяє на сучасному рівні аналізувати зображення середньої та високої
спектральної роздільної здатності.
Імпорт даних (меню File – Open Image) у бінарному або ASCII форматі із
заголовком або без нього, у тому числі формати Band Interleaved by Line (BIL),
Band Sequential (BSQ), or Band Interleaved by Sample/Pixel (BIS або BIP). Кожне
значення у файлі даних (піксель спектральної зони) може мати один або два
байти і від 4 до 16 бітів. Деякі формати розпізнаються автоматично, серед них –
ERDAS Imagine, TIFF (без компресії), HDF. Окрім самого зображення,
програма зчитує географічні координати у форматах GeoTIFF, ERDAS Imagine,
Fast7A, GeoSPOT, метадані з формату HDF. Можливе виведення векторних
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файлів ArcView (шейп-файлів) поверх уже відкритих растрових знімків.
Виведення багатозональних знімків на екран (меню Processor –
Display Image) у вигляді чорно-білих і кольорових зображень у різних палітрах;
виведення результатів обробки також у чорно-білому і кольоровому варіантах з
можливістю керування кольоровим зображенням.
Побудова

гістограм

розподілу

яскравості

(меню

Processor

–

Histogram Image) для подальшого перетворення яскравості під час уведення
зображення на екран і до друку.
Зміна формату даних (меню Processor – Reformat), наприклад, додавання
стандартного заголовка, який містить інформацію про знімок, переведення з
одного бінарного формату до іншого, виділення з багатозонального знімка
окремих спектральних зон, комбінація декількох файлів в один, додавання і
зміна назв та описів спектральних зон, монтаж просторово суміжних знімків,
прості геометричні перетворення знімків (зсув, масштаб, поворот) тощо.
Створення нових шарів даних за наявними (меню Processor – Reformat).
Нові шари можуть бути результатом перетворення знімків методом головних
компонент та інших математичних операцій з вихідними знімками у різних
зонах.
Кластеризація знімка (меню Processor – Сluster) з використанням
одноступеневого

або

ітеративного

(ISODATA)

алгоритму.

Результати

зберігаються у вигляді тематичного зображення. Кластерна статистика може
зберігатися разом із класами, що створюються. Використання звичайної
кластеризації з наступною спектрально-просторовою класифікацією ECHO
(Extraction and Classification of Homogeneous Objects – розпізнавання і
класифікація однорідних об’єктів) забезпечує ефективну кластеризацію знімка.
Визначення характеристик класів (меню Processor – Statistics) за
допомогою задання на знімку прямокутних і полігональних ділянок,
обчислення статистики за вибіркою і за класами, визначення тестових ділянок
для

кількісного

репрезентативності

оцінювання
статистики»

класифікації.
дозволяє
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Функція
збільшити

«покращення
статистику

індивідуального класу щодо всього знімка.
Визначення найкращих спектральних зон (меню Processor – Feature
Selection) для використання у цій класифікації за допомогою: а) визначення
найкращого набору даних з використанням однієї з п’яти доступних
статистичних відстаней, б) використання меж класів, в) дискримінантних
функцій.
Класифікація вибраного знімка або його частини (меню Processor –
Classify). Результати класифікації можна зберігати у вигляді тематичної карти.
Виведення результатів класифікації (меню Processor – List Results) у
табличній формі з поділом за вибірками, за класами або за групами класів.
Виведення графіків спектральних яскравостей (меню Window – New
Selection Graph). Виведення гістограм значень яскравості в межах класу
(Processor – Histogram Image). Показ координат ділянки (View – Coordinates
View).
Меню Файлу (File) слугує для відкриття Образу (Image) або Планування
вікна Образу (Project Image) для відображення образу, вихід до Друку (Print) ,
Зберігання текстового виходу в дисковий файл (Save) або Зміна Опису Образу
(Change an Image Description).
Меню Редагування (Edit) використовується для стандартного інтерфейсу
використання функцій, наприклад, вирізання, копіювання, склеювання та
очищення (cutting, copying, pasting, and clearing).
Меню Вікна (Window) використовується, щоб переносити будь яке дане
вікно на зовнішній бік і робити це вікно активним.
Меню Проекту (Project) використовують для початку з нового файлу
Проекту. Файл Проекту є файлом для завантаження підготовки і тестування
координат області, статистики класу.
Меню Процесора (Processor) слугує для вибору процесора MultiSpec.
Порядок виконання роботи
1. Уведення знімків для роботи з програмою MultiSpec. Цифрові космічні
знімки надходять у багатьох форматах, і часто необхідно перевести їх у
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потрібний

формат

перед

комп’ютерною

обробкою.

Наприклад,

для

автоматичного введення знімка потрібно запустити програму MultiSpec.
Вибрати у меню File → Open Image (файл → відкрити зображення). У діалозі
Open, який з’явився, указати butovo 432. tif. Натиснути Open. У наступному
діалозі, Set Display Specifications For, зверніть увагу, що розміри знімка
зчитуються із заголовка файлу TIFF. Також автоматично пропонується
кольорове зображення на екрані та поєднання зон знімка в порядку 1, 2, 3 у
кольоровому синтезі RGB (Red-Green-Blue) на екрані комп’ютера (тобто
перший зональний знімок відображується червоним кольором, другий –
зеленим, третій – синім, унаслідок змішування кольорів отримуємо кольорове
зображення). Перед введенням можна змінити параметри кольорового
зображення у розділі Enhancement у тому самому діалозі. Поставимо у полі
Min-Maxes значення 2 Percent Tails Clipped. Це призведе до відкидання 2 %
пікселів з кожного боку зональних гістограм яскравостей знімка з розрахунком
мінімального і максимального значення палітри для кожної зони. У результаті
«хвости» гістограми з малою кількістю пікселів відобразяться чорним і більм
кольором, а все різноманіття кольорових відтінків припаде на основну масу
пікселів. Тому значення 2 Percent Tails Clipped призводить до збільшення
контрасту зображення. Натисніть ОК, і знімок відобразиться у новому вікні.
Можна збільшити і зменшити його масштаб, натискаючи на кнопки у правій
частині панелі інструментів під головним меню MultiSpec. Розмір вікна зі
знімком можна змінювати, якщо потягнути за край вікна мишкою. Відкрийте
той самий знімок, але задайте у Set Display Specifications For Display Type (тип
відображення) як Side by Side Channels (виведення усіх зональних знімків
окремо) і Min-Maxes знову як 2 Percent Tails Clipped. Тепер усі спектральні
канали виведені поруч в одному вікні.
Ручне введення знімка виконують так. Заходимо у меню File → Open
Image і в діалозі Open вибираємо знімок butovo 1_57.bil, натискаємо ОК.
З’являється новий діалог уведення (Set MultiSpectral File Format Specifications
for). Уводимо у Number of Lines (кількість рядків) 138, у Number of Columns
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(кількість стовпців) 135, у Number of Channels (кількість зон) 6, в інших полях
параметри не змінюємо. Натискаємо ОК. У діалозі параметрів відображення на
екрані (Set Display Specifications For) значення не змінюємо, натискаємо ОК. У
діалозі розрахунку гістограми яскравостей файлу (Set Histogram Specifications)
також параметри не змінюємо, натискаємо ОК і зберігаємо розраховану
статистику у файлі, як пропонується. Після цього зональне зображення
виводиться на екран у новому вікні. Шестизональні знімки відобразяться у
поєднанні зон 4–3–2, тому отриманий кольоровий синтез схожий із синтезом
butovo 432. tif, отриманого під час автоматичного введення знімків. Додаємо
опис-заголовок до знімка. Для цього зробимо вікно із зображенням бінарного
знімка активним, клацнувши лівою кнопкою мишки на ньому. У меню
Processor→Reformat, вибираємо Insert Header (вставити заголовок), натискаємо
ОК. У діалозі Set Histogram Specifications беремо всі значення такими, як вони
є, ОК. Тепер до бінарного файлу записаний заголовок у форматі Erdas 7,4, у
якому вказані всі параметри, необхідні для правильного читання знімка. З цього
моменту він буде відкриватися автоматично. Додамо також опис до
спектральних зон. Для цього зробимо вікно зображення активним і заходимо у
меню Processor→Reformat. Вибираємо функцію Add Channel descriptions
(додати опис зон). Натискаємо ОК. У діалозі Channel descriptions для зони 1
пишемо 0,45–0,52 mkm. Щоб перейти до наступної зони, натиснемо кнопку
Next channel. У рядок опису додаємо 0,52–0,60 mkm для зони 2 і 0,63–0,69,
0,76–0,90,1,55–1,74,2,08–2,35 mkm для зон 3, 4, 5 і 7. Натискаємо ОК. Тепер
завжди можна проглянути опис зон за допомогою команди List Image
Description у Processor→Utilities.
З’єднання зональних знімків. Для цього у меню File → Open Image
вибираємо файл із зоною 1 (sc977_b1), ОК. У параметрах діалогу введення (Set
MultiSpectral File Format Specifications for) вводимо у Number of Lines 685, у
Number of Columns 478, у Number of Channels 1, у File Header Bytes 0, у Band
Interleave format BIL, в інших полях залишаємо параметри такими, як вони є.
Натискаємо ОК.
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У діалозі розрахунку гістограми яскравостей файлу (Set Histogram
Specifications) також беремо всі параметри, ОК, і зберігаємо разраховану
статистику у файлі, як пропонується. Після цього зональне зображення
виводиться на екран у новому вікні.
Відкриваємо другу зону, sc977_b2, але у діалозі Open відмічаємо поле
Link to active image window (зв’язати з активним вікном зображення). Для цього
зонального знімка автоматично будуть запропоновані такі самі вхідні
параметри. Таким же чином зв’язуємо з активним вікном зону 4, sc977_b4,
після чого у діалозі Open натискаємо Cancel.
Далі перетворимо зв’язані знімки на єдиний багатозональний знімок.
Робимо вікно з ним активним, у меню Processor→Reformat вибираємо Change
Image File Format і далі у діалозі Set Image File Format Specifications задаємо
Output File як New File. Задаємо ім’я нового файлу.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 9 оформляють в окремому зошиті у клітинку. Звіт
складається з таких пунктів:
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. Які основні функції виконує програма MultiSpec?
2. Як виконати автоматичне введення знімка?
3. Як виконати ручне введення знімка?
4. Як виконати з’єднання зональних знімків?
Література: [4, с. 148–164].

35

Лабораторна робота № 10
Тема. Вивчення особливостей відображення об’єктів у різних
спектральних зонах
Мета роботи: вивчити за допомогою програми Multi Spec особливості
відображення об’єктів на багатозональних знімках з різними характеристиками,
закріпити теоретичні знання з теми лекції «Апаратні засоби дистанційного
зондування».
Завдання. Вивчити особливості відображення об’єктів на знімках і
вибрати оптимальний варіант синтезу, побудувати криві спектрального образу,
виконати візуальне дешифрування знімків за різних варіантів кольорового
синтезу.
Короткі теоретичні відомості
Під час аналізу природного середовища дуже важливим є такий параметр,
як спектральне розрізнення. Він указує на те, які ділянки спектра
електромагнітних хвиль реєструються сенсором. Умовно весь діапазон довжин
хвиль, що використовують у ДЗЗ, можна поділити на три ділянки – радіохвилі,
теплове випромінювання, ІЧ-випромінювання та видиме світло. Це зумовлено
різницею взаємодії електромагнітних хвиль і земної поверхні, різницею у
процесах, які визначають відбивання та випромінювання електромагнітних
хвиль.
Порядок виконання роботи
1. Відкриваємо файл delt1234.bil, використовуючи такі параметри:
кількість рядків 685, кількість стовпців 478, кількість спектральних зон 4,
байтів заголовка 0, тип організації спектральних зон у файлі BIL – Band
Interleave by Line. В інших полях діалогу введення (Set Multispectral file Format
Specifications for) приймаємо значення, які є. У діалозі виведення на екран
ставимо наступні значення: у розділі Display тип відображення 3-channel color,
у розділі Channels спектральні зони 4, 2, 1, у розділі Enhancement спосіб
передачі контрасту Linear Stretch (лінійчатий), діапазон значень 2 Percent Tails
Clipped. У діалозі розрахунку гістограми натискаємо ОК і підтверджуємо її
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зберігання у файлі статистики delt1234.sta. Опис (Description) задаємо так: для
зони 1 – 0.5–0,6 mkm, для зони 2 – 0,6–0,7 mkm, для зони 3 – 0,7–0,8 mkm, для
зони 4 – 0,8–1,0 mkm.
Основний колір знімка, що синтезований у варіанті 4–2–1 – відтінки
червоного кольору – відповідають різноманітній рослинності. Це різнотравні
луки, ліси уздовж проток у нижній частині дельти. Ці види рослинності
характеризуються найбільш високими значеннями яскравості у ближній
інфрачервоній – 4-й зоні (червоний колір) і низькими у червоній – 2-й зоні
знімка (зелений колір). Зміна відтінків зображення пов’язана з відмінностями у
видовому складі рослинних угруповань та густоті рослинного покриву.
Блакитним кольором на знімку зображені пустелі та населені пункти. Водні
поверхні зображені у гамі кольорів від темного синьо-фіолетового до чорного
(чиста вода має найтемніший колір).
2. Знімок delt1234.bil виводимо у другому вікні поруч з першим, тепер у
варіанті 3–2–1, залишивши всі інші параметри виведення на екран без зміни.
Робимо висновок щодо відмінностей між зображеннями.
3. Для того, щоб побачити синтези 3–2–1 та 4–2–1 у єдиній палітрі,
виконаємо такі дії: робимо активним вікно із синтезом 4–2–1, клацнувши на
ньому мишкою. Входимо у меню Processor → Display image і цього разу в полі
Min-Maxes задаємо User Specified (діапазон визначається користувачем). У
діалозі, який з’явився, для всіх спектральних зон задаємо мінімальне значення
для відображення 20, а максимальне – 100. Повторимо цю операцію для вікна із
синтезом 3–2–1.
4. Побудуємо гістограми спектральних яскравостей для різних зон знімка,
для чого ввійдемо у меню Processor → Histogram image і позначимо такі
параметри:
– List Options: List histogram summary (відобразити сумарну статистику за
гістограмою, List histogram (відобразити повну гістограму за всіма рівнями
яскравості й зонами);
– Format: Columns (кількість пікселів кожної яскравості вказується у
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стовпцях за спектральними зонами), Include empty bins (включити рівні
яскравості, де кількість пікселів дорівнює нулю);
– Write results to: Text window (записати результати у текстове вікно);
Натискаємо ОК. Значення яскравостей у зонах 3 і 4 схожі, тільки у зоні 3
загальний діапазон вужчий. Отже, синтез 4–2–1 – це більш контрастне
зображення.
5. Отримання знімків у різних варіантах кольорового синтезу. Кольорове
зображення на екрані отримують синтезуванням знімків у трьох спектральних
зонах.

«Червоний»

варіант

кольорового

синтезу

використовують

для

дешифрування рослинного покриву. Проведемо порівняння «червоного»
варіанта синтезу з варіантом синтезу в кольорах, які близькі до природних, і
оцінимо, як у кожному варіанті відображаються різні об’єкти (вершини гір,
льодовики, кам’яні розсипи, трав’яна рослинність, листяні та хвойні ліси).
Відкриваємо перший знімок для синтезу, наприклад elb_etm1.tif, за
допомогою меню File → Open Image (установивши у типі файлу, який
відкривається, All files – усі файли). У проміжних меню прийняти всі значення
за замовчанням. На екрані з’явиться черно-біле зображення першого
зонального знімка.
Відкриваємо другий зональний знімок, elb_etm2.tif, але цього разу
відмічаємо у першому діалозі Open параметр «зв’язати з активним вікном» –
Link to active image window. Одразу ж вибрати і третій знімок, elb_etm3.tif, щоб
і його приєднати до першого і другого. Після цього натискаємо Cancel. У вікні
із зображенням бачимо тільки перший знімок, але заголовок вікна змінився –
попереду імені файлу з’явилося позначення L3.
У меню Processor вибираємо Display Image. У діалозі, що з’явився, у
разділі Channels поставити відображення зональних знімків так: Red = 3,
Green = 2, Blue =1. Натискаємо ОК. Знімок на екрані став кольоровим. Якщо
знімок дуже темний, знов заходимо у меню Processor → Display Image і у
розділі Min-maxes вибираємо User specified. У вікні вибору діапазону ставимо
для червоного і зеленого кольорів діапазони 0–150, а для синього – 0–170.
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Натискаємо ОК у цьому вікні та в основному діалозі. Унаслідок цього всі
об’єкти з яскравістю більше 150 одиниць у червоній та зеленій зоні та більше
170 у синій зобразяться білим кольором (це переважно льодовики і сніг), а інші
об’єкти будуть показані у більш різнобарвній гамі.
Зберігаємо знімок для подальшої роботи за допомогою меню Processor
Reformat – Change Image File Format (прийміть усі параметри за замовчанням).
Для отримання знімка у «червоному» варіанті синтезу повторюємо пп. 1–
6, використовуючи при цьому файли elb_etm1.tif, elb_etm3.tif, elb_etm5.tif.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 10 оформляють в окремому зошиті у клітинку.
Звіт складається з таких пунктів:
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. Який діапазон електромагнітних хвиль використовують у ДЗЗ?
2. Які найкращі спектральні зони на знімках для виявлення водних
об’єктів?
3. Які найкращі спектральні зони на знімках для виявлення зеленої
рослинності?
Література: [4, с. 158–166].
Лабораторна робота № 11
Тема. Комп’ютерна обробка багатозональних знімків
Мета роботи: вивчити за допомогою програми Multi Spec, як
виконується

комп’ютерна

обробка

багатозональних

знімків,

закріпити

теоретичні знання з теми лекції «Апаратні засоби дистанційного зондування».
Завдання. Вивчити особливості відображення об’єктів на знімках і
вибрати оптимальний варіант синтезу, побудувати криві спектрального образу.
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Короткі теоретичні відомості
Класифікація – це процес розділення маси даних на класи (групи) за будьякою ознакою. У комп’ютерної класифікації кожний піксель знімка належить
до одного з вибраних класів. Комп’ютерна класифікація використовується для
автоматичного розділення об’єктів, що зобразилися на знімку, і отримання
карти місцевості. Для комп’ютерної обробки кожний знімок сприймають як
таблицю, кожна комірка якої – елемент розрізнення знімка (піксель) – має
число, що позначає яскравість цього елемента. Яскравості змінюються у
діапазоні від 0 до 255. На чорно-білому знімку найбільші значення яскравості
(близько 250–255) притаманні снігу, а низькі (0–10) – воді, чорнозему.
Розрізняють два основні види комп’ютерної класифікації об’єктів за
знімками: із навчанням (контрольована) і без навчання. У класифікації без
навчання всі пікселі знімка поділяються на декілька груп або кластерів тільки
за подібністю та відмінністю їхніх значень яскравості. Результатом є попередня
карта кластеризації, на якій різними кольорами виділені кластер 1, кластер 2
тощо, після чого спеціаліст-дешифрувальник порівнює карту кластеризації з
картами місцевості, наземними знімками та іншими даними і визначає, яким
об’єктам відповідає кожний кластер. У класифікації з навчанням попередньо
задаються еталони для кожного класу – значення яскравості, типові для
об’єктів, які необхідно автоматично розпізнати на знімку. Далі автоматично
вимірюються значення яскравості пікселів у межах еталонних ділянок, після
чого всі інші пікселі комп’ютер порівнює з еталонними. Як результат
отримуємо вже готову карту класифікації.
Порядок виконання роботи
1. Виконаємо комп’ютерну класифікацію об’єктів за знімком без
навчання. Для роботи нам знадобиться знімок Приельбрусся у форматі TIFF,
який складається із зональних знімків 1, 3, 5, що створений у лабораторній
роботі 10. Відкриваємо знімок у меню File → Open Image. Для початку
вибираємо невелику ділянку, наприклад, на снігових полях Ельбруса (навести
на них стрілку миші, і, утримуючи ліву кнопку натиснутою, відвести мишку
40

вбік на декілька пікселів). На знімку з’явився прямокутник, який відповідає
ділянці. У меню Processor вибираємо List Data (перелічити значенния),
натискаємо ОК у діалозі параметрів. У текстовому вікні за знімком «побіжать»
колонки цифр – це значення яскравості пікселів ділянки у трьох спектральних
зонах, за якими виконується комп’ютерна класифікація. В одній з них будуть
низькі значення (15–20), у двох інших – високі (255). Низкі значення
відповідають зображенню снігових полів у средній інфрачервоній зоні 5 (1,55–
1,74 мкм), а високі – у блакитній та червоній зонах 1 і 3 (0,45–0,52 та 0,63–
0,69 мкм).
2. Повторимо п. 1 для однієї з ділянок рослинності, яка зображена темночервоним кольором.
Перед переходом до наступного пункту потрібно натиснути один раз ліву
кнопку миші в межах знімка для відміни виділення будь-яких ділянок.
3. Почнемо класифікувати. У меню Processor вибираємо Cluster
(Кластеризація). Відмічаємо алгоритм – ISODATA. Відкривається ще один
діалог – у ньому в розділі Initialisation Options (початкові параметри) вибираємо
Use single-pass clusters (вимкнути швидке виділення класів). Тепер у розділі
Other Options (інші параметри) задати Distance 1 = 50 та Distance 2 = 100. Це
максимальні відстані (за яскравістю) між даним пікселем і центром кластера.
Натискаємо ОК. У головному вікні діалогу відмічаємо «галочкою» Create
cluster mask file (створити карту кластеризації), знову натискаємо ОК, уводимо
ім’я файлу для збереження цієї карти. Досить швидко кластеризація
завершиться.
4. Відкриваємо створену карту кластеризації через меню File → Open
Image.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 11 оформляють в окремому зошиті у клітинку.
Звіт складається з таких пунктів:
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
41

3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. Що являє собою комп’ютерна класифікація?
2. Які існують методи комп’ютерного класифікування?
3. У якому діапазоні змінюються яскравості?
Література: [4, с. 168–174].
Лабораторна робота № 12
Тема. Робота з підпрограмою MODELS. EXE
фотограмметричної станції DELTA
Мета

роботи:

навчити

студентів

безпомилково

користуватися

правильним уведенням параметрів знімальних камер, змінювати вихідні
параметри.
Завдання. Ознайомитися з будовою файлу опису фотокамер «Cameras» і
роботою з блоком опознаків GRAUND.
Короткі теоретичні відомості
Програмне

забезпечення

цифрової

фотограмметричної

станції

«DELTA» – це пакет програм, призначений для створення та обробки цифрових
карт. Вихідним матеріалом для створення цифрових карт слугують: растрові
знімки (образи), отримані скануванням космічних аеро- або наземних знімків;
растрові образи з планів і карт, зроблені на паперових носіях; результати
вимірювань після наземного топографічного знімання.
Пакет

програм

MODELS.EXE

і

«DELTA»
GED.EXE.

складається
Частина

з

двох

головних

MODELS.EXE

частин

відповідає

фотограмметричному збиранню цифрового матеріалу карти, а GED.EXE
містить

векторизацію

растрового

образу

карти

зі

складанням

графокартографічного матеріалу.
Коли запускається програма MODELS.EXE, зʼявляється основна панель
інструментів, яка розташована горизонтально у верхній частині екрана.
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Основна панель інструментів містить сім розділів-діаграм: Саmeras, Ground,
Вlocks, Тriangulations, Моdels, Марріng, Exit.
Натиснувши на відповідну кнопку панелі інструментів, входимо в один з
потрібних розділів пакета MODELS.EXE, при цьому потрібно:
‒ ознайомитися та сформувати файл Саmeras опису фотокамер;
‒ сформувати файл опорних (контрольних) точок Ground;
‒ розглянути та сформувати файл Вlocks загального опису проекту робіт
зі складання цифрової карти;
‒ розглянути та сформувати файл зберігання даних для згущення опорної
мережі Тriangulations (просторова фототріангуляція);
‒ зробити орієнтування знімків файлом Моdels;
‒ перейти до другої головної частини пакета DELTA підпакета
GED.EXE, описаного у другій частині, за допомогою команди Марріng;
‒ закрити пакет MODELS.EXE командою Exit.
Кожний з названих файлів може відкриватися окремо, у будь-якій
послідовності,

але

складання

цифрової

моделі

місцевості

(ЦММ)

з

опрацюванням окремого знімка, пари знімків, маршруту або блока вимагає
логічної послідовності введення вихідних, коли наступна підпрограма
опирається на результати попередньої. Фотограмметрична частина DELTA
побудована на компланарному звʼязку точок місцевості та знімку (знімків) з
відомими елементами внутрішнього орієнтування f, x0 , z0 та розмірами рамки
знімальної камери. Наприклад, якщо відкрити підпрограму MODELS.EXE, яка
у свою чергу, складається з внутрішнього, взаємного та зовнішнього
орієнтування, без уведених раніше вихідних за параметрами знімальних камер
та опису опорних точок, спільне орієнтування зробити неможливо. Тому і
потрібно до фотограмметричного орієнтування ввести потрібні параметри за
знімальними камерами та опорними точками. Цей процес у DELTі називається
побудовою файлу опису фотокамер Саmeras.
Програма Саmeras призначена для створення і редагування файлу, що
містить опис фотокамер.
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Кожен пункт списку камер описує один тип камери зі своїми
характеристиками. Ці характеристики містять у собі такі загальні параметри, як
вид проекції, фокусна відстань, базис фотографування, інформація про
координатні мітки та деяку додаткову інформацію, якщо камера панорамна.
Порядок виконання роботи
Роботою команди Саmeras на головній панелі інструментів відкривається
вікно списку камер (Саmeras list). Можливий один вид проекцій – центральний,
але з огляду на відмінність конструкції панорамної камери від центральної,
вона виділена в окрему категорію. Загальні характеристики камери містять
інформацію про вид проекції, фокусну відстань камери, паспортні значення
відстаней між координатними мітками камери.
Потрібно вказати, вибравши відповідний пункт зі списку камер, що
випадає вид проекції, використовуваної камери:
1. Сеntral – центральна проекція на площинний кадр.
2. Раnoramiс – панорамна проекція на внутрішній циліндр панорамної
камери.
Далі необхідно ввести фокусну відстань камери (у міліметрах і його
частках) у поле введення Focus.
Указати у відповідних полях паспортні значення відстаней Dx і Dz між
координатними мітками камери. Це обовʼязкові параметри введення. Значення
відстаней Dx і Dz вказуються з точністю фокусної відстані.
Увести базис фотографування (у міліметрах) у своє поле введення Ваsе.
Значення базису визначається за парою знімків.
Указати паспортні значення координат х0 і y0 зсуву головної точки знімка
(у міліметрах) у відповідних полях введення. У разі відсутності даних увести
нульові значення.
Окрім характеристик однієї знімальної камери, до пакета опису камер
вносяться характеристики різних камер. Але під час роботи з конкретним
обʼєктом вибирається потрібна камера зі списку камер. У лівій частині вікна
розташований список камер (Саmeras list). Щоб позначити камеру в списку,
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необхідно клацнути на її назві, а потім виконати команду «Set as current». При
цьому імʼя камери позначається напівжирним шрифтом і у відповідних полях
виводяться характеристики цієї камери. Дані поточної камери будуть
використані у процесі орієнтування.
Робота з координатними мітками. У нижній правій частині вікна
розташована таблиця координат координатних міток знімка. У цій таблиці
вказуються порядковий номер мітки і її координати X і Z(У) у системі
координат знімка. Таблиця дозволяє вказати координати до 16 міток.
Вносити зміни до таблиці можна тільки в режимі редагування опису
камери. Для зміни списку координатних міток необхідно використовувати такі
команди:
‒ клацнути на кнопці «Use Dx Dz» для формування положення
координатних міток на підставі значень параметрів Dx і Dz;
‒ клацнути на кнопці «Аdd», для того щоб додати опис нової
координатної мітки у кінці таблиці описів координатних міток. Номер нової
мітки на одиницю більший за номер останньої мітки в таблиці. Увійти в режим
редагування координат нової мітки та вказати її координати;
‒ клацнути на кнопці «Іnsert», щоб вставити опис нової координатної
мітки перед описом мітки таблиці, на якій знаходиться курсор;
‒ клацнути кнопкою «Delete», якщо потрібно ліквідувати опис тієї
координатної мітки, на якій знаходиться курсор.
Окрім безпосередньої роботи з вікном Саmera, можна користуватися
головним меню опису камер, що містить такі розділи: «File», «Саmега», «Неlр»,
розташовані горизонтально.
Меню «File» містить такі команди: Ореn, Save As, Exit.
Ореn – застосовується для роботи зі стандартним діалогом WINDOWS.
Iмʼя вибраного файлу заноситься до файлу опису цифрової моделі MODELS.
INI і під час наступних викликів програми відкриватиметься за замовчанням.
Save As – команда призначена для створення резервної копії файлу опису
камер. Після активізації команди викликається стандартний діалог WINDOWS,
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що дозволяє вказати файл для копії. Якщо імʼя наявного файлу зазначене,
видається запит на підтвердження перезапису файлу.
Exit – при активізації цієї команди програма закриває файл опису камер і
завершує свою роботу.
Меню «Саmега» складається з команд: Set as Current, Еdit, Аdd, Delete,
Ргіпt.
Set as Current – команда дозволяє переписати опис зазначеної камери у
файл опису цифрової моделі. Для цього необхідно у списку камер клацанням
лівої клавіші миші вказати потрібну камеру і виконати цю команду. Імʼя
поточної камери зобразиться жирним шрифтом.
Еdit – команда призначена для активізації режиму редагування опису
зазначеної камери. Зміна характеристик камери можлива тільки в цьому
режимі. Повторна активізація команди завершує режим редагування. Щоб
закінчити редагування, необхідно виконати цю команду ще раз. При цьому
опис камери записується до файлу. Подібно можна також вмикати (вимикати)
режим редагування, клацаючи мишею на кнопці Еdit на панелі інструментів. Ця
кнопка показує стан режиму редагування: якщо вона знаходиться у
натиснутому стані – редагування камери увімкнене, інакше –вимкнуте.
У режимі редагування інші команди головного меню деактивовані.
Аdd – виконання команди дозволяє додати до файлу опис камери. Після
активізації команди додається опис камери з параметрами за замовчанням і
програмою переходимо у режим редагування цього опису.
Delete – команда призводить до ліквідування файлу опису позначеної
камери.
Ргіnt – команда виводить на принтер опис усіх камер.
Натискання мишею на розділі «Нelр» (або F1) викликає допомогу. Щоб
одержати допомогу за якоюсь командою меню, виберіть цей пункт меню, але не
виконуйте команду Еntег. Замість клацання мишею на цьому пункті та
натискання Еntег потрібно натиснути F1. Допомога за цією командою зʼявиться
на екрані.
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Під головним меню розташована панель інструментів, кнопки якої
дублюють команди основного меню. Замість виконання команди меню можна
клацнути мишею на відповідній кнопці з діаграмою (дивись робочу панель
вікна «Саmега»).
Складання списку опорних точок. Цей розділ призначений для створення
та керування списком опорних точок. Можна створити список опорних точок
відразу для цілого блока образів. Потім варто вибрати ті точки, що будуть
використані для орієнтування конкретного знімка, стереопари, маршруту,
блока.
Щоб увійти до розділу опорних точок, необхідно клацнути мишею на
кнопці Ground головної панелі інструментів програми. Зʼявиться вікно Ground
control points, що містить кілька груп елементів керування, описаних нижче.
У правій частині вікна розташована таблиця з найменуваннями
(ідентифікаторами) і координатами опорних точок, поруч з яким розташовані
кілька кнопок для керування таблицею. Ці кнопки дозволяють додавати точки
до таблиці, видаляти, модифікувати, виправляти, міняти місцями та ін. У лівій
частині вікна міститься графічна схема розташування опорних точок. Тут
можна

виконувати

деякі

операції,

як

наприклад

позначення

точок,

безпосередньо на схемі.
У верхній частині вікна розташоване основне меню, що містить команди
для роботи з окремими точками і з файлами опорних точок. Деякі із цих команд
дублюються командами контекстного меню, аналогічно блоку Cameras. Окремі
команди мають відповідні їм кнопки на панелі інструментів, що розташована
під основним меню.
Cхемa розташування опорних точок. У лівій частині вікна знаходиться
графічна схема розташування опорних точок. Схема дозволяє побачити, як
розміщені точки списку на місцевості, що полегшує позначення точок та інші
операції.
Кожна опорна точка зображується на схемі зі своїм ідентифікатором.
Якщо точок у списку дуже багато, то схема може бути захаращена
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ідентифікаторами точок, що накладаються один на одного. У такому разі можна
відключити зображення на схемі ідентифікаторів як для всіх точок (команда
«View ID Visible»), так і тільки для позначених (команда «View ID Selected
Only»).
Можна збільшувати або зменшувати зображення схеми, щоб розглянути,
як розташовані точки у тій чи іншій області.
Щоб позначити точку безпосередньо на схемі, потрібно клацнути на її
зображенні чи поруч з ним. Точка позначиться і змінить свій колір (за
замовчанням) на червоний. Якщо ще раз клацнути на позначеній точці, то
позначка з неї знімається (точка змінює колір на чорний – за замовчанням).
Існує можливість позначати чи знімати позначку з усіх точок одночасно за
допомогою команд «Edit Select All» і «Еdit Deselect All» відповідно.
Формування таблиці опорних точок. Група елементів керування у правій
частині вікна дозволяє додавати точки до таблиці та модифікувати існуючі
точки. Кожен запис у списку опорних точок позначається рядком у таблиці.
Крайня ліва комірка у рядку містить ідентифікатор точки, за яким розташовані
координати X, У, Z у відповідних одиницях.
Результат операцій над точками таблиці залежить від того, на якому
стовпчику чи рядку таблиці знаходиться курсор. Активний рядок – це рядок, на
якому знаходиться курсор (відображається точковими лініями навколо рядка).
Під час операції над точкою активізується інформація цілого рядка у таблиці.
Коли редагується одна чарунка (вводиться ідентифікатор чи координата),
редагування впливає тільки на цю чарунку, активну в даний момент. Для
виділення необхідної чарунки, потрібно встановити на неї курсор і натиснути
ліву клавішу миші.
Щоб створити список опорних точок, необхідно повторити операції
введення для кожної точки, що заноситиметься до списку:
– додати точку до таблиці за допомогою кнопок «Аdd» чи «Іnsert»;
– увести ідентифікатор (identifier) і координати (сооrdinates) точки;
– після створення список записується до файлу MODELS. INI
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(командами «File Save» чи «File Save As...»).
Після створення списку переходимо до вибору точок для орієнтування.
Файл зі списком опорних точок можна створювати у будь-якому текстовому
редакторі. У цьому випадку файл повинен бути простим текстовим файлом (без
установлення шрифтів, форматування тощо) з умовою, що кожен рядок у
такому файлі повинен містити ідентифікатор точки, а за ним – координати цієї
точки через пропуски.
Після створення файлу опорних точок у текстовому редакторі необхідно
запустити програму MODELS.EXE і ввійти у розділ списку опорних точок. У
списку, що випадає, Coordinates file format, вибрати порядок, у якому
розташовані опорні точки у створеному файлі. У цьому списку N відповідає
ідентифікатору точки, X і У відповідають північній і східній координатам, а Z
позначає висоту. Далі відкрити файл опорних точок за допомогою команди
«File Open...». Тепер можна вибрати точки для подальшого орієнтування і
зберегти їх у файлі цифрової моделі.
Додавання або знищення точок. Клацнути на кнопці «Аdd» для додавання
нової точки в кінець таблиці опорних точок. Установити нову опорну точку
перед точкою, на якій знаходиться курсор, можна, клацнувши на кнопці
«Insert». У названих випадках номер нової точки не заповнений, а координати
точки повторюють координати попередньої точки. Виправлення виконуються у
режимі редагування нової точки.
Натиснути кнопку «Delete» для знищення виділеної опорної точки, де
знаходиться курсор.
Редагування вихідних точок. Після додавання нової точки до таблиці
необхідно ввести її ідентифікатор і значення координат. Щоб відредагувати
вміст чарунки, потрібно спочатку перемістити на цю чарунку курсор (клацнути
на ній мишею), а потім клацнути на ній ще раз, щоб перемкнути її у режим
редагування. Коли редагування закінчене, клацнути мишею на іншій чарунці,
щоб вийти з режиму редагування.
Обмеження інформації щодо опорних точок. Найменування точки може
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містити не більш 29 символів і не повинно повторюватись в межах окремого
файлу.
Координати опорних точок (графи X, Y, Z) указуються у метрах з
необхідною

кількістю

десяткових

знаків.

У

таблиці

відображаються

координати, округлені до двох десяткових знаків. Координати X і У опорних
точок указуються в системі Гаусса–Крюгера. Під час читання опорних точок з
файлу необхідно правильно вказати формат перетворення координат чи
скористатися кнопкою «Swap X end Y Execute» (поміняти координати X на У,
або навпаки).
Інформація про інтерфейс користувача. Меню вікна опорних точок має
кілька розділів, описаних нижче, що, у свою чергу, містять команди:
– File – для операцій з файлами опорних точок;
– Edit – для редагування списку опорних точок;
– View – для зміни режиму перегляду схеми опорних точок;
– Settings – для зміни атрибутів опорних точок під час їхнього
зображення на схемі.
Можна також користуватися контекстним меню для виконання деяких
команд основного меню. Клацніть правою кнопкою миші на схемі, щоб
викликати контекстне меню. Воно містить команди:
– Select All, що рівнозначна команді «Edit Select All»;
– Deselect All, що рівнозначна команді «Edit Deselect All»;
– Define photo, що рівнозначна команді «Edit Define Photo»;
– Hide Photo, що рівнозначна команді «Edit Hide Photo»;
– Set as Current, що рівнозначна команді «File Set as current»;
– ID Visible, що рівнозначна команді «View ID Visible»;
– ID Selected Only, що рівнозначна команді «View ID Selected Only»;
– Саnсеl – прибирає контекстне меню з екрана.
Розділ «File» складається з таких команд:
– «New» – команда створює новий файл опорних точок;
– «Ореn...» – завантаження списку опорних точок з файлу, виводить на
50

екран стандартне діалогове вікно Windows для вибору файлів з описами
опорних точок. Після вибору файлу список точок, що містяться в ньому,
зʼявиться в таблиці та на схемі опорних точок;
– «Close» – закриває поточний відкритий файл. Якщо список опорних
точок був змінений з часу останнього запису на диск, то зʼявиться вікно з
пропозицією записати список до файлу;
– «Save» – записує список опорних точок до того самого файлу, звідки
він був записаний.
– «Save As...» – команда запису списку опорних точок з файлу виводить
на екран стандартне діалогове вікно Windows для вибору файлів, що дозволяє
вказати імʼя файлу, куди потрібно записати інформацію щодо опорних точок.
За допомогою цієї команди можна створювати резервні копії того самого
списку точок під різними іменами;
– «Cet Current» – інформує, які опорні точки записані як поточні до
файлу цифрової моделі. Це дозволяє переглянути, які саме точки будуть
використані для орієнтування, та за необхідності змінити ці точки на інші. Цю
команду можна також викликати з контекстного меню;
– «Set As Current» – зберігає позначені точки у файлі цифрової моделі.
Якщо позначених точок немає, програма виводить відповідне попередження.
– «Exit» – закриває вікно опорних точок.
Розділ «Edit» містить команди:
– «Add» – команда застосовується для додавання нової опорної точки у
кінець таблиці. Ідентифікатор нової точки заповнений пропуском, а координати
повторюють координати попередньої точки. Необхідно вказати правильні
значення ідентифікатора та координат нової точки;
– «Insert» – команда застосовується для вставки нової опорної точки до
будь-якої позиції у таблиці. Робота з командою схожа з роботою команди
«Add»;
– «Delete» – команда застосовується для видалення активної опорної
точки;
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– «Select All» – команда застосовується для позначення всіх опорних
точок;
– «Deselect All» – команда застосовується для зняття позначок з усіх
опорних точок. Її, як і команду «Select All», можна викликати з контекстного
меню;
– «Define Photo» – команда застосовується для позначення опорних точок
конкретного знімка. За допомогою цієї команди на схемі опорних точок можна
відобразити прямокутник, що оточує необхідні опорні точки. Під час
активізації команди курсор відображається у вигляді перехрестя. Укажіть
положення одного з кутів прямокутника щодо опорної точки, яка найближча до
цього кута на знімку. Утримуючи натиснутою ліву клавішу миші, розтягуйте
прямокутник до потрібного розміру. Під час утримання натиснутої клавіші Ctrl
можна обертати прямокутник навколо початкової точки. Завершивши
формування прямокутника, відпустити ліву клавішу миші. Усі точки, що
потрапили усередину прямокутника, будуть позначені. Цю команду також
можна викликати з контекстного меню;
– «Hide Photo» – команда застосовується для віддалення прямокутника зі
схеми розташування опорних точок. Її також можна викликати з контекстного
меню. Структура команд розділу «View»:
– «Zoom In» – команда покроково збільшує зображення схеми
розташування опорних точок;
– «Zoom Out» – команда покроково зменшує зображення схеми
розташування опорних точок;
– «Show All» – команда змінює розмір схеми опорних точок таким
чином, щоб одночасно побачити всі точки;
– «ID Visible» – команда вмикає (вимикає) зображення ідентифікаторів
(назв, найменувань) усіх опорних точок на схемі розташування. Якщо режим
увімкнений

(відповідний

ідентифікатори
відображаються

всіх

пункт

опорних

тільки

точки.

у

меню

точок

позначений

зображаються

Для

виклику
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цієї

«галочкою»), то

на

схемі,

інакше

команди

можна

використовувати контекстне меню;
– «Selected only» – команда, яка вмикає (вимикає) режим зображення
ідентифікаторів лише помічених точок. Якщо режим увімкнений (відповідний
пункт у меню позначений «галочкою»), то зображаються тільки ідентифікатори
позначених опорних точок.
Перелік команд розділу «Settings...»:
– «Роіnt Соlоr» – команда викликає стандартне діалогове вікно Windows
для вибору кольору. Використовувати вікно, щоб вибрати колір непомічених
точок на схемі розташування точок;
– «Selected Соlог...» – викликає стандартне діалогове вікно Windows для
вибору кольору. Використовувати вікно, щоб вибрати колір позначених точок
на схемі розташування точок;
– «Background Соlог...» – викликає стандартне діалогове вікно Windows
для вибору кольору. Використовувати вікно, щоб вибрати колір фону для схеми
розташування точок;
– «Font...» – викликає стандартне діалогове вікно Windows для вибору
шрифту. Використовувати вікно, щоб вибрати шрифт, яким будуть виводитися
ідентифікатори на схему розташування точок.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 12 оформляють в окремому зошиті у клітинку.
Звіт складається з таких пунктів:
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. Відомості про цифрову фотограмметричну станцію.
2. Із чого складається файл опису фотокамер «Cameras»?
3. Як виконується створення файлу опорних точок?
Література: [5, с. 3–8; 6, с. 3–24].
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Лабораторна робота № 13
Тема. Орієнтування пари растрових образів
Мета роботи: навчити студентів виконувати орієнтування пари
растрових образів на навчальній цифровій фотограмметричній станції.
Завдання. Навчитися виконувати процеси орієнтування знімків на
навчальній цифровій фотограмметричній станції.
Короткі теоретичні відомості
Усі розділи орієнтування в пакеті програм «Дельта» мають загальні
властивості для переміщення образів, установлення контрастності, яскравості,
і гамма-корекції та зміни масштабування зображення. На кожній стадії
орієнтування можна керувати знімком (знімками) подібним способом.
На екрані знаходиться один чи два образи, залежно від режиму (single
photo – окремий знімок чи stereopair – стереопара). Кожна панель для
растрового образу може виводити на екран порівняно невелику частину
образу, однак область видимості можна змінити, переміщаючи зображення за
допомогою миші або змінюючи масштаб. У центрі панелі, що містить
растровий образ, зображується вимірювальна марка (зелений хрест – за
замовчанням). Щоб призначити марці інший колір, необхідно клацнути на
кнопці «палітра» В. Зʼявиться стандартне діалогове вікно Windows для
вибору кольору, де можна вибрати будь-який колір марки.
Щоб змінити тип марки, потрібно, утримуючи натиснутою клавішу Shift,
натискати клавіші → (стрілка вправо) чи ← (стрілка вліво). Якщо
натискання однієї із цих комбінацій клавіш уже не змінює форми марки, це
означає, що досягнуто останній можливий вид марки, зворотний перегляд
форми марок можливий під час натискання стрілки протилежного напрямку.
Для стереопари обидва образи рухаються синхронно. У разі натиснутої
на клавіатурі клавіші Ctrl переміщається тільки правий образ. Зміна висоти у
програмі зовнішнього орієнтування моделі здійснюється за допомогою миші під
час натиснутої клавіші Ctrl. Розділ внутрішнього орієнтування образів
призначений для перетворення параметрів системи координат растрових
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образів на еталонну систему координат знімків.
Порядок виконання роботи
1. Внутрішнє орієнтування знімків (ВНОЗ) за координатними мітками.
Щоб увійти до розділу ВНОЗ, потрібно натиснути на кнопку Model на основній
панелі інструментів програми, а потім вибрати в меню, що зʼявилося, пункт
Inner orientation. Після цього на екрані з'явиться вікно початкових пропозицій, у
якому можна вказати, які образи і як потрібно орієнтувати. Потім зʼявляється
вікно Inner orientation window, де виконується процес ВНОЗ з реєстрацією
координатних міток. Результати ВНОЗ записуються до файлу цифрової моделі.
Початкові установки. Вікно початкових установок (Inner orientation
startup) дозволяє вказати у групі Orientation method такі параметри для ВНОЗ:
‒ чи

буде

орієнтуватися

одиночний

образ

(single

photo),

чи

стереомодель (stereopair);
‒ указати ім’я одного чи двох файлів растрових образів, для чого
існують два поля введення лівого та правого знімків стереопари (Left file I
Right file) з відповідними кнопками ліворуч від них. Під час орієнтування
одиночного образу його імʼя вказується в лівому полі введення Left file. Для
вибору імені файла/файлів можна ввести його імʼя в потрібному полі введення
або клацнути на відповідній папці та файлі вибраного знімка. В останньому
випадку зʼявиться стандартне діалогове вікно Windows для указання імені
файлу. Після вибору файлу за допомогою цього вікна його імʼя відобразиться
в полі введення;
‒ імʼя поточної камери, вибраної для створення цифрової моделі,
зазначено в списку Camera, що випадає. За необхідності в цьому списку можна
вибрати інший опис камери;
‒ указати, чи потрібно починати процес ВНОЗ спочатку (Start new
session), чи варто продовжити останній проведений процес (Continue previous) у
групі Orientation process.
Під час переходу до процессу ВНОЗ з’являється вікно Inner orientation. У
цьому вікні потрібно зареєструвати положення координатних міток образу
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(образів). Для цього виміряні марки візують на координатні мітки.
Спочатку

потрібно

установити

вимірювальну

марку

на

першу

координатну мітку лівого знімка, зафіксувати її положення та, утримуючи
натиснутою клавішу Ctrl, установити марку на мітку правого знімка.
Зареєструвати це положення. Після реєстрації першої координатної мітки
програма перемістить марку в область наступної мітки. Порядок реєстрації
наступної мітки такий самий, як для першої. Коли позиція останньої
координатної мітки зареєстрована, таблиця відкриває остаточні результати
орієнтування.
2. Взаємне орієнтування

образів (ВЗОО). Розділ ВЗОО стереопари

знімків призначений для обчислення елементів взаємного орієнтування знімків
α, ω, χ. Програма використовує вимірювані за растровими образами координати
вибраних точок на двох знімках. У вікні початкових установок необхідно
вказати, які образи і як потрібно орієнтувати. Взаємне орієнтування необхідно
виконувати спочатку для шести стандартно розташованих точок, а потім – для 12.
Вибрати схему розташування точок можна у вікні початкових установок у групі
Scheme. Під час переходу з вікна початкових настроювань до процесу ВЗОО
з’являється вікно Relative orientation window, де робиться процес ВЗОО і
реєструються точки. Виконуючи взаємне орієнтування, програмне забезпечення
автоматично переводить марки у відповідний регіон точки стандартної схеми, де
виконуватиметься орієнтування.
3. Зовнішнє орієнтування моделі (ЗОМ). Розділ ЗОМ призначений для
обчислення елементів зовнішнього орієнтування моделі ХS, YS, ZS, αS, ωS, χS.
Для зовнішнього орієнтування моделі необхідно заповнити таблиці стосовно
елементів орієнтування відповідно для лівого та правого знімків, а також
увести

середній

масштаб

фотографування.

Опорні

точки

повинні

розташовуватись по краях стереопари, і їх розміщення має відповідати схемі.
Перед початком зовнішнього орієнтування необхідно виділити позиції
«аерофотознімання», «стереопара». Після цього, натиснувши клавішу Proceed,
перейти безпосередньо до орієнтування, послідовно стереоскопічно візуючи
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марку на відповідну опорну точку. Після закінчення проаналізувати точність
орієнтування за таблицею залишкових похибок.
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 13 оформляють в окремому зошиті у клітинку.
Звіт складається з таких пунктів:
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1. У чому полягає процес орієнтування?
2. Наведіть основні процеси орієнтування поодинокого знімка.
3. Наведіть основні процеси орієнтування стереопари знімків.
4. У якій системі координат будуть елементи орієнтування знімків?
Література: [5, с. 3–8; 6, с. 3–24].
Лабораторна робота № 14
Тема. Ознайомлення з можливостями програм QGIS, ERDAS
Мета роботи: ознайомити студентів з программами QGIS і ERDAS,
навчити їх використовувати для опрацювання космічних знімків программу
QGIS.
Завдання. Навчитися виконувати процеси орієнтування знімків на
навчальній цифровій фотограмметричній станції.
Короткі теоретичні відомості
На сучасному етапі неможливо уявити дослідження нашої планети без
дистанційних методів. Застосування космічних знімків має важливе значення
на всіх стадіях дослідження земельних ресурсів. Опрацювання космічних
знімків можна виконати з використанням програм Erdas imagine і QGIS.
Erdas imagine – растровий графічний редактор і програмний продукт,
призначений для обробки даних дистанційного зондування Землі. Він дозволяє
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обробляти, виводити на екран монітора і готувати для подальшої обробки в
програмних додатках ГІС і САПР різні картографічні зображення.
У Erdas Imagine є можливість проведення класифікування з навчанням і
без навчання. Загалом класифікуванням уважають процес групування обʼєктів
дослідження або спостереження за їх спільними ознаками. У спектральному
просторі класифікування виглядає як процес розподілу пікселів між остаточною
кількості, що формуються зі значень пікселів файлу даних. Тобто ознаками для
класифікування є значення яскравості. Класифікування без навчання є менш
трудомісткою та швидкою для виконання.
Це класифікування (за алгоритмом ISODATA) базується на використанні
формули найменших спектральних відстаней:

Dic 

 B
n

i 1

i

 Bmc 

2

(14.1)

,

де Bi – значення спектральної яскравості піксела i до сукупності середніх
значень яскравості Bmc класу с в n спектральних зонах.
Цей

спосіб

класифікування

використовується

в

разі

подібності

спектральних ознак різних класів і перекриття діапазонів значень їх яскравості.
QGIS (раніше відомий як «Quantum GIS») — вільна геоінформаційна
система (ГІС). Основним призначенням системи є обробка і аналіз просторових
даних, підготовка різної картографічної продукції. Підтримуються різноманітні
векторні та растрові формати, у тому числі ESRI Shapefile і GeoTIFF.
GIS QGIS дозволяє користувачам створювати карти з безліччю шарів,
використовуючи різні картографічні проекції. Карти можуть бути зібрані в різні
формати і використовуватися для різних цілей. Типовими для такого
програмного забезпечення, векторні дані зберігаються як точка, лінія, полігон.
Порядок виконання роботи
1. Робота з використанням Erdas Imagine.
Відкрийте у Viewer файл mezingran.img (рис. 14.1).
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Рис. 14.1 – Досліджувана територія (Мезинський НПП) у комбінації каналів
3, 2, 1 (природні кольори)

2. На головній панелі Erdas Imagine натисніть Classifier
Виберіть

неконтрольовану

класифікацію

Unsupervised

.

Classification

(рис. 14.2).
3. Відкриється вікно Unsupervised Classification (Іsodata) (рис. 14.3), у
якому необхідно вказати зображення, що підлягає класифікуванню, вихідний
файл, кількість класів, кольорову схему тощо.
4. Як вхідний файл виберіть файл mezingran.img. Результуючий файл
збережіть у папку з практичною роботою, назвавши cl15.img.
Передусім слід необхідно визначити, яку кількість таксономічних груп
(класів) необхідно отримати.
Аналіз зображення показав, що основними типами об’єктів, що
виділяються на знімку, є водні об’єкти, деревна рослинність, трав’яна (у тому
числі культурна) рослинність, відкритий ґрунт, піски, населені пункти.
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Рис. 14.2 – Меню Classification

Рис. 14.3 – Вікно Unsupervised Classification
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Кожний із зазначених типів об’єктів виділяється в окремий клас. Окрім
того, більшість з них поділяється за спектральними властивостями на підтипи
(тобто не є однорідними). Відповідно до цього вибираємо кількість класів.
5. Як приклад беремо кількість класів рівною 15 (Number of Classes).
Тобто, усі пікселі зображення повинні розділитися за спектральними
властивостями на 15 груп.
6. Натисніть Initializing Options. У вікні, що відкрилося, відмітьте
Principal Axis (Головна Вісь) і як значення середнього квадратичного
відхилення встановіть 2 (рис. 14.4). Натисніть Сlose.

Рис. 14.4 – Вікно вихідних параметрів
7. Натисніть Color Scheme Options для вибору кольорового зображення
результуючого (класифікованого) зображення. Виберіть Approximate True
Color. Виберіть як кольорову схему комбінацію каналів 5, 4, 3, щоб у зеленій
гамі відображувалася рослинність, у рожевій – ґрунт тощо. Натисніть Сlose
(рис. 14.5).
Після проведення класифікування кольори для класів можна буде
змінити.
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Рис. 14.5 – Встановлення кольорової схеми класифікації
8. Максимальну кількість ітерацій установіть рівною 25.
9. Натисніть ОК.
Після завершення процесу класифікування натисніть ОК.
10. Відкрийте новий Viewer. У ньому відкрийте результуючий файл
cl15.img (рис. 14.6).

Рис. 14.6 – Результат класифікації знімка для досліджуваної території
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11. У вікні з класифікованим зображенням виберіть меню Raster 
Attributes. Відкриється вікно Raster Attributes Editor класифікованого
зображення (рис. 14.7). У вікні відображена статистика за всіма 15 класами. У
ньому можна змінити їх відображення (колір).

Рис. 14.7 – Інформація за класами
Натисніть Edit  Column Properties. Відкриється вікно настройки
відображення стовпчиків (рис. 14.8). За допомогою Up – Down або Top - Bottom
розташуйте стовпчики в такому порядку: перший – Class Names, другий –
Color. Для Class Names установіть ширину (Display Width) 5,0. Натисніть ОК.
Зображення вікна інформації про класи змінилося. Можна змінювати
назву класів у першому стовпчику та колір – у другому стовпчику.

Рис. 14.8 – Зміна порядку стовпчиків
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Для того, щоб змінити колір класу, натисніть на нього у стовпчику Color і
виберіть колір із запропонованих, або інший колір (Other).
12. Проведіть аналіз отриманих класів і заповніть таблицю за
прикладом.
Таблиця 14.1 – Результати класифікації за методом ISODATA
Тип об’єктів
Водні об’єкти
Деревна
рослинність

Підтип

Класи, якими представлений тип
об’єктів

Глибокі ділянки

1

Мілководдя

2

Хвойний ліс

Для того, щоб проаналізувати, які класи виділилися, обʼєднайте два
Вьювери між собою (вікно з вхідним знімком та вікно з класифікацією). Для
цього в одному з них виберіть меню View Link/Unlink Viewers 
Geographical. Клікніть у будь-якій частині зображення в іншому Вьювері.
Тепер можна аналізувати одночасно два зображення.
Аналізуючи, звертайте увагу на ландшафтні особливості території,
зокрема на відмінності між рослинністю лівого та правого берега, заплави та
вододілу. Так, на лівому березі річки окремий клас утворює хвойний ліс.
13. Запустити QGIS можна двома різними способами: натиснувши два
рази на ярлик QGIS
OSGeo4WShell
14. За

, або за допомогою командного рядка середовища

(увівши в командний рядок команду qgis).
допомогою

draganddrop

перетягніть

DEM

знімок

(Job422804_2013_oahu_dem_002_000) до області керування шарами.
15. Зробіть дублікат DEM знімка.
16. Перейменуйте щойно створений шар на Hillshade.
17. Вимкніть верхній шар, оскільки створюватимете Hillshade ефект.
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Рис. 14.9 – Дублювання шару
18. Натисніть правою клавішою на шар Hillshade та виберіть пункт
властивості.
19. У вікні, що відкрилося, виберіть параметри за зразком (рис. 14.10).

Рис. 14.10 – Робота з вкладкою «Властивості шару»
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20. Створіть кольоровий шар на базі Job422804_2013_oahu_dem_002_000
Натисніть правою клавішою на шар Job422804_2013_oahu_dem_002_000 і
виберіть пункт властивості (рис. 14.11).

Рис. 14.11 – Результати створення кольорового шару
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21. Ви повинні отримати такий результат (рис. 14.12).

Рис. 14.12 – Приклад кольорового шару
22. Створення 3D-карти.
У меню Вид створити 3D-перегляд карти. У вікні 3D-карта 1 натисніть
кнопку конфігурації. Виберіть у параметрі «Висота» будь який шар. Також
можна змінити будь-який параметр (рис. 14.13).

а)
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Вид можна змінити за
допомогою затиснутої
клавіші Shiftта лівої клавіші
миші

б)
Рис. 14.13 – Приклад 3D-карти
Зміст звіту
Лабораторну роботу № 14 оформляють в окремому зошиті у клітинку.
Звіт складається з таких пунктів:
1. Назва і мета роботи.
2. Завдання і вихідні дані.
3. Стислий виклад методики виконання завдання.
4. Висновки до роботи.
Контрольні запитання
1.

Що таке класифікація?

2.

Наведіть приклади застосування класифікації зображень.

3.

Які існують види класифікування?

4.

Із застосуванням якого методу здійснюється класифікування без

навчання?
Література: [1, с. 46–53; 2, с. 3–24].
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Додаток А
КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
№
роботи

Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту

Оцінки
у
балах
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту

1
1
1

3

Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту

1
1
1

3

Ознайомлення
з
космічними системами
Відвідування заняття
ДЗЗ
і
космічними
Виконання роботи
зображеннями
різної
Захист звіту
просторової роздільної
здатності

1
1
1

3

Тема

3

Ознайомлення з будовою
та
призначенням
стереоскопа
Визначення середнього
та окремого масштабів
аерофотознімків
Перенесення об’єктів зі
знімка на карту

4

Вимірювання знімків на
стереокомпараторі

1

2

5

6

7

8

9

10

Ознайомлення
з
процесом
трансформування знімків
Дешифрування
аерофотознімків
Ознайомлення з будовою
та принципом
роботи стереографа
Побудова файлу опису
знімальних
фотокамер
під
час
роботи
з
підпрограмою
Models.
Exe фотограмметричної
станції «Дельта»
Орієнтування
пари
растрових образів

Критерії оцінювання
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Максимальний
бал
3

4

4

4

4

3

3

11

12

13

14

Продовження додатка А
Ознайомлення
з Відвідування заняття
1
можливостями програми Виконання роботи
1
3
Multi Spec
Захист звіту
1
Вивчення особливостей
Відвідування заняття
1
відображення
Виконання роботи
1
3
об’єктів
у
різних
Захист звіту
1
спектральних зонах
Комп’ютерна обробка
Відвідування заняття
1
багатозональних знімків Виконання роботи
1
3
Захист звіту
1
Ознайомлення
з Відвідування заняття
1
можливостями програми Виконання роботи
2
4
QGIS, ERDAS
Захист звіту
1
Сума
47
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної
дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» для студентів усіх
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