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ЧАСТИНА 1 ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Ретроспективний огляд
З незапам’ятних часів було помічено, що промінь сонця,
проникаючи крізь невеликий отвір у темне приміщення, залишає
на площині світловий малюнок предметів зовнішнього світу.
Предмети зображуються в точних пропорціях і кольорах, але в
зменшених, у порівнянні з натурою, розмірах і в переверненому
вигляді. Ця властивість темної кімнати (або камери-обскури) була
відома ще давньогрецькому мислителеві Аристотелю, що жив у IV
ст. до н. е. Принцип роботи камери-обскури описав у своїх працях
Леонардо да Вінчі.
Відомо, що ще в XIII ст. були винайдені окуляри. Окулярне
скло перекочувало потім у зорову трубу Галілео Галілея та камеруобскуру, якою стали називати шухляду з двоопуклою лінзою в
передній стінці та напівпрозорому папері або матовому склі в
задній стінці.
Такий прилад надійно служив для графічного замальовування
предметів зовнішнього світу. Перевернене зображення достатньо
було за допомогою дзеркала перевести в пряме й обвести олівцем
на листі паперу.
Але люди думали над тим, щоб цілком автоматизувати процес
малювання, навчитися не тільки фокусувати “світловий малюнок”
у камері-обскурі, але і надійно закріплювати його на протилежній
площині хімічним шляхом.
Однак, якщо в оптиці передумови для винаходу світлозапису
склалися багато століть назад, то в хімії вони стали можливими
тільки у ХVІІІ ст., коли хімія як наука досягла достатнього
розвитку.
Цілеспрямовану роботу з хімічного закріплення світлового
зображення в камері-обскурі вчені і винахідники різних країн
почали тільки в першій третині XIX ст. Найкращих результатів
домоглися тепер відомі усьому світові французи Жозеф Нисефор
Ньєпс (1765 - 1833), Луі-Жак Манде Дагер (1787 - 1851) і англієць
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Вільям Фокс Генрі Тальбот (1800 - 1877). Їх прийнято вважати
винахідниками фотографії.
Фотографія (від грецьких photos – світло, graf – малюю, пишу;
буквально - малювання світлом, світлозапис) була винайдена не
відразу і не однією людиною. У цей винахід вкладена праця учених
багатьох поколінь різних країн світу.
Хоч спроби отримати фотографічне зображення проводились
ще в ХVІІ ст., роком винаходу фотографії вважається 1839 р., коли
в Парижі з’явилась так звана «дагеротипія». На основі своїх
власних досліджень і дослідів Нисефора Ньепса, французькому
винахіднику Луі Дагеру вдалося сфотографувати людину та
отримати стійке фотозображення назване на його честь –
дагеротипією. У порівнянні з більш ранніми дослідами час
експозиції скоротився (менш 1 хв.). Принципова відмінність
дагеротипа від сучасної фотографії – отримання позитива, а не
негатива, що робило неможливим копіювання фотозображення.
Значний внесок у досягнення фототехніки зробили такі вчені, як
французи Ф. Фізо, А. Клоде, угорець Й. Петцваль, росіянин А.
Греков, американець С. Морзе і багато, багато інших.
Період дагеротипії проіснував недовго. Зображення на срібній
платівці коштувало дорого, було дзеркально оберненим,
виготовлялося в одному екземплярі, розглядати його через блиск
було вкрай важко. Калотипний спосіб мав великі переваги, тому
він і набув подальшого розвитку. Уже наприкінці 40-х р. XIX ст.
винахідник з родини Ньєпсів – Ньєпс де Сен-Віктор - замінив у
цьому способі негативну підкладку з паперу склом, вкритим
шаром крохмального клейстеру або яєчного білка. Шар
очутливили до світла солями срібла.
У 1851 р. англієць С. Арчер вкрив скло коллодионом. Позитиви
стали друкувати на альбуміновому папері. Фотографії можна було
розмножувати.
Ще через два з невеликим десятиліття Річард Меддокс
запропонував зйомку на сухих броможелатинових платівках. Таке
вдосконалення наблизило фотографію до її сучасного вигляду.
У 1873 р. Г. Форель виготовив ортохроматичні платівки.
Пізніше були сконструйовані об’єктиви-анастигмати. У 1889 р. Д.
Істмен (засновник фірми «Кодак») налагодив виробництво
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целулоїдних плівок. У 1904 р. з’явилися перші платівки для
кольорової фотографії, випущені фірмою "Люмьєр".
Фотографія наших днів – це й область науки про її саму,
область техніки, методи дослідження і документування, реалізація
художнього сприйняття людей й різні види прикладної діяльності.
Початок візуальних спостережень з командних висот в історії
не зафіксовано. Вперше аеровізуальні спостереження з повітряних
апаратів почали проводитись наприкінці ХІХ ст.
Початком епохи аерофотографування поверхні Землі вважають
перші фотографії французького фотографа і повітроплавця Фелікса
Надара. Надар (1820 - 1910) – псевдонім Гаспара Фелікса
Турнашона,
французького
фотографа,
карикатуриста,
повітроплавця і журналіста. У 1858 р. Ф. Надар першим зробив
фотографування землі з повітря виконавши з висоти близько 300 м
фотознімання околиць Парижа з повітряної кулі. Ці фотографії до
цього часу зберігають історичну і наукову цінність. У подальшому
він запатентував ідею фотографування з повітряної кулі для
картографування і спостереження за територією.
Одночасно зі зніманнями Ф. Надара, в 1858 - 1865 рр. офіцером
французьких інженерних військ Е. Сивіам було виконано
високоточне знімання Піренеїв і Альп з вершин цих гірських
хребтів, які супроводжувались геологічним і фотографічним
розпізнаванням отриманих фотопанорам.
Під час Громадянської війни у США (1861 - 1865) повітряне
знімання починають застосовувати в діючій армії для цілей
військової розвідки, а в 1880-х роках аерофотознімки знаходять
застосування у Франції та Швейцарії при виконанні
великомасштабних геологознімальних робіт і при проектуванні
великих інженерно-технічних споруд - залізниць, дамб, тунелів.
В Російській імперії фотознімання з аеростатів почали
виконувати із середини 1880-х років. В 1886 р. поручиком
саперних військ А.М. Кованько були отримані вдалі знімки СанктПетербурга і Кронштадта з повітряної кулі з висоти 800 - 1200 м.
Під час російсько-японської війни В.Ф. Найденов здійснив
повітряне фотознімання з прив’язаного аеростату для розвідки
позицій супротивника. Крім аеростатів для підняття фотоапаратів,
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в кінці XIX ст. на початку XX ст., проводилися експерименти із
застосовування повітряних зміїв та порохових ракет.
Але тільки стрімкий розвиток авіації та літакобудування на
початку ХХ ст. розкрив усю перспективу використання
повітряного фотографування і з цього часу процес фотографування
земної поверхні з літака став називатися аерофотозніманням.
За період 1908 - 1914 рр. у ряді країн виконувались перші
пробні аерофотознімальні польоти та розроблялись методи
камерального оброблення матеріалів аерофотознімання на базі
використання спеціальних фотограмметричних приладів. У 1901 р.
К. Пульфрихом було створено прилад для вимірювання знімків –
стереокомпаратор; а в 1908 р. австрійським фотограмметристом Е.
Орелем було сконструйовано стереоавтограф для оброблення
наземних знімків. У цей час були створені спеціальні прилади аерофотоапарати, а також аерознімальні відділи для здійснення
військової повітряної розвідки.
У 1910 р. конструктор І. Сікорський, будучи студентом
Київського політехнічного інституту, сконструював перший літак
БіС-2, який спроможний був підняти в повітря пілота. Ці
випробування проходили під Києвом в долині річки Почайній.
Згодом І. Сікорський переїхав до Америки, де став видатним
авіаконструктором, розробивши перші в світі вертольоти.
У 1913 р. в Росії був створений перший багатомоторний літак і
в цей же час з’явились перші аерофотоапарати конструкції
інженера В.М. Потте (перший в світі плівковий напівавтоматичний
аерофотоапарат, який застосовувався до 1930 р.).
Під час Першої Світової війни (1914 – 1918 рр.) та після неї
аерознімання стало звичайною справою. Саме в цей час зародилася
фотограмметрія, наука що забезпечила виконання точних
вимірювань по фотознімкам. Були створені відповідні технічні
засоби та був покладений початок використанню аерофотознімків
для топографічного картографування, дослідження ґрунтів, в
лісовому та сільському господарстві, геологічних дослідженнях
тощо.
Перші цивільні аерознімання були виконані у 1922-1924 рр.
коли в Україні було створене акціонерне товариство
«Укрповітрошлях», яке виконувало аерофотознімальні роботи для
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цілей землевпорядкування. У 1927 р. було виконано
аерофотознімання м. Суми. На початку 1930 р. аерознімальні
відділи «Доброльот» та «Укрповітрошлях» злились в єдине
державне підприємство «Госаерофотосъёмка», яке згодом увійшло
до складу Головного управління геодезії та картографії. З 1928 г.
контурні й комбіновані знімання стали швидко розвиватися та
впроваджуватися
у
виробництво.
При
товаристві
«Укрповітрошлях» було створено друге аерофотогеодезичне
відділення,
яке
виконувало
аерофотознімальні
та
фотограмметричні роботи південної частини СРСР. У 1930 - 1940
рр. аерофотознімання вже мало значне виробниче застосування
при проектуванні та будівництві великих промислових центрів:
Магнітогорського та Кузнецького басейнів, Донбасу, Криворіжжя,
Турксибу, Байкало-Амурської магістралі, окремих районів
Арктики. У цей же час були розроблені карти масштабу 1:1 000 000
на всю територію країни, що дозволило перейти до середньо- та
великомасштабного картографування. У 1935 р. у Києві було
створене Південне аерогеодезичне підприємство.
Подальший розвиток аерознімання набуло в роки Другої
Світової війни (1939 – 1945 рр.), коли почали приділяти увагу
більш повному використанню можливостей видимої та невидимої
частини електромагнітного спектру.
У післявоєнні роки вдосконалюється методика та технологія
картографування за аерознімками, створюються нові універсальні
та аналітичні стереофотограмметричні прилади, фотоплівки для
кольорової та спектрозональної зйомок, нові прилади та пристрої
для фотоелектронних видів знімання. Зусиллями ряду вчених О.С. Скиридова, Г.В. Романовського, М.Д. Коншина, Ф.В.
Дробишева, Н.М. Алексапольського О.М. Лобанова створено нові
теорії та методи фотограмметрії, зокрема був розроблений
диференційований спосіб стереотопографічного знімання, при
якому висотна частина карт укладалася в камеральних умовах;
створена принципова нова серія фотограмметричних приладів
універсального типу - стереопроектор Романовського (СПР),
стереограф Дробишева (СД).
Значний вклад в розвиток теорії і практики прикладної
фотограмметрії, застосуванні фотограмметричних методів в
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будівництві, архітектурі, відновленні пам’яток історико-культурної
спадщини внесли вчені Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: Сердюков В.М., Патиченко Г.О.,
Барановський В.Д., Білоус В.В.
1.2 Предмет фотограмметрії, її зміст та застосування
Фотограмметрія – наука про визначення кількісних і якісних
характеристик об’єктів та їх
зміни в часі безконтактними
(дистанційними) методами за результатами вимірів фотографічних
зображень цих об’єктів.
Термін фотограмметрія походить від грецьких слів: photos світло, gramma - запис, metreo - вимір. Отже, його дослівний
переклад - вимір світлозапису.
Предмет вивчення фотограмметрії: геометричні й фізичні
властивості знімків, способи їх отримання й вимірювання для
визначення кількісних і якісних характеристик сфотографованих
об’єктів, а також прилади й програмні продукти, застосовувані в
процесі оброблення.
Незважаючи
на
обмежену
область
спектра,
яка
використовується при фотографічному зніманні: видима й ближня
інфрачервона області спектра, це є найбільш універсальний й
ефективний метод за обсягом отриманої інформації, широтою
поширення ї застосування в господарстві й наукових
дослідженнях, пов’язаних з вивченням та використанням
природних ресурсів.
Характеристики об’єкта можуть вивчатися по його зображенню
на одному знімку або по парі знімків, отриманих з різних точок
простору.
Якщо при вивченні об’єкта використовуються властивості
одного знімка, такий метод одержання необхідної інформації
називають фотограмметричним. Якщо ж об’єкт вивчається по парі
знімків,
що
перекриваються,
то
метод
називають
стереофотограмметричним. Останнім часом великий обсяг в
фотограмметрії займають методи одночасної обробки великої
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кількості знімків на яких ідентифікація об’єктів відбувається за
рахунок пошуку максимуму функції автокореляції.
У наш час у фотограмметрії виділяють три напрямки
досліджень. Перший - пов’язаний з вивченням методів
картографування земної поверхні, а також рішенням прикладних
завдань у різних галузях діяльності людства по наземних знімках.
Другий - вивчає теорію і практику картографування з повітряних
носіїв фотознімальної апаратури. У третьому - розвиваються
технології одержання інформації про об’єкти Землі, Місяця й
планет сонячної системи за допомогою апаратури, установленої на
космічних носіях.
Основними перевагами застосування фотограмметрії при
вивченні кількісних і якісних характеристик об’єктів є:
- висока точність результатів, тому що знімки об’єктів
одержують прецизійними фотокамерами, а їхнє оброблення
виконують, як правило, строгими методами;
- висока продуктивність, яка досягається завдяки тому, що
вимірюють не самі об’єкти, а їхні зображення;
- об’єктивність і достовірність інформації, можливість при
необхідності повторення вимірів;
- можливість одержання в короткий строк великого обсягу
інформації про стан, як усього об’єкта, так і окремих його частин;
- безпека ведення робіт, тому що знімання об’єкта виконується
неконтактним (дистанційним) методом;
- можливість вивчення швидкоплинних процесів.
У наш час фотограмметрія знаходить усе більше широке
застосування при вирішенні різних прикладних задач. Для якої би
мети не застосовувалася фотограмметрія, основні принципи її
залишаються тими ж самими. Фотограмметричне устаткування яке
використовується, насамперед, у картографічних цілях, широко
застосовують і в інших галузях науки й техніки:
- для вишукувань і проектування різного роду лінійних об’єктів
(автомобільних і залізничних доріг, каналів, трубопроводів, ліній
електропередач і ін.);
- у будівництві при визначенні якості будівництва, підвищенні
надійності й довговічності промислових і цивільних споруд і ін.;
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- у геологорозвідувальних роботах для раціонального вибору
територій, перспективних для пошуку й розвідки корисних
копалин;
- в архітектурі при обмірюванні фасадів споруд, складанні
планів фасадів, виготовленні об’ємних моделей, зніманні й
відтворенні архітектурних пам’ятників, вивченні й вимірі
архітектурних композицій, скульптур і ін.;
- у гірничій справі для знімання відкритих гірських розробок зі
складанням маркшейдерських планів кар’єрів, складів готової
продукції й ін.;
- у географічних дослідженнях: метеорології та кліматології,
Ландшафтознавстві, геології та геоморфології, ґрунтознавстві,
гідрології, океанології та гідрографії, охороні навколишнього
середовища.
- при картографуванні шельфу, вивченні морського
хвилювання, визначенні швидкості й напрямку течій у відкритому
морі;
- у медицині й хірургії для діагностики й лікування захворювань
окремих органів людини, а також для виявлення в організмі
сторонніх предметів і пухлин;
- у військовій справі та ін..
1.3 Класифікація фотограмметричних методів
Розділ фотограмметрії який вирішує завдання створення
топографічних карт і планів місцевості з використанням матеріалів
фотознімання отримав назву - фототопографія, а комплекс робіт
які виконуються в процесі створення по знімках топографічних
карт і планів, називається фототопографічним зніманням.
Залежно від
технічних засобів, що застосовуються при
фотографуванні
місцевості,
розрізняють
два
види
фототопографічного знімання: аерофототопографічне та наземне
фототопографічне.
При наземному фототопографічному зніманні місцевість
фотографують фототеодолітом із точок земної поверхні. Її
застосовують, як правило, у високогірній і гірській, переважно
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відкритій місцевості зі складними формами рельєфу. На невеликих
ділянках вона може бути застосована як самостійний метод, а при
картографуванні значних площ - у сполученні з іншими методами
знімання.
Її,
зокрема,
з
успіхом
застосовують
при
маркшейдерському супроводі відкритих гірських роботах.
Аерофототопографічне знімання є основним видом при
топографічному картографуванні значних територій в масштабах
від 1: 100000 до 1: 500. Фотографування місцевості в цьому
випадку виконується аерофотоапаратом, встановленим на літаку,
вертольоті або іншому носію. Основними методами створення карт
і планів у цьому виді знімання є комбінований і
стереотопографічний.
У комбінованому методі використовуються властивості
одиночного знімка. Він припускає отримання контурної частини
карти в камеральних умовах у результаті складання фотопланів, а
рельєфу - по даним польових геодезичних робіт. Цей метод
використовується для знімання плоско-рівнинних районів.
Стереотопографічний метод знімання є основним при
картографуванні місцевості. У ньому використовуються
властивості пари знімків (стереопари), що дозволяє в камеральних
умовах отримувати не тільки контурну, але й висотну частину
карти. Цим методом створюються карти (плани) високогірних,
гірських, районів з горбистою, а іноді й рівнинною місцевістю.
Основними етапами виконання аерофототопографічного
знімання є: льотно-знімальний, топографо-геодезичний і
фотограмметричний процеси.
У завдання льотно-знімального процесу входять повітряне
фотографування місцевості, реєстрація показання приладів, що
фіксують положення знімків у момент фотографування, а також
фотографічне оброблення матеріалів знімання й виготовлення
фотознімків (якщо знімки отримані не цифровими камерами).
Топографо-геодезичний
процес
включає
визначення
геодезичних координат точок геодезичної опори місцевості, що
зобразилися на знімках. Ці точки називають опознаками. Їхнє
число залежить від прийнятої технології знімання та її масштабу,
від якості знімків і фізико-географічних умов району робіт. У
топографо-геодезичний процес входить і дешифрування 13

розпізнавання об’єктів місцевості, що зобразилися на знімках і
визначення їхніх характеристик. Розрізняють польове, камеральне
й комбіноване дешифрування. Частіше застосовують комбіноване
дешифрування, коли камеральне дешифрування виконують по
знімкам-еталонам з результатами розпізнавання найбільш
характерних для даного району об’єктів.
Фотограмметричний процес включає згущення опорного
забезпечення знімків з використанням даних польових геодезичних
робіт і показання спеціальних приладів, складанні планів, карт,
цифрових моделей місцевості тощо.
Сучасна фотограмметрична наука тісно пов’язана з науками
фізико-математичного циклу, досягненнями радіоелектроніки,
обчислювальної техніки, приладобудування, кібернетикою,
фотографією. Вона органічно пов’язана з геодезією, топографією й
картографією.
На основі досягнення фізики й особливо оптики створені
сучасні об’єктиви знімальних і обробних приладів. Успіхи в
розвитку електроніки, радіоелектроніки, обчислювальної техніки й
космічної геодезії сприяли автоматизації процесів літаководіння й
керування польотами космічних кораблів, створенню сенсорів, для
одержання зображень у цифровому виді, а також приладів для
визначення положення знімків у момент фотографування,
автоматизації процесів оброблення й зберігання інформації.
Завдяки хімії освоєний випуск чорно-білих і кольорових
фотоматеріалів. Математика широко застосовується в розробці
теорії фотограмметрії при рішенні практичних завдань. Методами,
відомими в астрономії й геодезії, знімки забезпечуються опорними
точками, необхідними для створення знімальної мережі з метою
складання топографічних карт і планів або рішення прикладних
завдань. При створенні по фотознімках планів і карт і їхньому
оформленні користуються досягненнями картографії.
Контрольні запитання й завдання:
1. Назвіть імена винахідників з якими
фотографії та рік винаходу фотографії.

пов’язана

поява
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Етапи виникнення фотографії.
Чим дагеротипія відрізняється від сучасної фотографії?
Як вплинув розвиток авіації на дослідження поверхні Землі?
Коли були виконані перші цивільні аерознімання?
Суть комбінованого методу аеротознімання.
Основні процеси аеротознімання.
при вирішенні яких прикладних задач фотограмметрія
знаходить широке застосування.
9. З іменами яких учених пов’язано розвиток фотограмметрії в
Україні?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ЧАСТИНА 2 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ФОТОГРАММЕТРІЇ
2.1 Електромагнітні хвилі, основні поняття та визначення
Можливість дослідження Землі з космосу базується на
залежності між властивостями земних об’єктів і характеристиками
електромагнітного випромінювання.
Відомо, що всі природні й штучні земні утворення
випромінюють електромагнітні хвилі, що мають власне
випромінювання елементів суші, океану, атмосфери, так і відбите
від них сонячне випромінювання.
Електромагнітні хвилі виникають між змінами електричного і
магнітного полів. Кожна зміна електричного поля в будь-якій точці
простору викликає в суміжних точках появу змінного магнітного
струму, зміна якого в свою чергу породжує змінне електричне
поле. Саме тому відбувається передача коливань електричного і
магнітного полів з однієї точки простору до сусідніх, тобто
відбувається розповсюдження електромагнітної хвилі.
Серед більшості коливальних процесів особливе місце
займають періодичні гармонічні коливання. Гармонічні коливання
– це коливання з рівномірним рухом.
Окремим випадком коливальних процесів є гармонічні
коливання напруженості електричного та магнітного полів, які
створюють електромагнітне поле.
Електромагнітне поле, яке розповсюджується в просторі,
називають електромагнітними хвилями. Електромагнітні хвилі
можуть поширюватися скрізь, де може існувати електромагнітне
поле, тобто і в вакуумі, в просторі, що не має атомів.
Характер всіх електромагнітних хвиль однаковий. Вони
поширюються у вакуумі зі швидкістю світла і мають власну
частоту, довжину хвилі та енергію. У залежності від цих
параметрів електромагнітні хвилі відрізняються одна від одної і
займають відповідне місце в електромагнітному спектрі.
Електромагнітні хвилі є поперечними, оскільки вектори
напруженості електричного і магнітного поля взаємно
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перпендикулярні й лежать у площині, нормальній до вектора
швидкості розповсюдження хвилі.
Механічні хвилі не виходять за межі атмосфери,
електромагнітні ж хвилі відкривають нам простори Всесвіту.
Світлові хвилі дозволяють нам бачити Сонце, інші небесні тіла,
зірки тощо.
Оскільки електромагнітне випромінювання є не що інше як
хвилі, йому притаманні всі властивості коливальних процесів
(рис.1.2.). Будь-яка хвиля розповсюджується від однієї точки до
іншої не миттєво, а з певною швидкістю.
Швидкість
поширення
світових
хвиль,
і
загалом
електромагнітних хвиль у вакуумі (а практично і в повітрі)
дорівнює 300 000 км/с.
Довжина хвилі – це відстань між найближчими точками
синусоїдальної хвилі, що коливається в однаковій фазі. Довжина
хвилі – відстань на яку поширюються коливання за один період.
Позначається λ (лямбда).
y
Т
U
0

x

рис. 2.1 Графічний вигляд синусоїдальної хвилі
електромагнітного випромінювання
Коливання частотою f, яке розповсюджується в просторі зі
швидкістю v, характеризується довжиною хвилі
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v
f

(2.1)

Кількість циклів гармонічного коливання, здійснюваних за 1 с,
називається частотою.
Частота f, яка пов’язана з періодом Т (найменшим проміжком
часу, через який повторюється коливання) залежністю:

f 
Кругова частота :

1
T

  2 f

(2.2)

(2.3)

За одиницю вимірювання частоти прийнято Гц (герц), який
дорівнює одному циклу коливання за секунду. Електромагнітним
коливанням властиве явище поляризації. Якщо коливання
електричного вектора Е хаотичні, електромагнітне коливання
називається неполяризованим. Якщо ж коливання електричного
вектора Е виконуються точно в одному напрямку, у площині
перпендикулярній до вектора швидкості розповсюдження хвилі,
таке коливання називається лінійно поляризованим. Площина, в
якій виконуються коливання електричного вектора Е, називається
площиною коливань лінійно поляризованої хвилі, а нормальна до
неї площина, в якій коливається магнітний вектор Н, називається
площиною поляризації. У загальному випадку, при різних
амплітудах і випадковому зсуві фаз, проекція електричного
вектора
на
площину,
перпендикулярну
до
напрямку
розповсюдження, описує еліпс, а така хвиля, відповідно
називається еліптично поляризованою. При рівних амплітудах,
форма еліпса залежить тільки від різниці фаз взаємодіючих
коливань. При різниці фаз π/2 еліпс перетворюється в коло, а
результуюче коливання називається поляризованим по колу. Якщо
різниця фаз 0, або π еліпс перетворюється в пряму лінію і
результуюче коливання перетворюється в лінійно поляризоване.
Реальна атмосфера має вплив на характер розповсюдження
електромагнітних
хвиль.
По-перше,
зменшує
швидкість
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пропорційно щільності повітря, відповідно збільшуючи час їх
розповсюдження,
по-друге
–
викривляє
траєкторію
розповсюдження (явище рефракції), відповідно збільшуючи
відстань.
Залежність швидкості електромагнітного випромінювання від
щільності повітря характеризується показником заломлення n,
який пов’язаний з діелектричною ξ і магнітною  проникливістю
повітря наступним співвідношенням:
(2.4)

n  

Миттєва швидкість випромінювання С в деякій точці в межах
атмосфери, є функцією швидкості світла в вакуумі С0 і показника
заломлення n та може бути представлена як:

C

C0
n

(2.5)

2.2 Діапазони електромагнітних хвиль
Загальний спектр електромагнітного випромінювання, що
зустрічається в природі, охоплює хвилі довжиною від фемтометрів
до десятків кілометрів. Він безперервний і поділяється на кілька
областей випромінювання, які називають зонами або діапазонами.
Границі між ними умовні. Прийнято виділяти: випромінювання
низької
частоти,
радіовипромінювання,
інфрачервоне
випромінювання, видиме світло, ультрафіолетові, рентгенівські
промені та гамма-випромінювання.
Усім нам відомий видимий спектр, що розкладається на ряд
кольорів від фіолетового до червоного. Усі ці кольори доступні
людському зору. Однак, світло – це набагато більший діапазон ніж
видиме світло. У високих частотах, за межами фіолетового
кольору, розташований ультрафіолетовий діапазон, що є
смертельним для мікробів. Він не видимий для людини, але його
сприймають комахи та фотоелементи. Якщо направити світло
розкладене на спектр на фотопапір, то можна побачити як папір
почорніє саме в зоні синього й особливо фіолетового світла. Ще
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більше почорніння відбудеться за фіолетовою областю. Подібними
дослідами були відкриті ультрафіолетові хвилі англійським
фізиком Віл’ямом Волластоном у 1801 р.
За ультрафіолетовим діапазоном знаходиться рентгенівська
область спектра, і ще далі – гамма-випромінювання. Рентгенівські
промені були відкриті в 1895 р. німецьким фізиком Рентгеном.
У зоні низьких частот за червоним світлом розташований
інфрачервоний спектр. Інфрачервоні хвилі були відкриті
англійським астрономом і фізиком Джоном Гершелем в 1830 р.
при дослідженні розподілу енергії в спектрі за допомогою дуже
чутливого термометра. Деякі тварини, зокрема змії, прекрасно
відчувають інфрачервоне випромінювання, вловлюючи різницю
температур своїх жертв і оточуючого середовища вдало полюють.
Між інфрачервоним і радіодіапазоном виділяють область
мікрохвильового випромінювання, саме його використовують у
мікрохвильових печах. Далі йде великий діапазон радіохвиль.
Фізичні властивості суші та моря, геометричні властивості земної
поверхні, загальна її кривизна, окремі нерівномірності значно
впливають на розповсюдження радіохвиль. Цей вплив різниться за
довжинами хвиль. Наприклад, гірський хребет буде відкидати
“радіотінь” у випадку коротких радіохвиль, а достатньо довгі (в
декілька км) без перешкод огинають гори (явище дисперсії).
Принципової різниці між окремими випромінюваннями немає.
Спектр є безперервним, і тому його поділ носить умовний
характер; межі між різними ділянками електромагнітного спектру
не точні, суміжні ділянки можуть перекриватися (рис. 2.2.).
Послідовність електромагнітних хвиль, що класифікована за їх
довжиною (або частотою), називається спектром електромагнітних
хвиль.
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рис. 2.2 Спектр електромагнітних хвиль
Максимальна кількість (до 99,9%) сонячної енергії, що поступає
на поверхню Землі, приходиться на спектральний інтервал 0,3 – 4,0
мкм з перевагою у видимій зоні 0,4 – 0,7 мкм. При довжині хвилі
більше 5 мкм відбиття випромінювання не відбувається.
Об’єкти на земній поверхні випромінюють також власну
радіацію, яка у видимій частині спектра практично відсутня.
Власне випромінювання об’єктів відбувається на довжинах хвиль
більше 5 мкм, а максимум припадає на довжину хвилі 10 мкм.
Інтенсивність власного випромінювання залежить від температури
об’єкта та довжини хвилі.
З усієї різноманітності видів випромінювання найбільше
значення для дистанційних методів дослідження Землі має так
званий оптичний діапазон, в якому основним
джерелом
випромінювання енергії є Сонце. Довжини хвиль оптичного
випромінювання розташовані в діапазоні 0,1 мкм - 1 мм і
включають області ультрафіолетового (УФ), видимого та
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інфрачервоного (ІЧ) випромінювання. Хвилі у цьому діапазоні
часто називають субміліметровими.
Довжини хвиль в оптичному діапазоні становлять: менше 0,39
мкм - ультрафіолетовий; 0,39 - 0,76 мкм - видимий; 0,76 мкм - 1мм
– інфрачервоний.
В ультрафіолетовому діапазоні виділяють ближню (0,3 - 0,4
мкм), середню (0,2 - 0,3 мкм) і дальню (меншу 0,2 мкм) області.
Найбільш
вивченим
діапазоном
електромагнітного
випромінювання є видиме світло. Випромінювання, що
сприймається людським оком охоплює послідовність кольорів:
фіолетовий (0,39 - 0,45 мкм), синій (0,45 - 0,48 мкм), блакитний
(0,48 - 0,51 мкм), зелений (0,51 - 0,55 мкм), жовтий (0,55 - 0,58
мкм), оранжевий (0,58 - 0,62 мкм) та червоний (0,62 - 0,76 мкм).
Діапазон інфрачервоного випромінювання розділяють на
ближній ІЧ-діапазон (0,75 - 1,5 мкм), середній (1,5 - 3 мкм) і
дальній (3 - 1000 мкм). У ближньому ІЧ-діапазоні реєструється
відбите земною поверхнею сонячне випромінювання шляхом
фіксації його на фотоматеріалі, чутливому до даної області
спектру. У середньому і дальньому ІЧ-діапазоні реєструються
власне теплове випромінювання земної поверхні, тому знімання в
цих діапазонах називається тепловим ІЧ-зніманням.
Частина спектру, що охоплює ультракороткі радіохвилі (1 –
10 000 мм), розбивають на діапазони міліметрових, сантиметрових,
дециметрових та метрових радіохвиль. Сантиметрові та
дециметрові хвилі часто об’єднують у діапазон радіохвиль
надвисоких частот (НВЧ).
Видима та ІЧ-області спектру широко використовуються та є
основними та найінформативнішими. До основних недоліків
випромінювань у цих областях можна віднести значну залежність
результатів фіксації від різних перешкод (метеорологічних умов,
забруднення атмосфери тощо) та можливість виконання знімання
лише при освітленні земної поверхні Сонцем. При
випромінюваннях у інфрачервоній (тепловій) області перевагою є
можливість реєстрації температури природних утворень та
виконання знімання в нічний час. До недоліків випромінювання у
цій області, можна віднести меншу чутливість результатів до
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фізико-хімічних характеристик природних утворень, а також
поглинання випромінювання в атмосфері аерозольними частками.
Перспективним є використання радіодіапазону (1 - 10000 мм)
електромагнітного спектру. У ньому можна виділити
радіотепловий або надвисокочастотний (НВЧ) діапазон, у якому
реєструється радіотеплове випромінювання земної поверхні в
діапазоні довжин хвиль від 3 мм до 30 см. Перевагою знімання в
радіодіапазоні є можливість дослідження значних товщ земної
поверхні, визначення глибин залягання ґрунтових вод, пошук
підземних вод; більша чутливість результатів випромінювання до
геометричних
характеристик
поверхні,
незалежність
випромінювання від метеорологічних умов та впливу атмосфери.
Недоліками цього знімання є менше деталізований об’єм
інформації про природні ресурси порівняно з видимою та ІЧобластями та значно менша роздільна здатність знімальних систем.
Найбільш оптимальними умовами знімання, що дозволяють
одержувати різноманітну інформацію про природні ресурси, є
випромінювання відбитої чи власної радіації земної поверхні
одночасно у декількох спектральних діапазонах, тобто
використання багатозонального та спектрального методу
досліджень.
2.3 Проходження випромінювання крізь атмосферу
Аерознімання виконується крізь значну товщу атмосфери.
Проходячи крізь атмосферу, сонячне випромінювання частково
розсіюється атмосферними газами і аерозольними домішками,
частково поглинається і переходить у теплоту, нагріваючи
атмосферу. Не розсіяна і не поглинута в атмосфері пряма сонячна
радіація досягає земної поверхні, в значній мірі поглинається і
нагріває її, та частково відбивається нею.
Атмосфера складається з газів, водяного пару та різних
домішок, так званих аерозолів. Основна маса атмосфери (99,9%)
сконцентрована у шарі нижче 50 км, тому тут і відбуваються
основні викривлення випромінювання, що проходить крізь
атмосферу. При невеликих висотах знімання (до 200 – 400 м)
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атмосфера
практично
не
змінює
спектральний
склад
випромінювання. Основними поглинальними елементами є водяна
пара, двоокис вуглецю та озон.
Короткохвильова частина випромінювання Сонця (приблизно
до 300 нм) розсіюється та поглинається в самих верхніх шарах
атмосфери, а радіохвилі довжиною більше 20 – 30 м екранізуються
іоносферою. Тому для дистанційного зондування практичний
інтерес представляє область 300 нм – 20 м. У цій області сонячна
радіація розподілена достатньо нерівномірно: майже 95% всієї
енергії Сонця сконцентровано в діапазоні 300 – 2400 нм, тобто в
ультрафіолетовій, видимій та ближній інфрачервоній областях.
Біля 99% сонячної радіації сконцентровано в діапазоні 150 – 4000
нм. Максимум сонячної енергії припадає на 500 нм.
Якби атмосферу складали лише гази, то вона була б достатньо
прозорою, а видимість для світлового часу складала б 250 – 300 км,
достатньо велика дальність і ця величина була б постійною. Однак,
до складу атмосфери входять окрім основних газів і водяна пара,
пил, мікроорганізми тощо, які впливають на прозорість атмосфери.
Сонячні промені, що проходять крізь атмосферу, зіштовхуються
з молекулами газу, води й пилу, розсіюються в усіх напрямках і
гублять біля 20% своєї енергії. Особливо сильне розсіювання
відбувається в приземному шарі, де концентрація водяного пару та
пилу найбільша. Розсіяне в атмосфері світло при значній його
товщі створює ефект світіння повітря, що отримало назву
атмосферного серпанку.
Щільність атмосферного серпанку залежить від фізикогеографічних і кліматичних особливостей районів земної кулі,
сезонних і метеорологічних змін, часу доби тощо. Так, атмосфера
більш прозора над районами великих водних просторів, ніж над
степовими та пустельними районами, де в повітрі присутній
великий вміст дрібного пилу.
Механічні частки та водяний пар в атмосфері утворюючи
атмосферний серпанок, знижують контрастність зображення на
знімках. Виникнення атмосферного серпанку обумовлено
розсіюванням випромінювання частками та аерозолями, розмір
яких значно менше довжини хвилі. Величина розсіювання
залежить від довжини хвилі електромагнітного випромінювання,
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кількості часток і концентрації атмосферних газів, а також
довжини шляху розповсюдження випромінювання через
атмосферу. У діапазоні видимого світла частка розсіюваного
випромінювання при реєстрації сенсором складає від 100 % при
суцільній хмарності до 5 % при абсолютно ясному небі.
Хмарність представляє найбільшу перешкоду в оптичному
діапазоні. Як правило, у кожний поточний момент часу хмарність
закриває більше половини площі земної поверхні. При плануванні
знімання важливо мати дані про умови хмарності. Для цього
складають карти які характеризують глобальний розподіл зон
стійкості хмарності і дають можливість виконати оцінку умов
знімання, враховуючи, що хмарність, звичайно, зберігається над
кожною точкою земної поверхні протягом не більше 3 – 5 днів.
У результаті поглинання й розсіювання випромінювання
атмосфери, сонячна радіація зменшується, змінюється її
спектральний склад, оскільки промені різних довжин
поглинаються і розсіюються в атмосфері по-різному.
Таким чином, при проходженні крізь атмосферу, сонячне
випромінювання відчуває подвійну дію: поглинання й розсіювання
молекулами різних газів, водяною парою, твердими частками.
Послаблення
випромінювання
за
рахунок
розсіювання
відбувається плавно в залежності від довжини хвилі, а за рахунок
поглинання - більш різко і сильно.
Поглинання залежить від довжини хвилі випромінювання.
Наприклад, електромагнітні хвилі довжиною менше 0,27 мкм
повністю поглинаються озоном. Краплі води, що містяться в
хмарах, поглинають та розсіюють всі електромагнітні хвилі менше
3 мкм. Тобто електромагнітні хвилі цих діапазонів не проходять
крізь атмосферу Землі або не досягають її поверхні і не можуть
використовуватись для дистанційного зондування.
Успішне виконання космічного знімання земної поверхні
залежить від правильного вибору так званих «вікон прозорості»
атмосфери, тобто тих ділянок спектру, де електромагнітне
випромінювання не поглинається атмосферою (рис. 2.3).
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УФ
Видимий діапазон

Чорне тіло
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а
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б

0,2 0,3 0,6
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4,0

10 20

Тепловий сканер

Багатоканальний сканер

40
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РЛС
Пасивні мікрохвильові

рис. 2.3 Спектр електромагнітного випромінювання (а);
прозорість атмосфери (б); використовувані діапазони в ДЗЗ (в)
(за П.Кронбергом)
Ці темні на рисунку смуги відповідають поглинанню сонячної
енергії атмосферним озоном, водяною парою, вуглекислим газом
та киснем.
В оптичному діапазоні є невеликі смуги поглинання пов’язані з
киснем і озоном. У ближньому інфрачервоному діапазоні смуги
поглинання пов’язані з наявністю аерозолів, водяної пари й
вуглекислого газу. Вода поглинає випромінювання з довжинами
хвиль 720; 810; 940; 1100 нм та особливо сильно з 1,4; 1,9; 2,7 мкм.
Вуглекислий газ має сильні смуги поглинання з довжинами хвиль
2,7; 4,3 мкм.
В оптичному діапазоні електромагнітного спектру з кількох
“вікон прозорості” атмосфери найбільше практичне значення
мають вікна прозорості у видимому (0,4 - 0,8 мкм) та
інфрачервоному (3 - 5 та 8 - 14 мкм) діапазонах. Обидва діапазони
використовуються для дистанційних спостережень земної
поверхні, зокрема перший з них широко застосовується для
знімання за допомогою фотографічної та телевізійної апаратури, а
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другий - за допомогою інфрачервоних радіометрів, що спроможні
реєструвати теплове випромінювання Землі. Все решта теплове
випромінювання Землі поглинається водяною парою, озоном,
вуглекислим газом та метаном. Хвилі інших довжин
інфрачервоного діапазону не досягають носіїв знімальної
апаратури і не можуть бути зареєстровані.
Зі збільшенням довжини хвилі атмосфера стає більш
прозорішою, тому доцільне використання для космічного знімання
й деяких ділянок мікрохвильового діапазону. Тут є також
непрозорі смуги, обумовлені наявністю водяної пари та
атмосферного кисню. Вікна прозорості, що вклинилися між ними,
дозволяють вести спостереження навіть в умовах суцільної
хмарності. Довгохвильові промені цього діапазону (від 1мм до 1 м)
спроможні проникати крізь потужні хмари й навіть зливові
фронти.
2.4 Побудова зображення у фотокамері
В основу побудови зображення об’єкта за допомогою об’єктива
покладені закони геометричної оптики: прямолінійність
розповсюдження світла, відбиття і заломлення променів на кордоні
двох середовищ. Простому однолінзовому об’єктиву притаманні
різного роду спотворення: аберації, астигматизм, дисторсія, тощо.
Для зменшення цих спотворень в метричних фотокамерах
використовують складні об’єктиви, які включають декілька (до
десятка) різного виду лінз, центрованих відносно однієї осі, яка
називається головною оптичною віссю об’єктива.
Розглянемо особливості побудови зображення об’єкта
ідеальним об’єктивом. Вони засновані на наступних законах
геометричної оптики:
- прямолінійності поширення світлових променів в однорідному
середовищі;
- незалежності поширення окремих світлових променів і пучків;
- зворотності променів світла;
- відбитті й заломленні світлових променів на границі двох
середовищ.
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На рис.2.4 представлено ідеальний об’єктив і його елементи.
III
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X
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d
рис.2.4. Хід променів в ідеальному об’єктиві.

На головній оптичній осі об’єктива розміщуються дві вузлові
точки передня - S1 і задня - S2. Промінь виходить з об’єктива через
задню вузлову точку паралельно променю, що входить через
передню вузлову точку, тобто кути β, створені променем з
головною оптичною віссю рівні між собою. Площини I i II, що
проходять через вузлові точки об’єктива під прямим кутом до
головної оптичної осі, називаються головними, передньою і
задньою, площинами об’єктива. Промінь, який проходить через
об’єктив, перетинає головні площини на однакових відстанях від
головної оптичної осі об’єктива, тобто S1g1 = S2g2. Промені, які
входять в об’єктив паралельно до головної оптичної осі об’єктива,
збираються в точці яка називається головним фокусом об’єктива. У
об’єктива, на головній оптичній осі існує два головних фокуса:
передній F1 і задній F2. Площини, що проходять через головні
фокуси перпендикулярно до головної оптичної осі, називаються
головними фокальними площинами об’єктива: передня ІІІ і задня
ІV.
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Відстань fo від передньої (задньої) вузлової точки об’єктива до
переднього (заднього) головного фокуса, називається головною
фокусною відстанню об’єктива.
Хід променів які проходять через об’єктив фотокамери досить
складний, однак з геометричної точки зору його можна спростити
уявивши, що всі промені які формують зображення
(проектувальні промені) входять в одну передню вузлову точку
S1 (зовнішній центр проекції) й виходять крізь задню вузлову
точку S2. Відстань від задньої вузлової точки об’єктива до
площини знімка називають фокусною відстанню f фотоапарата,
проектувальний промінь, перпендикулярний до площини знімка, головним променем, а точку перетину головного променя з
площиною знімка о - головною точкою знімка.
Кожному об’єктиву властиві оптичні спотворення: сферична
аберація, кома, хроматична аберація, дисторсія, астигматизм,
кривизна поля зору. Фактично лінійне збільшення в площині
знімка не є постійним через похибки виготовлення об’єктива, що
призводить до порушення подібності зображення в площині
знімка. Це спотворення називають дисторсією об’єктива.
Дисторсія в сучасних кращих об’єктивах знаходиться в межах
0,005-0,04 мм.
Об’єктиви, у яких дисторсія зведена до мінімуму, називаються
ортоскопічними. Такі об’єктиви правильно передають геометричні
форми
зображуваних
ними
предметів
й
дозволяють
використовувати їх в аерофототопографічних і наземних
метричних камерах.
Полем зору об’єктива називають основи конуса світлових
променів, що будують зображення безмежно далекого об’єкта.
Частину поля зору, яка задовольняє пред’явленій вимозі щодо
якості зображення на знімку, називають кутом поля зображення
об’єктиву (2 ).
Зображувальні й метричні якості знімка залежать від багатьох
факторів. Довгий час якість зображення оцінювалась за
роздільною здатністю об’єктив-знімок.
Під роздільною здатністю об’єктива розуміють його
спроможність давати роздільне зображення двох близько
розташованих точок або ліній. Роздільна здатність оцінюється
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числом роздільно зображених ліній (рівної ширини й з рівними
проміжками), що приходиться на 1 мм (лін/мм). У наш час якість
об’єктивів і зображення оцінюється за частотно-контрастною
характеристикою (ЧКХ) й фазочастотною характеристикою
(ФЧХ), де ЧКХ - залежність між роздільною здатністю й
контрастом зображення, а ФЧХ - міра порушення ортоскопічності
об’єктива.
2.5 Фотографічні світлочутливі матеріали
Для фотознімальних робіт використовують аналогові і,
останнім часом все ширше, цифрові фотокамери.
В аналогових фотокамерах зображення формується в шарі
світлочутливої емульсії. Світлочутливий шар фотоемульсії
складається з суміші галоїдних солей срібла (головним чином,
бромистого), яке має високу чутливість до світла. Ці речовини в
суміші з желатином наносять тонким шаром (25-30мкм) на скло,
целулоїдну плівку або папір, створюючи таким чином
світлочутливі матеріали - фотопластинки, фотоплівку, фотопапір.
б)

а)
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

в)
1
2
3
4
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рис. 2.5 Схематична пошарова будова фотоплівок
Рис.2.5 демонструє будову і розташування шарів фотоплівок: а)
чорно-біла плівка: 1 - захисний шар, 2 - світлочутливий шар, 3підшар, 4 - плівка-основа, 5 – протиореольний шар; б) кольорова
плівка: 1 - захисний шар, 2 - світлочутливий шар (синій) , 3жовтий фільтруючий шар, 4 - світлочутливий шар (зелений), 5 світлочутливий шар (червоний), 6 - підшар, 7 - плівка-основа, 8 –
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протиореольний шар; в) спектрозональна плівка: 1 - захисний
шар, 2 - інфрахроматичний світлочутливий шар, 3 панхроматичний світлочутливий шар, 4- підшар, 5 - плівка-основа,
6 – протиореольний шар.
Фотографічні
емульсії
характеризуються
наступними
основними якостями:
- світлочутливістю, тобто властивістю емульсії до дії
променів. Чим менша експозиція для одержання фотографічного
зображення, тим більше світлочутливий негативний матеріал. Від
загальної світлочутливості залежить також величина необхідної
витримки при фотографуванні. За загальну світлочутливість
приймають величину, зворотну експозиції, яка необхідна для
одержання заданої мінімальної щільності. Для визначення
загальної світлочутливості фотографічної емульсії застосовують
прилади сенситометри.
- контрастністю, тобто спроможністю емульсії передавати
найяскравіші й найтемніші контури місцевості. За ступенем
контрастності розрізнюють плівки з м’яким, нормальним,
контрастним й особливо контрастним світлочутливим шарами.
М’яка плівка пом’якшує інтервал яскравості ландшафту, а
контрастна й особливо контрастна - підсилюють.
- роздільною здатністю, тобто здатністю емульсії роздільно
передавати деталі місцевості. Роздільна здатність фотоемульсії
залежить від світлочутливості та розмірів кристалів галоїдного
срібла. Високочутливі негативні матеріали мають роздільну
здатність близько 60 лін/мм. У дрібнозернистих матеріалів
середньої чутливості роздільна здатність досягає 90 лін/мм.
Спеціальні сорти дрібнозернистої позитивної фотоемульсії мають
роздільну здатність 100 лін/мм й більше.
- спектральною світлочутливістю або кольоровою
чутливістю, тобто здатністю емульсії певним чином реагувати на
вплив різних променів спектра.
Емульсія, до якої входить бромисте срібло, чутлива до
фіолетових та синіх кольорів, а жовті та зелені на неї майже не
впливають.
Для підвищення спектральної світлочутливості в фотоемульсію
вводять спеціальні органічні речовини (оптичні сенсибілізатори),
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які сприяють розповсюдженню світлочутливості емульсії на усю
видиму область спектру. Фотографічні емульсії, чутливість яких
підвищена
оптичними
сенсибілізаторами,
називаються
сенсибілізованими. За цими ознаками можна виділити ряд
сенсибілізованих емульсій:
- не сенсибілізована (проста) емульсія чутлива тільки до
фіолетових, синіх та блакитних променів (=360-480 нм);
- ортохроматична (ортохром) додатково чутлива до зелених та
жовтих променів, з деяким зниженням чутливості до зелених
променів (=360-560 нм);
- ізоортохроматична, додатково чутлива до зелених та жовтих
променів, але без зниження чутливості до зеленої зони (=360-560
нм);
- панхроматична (панхром) чутлива до усієї області видимого
спектру, але із зниженням чутливості в зоні зелених променів
(=360-600 нм);
- ізопанхроматична (ізопанхром) така сама, як і панхроматична,
але майже вільна від зниження чутливості в зеленій зоні (=360680 нм);
- панінфрахроматична (панінфрахром) чутлива до усіх променів
видимого спектру й частково до інфрачервоної частини
невидимого спектру (=360-480 нм; 720-840 нм).
Використання кольорової фотографії розширює можливості в
дослідженнях географічного середовища і є перспективним
засобом вивчення Землі. Воно успішно застосовується при
ландшафтному, геологічному, лісовому, ґрунтовому й інших видах
дешифрування.
Звичайно для кольорового фотографування застосовують
тришарову плівку, у якої верхній світлочутливий шар чутливий до
синіх променів (рис.2.5. б). За ним слідує шар жовтого
світлофільтра, що не пропускає промені синьо-фіолетового
кольору. Другий світлочутливий шар чутливий до зелених
променів, а третій - до червоних. У кожний світлочутливий шар,
окрім кристалів галоїдного срібла, введені кольороутворюючі
компоненти.
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Після експонування в кожному шарі виникає певне скрите
кольорове зображення. Після кольорового проявлення створюється
кольоровий негатив, де у кожному світлочутливому шарі
утворюється свій додатковий колір, тобто у верхньому шарі
замість синього отримують жовтий колір; у середньому шарі
замість зеленого - пурпурний, а в нижньому шарі замість
червоного - блакитний. Таким чином, кольорове зображення
об’єкта на негативі буде пофарбоване не в натуральні, а в
додаткові кольори.
Для одержання правильного кольорового відтворення на
позитиві виконують друкування з кольорового негатива на
кольоровий фотопапір або на кольорову позитивну плівку, на яких
створюється природна передача кольорів відповідна до
натуральних кольорів.
Крім кольорової негативної плівки, існує й так звана кольорова
обернена плівка, на якій після кольорового проявлення
безпосередньо отримують позитивне кольорове зображення
сфотографованих об’єктів.
Для того щоб ще більш деталізувати зміст зображення,
підвищити інформативність знімка, застосовують метод
спектрозонального фотографування земної поверхні. Сутність
спектрозонального знімання полягає в тому, що багато об’єктів
ландшафту по-різному відбивають променисту енергію не тільки у
видимій зоні спектра, але також і в невидимій, наприклад,
інфрачервоній. Це дозволяє фотографічно одержувати контрасти,
які не видимі для ока. У чорно-білому варіанті спектрозональне
знімання доцільно виконувати одночасно у двох зонах спектра
(наприклад, двома аерофотоапаратами на дві по-різному
сенсибілізовані
чорно-білі
плівки:
панхроматичну
й
інфрахроматичну). У цьому випадку отримані пари чорно-білих
аерознімків однієї й тієї ж місцевості доповнюють один одного за
кількістю зображених на них деталей знятого ландшафту, тим
самим поліпшуючи їх дешифрування.
Другий, кольоровий варіант як подальше удосконалення
спектрозонального знімання полягає у використанні однієї плівки,
що містить два кольорових спектрозональних шари (рис. 3.2 в). У
цьому випадку після однократного фотографування й кольорового
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проявлення на негативі отримують два окремих відділених за
кольором зображення. Об’єкти місцевості, що відбивають промені
видимої зони спектра, зображуються фарбованими у пурпурний
колір, а об’єкти, що відбивають промені інфрачервоної зони
спектра - у зелений. Для тих об’єктів, які відбивають промені у
двох зонах спектра, кольори на негативі додаються й у сумі дадуть
зеленкувато-сірий колір.
Отриманий з кольорового негативу спектрозонального знімання
кольоровий позитивний відбиток буде мати зображення не в
натуральних кольорах, а в умовних, але з більшою детальністю,
ніж при кольоровому зніманні з натуральним передаванням
кольорів.
Однією з необхідних умов, від якої залежить одержання
доброякісного негатива, успіх усього процесу знімання є
визначення нормальної експозиції. Точне визначення експозиції
особливо потрібне в разі користування плівковими камерами.
Адже плівку проявляють у закритому бачку протягом заданого для
даної плівки та проявника часу. Наглядання за процесом
проявляння і виправлення помилки, допущеної під час експозиції в
такому випадку виключається.
Експонуючи плівку, треба враховувати такі величини, як
прозорість 0 та оптичну густину D плівки, пов’язані з
проходженням світла крізь напівпрозоре середовище.
Прозорість, або світлопропускання, показує, яку частину
світла, що падає, пропускає почорніння негатива. Кількісно вона
визначається коефіцієнтом пропускання - відношенням
світлового потоку, що пройшов крізь середовище, до того, що
падає на неї: O = Фпр /Фпад.
Оптична густина D, тобто почорніння світлочутливого шару,
залежить від його непрозорості. У сенситометрії для вимірювання
густини користуються десятковим логарифмом непрозорості:
D=lgО=lgФпап/Фпр. Чим більше відновлюється металевого срібла
на одиницю поверхні світлочутливого шару, в результаті
експонування і проявлення, тим більше його непрозорість,
сильніше густина і тим більшою мірою послаблюється світло,
проходячи під час друкування цю ділянку негатива.
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Густина шару перебуває у функціональній залежності від
світлової експозиції: D = f (H), її можна виразити графічно в
системі прямокутних координат у вигляді характеристичної кривої
(рис. 2.6.). Цю криву називають ще кривою градації, або кривою
почорніння.
Середня частина характеристичної кривої cd прямолінійна. Це
область нормальних експозицій, краща для знімання, у межах
якої однакові прирости логарифма експозиції ∆1gН спричиняють
пропорційні прирости густини почорніння ∆D. У цьому випадку на
відбитку буде пропорційне, правильне відтворення інтервалів
яскравості об’єкта знімання. Тому цю область називають також
областю пропорційного передавання.
D

e

d

с
b

α
lgH

рис. 2.6 Характеристична крива
У нижній частині кривої аb збільшення експозиції не спричиняє
зростання почорніння - це область вуалі.
Поступове посилення густини, яке перевищує густину вуалі,
починається від точки b — порогу чутливості негативного
матеріалу (порога почорніння). Цій точці відповідає найменша
експозиція, здатна викликати фотохімічну дію на світлочутливий
шар.
Відрізок кривої bс (між порогом чутливості й областю
нормальних експозицій) називають областю недотримання. Тут
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однакові прирости експозиції ∆lgН спричиняють слабкі непропорційні поступово збільшувані від точки b до точки с прирости
почорніння ∆D. На знімку ділянки об’єкта, що потрапили в область
недотримання, спричиняють часто настільки слабкі густини
почорніння, що їх майже не розрізняє око на фоні вуалі. Вони
слабко різняться між собою й на відбитку передаються майже
однаково темними.
Частина кривої de - це область перетримання. Тут нахил
кривої поступово зменшується, наближаючись до прямої, паралельної осі абсцис. Пропорції приростів густини почорніння ∆D,
які відповідають однаковим приростам логарифма експозиції
∆1gH, у різних негативних плівок при однаковому часі проявлення
різні.
Якщо однаковим ∆1g H на прямолінійному відрізку кривої
відповідають пропорційні однакові ∆D, то така плівка щодо
контрастності вважається нормальною. На нормальній плівці
правильно передається шкала яскравості об’єкта. Після
продовження прямолінійного відрізка такої кривої до перетину з
віссю абсцис утворюється кут 45°. Плівки з кутами нахилу
характеристичної
кривої
більшими
за
45°
називають
контрастними, меншими - м’якими.
2.6 Лабораторне оброблення фотоматеріалів
Першою стадією фотографічного процесу є експонування
фотоматеріалу світлом і поява схованого зображення. Воно
створюється атомами металевого срібла, які так чи інакше
утворюються внаслідок фотохімічних реакцій у фотоемульсії
внаслідок дії на нього світла.
Зворотному протіканню реакції, тобто окислюванню атомів
срібла у фотоемульсії перешкоджає желатина. Стійку групу атомів
срібла, що утворюється під дією світла, називають центром
схованого зображення. Сховане зображення невидиме не тільки
неозброєним оком, але й на оптичному мікроскопі. Розмір центрів
схованого зображення оцінюється в 10-6...10-7 мм, тобто воно
лежить за межами можливостей оптичної розрізненності приладів.
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Після експонування виникає задача візуалізації схованого
зображення при якій сховане зображення, підсилюючись,
переходить у видиме.
Сутність візуалізації (проявлення) схованого зображення
зводиться до хімічного відновлення галогенів срібла на освітлених
ділянках фотоматеріалу і полягає в тому, що відновник (проявник)
повинен діяти на опромінені світлом мікро кристали набагато
швидше і сильніше, ніж на неопромінені.
Фотографічний проявник - багатокомпонентна суміш. Вона
містить хімічний відновник; речовину, що створює лужну реакцію
розчину; речовину, що охороняє відновник від швидкого
окислювання киснем повітря; речовину, що усуває вуаль.
Проявник розчиняють у воді. У результаті проявлення
експонованого
фотоматеріалу
в
середовищі
проявника
відбувається посилення схованого зображення в 105...1011 разів.
Серед хімічних відновників у проявнику найчастіше
використовують гідрохінон. Одна молекула гідрохінону в
присутності сульфіту натрію відновлює чотири атоми срібла. Крім
того, відбувається витрата сульфіту натрію й лугу у результаті
чого проявник виснажується й вимагає заміни на свіжий.
Після проявлення зображення наступає стадія його закріплення
(фіксування). Для цього необхідно видалити з фотоматеріалу
незасвічені й тому не відновлені проявником кристали галогену
срібла. Це досягається шляхом переходу малорозчинної у воді солі
срібла в добре розчинну. Найпоширенішим способом закріплення
зображення є оброблення проявленого фотоматеріалу в розчині
тіосульфату натрію. Дана сіль переводить галоген срібла у
розчинний стан. Після оброблення фіксажним розчином
фотоматеріал необхідно ретельно промити водою. Операція
фіксування зображення вимагає деякого часу.
Сульфід срібла залежно від величини кристалів пофарбований
у коричневий або чорний колір. Якщо операція закріплення
проведена правильно, то зображення буде стійким і фотоматеріал
може бути висушений.
У результаті трьох викладених стадій фотопроцесу на
фотоплівці виходить негативне зображення. Для створення
позитивного зображення необхідно виконати контактну
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експозицію фотоматеріалу (звичайно фотопапір) через плівку з
негативним зображенням і повторити фотолабораторний процес
проявлення.
У сучасній фотографії розроблені також способи одержання
прямого позитивного зображення за рахунок конструкційних
особливостей фотоматеріалів.
2.7 Цифрові світлочутливі сенсори
У 1969 р. відбувся прорив у фотографічних технологіях:
почався етап принципово нової - цифрової фотографії.
Альтернативою фотоплівки став створений компанією Bell Labs
новий тип напівпровідникових пристроїв, що одержав назву Charge
Coupled Devіce (CCD) - прилад із зарядовим зв’язком (ПЗЗ).
Створені на базі (ПЗЗ) спеціальні електронні прилади – ПЗЗ
лінійка і ПЗЗ матриця лежать в основі конструкції сучасних
сканерів і цифрових фотокамер.
Сканер – пристрій, який аналізуючи який-небудь об’єкт
(звичайне зображення, текст), створює растровий файл - цифрову
копію зображення. Процес одержання цієї копії називається
скануванням.
Принцип роботи сканера полягає в тому, що вздовж джерела
світла рухається каретка із зображенням, розміщеним на прозорій
скляній пластині. Світло через оптичну систему сканера (об’єктив
й система дзеркал і призм) попадає на три розташовані паралельно
одна одній ПЗЗ лінійки, кожна з яких приймає інформацію про
компоненти зображення і передає її в пам’ять комп’ютера.
Сканування аналогових знімків, для перетворення їх в цифрову
форму, виконують на оптичних фотограмметричних сканерах
високої роздільної здатності і точності.
Фотограмметричний сканер “Дельтаскан”, виробництва ДНВП
“Геосистема”, рис. 2.7, випускається в кількох різних моделях на
єдиній механічній базі. Всі сканери мають однакову роздільну
здатність, геометричні й радіометричні параметри.
Перша, професійна модель має автоматичну систему
перемотування фільму, друга, оснащується модулем ручного
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перемотування. Всі моделі дозволяють також сканувати одиночні
(різані) знімки. Стандартні сканери призначені для рулонів
шириною до 250 мм і діаметром до 168 мм. Вони також
дозволяють сканувати одиночні знімки розміром до 300×300 мм.
Спеціальна, широкоформатна модель призначена для космічних
знімків до 300×450 мм. Сканер оснащується пристроєм для
сканування рулонних фільмів шириною до 300 мм.
Висока роздільна здатність 8 µm (3175 dpі) характеризується
середньою квадратичною помилкою сканування, що не перевищує
± 3 µm. Помилка визначається за допомогою сканування з
наступним виміром контрольної сітки.

рис. 2.7 Фотограмметричний сканер
Сканер оснащений кольоровим лінійним ПЗЗ фотоприймачем
фірми SONY і освітлювачем на потужних світлодіодах, що
забезпечує відмінну якість сканування як кольорових так і чорнобілих фотоматеріалів і зберігати зображення у форматі True Color
(24 біта) або з 256 градаціями сірого (8 біт).
Попереднє сканування автоматично визначає оптимальні
значення експозиції, контрасту й гами по кожному кольоровому
каналу.
Час сканування для знімка розміром 230×230 мм у режимі True
Color при розмірі піксела 16 µm становить 15 хвилин.
Програмне забезпечення дозволяє зберігати зображення у
форматі TІFF (без компресії або JPEG) і BMP, з розміром піксела
кратним пікселу ПЗЗ лінійки: 8, 12, 16, 24, 32 ... 128 µm, містить
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потужний модуль для коригування й трансформування отриманих
знімків.
Швидке попереднє сканування, з наступною побудовою
гістограми, автоматично пропонує оптимальні параметри
сканування: експозицію, контраст, гамма-коригування по кожному
кольоровому каналу.
Користувач має можливість ручного настроювання параметрів
простим кликом на сумарній гістограмі або гістограмі будь-якого
каналу. Програма оперативно відображає вплив всіх змін
безпосередньо на зображенні. Можлива побудова гістограм
заданих областей зображення й наступного коригування по них.
У цифровій фотокамері, яка принципово відрізняється від
аналогової лише способом запису інформації, зображення
побудоване в фокальній площині об’єктива в подальшому попадає
на оброблення в спеціальний електронний прилад ПЗЗ матрицю,
який перетворює світловий сигнал в електричний. ПЗЗ матриці
розрізняються своєю чутливістю, що багато в чому залежить від
фізичних розмірів матриці й від кількості складових її елементів
(роздільної здатності). Фізичні розміри матриць прийнято вважати
в дюймах. Роздільна здатність вимірюється в пікселах. Чим більше
елементів матриці приймає участь у формуванні елемента
зображення, тим чіткіше зображення. Однак це правило
(залежність якості від кількості пікселів) діє в межах
співвідношення з розмірами й чутливістю матриці. У будь-якій
матриці частина елементів залишається пасивною, тому при
розрахунку чутливості матриці бажано знати кількість її
ефективних пікселів. Найкращою якістю відрізняються ПЗЗ
матриці із прогресивним скануванням. Сформоване об’єктивом
зображення попадає на ПЗЗ матрицю, тобто промені світла
падають на світлочутливу поверхню ПЗЗ елементів, завдання яких
- перетворити енергію фотонів в електричний заряд. Відбувається
це відповідно в такий спосіб. Для фотона, що впав на ПЗЗ елемент,
є три варіанти розвитку подій - він або «зрикошетує» від поверхні,
або буде поглинений у товщі напівпровідника (матеріалу матриці),
або «проб’є наскрізь» її робочу зону. При розробці ПЗЗ матриць
втрати від “рикошету” і “прострілу навиліт” мінімізують. Ті ж
фотони, які були поглинені матрицею, утворять пари електрон40

дірка, якщо відбулася взаємодія з атомом кристалічної решітки
напівпровідника, або ж тільки фотон (або дірку), якщо взаємодія
була з атомами донорних або акцепторних домішок. Вище
перераховані явища називаються внутрішнім фотоефектом.
Зрозуміло, внутрішнім фотоефектом робота сенсора не
обмежується - необхідно зберегти «відняті» у напівпровідника
носії заряду в спеціальному сховищі, а потім їх зчитати.
У загальному випадку конструкція ПЗЗ елемента виглядає так:
кремнієва
підкладка
p-типу
оснащується
каналами
з
напівпровідника n–типу; над каналами створюються електроди з
полікристалічного кремнію з ізолюючим прошарком з оксиду
кремнію (рис. 2.8).
фототони
полікристалічний
електрод

оксид
кремнію
потенційна
яма

канал
п- типу
канал
р- типу

рис. 2.8 Принципова будова ПЗЗ-елемента
Після подачі на такий електрод електричного потенціалу, у
збідненій зоні під каналом n - типу створюється потенційна яма,
призначення якої зберігати електрони. Фотон, що проникає в
кремній, приводить до генерації електрона який притягається
потенційною ямою й залишається в ній. Більша кількість фотонів
(більше освітлення) забезпечує більший заряд ями. Після цього
потрібно зчитати значення цього заряду який називається також
фотострумом, і підсилити його.
Зчитування фотоструму ПЗЗ елементів здійснюється так
званими послідовними регістрами зсуву, які перетворюють низку
зарядів на вході в серію імпульсів на виході (рис.2.9). Така серія
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імпульсів являє собою аналоговий сигнал, що надалі поступає на
підсилювач.
Таким чином, за допомогою регістра можна перетворити в
аналоговий сигнал заряди рядка із ПЗЗ елементів. Фактично,
послідовний регістр зсуву в ПЗЗ матрицях реалізується за
допомогою тих же самих ПЗЗ елементів, об’єднаних у рядок.
Робота такого пристрою базується на здатності приладів із
зарядовим зв’язком (саме це означає абревіатура ПЗЗ)
обмінюватися зарядами своїх потенційних ям. Обмін здійснюється
завдяки наявності спеціальних електродів переносу, розташованих
між сусідніми ПЗЗ елементами.
Електроди переносу

пікселі

Послідовний
реєстр
зсуву

Паралельний реєстр зсуву

Підсилювач

рис.2.9 Зчитування сигналу з ПЗЗ-матриці
При подачі на найближчий електрод підвищеного потенціалу
заряд «перетікає» під нього з потенційної ями. Між ПЗЗ
елементами можуть розташовуватися від двох до чотирьох
електродів переносу, від їхньої кількості залежить «фазність»
регістра зсуву, яка може бути двофазною, трифазною або
чотирифазною. Подача потенціалів на електроди переносу
синхронізована таким чином, що переміщення зарядів потенційних
ям всіх ПЗЗ елементів регістра відбувається одночасно. І за один
цикл переносу ПЗЗ елементи немов би “передають по ланцюжку”
заряди ліворуч праворуч (праворуч ліворуч). Останній “крайній”
ПЗЗ елемент віддає свій заряд пристрою, розташованому на виході
регістра - підсилювачу. У цілому, послідовний регістр зсуву є
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пристроєм з паралельним входом і послідовним виходом. У
такому вигляді він застосовується як окремий прилад ПЗЗ лінійка в
скануючих цифрових АФА. Після зчитування всіх зарядів із
регістра існує можливість подати на його вхід новий рядок, потім
наступний і в такий спосіб сформувати безперервний аналоговий
сигнал на основі двовимірного масиву фотострумів. У свою чергу,
вхідний паралельний потік для послідовного регістра зсуву (тобто
рядка двовимірного масиву фотострумів) забезпечується
сукупністю вертикально орієнтованих послідовних регістрів зсуву,
що йменується паралельним регістром зсуву, а вся конструкція в
цілому саме і є пристроєм, іменованим ПЗЗ матрицею.
“Вертикальні” послідовні регістри зсуву називаються
стовпцями ПЗЗ матриці, і їх робота повністю синхронізована.
Двовимірний масив фотострумів ПЗЗ матриці одночасно
зміщується вниз на один рядок, причому відбувається це тільки
після того, як заряди попереднього рядка з розташованого «в
самому низу» послідовного регістра зсуву пішли на підсилювач.
ПЗЗ матриця для нормальної роботи обов’язково повинна бути
підключена до мікросхеми, що подає потенціали на електроди як
послідовного, так і паралельного регістрів зсуву, а також
синхронізує роботу обох регістрів. Крім того, потрібен тактовий
генератор.
Даний тип сенсора є найбільш простим з конструктивної точки
зору й іменується повнокадровою ПЗЗ матрицею (full-frame CCD matrix). Крім мікросхем обв’язки, такий тип матриць потребує
механічного затвора, що перекриває світловий потік після
закінчення експонування. До повного закриття затвора зчитування
зарядів починати не можна тому що при робочому циклі
паралельного регістра зсуву до фотоструму кожного з його
пікселів додадуться зайві електрони, викликані влученням фотонів
на відкриту поверхню ПЗЗ матриці. Дане явище називається
розмазуванням заряду в повнокадровій матриці (full - frame matrix
smear).
Таким чином, швидкість зчитування кадру в такій схемі
обмежена швидкістю роботи як паралельного, так і послідовного
регістрів зсуву. Також очевидно, що необхідно перекривати
світловий потік, що йде з об’єктива, до завершення процесу
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зчитування, тому інтервал між експонуванням теж залежить від
швидкості зчитування.
Існує вдосконалений варіант повнокадрової матриці, у якому
заряди паралельного регістра не надходять по рядкам на вхід
послідовного, а “складуються” у буферному паралельному регістрі.
Даний регістр розташований під основним паралельним регістром
зсуву, фотоструми по рядам переміщуються в буферний регістр і
вже з нього надходять на вхід послідовного регістра зсуву.
Поверхня буферного регістра покрита непрозорою (частіше
металевою) панеллю, а вся система отримала назву матриці з
буферизацією кадру (frame - transfer CCD).
Для вирівнювання передачі кольорів використовують
світлофільтри, які встановлюють на шляху променів між
світлочутливим шаром і об’єктом знімання.
Контрольні запитання й завдання:
1. Якими параметрами характеризується хвиля? Що таке
довжина хвилі?
2. Назвіть діапазони загального спектру електромагнітного
випромінювання. Яка частина спектру найбільш
використовується в ДЗЗ?
3. Які механізми взаємодії відбуваються при проходженні
електромагнітного випромінювання через атмосферу
Землі?
4. Чи можна вважати вплив атмосфери при виконанні
космічного знімання постійним фактором?
5. Як впливає атмосфера на геометрію проходження
відбитих від поверхні об’єктів променів?
6. Чи можна вважати оптичні характеристики природних
об’єктів постійними?
7. Чим відрізняється освітленість об’єктів від світимості?
8. Назвіть види аерокосмічного знімання.
9. об’єктів променів?
10. Назвіть види аерокосмічного знімання.
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ЧАСТИНА 3 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОТОГРАММЕТРІЇ
3.1 Властивості центральної проекції
Основи теорії побудови перспективних зображень та
визначення за ними форми, розмірів та просторового положення
(майбутньої фотограмметрії) відносяться до епохи Відродження.
Нехай А, В, С і D точки місцевості, а S - центр проекції (рис. 3.1.).
Тоді точки аp, bp, cp, dp перетину променів AS, BS, CS і DS з
площиною Р є центральні проекції відповідних А, В, С, D точок
місцевості. У площині Р, тобто коли об’єкт і площина
проектування розміщені по один бік від центра проектування
створюється позитивне (пряме) зображення точок місцевості. Таку
ж центральну проекцію можна побудувати й у тому випадку, якщо
площину проектування провести на тій же відстані по інший бік
від центра проектування. В площині N, коли об’єкт і площина
проектування розміщені по різні боки від центра проектування
створюється негативне (зворотне) зображення. Останній випадок
взаємного розміщення площини і центра проектування лежить в
основі фотографії. Площину зображення N називають площиною
знімка, а саме зображення - знімком. Центральні промені AS, BS,
CS і DS які проходять через центр об’єктива прийнято називати
проектувальними, тому що вони проектують точки об’єкта на
знімок. Точки на знімку будуються проектувальними променями
які проходять через загальний центр проекції, тому можна
вважати, що зображення на знімку будується за законами
центральної
проекції
(знімок
центральна
проекція
сфотографованого об’єкта).
Оскільки негатив і позитив розташовуються симетрично щодо
центра проекції, то вони однакові (конгруентні). Якщо центр
проектування перенести на нескінченно велику відстань щодо
місцевості, то проектувальні промені стануть взаємно
паралельними. Їхнє перетинання з перпендикулярною до них
площиною дає ортогональну проекцію точок місцевості. Така
проекція
з
прямовисними
проектувальними
променями
45

називається горизонтальною і дуже широко застосовується в
картографії при побудові планів і карт місцевості.
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рис. 3.1 Центральна проекція

Зрозуміло, що для складання плану ділянки місцевості по його
зображенню на знімку необхідно перспективне зображення
центральної проекції перетворити в ортогональне. Але переносом
центра проектування в нескінченність таке перетворення
практично здійснити неможливо. Необхідно знайти непрямі шляхи
рішення цієї задачі, яка в фотограмметрії отримала назву пряма
фотограмметрична засічка.
Зображення місцевості побудоване в фокальній площині
об’єктива (в площині знімка) є перспективним зображенням (див.
рис.3.2) і підпорядковується законам перспективи:
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рис. 3.2 Властивості перспективи
перспектива точки є точка. Щоб побудувати
перспективу точки, потрібно провести проектувальний промінь
з центра проектування в дану точку і знайти точку перетину
цього променя з площиною. Пряма має лише одну точку
перетину з площиною. Як наслідок - кожній точці місцевості
відповідає одна точка на знімку, в той же час точці па знімку
може відповідати скільки завгодно точок місцевості (наприклад
на прямовисній стінці), (рис. 3.2 а);
перспектива прямої лінії є пряма лінія. Усі
проектувальні промені прямої лінії лежать в одній площині, а
перетин двох площин є пряма лінія (рис. 3.8 б). Площина, в
якій лежать усі проектувальні промені, що проектують точки
даної прямої, називається проектуючою площиною даної прямої.
Як наслідок – а) прямій лінії на місцевості відповідає пряма на
знімку, (рис. 3.2 б), прямій лінії на знімку може відповідати на
місцевості не тільки пряма, але і крива лінія , тому що
місцевість рельєфна (рис. 3.2 в). Щоб побудувати перспективу
прямої, досить спроектувати на картинну площину дві будь-які
точки даної прямої.
перспектива двох прямих, що перетинаються є дві
прямі, що перетинаються, причому точка перетину перспектив
є перспективою точки перетину самих прямих (рис. 3.2 г).
Промінь, що проектує точку перетину двох прямих, лежить у
двох проектувальних площинах, а відповідно, точка перетину
цього променя з картинною площиною лежить на проекції як
першої, так і другої прямої. Як наслідок - а) двом прямим, що
перетинаються на місцевості, відповідають на знімку дві прямі,
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що перетинаються, б) двом прямим, що перетинаються на знімку,
можуть відповідати на місцевості не тільки прямі які
перетинаються, а й перехресні прямі, рис. 3.8 в, д) Щоб
побудувати перспективу двох прямих які перетинаються на
місцевості, досить спроектувати три точки: точку перетину
прямих і ще по одній точці для кожної прямої.
Уявлення про взаємне розміщення елементів центральної
проекції дає рис. 3.3.
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рис.3.3 Елементи центральної проекції
Розрізняють наступні елементи центральної проекції: S – центр
проекції; Т – площина, на якій розміщується предмет (об’єкт,
місцевість, тощо), називається предметною площиною; Р –
площина, на яку проектується зображення (знімок), називається
картинною площиною; Е – площина, яка проходить через центр
проектування паралельно до предметної площини, називається
площиною істинного горизонту; V – площина, яка проходить через
центр проектування перпендикулярно до предметної і картинної
площин, називається площиною головного вертикалу; G –
площина, яка проходить через центр проектування паралельно до
картинної площини, називається площиною картинного горизонту;
Р – знімок – розміщується в картинній площині; ЛНЗ – лінія
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напрямку знімання - лінія перетину площини головного вертикалу
з предметною площиною; tt – основа картини; vv – головна
вертикаль; hihi – лінія істинного горизонту; hкhк – лінія картинного
горизонту; So – головний промінь (у фотоапараті головна оптична
вісь об’єктива);  – поздовжній кут нахилу знімка;  – поперечний
кут нахилу знімка;  – кут повороту знімка навколо головного
променя; О, o – головна точка знімка; N, n – точка надира; C, c –
точка нульових спотворень; i – точка перетину лінії істинного
горизонту - головна точка сходу на картинній площині; К –
головна точка сходу на предметній площині; So = f – фокусна
відстань камери; SN – висота фотографування.
Із аналізу рис.3.3 випливають наступні основні співвідношення
які визначають взаємне розміщення елементів центральної
проекції:
on  f  tg

oc  f  tg

cn 


2

f

tg
Cos 2

(3.1)
(3.2)

(3.3)

3.2 Системи координат в фотограмметрії
При створенні топографічних планів і карт використовується
відома ліва система прямокутних координат Гауса Oг Xг Yг Zг (рис.
3.4, а).
На практиці часто знаходить застосування місцева система
просторових прямокутних координат Xг Yг Zг з початком у деякій
точці М ділянки, (рис. 3.4, б).
У цій системі вісь Zг нормальна до поверхні квазігеоїда в точці
М, вісь Xг горизонтальна й співпадає з напрямком осьового
меридіана зони, у якій перебуває ділянка знімання, а вісь Yг
паралельна екватору. Координати початку цієї системи задаються в
геодезичній системі координат ОгXгYгZг. Системи координат
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ОгXгYгZг і ОмXмYмZм у фотограмметрії прийнято називати
геодезичними.

Zф

в)
а)
Zг

Zм

Xф

Sф

f

б)

Yф

а

Xм
А

Xг
Yм

Ом
М

Oг

Yг
рис.3.4 Системи координат

Координати точок місцевості, отримані за результатами
вимірювання знімків, визначаються, як правило, у правій
фотограмметричній просторовій прямокутній системі координат Sф
Xф Yф Zф (рис.3.4 в). Її початок і напрямок координатних осей
вибираються так, щоб найбільше просто здійснювався перехід від
координат точок знімка до координат точок місцевості. Звичайно
початок координат сполучається із центром фотографування S або
з якою-небудь точкою місцевості, а площина XSY установлюється
горизонтально або паралельно площини одного зі знімків.
Оскільки системи координат XфYфZф і XгYгZг не збігаються, то
при переході від фотограмметричних координат до геодезичних
необхідно виконувати перетворення координат із системи в
систему.
Положення точки на знімку вимірюється в плоскій прямокутній
системі О(x0 ,y0) координатами x і y. Центром такої плоскої системи
координат знімка є головна точка знімка О яка знаходиться на
перетині головної оптичної осі об’єктива з фокальною площиною
(рис 3.5).
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y

О( x0, y0)

x

координатна мітка

рис. 3.5 Система координат знімка
На знімках виконаних спеціальними метричними фотокамерами
місцеположення головної точки визначається в перетині ліній, що
з’єднують протилежні координатні мітки.
Відносно центра проекції Sф плоска координатна система
знімка фактично є просторовою з однаковою для всіх точок
координатою z = f.
3.3 Елементи орієнтування знімка
Елементами орієнтування знімка називають величини, що
визначають його положення в момент фотографування щодо
обраної просторової системи координат. Через елементи
орієнтування установлюють математичні залежності між
координатами знімка і координатами місцевості. Знаючи елементи
орієнтування та вимірявши координати поточних точок на знімку
можна обчислити координати цих точок на місцевості, і навпаки.
Розрізняють
елементи
внутрішнього
й
зовнішнього
орієнтування знімка.
Елементи внутрішнього орієнтування (ЕВО) знімка
визначають положення плоскої системи координат знімка відносно
центра проекції SX,Y,Z і дозволяють відновити зв’язку
проектувальних променів, яка існувала на момент фотознімання.
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До них ставляться координати x0, y0 головної точки знімка й
фокусна відстань f фотокамери, рис 3.6.
y
Sx,y,z
fк
x0
y0
О( x0 ,y0)

x

рис.3.6 Елементи внутрішнього орієнтування знімка
Елементи зовнішнього орієнтування (ЕЗО) дозволяють
встановити положення знімка яке він займав у момент
фотографування, відносно заданої просторової прямокутної
системи координат. Для знімків, отриманих професійними
фотокамерами, на практиці застосовують дві таких системи (рис
3.7).
У першу систему ЕЗО входять три лінійні елементи –
координати центра фотографування: Xs,Ys,Zs, а також три кутові
елементи: 0 – кут нахилу знімка (кут відхилення головної
оптичної осі камери від променя Nn, що з’єднує точки надира на
знімку і на місцевості), А – дирекційний кут площини головного
вертикала V і κ – кут повороту знімка в своїй площині який
вимірюється від головної вертикалі vv до координатної осі xx
знімка.
До другої, більш вживаної системи ЕЗО входять також
координати центра проектування, і також три кутові елементи,
складові загального нахилу знімка 0 кути:  – поздовжній кут
нахилу (проекція 0 на координатну площину ZфОфXф і ω –
поперечний кут нахилу (проекція 0 на координатну площину
ZфОфYф), а також κ – кут повороту знімка навколо оптичної осі
камери який вимірюється від лінії перетину із знімком площини,
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що проходить через головну точку знімка паралельно
координатній осі ZфОфYф до координатної осі xx знімка.
Zф

V

2

v
о

Yф

1

n

v
SX,Y,Z


0

ω

Оф
Xф

A
Ys
S0
Xs

N

О

рис.3.7 Елементи зовнішнього орієнтування
Розрізняють абсолютні й відносні ЕЗО знімка. Абсолютні
елементи визначають положення зв’язки проектувальних променів
в геодезичній системі координат.
Таким чином, положення одиночного знімка в обох системах
визначається дев’ятьма елементами орієнтування, із них три –
елементи внутрішнього орієнтування й шість – елементи
зовнішнього орієнтування.
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Знання елементів орієнтування є необхідною умовою для
камерального оброблення результатів фотографічного знімання.
3.4 Зв’язок координат знімка і місцевості
Залежність координат точок знімка і місцевості в ідеальному
випадку коли оптична вісь фотокамери перпендикулярна
(нормальна) до площини проектування об’єкта (рис. 3.8) випливає
із співвідношень сторін подібних трикутників АSлО, аSло. Такий
випадок знімання називають нормальним.

f
x
y
 
Z X Y

а

(3.4)

Zф
(H)

х
о

f
S

Xф
Zф

А
О

X

рис.3.8 Зв’язок координат місцевості і знімка
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(3.5)

Аналіз формул (3.5) показує, що просторові координати точки
місцевості по одиночному знімку визначити неможливо. Можна
одержати лише планові координати X і Y поточної точки
місцевості А, але для цього необхідно знати висотну координату Z
кожної такої точки. Такий метод одиночного знімка
використовують для визначення планового положення контурів
плоско-рівнинної місцевості, коли висоту фотографування
можливо визначати для великої кількості точок.
3.5 Трансформування координат
Враховуючи той факт, що ідеальний випадок знімання
зустрічається, особливо в аерозніманнях, вкрай рідко, в правій
частині формул (3.5) необхідно
переходити від виміряних
координат x і y нахиленого знімка до координат xt yt ідеального
випадку знімання. Такий процес переходу з однієї системи в іншу
називають трансформуванням координат, а самі координати –
трансформованими.
В загальному випадку залежність між координатами точки в
двох різних просторових системах координат має вигляд:
x t  a1 x  a2 y  a3 z
y t  b1 x  b2 y  b3 z ,
z t  c1 x  c2 y  c3 z

(3.6)

де: а1, а2, а3,…..,с3 – направляючі косинуси які залежать від трьох
кутових елементів зовнішнього орієнтування знімків.
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a1  cos  cos   sin  sin  sin 
a 2   cos  sin   sin  sin  cos 
a3  sin  cos 
b1  cos  sin 
b2  cos  cos 

(3.7)

b3   sin 
c1   sin  cos   cos  sin  sin 
c2  sin  sin   cos  sin  cos 
c3  cos  cos .

У правій частині рівнянь системи (3.6) x і y виміряні координати
поточної точки місцевості А в системі координат нахиленого
знімка Pн, а величина третьої координати z відповідає фокусній
відстані f фотокамери (рис. 3.8).

zt

xt z
xt′

Pн
Pt
P′
zt=f

c

о
о′
zt′

at
a,a′t

α
z=f

xt

S

A

x

рис.3.8 Зв’язок координат точок знімків
У лівій частині рівнянь цієї системи трансформовані просторові
координати точки a нахиленого знімка Pн, вона ж одночасно точка
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a′t площини P′ в системі координат xt yt zt (для спрощення
координата yt на ньому не показана).
Для всіх поточних точок нахиленого знімка координата zt′ не
дорівнює фокусній відстані фотокамери zt′≠f. Виключенням
являється точки які знаходяться на лінії нульових спотворень, лінії
перетину площини нахиленого і горизонтального знімків.
Інакше кажучи після такого перетворення поточні точки
нахиленого знімка потрапляють в свої індивідуальні площини P′
«знімків» з різними фокусними відстанями.
Перехід до єдиного трансформованого знімка з фокусною
відстанню f виконується центральним проектуванням координат
поточних точок з площини P′ в Pt. Із пропорцій в подібних
трикутниках Sotat та Soa, можна встановити математичні
залежності між координатами знімків загального та ідеального
випадків знімання.
xt  f

xt
a x  a 2 y  a3 f
 f 1
zt
c1 x  c2 y  c3 f

yt  f

yt
b x  b2 y  b3 f
 f 1
zt
c1 x  c2 y  c3 f

(3.8)

З врахуванням останнього формули обчислення просторових
координат по виміряним координатам нахиленого знімка можна
записати в наступному вигляді
X  X S  (Z  Z S )

a1 ( x  x0 )  a2 ( y  y0 )  a3 f
,
c1 ( x  x0 )  c2 ( y  y0 )  c3 f

(3.9)

b ( x  x0 )  b2 ( y  y0 )  b3 f
Y  YS  ( Z  Z S ) 1
.
c1 ( x  x0 )  c2 ( y  y0 )  c3 f

У фотограмметрії часто використовуються зворотні залежності
визначення координат точок знімка за відомими координатами
відповідних точок місцевості.

57

x  x0  f

a1 ( X  X S )  b1 (Y  YS )  c1 ( Z  Z S )
,
a3 ( X  X S )  b3 (Y  YS )  c3 ( Z  Z S )

(3.10)

a ( X  X S )  b2 (Y  YS )  c2 ( Z  Z S )
y  y0  f 2
.
a3 ( X  X S )  b3 (Y  YS )  c3 ( Z  Z S )

Формули (3.9) і (3.10) справедливі при будь-яких значеннях
елементів орієнтування знімка.
3.6 Визначення елементів зовнішнього орієнтування
Для обчислення просторових координат по виміряним
координатам нахиленого знімка необхідно знати елементи
зовнішнього орієнтування знімка, які можуть бути отримані або за
допомогою спеціальних технічних засобів у процесі фотознімання
або в камеральних умовах по відомим координатам точок об’єкта і
знімка.
Другий
варіант
отримав
назву
зворотна
фотограмметрична засічка. Математичною основою її вирішення є
прямі або зворотні рівняння колінеарності.
Розглянемо один з можливих способів математичного
вирішення засічки, оснований на застосуванні рівнянь (3.10).
Нехай на знімку зобразилися точки місцевості, геодезичні
координати яких відомі (такі точки в фотограмметрії називають
опознаками), і координати x, y цих точок визначені по даним
вимірювання знімка. Приймемо, що елементи внутрішнього
орієнтування знімка дані. Тоді невідомими величинами у формулах
(3.10) виявляться координати XS, YS, ZS центра проекції знімка й
три кути α,ω,κ . Зазначені рівняння нелінійні стосовно невідомих,
тому останні визначаються способом наближень. Спочатку
приймають наближені значення невідомих, а потім визначають
поправки до них, використовуючи техніку урівнювання
параметричним способом.
Наближені значення елементів зовнішнього орієнтування, а
також елементи внутрішнього орієнтування й задані координати
опознаків підставляють у рівняння (3.10) і обчислюють координати
x і y зображень опознаків на знімку. Враховуючи вплив помилок
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вимірювання, неточності наближених величин, прийнятих у якості
невідомих, та інших причин обчислені координати не будуть рівні
обмірюваним.
Складають рівняння поправок, приймаючи різниці l між
обмірюваними й обчисленими координатами точок на знімку в
якості їхніх вільних членів. Зазначені рівняння мають вигляд:
aX S  bYS  cZS  d  e  g  lx  x

aX S  bYS  cZ S  d   e  g   l y   y ,

де: X S , YS ,.....,

(3.11)

- виправлення в наближені значення елементів

зовнішнього орієнтування знімка; lx= x - x ; ly= y - y ; lx= x - x,
ly= y - y, υх, υу - виправлення в обмірювані координати x, y.
Чисельні значення коефіцієнтів a, b,..., g’ рівнянь (3.11)
обчислюються як похідні функцій x, y (рівняння 3.10) по
відповідної змінним.
Система рівнянь (3.11) містить шість невідомих. Один опознак
дозволяє скласти два рівняння, тому для вирішення завдання
опознаків повинно бути не менше трьох.
При надлишковій кількості опознаків система лінійних рівнянь
вирішується за умови
V T PV  min

де Р - матриця ваг обмірюваних координат точок знімка.
Оскільки вихідна система нелінійна, а наближені значення
можуть істотно відрізнятися від шуканих величин, обчислення
(ітерації) повторюють і продовжують їх доти, поки різниця значень
двох останніх наближень не стане менше встановленого допуску.
Іноді, наприклад, при калібруванні камер, виникає завдання
визначення й елементів внутрішнього орієнтування знімка.
Оскільки кількість невідомих збільшується до 9, число опознаків
необхідних для рішення завдання, повинно бути не менше 5.
3.7 Аналіз масштабу знімка
В ідеальному випадку знімання, коли оптична вісь фотокамери
перпендикулярна до поверхні об’єкта, масштаб зображення на
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фотознімку – величина постійна й дорівнює відношенню відрізків
на знімку до відповідних ліній на місцевості:
1 l
x
y
f
,
 
 
m L X Y H

(3.12)

На нахиленому знімку внаслідок перспективних спотворень
масштаб зображення певної точки може бути охарактеризований
співвідношенням безмежно малих відрізків на знімку і місцевості
1 dl


m dL

dx 2  dy 2
dX 2  dY 2

.

(3.13)

Виконаємо аналіз перспективних спотворень в характерних
точках знімка: o - головній точці, n - точці надира та c - точці
нульових спотворень.
Для спрощення аналізу запишемо формули (3.9) для окремого
випадку знімання, коли кутові елементи зовнішнього орієнтування
мають наступні значення: α>0, ω==0.
У випадку коли центри систем координат знімка і об’єкта
знаходяться в точках о і О, після відповідних підстановок
отримаємо:
X  Hx / Cos ( fCos  x Sin )

(3.14)

Y  Hy /( fCos  x Sin ) .

Після диференціювання цих формул по змінним x і y, одержимо
залежності масштабів по головній вертикалі і горизонталі знімка
для знімків координати точок яких вимірюються від головної
точки.
1
f

mv H

2



x
 Cos  o Sin  ,
f



(3.15)


x
1
f 
  Cos  o Sin  .
mh H 
f
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Якщо вважати, що в головній точці координата x0=0 отримаємо
залежність масштабу зображення в головній точці по головній
вертикалі і горизонталі.
1
f
 Cos 2 ,
mv H
(3.16)

1
f
 Cos .
mh H

Підставивши в (3.14) значення координати x0 = ftgα точки
надира отримаємо залежність масштабу зображення в точці
надира.
1
f

,
mv HCos 2

(3.17)

1
f

mh HCos

У випадку розміщення центрів систем координат знімка і
об’єкта в точці нульових спотворень с – на знімку і С - на
місцевості, маємо:
X

Y

Hx
,
( f  x Sin )

(3.18)

Hy
.
( f  x Sin )

Після відповідного диференціювання цих формул отримаємо
залежності масштабів по головній вертикалі і горизонталі знімка:
2


x
1
f 
  1  c Sin  ,
m v H 
f


(3.19)


x
1
f 
  1  c Sin  .
mh H 
f
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Врахувавши, що в точці нульових спотворень координата xс=0
отримаємо залежність масштабу зображення в точці нульових
спотворень по головній вертикалі і горизонталі.
1
1
f


m v mh H

(3.20)

Масштабні спотворення в характерних точках перспективних
знімків характеризує рис. 3.9.
hc

hn

v

ho

n

n

c

o

v

ho
hn

hc

рис.3.9 Масштабні спотворення в характерних точках знімків
3.8 Зміщення точок на знімку
Масштаб нахиленого знімка відповідає горизонтальному лише
по лінії перетину цих знімків і проходить на знімку через точку
нульових спотворень с (яка лежить одночасно на горизонтальному
і нахиленому знімках), змінюючись в інших точках внаслідок
перспективних спотворень (рис. 3.17).
На (рис. 3.10, а) видно, що лінія місцевості R зображується
різними відрізками: r0 - на горизонтальному і rн - нахиленому
знімках. Різниця цих відрізків, виміряних відносно точки нульових
спотворень є величина зміщення зображення внаслідок нахилу
знімка.

62



f

δr

rн
r0

a)
он

б)

a

hc

о

r0

v
φ

S

n

c

a

о
v

Z
hc

A

R

О г C Oн

рис.3.10 Зміщення точок викликане нахилом знімка
Якщо скористатись формулами (3.17) після деяких підстановок
отримаємо наступну залежність:
rr SinSin
 r  0
(3.20)
f

де  - кут між головною горизонталлю знімка (лінією перетину
нахиленого і горизонтального знімків) і напрямком на зображення
поточної точки проведеним із точки нульових спотворень (рис.
3.10, б).
На
практиці
у
зв’язку
з
відсутністю
величини
r0 використовують спрощену формулу обчислення величини
зміщення точки унаслідок нахилу знімка
r 2 SinSin
 r 
,
(3.21)
f

де: r – відстань від точки нульових спотворень (для малих кутів
нахилу від головної точки знімка) до поточної точки знімка,  - кут
нахилу знімка.
Перевищення на місцевості викликають зсув зображень точок
по напрямку до точки надира п, у яку сходяться зображення
прямовисних прямих, рис. 3.11.
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рис.3.11 Зміщення точок за рельєф

Якщо h - перевищення точки А над точкою А0, розташованої в
площині предмета, і відрізок АА0 прямовисний, то точка а на
знімку зміститься до точки а0 на величину
 rh  r  r0

(3.22)

Із пропорцій прямокутних трикутників шляхом послідовної
підстановки отримаємо:
 rh 

rh
H

(3.23)

При h > 0 зсув походить від точки надира, коли h < 0, - до точки
надира. По виміряній на плановому знімку величині зсуву δrh
можна в ряді випадків (ближче до краю знімка) визначити висоту
окремих прямовисних об’єктів (дерева, стовпа, будинку, труби,
тощо).
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Контрольні запитання й завдання:
1. Проаналізуйте основні положення теорії перспективи і
проективної геометрії.
2. Які
системи
координат
застосовуються
у
фотограмметрії?
3. Як здійснюється побудови зображення об’єкта при
центральному проектуванні?
4. Що називають елементами внутрішнього орієнтування
знімка?
5. Які елементи зовнішнього орієнтування знімка?
6. В чому полягає умова колінеарності?
7. Яка залежність між координатами горизонтального
знімка і місцевості?
8. Для чого виконується трансформування координат
знімка? Які основні етапи трансформування?
9. Яка залежність між координатами нахиленого знімка і
місцевості?
10. Перелічіть основні точки, лінії та площини знімка.
11. Наведіть формули та способи визначення масштабу в
основних точках та на лініях аерофотознімка.
12. Що називають роздільною здатністю знімка?
13. Як визначається зміщення точок на знімку внаслідок
перевищення точок місцевості?
14. Як визначається зміщення точок на знімку внаслідок
впливу кутів нахилу?
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ЧАСТИНА 4 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРІЇ
4.1 Властивості зору
Як показують попередні розділи, для досягнення основної мети
- визначення координат точок місцевості по фотознімках, потрібно
їх вимірювати. Забезпечується воно зоровою системою людини.
Око людини це складний і досконалий оптичний пристрій (рис.
4.1).
3
1 2
4
12

5

11

6

13

10
9
8

7

рис. 4.1 Будова ока
Воно має форму, що наближається до кулі і складається із трьох
оболонок. Зовнішня захисна оболонка ока (склера) 1 у передній
своїй частині переходить у тонку й прозору роговицю 10. Під
склерою перебуває судинна оболонка 2, що переходить у
непрозору райдужну оболонку 9. Попереду райдужної оболонки
перебуває зіниця 11 (отвір зі змінним в межах 2-8 мм діаметром).
Він відіграє роль діафрагми й регулює кількість світлових
променів які поступають в око. Третя (внутрішня) оболонка 3
називається сітківкою й складається з фоторецепторів - великої
кількості світлочутливих елементів (колбочок і паличок), що
передають своє роздратування через нервову систему в мозок
людини. Палички чутливі до слабкого освітлення, колбочки - до
яскравого світла й мають чутливість до кольору. Місце входження
зорового нерва в сітківку зветься сліпою плямою 7, тому що воно
66

не має колбочок і паличок, а, отже, і не реагує на світлове
роздратування. У середині сітківки напроти зіниці перебуває жовта
пляма 4, що є найбільш чутливою частиною сітківки. Центральне
поглиблення жовтої плями 5 складається з одних колбочок.
Діаметр западини жовтої плями становить приблизно 0,4 мм,
діаметр колбочки приблизно 2 мкм.
У передній частині ока за зіницею розташований кришталик 12,
що представляє собою двоопуклу лінзу. Він будує на сітківці
дійсне, зменшене й зворотне зображення спостережуваного
об’єкта. Таким чином, його призначення аналогічно об’єктиву
фотоапарата. Сітківка відіграє таку ж роль, як і ПЗЗ матриця
фотокамери.
Різкість зображення на сітківці досягається за допомогою
акомодації кришталика (зміна його кривизни, що відбувається
рефлекторно). Чим ближче перебуває розглянутий предмет, тим
більшою повинна бути кривизна поверхні кришталика.
Здійснюють акомодацію очні м’язи 8. Вони не напружені, якщо
розглянутий об’єкт перебуває в нескінченності (більше 10 м). При
цьому фокусна відстань кришталика дорівнює приблизно 16 мм.
Але при спостереженні на такій відстані упускаються дрібні деталі.
Оптимально, коли й деталі видні й м’язи не дуже напружені.
Оптимальні умови для нормального ока виконуються на відстані
найкращого зору (близько 25 см).
Простір між роговицею й кришталиком наповнено "водянистим
тілом", а між кришталиком і сітківкою - "склоподібним тілом" 13,
Їхні коефіцієнти переломлення приблизно рівні між собою.
Промінь, що проходить через центр западини жовтої плями й
задню вузлову точку оптичної системи ока, називається зоровою
віссю ока, а пряма, що проходить через центри кривизни
поверхонь роговиці й кришталика - його оптичною віссю. Кут між
цими осями дорівнює 5°. Поле зору нерухомого ока становить 150°
по горизонталі й 120° по вертикалі. У його різних частинах
зображення сприймається з різною чіткістю. Краще видні ті
предмети, які попадають на центральну впадину сітківки. Кут
(приблизно 1,5°), під яким видний діаметр центральної ямки
жовтої плями з вузлової точки кришталика, називається кутом
виразного зору.
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Роздратування світлом паличок і колбочок викликає зорове
відчуття в діапазоні електромагнітних хвиль 360 - 760 нм.
Максимальна чутливість знаходиться в жовтій (приблизно 555 нм)
частині спектра.
Розрізняють два види зору: монокулярне й бінокулярне. Зір
одним оком називається монокулярним зором. Спостерігач
звичайно підсвідомо повертає око так, щоб зображення об’єкта
виявилося на поглибленні жовтої плями. Перетинання зорової осі
ока з розглянутим об’єктом називається точкою фіксації
монокулярного зору F.
Для оптичних спостережень і вимірів важливу роль грає
гострота зору, тобто здатність неозброєного ока сприймати дві
розташовані поруч точки або лінії як різні елементи. Мінімальний
кут, під яким спостерігач ще бачить роздільно дві точки,
називається гостротою монокулярного зору першого роду. Для
нормального ока цей кут дорівнює приблизно 45′′. Але він
залежить від багатьох факторів (дифракція, аберації, висвітлення,
тип тест об’єкта, довжина хвилі й ін.) і коливається в межах 0,5′′ 10.
Гостротою монокулярного зору другого роду називається
мінімальний кут, під яким людське око бачить роздільно дві
паралельні лінії. Вона вище, ніж гострота монокулярного зору
першого роду й приблизно дорівнює 20′′. Це пояснюється тим, що
зображення ліній сприймається не однією, а цілою групою
колбочок.
Існує поняття стереоскопічного (просторового) сприйняття
об’єктів. Воно може бути монокулярним і бінокулярним.
При монокулярному зорі про далекість спостережуваних
предметів можна судити тільки по непрямих ознаках (відносний
розмір предметів, світло й тіні, перекриття, перспектива, візуальні
контрасти, паралакс рухів, детальність зображень і ін.). Зазначені
ознаки оцінки просторової глибини при монокулярному зорі дають
наближене, а іноді невірне подання про відстані.
Бінокулярний
(стереоскопічний)
зір
це
просторове
сприйняття, що виникає при розгляданні об’єкта двома очами.
Таке спостереження називається бінокулярним зором. У цьому
випадку спостерігач установлює очі таким чином, щоб зображення
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об’єкта виявилося в центральних ямках f1 і f2 сітчаток обох очей
(рис 4.2). В цьому випадку зорові осі очей перетинаються у тому
місці об’єкта яке спостерігач бажає чітко розглянути. Точка
перетинання зорових осей називається точкою фіксації F
бінокулярного зору.
Відстань b між центрами кришталиків лівого й правого очей це
базис очей, величина якого у людей коливається в межах від 55 до
72 мм.
Кут F, під яким перетинаються зорові осі, називається кутом
конвергенції (збігання).

A
L

A
F

LA
LF
P1

f 1

F
f2

a1

a

P2

2

o1

b

o2

a1

a2
f2
f1
рис. 4.2 Схематичне відтворення бінокулярного зіру

Величина кута конвергенції залежить від віддаленості L точки
F. Ця залежність виражається наближеним рівнянням:

F  

b
L

(4.1)

Розміри жовтої плями дозволяють побачити при даному
положенні очей і інші точки. Кут під яким перетинаються
відповідні промені, називається паралактичним кутом.
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Абсолютна величина кута конвергенції відчувається з
невисокою точністю, тому й віддаленість спостережуваної точки
визначається приблизно. У той же час зміни величин
паралактичних кутів щодо кута конвергенції сприймаються з
високою точністю, що дозволяє визначити різницю віддаленості
різних точок з високою точністю. Співвідношення між зміною
відстані й кута конвергенції описується наближеною залежністю:

L  b /  2

(4.2)

Найменше значення, при якому ще відчувається різниця
відстаней L, називають гостротою стереоскопічного зору.
Гострота стереоскопічного зору першого роду - це мінімальна
різниця паралактичних кутів (приблизно 30′′) двох точок, при якій
ще сприймається різниця відстаней.
Гострота стереоскопічного зору другого роду - це мінімальна
різниця паралактичних кутів (приблизно 10′′) для двох
вертикальних прямих, при якій ще помітна різниця їх відстаней. Ці
характеристики міняються залежно від
індивідуальних
особливостей спостерігача, а так само від умов спостереження освітленості, контрастності об’єктів, їхньої форми й ін.
Максимальна відстань стереоскопічного зору неозброєним
бінокулярним зором становить 400-500 м. Якщо для
спостереження об’єктів використати біноклі або стереотруби, у
яких штучно збільшений очний базис і використані оптичні
системи збільшення, зростає й дальність стереоскопічного зору.
4.2 Стереоскопічний ефект
Просторове сприйняття можна одержати не тільки при
безпосередньому розгляданні об’єкта в натурі, але й при
розгляданні стереопари знімків цього об’єкта.
Уявимо собі, що із точок О1 і О2 зроблені два знімки Р1 і Р2
об’єкта (точки F і A, рис. 4.2). Поставимо ці знімки перед очима
спостерігача так, щоб проектувальні промені проходили через
зображення відповідних точок на знімках а1, а2, і f1, f2. При
розгляданні кожного знімка (лівого Р1 - лівим оком, а правого Р2 70

правим) зображення точок об’єкта потрапляють у ті ж точки
сітчаток, що й при розгляданні самого об’єкта, і внаслідок
стереоскопічного зору виникає враження об’ємного зображення.
Просторове сприйняття об’єкта при бінокулярному розгляданні
пари знімків, отриманих з різних точок простору, називається
стереоскопічним ефектом, а сприймана при цьому уявна картина
- стереоскопічною моделлю.
Для одержання стереоскопічного ефекту, крім названих вище
умов необхідно, щоб:
1) різниця масштабів знімків стереопари не перевищувала 16
%;
2) кожним оком спостерігався тільки один зі знімків;
3) кут, під яким перетинаються відповідні промені, не
перевищував 16°;
4) розташування знімків було погоджено з очним базисом.
При спостереженні пари знімків можна одержати прямий,
зворотний або нульовий стереоефекти (рис. 4.3).
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а f

а
f

а
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рис. 4.3 Стереоефект: a – прямий, б – зворотній, в – нульовий
Стереоскопічний ефект виходить прямим (природне, об’ємне
сприйняття простору), якщо знімки розташувати перекриттям
усередину; зворотним (зворотне, об’ємне сприйняття опуклих і
ввігнутих форм), якщо їх розташувати перекриттям у різні сторони
і нульовим (об’єкт сприймається плоским), якщо знімки повернути
на 90° у різні сторони.
Для забезпечення другої умови одержання стереоефекту
використовують декілька способів: оптичний, анагліфічний,
поляроїдний, затворний (почерговий) та растровий.
При реалізації анагліфічного способу ліве і праве зображення
проектують на один екран через світлофільтри: ліве - через
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червоний, праве - через синій, або навпаки. Отримана картина
розглядається
через
спеціальні
анагліфічні
окуляри
з
світлофільтрами відповідного кольору. У результаті кожне око
бачить тільки одне зображення, а при їхньому злитті виникає
об’ємне зображення.
У способі поляроїдів використовують поляроїдні світлофільтри
з кутом поляризації між ними 90°. Через них розглядають
проектовані на екран і поляризовані з таким же кутом зображення.
У затворному способі знімки почергово через затвори
проектуються на екран. Аналогічні затвори встановлені перед
очима спостерігача. Частота перекриття обох пар затворів
синхронізована й становить не менше 10 разів у секунду. Таким
чином, спостерігач безупинно бачить лівим оком тільки ліве
зображення, а правим - тільки праве. Сучасні електронно-оптичні
аналоги механічних затворів використовують для одержання
об’ємної картини на екрані монітора.
При растровому способі два знімки проектуються на екран,
складений з лінз циліндричної форми. Оптичні промені, що несуть
зображення різних знімків, відбиваючись протилежними гранями
лінз екрана, попадають у різні очі спостерігача.
Оптичний спосіб заснований на поділі зору за допомогою
оптичних систем. Цей спосіб має широке застосування у
фотограмметрії. Найпростішим оптичним приладом, що дозволяє
одержати просторове зображення об’єкта по його знімкам, є
стереоскоп.
а)
а)

б)

2

b

3

M′л
ал
mл m′л

А, M

ап
mп

рис. 4.4 Дзеркально-лінзовий стереоскоп: а – загальний вигляд;
б – схема отримання штучного стереоефекту
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Дзеркально-лінзовий стереоскоп (рис. 4.4), має дві пари дзеркал
установлених під кутом 45° до площини горизонтально
розташованих знімків і дві лінзи. Пунктиром на рисунку показано
хід променів від відповідних точок на знімках до очей (центри
кришталиків) і до моделі яка виникає внаслідок штучного
стереоефекту.
4.3 Зв’язок координат пари знімків і місцевості
У випадку великих перевищень на місцевості для визначення
планово-висотних координат розміщення точок
об’єкта
використовують два знімка (рис. 4.5).
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рис.4.5 Зв’язок координат місцевості стереопари знімків
Знімання виконують з точок рознесених на деяку відстань в
просторі. Відстань між положенням центрів об’єктивів S1 та S2 при
фотографуванні двох суміжних фотознімків називається базисом
фотографування Вх, відповідно пара суміжних знімків отримала
назву – стереопара.
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Задача визначення просторових координат точки місцевості по
її зображенню на знімках стереопари називається прямою
просторовою фотограмметричною задачею. Її рішення значно
простіше для ідеальної стереопари, коли знімки отримані з однієї й
тієї ж висоти фотографування, а їхні кути α= ω==0.
Для ідеальної стереопари знімків поточна точка місцевості А
зображується як на лівому - ал так і на правому - ап знімках. Для
спрощення виводу формул зв’язку координат точок виміряних на
знімках і відповідних координат точок місцевості перенесемо
лівий центр проектування із знімком, проектуючими променями і
точками в правий центр проектування.
Різниця координат по осі x зображень поточної точки місцевості
А на лівому ал і правому ап знімках в фотограмметрії отримала
назву - поздовжній паралакс. Для позитивних зображень (на
рисунку негативні зображення) поздовжній паралакс
p  x л  xп .

(4.3)

Для нормального випадку знімання із співвідношень в подібних
трикутниках АSА′, алSап,
f
y p
x

  ,
Z X Y B

(4.4)

поздовжній паралакс відповідних точок ідеальної пари знімків
дорівнює базису фотографування в масштабі знімків.
pB

f
Z

(4.5)

З пропорції (4.4) зв’язок координат точок виміряних на знімках і
відповідних координат точок місцевості визначається наступними
формулами:
X B

x
p

Y B

y
p

ZB

f
p

(4.6)
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Формули (4.6) справедливі для нормального (ідеального)
випадку знімання коли головні промені перпендикулярні до базису
знімання й взаємно паралельні, а кутові елементи зовнішнього
орієнтування відносно фотограмметричної системи координат
дорівнюють нулю. При цьому передбачається, що вісь X збігається
з базисом, а вісь Z - з головним променем лівого знімка. У
загальному випадку знімання, коли кутові елементи зовнішнього
орієнтування α, ω, ≠ 0, в формулах (4.6) замість виміряних
координат точок використовують їх трансформовані значення
(3.8).
По парі горизонтальних знімків порівняно просто вирішується
завдання визначення перевищень точок місцевості
h

Hp
,
p  p

(4.7)

де p -різниця поздовжніх паралаксів відповідних точок місцевості.
Кути нахилу знімків які не перевищують 3°, практично не
впливають на точність визначення перевищень між близько
розташованими точками. Формула (3.29) широко використовується
для визначення висот окремих об’єктів і по планових знімках
(наприклад, дерев, будинків, труб, глибин ярів, тощо).
Часто задовільний результат отримують при використанні
наближеної формули:
h

Hp
,
b

(4.8)

де b - базис фотографування в масштабі знімка.
Розрахунок оцінки точності вимірювання перевищень
достатньою точністю можна виконати за формулою:
mh 

H
mp .
b

з

(4.9)

де: mp - середня квадратична помилка вимірювання різниці
паралаксів. Вона показує, що величина помилки mh прямо
пропорційна висоті фотографування і обернено пропорційна
базису фотографування.
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4.4 Елементи орієнтування пари знімків
Положення одиночного знімка в просторі характеризується
дев’ятьма елементами орієнтування: трьома елементами
внутрішнього (f, x0, y0) і шістьома елементами зовнішнього
(XS,YS,ZS,α,ω,κ) орієнтування.
У загальному випадку положення пари знімків у просторі щодо
прийнятої системи координат характеризується 18 елементами
орієнтування.
Якщо обидва знімка отримані однією й тією ж камерою, то,
враховуючи що елементи не змінилися від знімка до знімка,
положення пари знімків у просторі можна характеризувати 15
елементами
орієнтування:
три
елементи
внутрішнього
орієнтування й по шість елементів зовнішнього орієнтування для
лівого й правого знімків.
Взаємне орієнтування знімків стереопари яке характеризується
різницею їх елементів зовнішнього орієнтування це - установка
знімків у положення, при якому будь-яка пара відповідних
проектувальних
променів
поточної
точки
місцевості
перетинається, тобто забезпечується побудова моделі. Величини,
що визначають таке положення знімків, називаються елементами
взаємного орієнтування (ЭВзО).
На практиці виконання умови перетинання відповідних
променів досягається поворотом обох знімків або поворотами й
зсувами тільки одного з них при нерухомому положенні другого.
Відповідно до цього розрізняють дві системи елементів взаємного
орієнтування.
У першій нерухомими вважають базис фотографування й
головну базисну площину лівого знімка; у другій - лівий знімок.
Початок системи координат першої системи ЭВзО S1X1Y1Z1 - у
центрі проекції S1 лівого знімка Р1 (рис. 4.6).
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рис.4.6 Перша система ЕВзО пари знімків
Вісь X1 співпадає з базисом фотографування В, а вісь Z1 - з
головною базисною площиною лівого знімка. Система координат
S2X2Y2Z2 паралельна системі координат S1X1Y1Z1.
Елементами взаємного орієнтування пари знімків в першій
системі яку називають базисною є:
α1 - кут у головній базисній площині лівого знімка між віссю Z1
і головним променем;
κ1- кут на лівому знімку між слідом площини S1o1Y1 і віссю y1;
α2 - кут у головній базисній площині лівого знімка між віссю
Z2 і проекцією головного променя правого знімка на головну
базисну площину лівого знімка;
ω2 - кут між проекцією головного променя правого знімка на
головну базисну площину лівого знімка й головним променем
лівого знімка;
κ2 - кут на правому знімку між слідом площини S2o2Y2 і віссю
y 2.
У другій системі ЕВзО (рис.4.7), за початок просторової
фотограмметричної системи координат приймається центр
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проекції лівого знімка S1. Координатні осі X1,Y1 цієї системи
спрямовані паралельно відповідним координатним осям x1, y1
лівого знімка, а вісь Z1 збігається з головним променем лівого
знімка. Система координат S2X2Y2Z2 паралельна системі координат
S1X1Y1Z1.
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рис.4.7 Друга система ЕВзО пари знімків
Елементами взаємного орієнтування пари знімків в другій
системі яку називають лінійно-кутовою або системою
координат лівого знімка є:
By - складова проекції базису на площину X1Y1 по напрямку
координатної осі Y, або τ – горизонтальний кут повороту між віссю
Х1 й проекцією базису на площину X1Y1;
BZ - складова проекції базису вздовж осі Z, або вертикальний
кут нахилу базису B до площини X1Y1;
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α - взаємний поздовжній кут нахилу знімків, складений віссю
Z2 із проекцією головного променя правого знімка на площину
X2Z2 ;
ω - взаємний поперечний кут нахилу знімків, розташований
між площиною X2Z2 й головним променем правого знімка;
κ - взаємний кут повороту знімків, кут на правому знімку між
віссю y2 і слідом площини S2o2Y2.
Таким чином, кожна система включає по п’ять елементів
взаємного орієнтування знаючи які можна за формулами (3.14, 3.15,
3.34) обчислити просторові фотограмметричні координати будьякої точки моделі.
4.5 Рівняння взаємного орієнтування пари знімків
За умовою взаємного орієнтування пари знімків необхідно, щоб
для будь-якої точки А (рис. 4.6, 4.7) її проектувальні промені
лежали в одній площині з базисом, тобто виконувалася умова
компланарності трьох векторів.
Рівняння на основі умови компланарності, можуть бути
отримані з рішення рівнянь на основі умови колінеарності,
записаних для однієї й тієї ж точки місцевості, що зобразилася на
парі знімків, отриманих із точок фотографування S1 і S2.
Відповідно до рівнянь зв’язку між координатами точки
місцевості X, Y, Z і координатами її зображення для пари знімків
можна записати:
X  X S1  ( Z  Z S1 )

х
хt 1
, X  X S2  (Z  Z S2 ) t 2 ,
zt 2
zt 1

Y  YS1  ( Z  Z S1 )

yt 1
y
, Y  YS 2  ( Z  Z S 2 ) t 2 .
zt 1
zt 2

Тому:
X S2  X S1  (Z  Z S1 )

YS 2  YS1  ( Z  Z S1 )

хt 1
х
 ( Z  Z S 2 ) t 2  0,
zt 1
zt 2

yt 1
y
 ( Z  Z S 2 ) t 2  0.
zt 1
zt 2
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Вирішивши перше рівняння відносно Z і підставивши результат
у друге рівняння, після перетворень запишемо:
( X S 2  X S1 )( yt 1 zt 2  yt 2 zt 1 )  (YS 2  YS1 )( хt 1 zt 2  хt 2 zt 1 ) 
 ( Z S 2  Z S1 )( хt 1 yt 2  хt 2 yt 1 )  0.

(4.10)

де:
X S2  X S1  Bx , YS2  YS1  By , Z S2  Z S1  Bz ,

Запишемо рівняння (3.39) для двох розглянутих систем
елементів взаємного орієнтування пари знімків.
При використанні першої системи складового базису
фотографування By = Bz = 0, a Bx = B, тому:
yt 1 zt 2  yt 2 zt 1

(4.11)

або з урахуванням формул (3.6) одержимо рівняння взаємного
орієнтування для першої системи елементів орієнтування:
( x1b1  y1b2  f b3 )( x2 c1  y2 c2  f c3 ) 
 ( x2 b1  y2 b2  f b3 )( x1c1  y1c2  f c3 )  0,

(4.12)

де x1, y1 і x2, y2 - координати відповідних точок на лівому і правому
знімках; b1 , b2 , .....,c3 - направляючі косинуси перетворення
координат лівого знімка; b1, b2 , .....,c3 - направляючі косинуси
перетворення координат лівого знімка правого знімка.
Направляючі косинуси обчислюють за формулами (3.7) з
використанням кутових елементів лівого правого знімків.
Для другої системи елементів з врахуванням
tg 

By
Bx

,

tg 

Bz
B
 z cos  ,
S1 S0 Bx

(4.13)

відповідно до рис. 3.21 отримаємо:
( yt 1 zt 2  yt 2 zt 1 )  ( xt 1 zt 2  xt 2 zt 1 ) tg
tg
 ( xt 1 yt 2  xt 2 yt 1 )
 0.
cos 

(4.15)
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Прийнявши 1  1   1  0 для лівого знімка й  , ,  для правого і замінивши просторові координати
плоскими
координатами точок пари знімків одержимо рівняння взаємного
орієнтування для другої системи елементів орієнтування:
( x 2 1  y 2 2  f  3 )( f tg   y1

tg 
)
cos 

tg 
)
cos 
 ( x 2 c1  y 2 c 2  fc3 )( y1  x1tg  )  0,
 ( x 2 b1  y 2 b2  f b3 )( f  x1

(4.16)

де a1, a2 , .........,c3 - направляючі косинуси перетворення координат
правого знімка.
Рівняння (4.13) і (4.16) справедливі для будь-яких значень
елементів взаємного орієнтування. Для планових знімків можна
використати їхній наближений варіант. Так, з точністю до членів
першого порядку малості для першої системи елементів взаємного
орієнтування маємо:

x1 y
x y
y2 
1  2  2   f   2  x11  x2 2  q  0,
f
f
f 


(4.17)

для другої 
x1 y
x y
y2 
1  2  2   f   2  x11  x2 2  q  0,
f
f
f 


(4.18)

де:
q  y1  y2 .

(4.19)

Величина q називається поперечним паралаксом.
З формул (4.17) і (4.18) видно, що коли елементи взаємного
орієнтування, дорівнюють нулю, поперечний паралакс q у всіх
точках орієнтування відсутній.
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4.6 Визначення елементів взаємного орієнтування
Взаємне орієнтування пари знімків визначається п’ятьма
елементами. Для їх визначення необхідно виміряти на знімках
координати як мінімум п’яти відповідних точок і склавши для них
систему рівнянь взаємного орієнтування вирішити її щодо
невідомих величин.
На практиці точок беруть більше п’яти, а задачу вирішують по
способу найменших квадратів методом ітерацій. Наприклад, для
першої системи:
1. Елементи взаємного орієнтування знімків пари в першому
наближенні приймають з нульовими значеннями.
2. Виконують вимірювання координат відповідних точок x1 , y1 і
x2 , y2.
3. Наближені значення елементів взаємного орієнтування, а
також елементи внутрішнього орієнтування й виміряні координати
відповідних точок підставляють у рівняння (4.12), що є функцією
шуканих величин. Через помилки вимірів, неточності наближених
величин, прийнятих у якості невідомих, і інших причин зазначена
вище функція не дорівнює нулю:
a1  b 2  c2  d 1  e 2  l   ,

де: li – вільні члени відповідної точки, υ - залишкова величина
нев’язка рівняння взаємного орієнтування, коефіцієнти ab…..e часткові похідні функції (4.12) по відповідним невідомим.
4. Рівнянь складають стільки, скільки вимірів відповідних
точок. При надлишковій їхній кількості система лінійних рівнянь
(3.40) вирішується за умови: V T PV  min
де: Р - матриця ваг виміряних координат точок знімка.
5. Вводять виправлення δ до наближених значень елементів
взаємного орієнтування і одержують уточнені значення невідомих,
які знову приймають за наближені значення й ін.
Використовують, як правило, не менше 6, розташовуючи їх за
стандартною схемою (рис. 4.8).
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рис. 4.8 Стандартна схема розміщення точок
Для рівнинної місцевості координати відповідних точок 1÷6 які
використовують для визначення елементів взаємного орієнтування
наведені в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
№ точки
1
2
3
4
5
6

x1
0
b
0
b
0
b

x2
-b
0
-b
0
-b
0

y
0
0
у
у
-у
-у

Такий вибір дозволяє одержати відносно прості залежності між
елементами взаємного орієнтування і поперечними паралаксами q.
Для першої системи елементів взаємного орієнтування
одержимо:
(1)  f2  b 2  q1  1
(2)  f2  b 2  q2  2
(3) 


уb
у 2 
 2   f 
2  b 2  q3   3
f
f 



уb
у 2 
(4)   1   f 
2  b 1  q4   4

f
f 

(5 )


уb
у2
 2   f 
f
f


(4.20)


 2  b 2  q5   5
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(6 )


уb
у 2 
у2
 1   f 
(f 
)2  b 1  q6  6 .
f
f 
f


Величини υ є поправками до виміряних значень поперечних
паралаксів q. Вони пов’язані з паралаксами умовним рівнянням,
що виходить шляхом утворення різниці між сумами рівнянь для
точок (1) і (2) двічі та точок (3), (4), (5) і (6) однократно:
21  22  3  4  5  6  W  0,

(4.21)

W  2q1  2q2  q3  q4  q5  q6 .

(4.22)

де: нев’язка

Оскільки теоретично права частина рівняння (4.22) повинна
рівнятися нулю величина W служить критерієм якості вимірів
поперечних паралаксів q на стандартних точках.
Формули для визначення елементів взаємного орієнтування
пари знімків можна одержати або шляхом рішення системи (4.20)
по способу найменших квадратів або з рішення її окремих рівнянь
після введення виправлень у паралакси qі:
f
f
(q6  q4 ),  2  
(q5  q3 ),
2 уb
2 уb
f
2  2 (2q1  2q2  q3  q4  q5  q6 ),
4у
f
q
W
f
q
W
 1  2  2  ,  2  2  1  .
b
b 6b
b
b 6b

 1  

(4.23)

Аналогічно виходять формули для другої системи:
f
(q3  q4  q5  q6 ),
2 уb
1
W
  (q2  q1  ),
b
3b

 

 

(4.24)

f
(2q1  2q2  q3  q4  q5  q6 ),
4 у2
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f
q
W
  2  , (by  b ),
b
b 6b
f

(q4  q6 ), (bz  b ).
2 уb

 

Існує невизначеність рішення завдання визначення елементів
взаємного орієнтування у випадку коли точки стандартних зон на
місцевості і базис фотографування розташовані на поверхні
циліндра. Розглянутий випадок можливий при зніманні гірської
місцевості й кар’єрів.
4.7 Зовнішнє орієнтування моделі
Результатом взаємного орієнтування знімків є побудова моделі
в умовній фотограмметричній системі. Така модель має довільний
масштаб, тому що відстань між центрами проекцій приймається
довільно і нахил відносно геодезичної системи координат, в
залежності від вибраної (перша чи друга) системи елементів
взаємного орієнтування. На виробництві плани становлять у
прямокутній геодезичній системі координат. Для переходу від
умовної фотограмметричної системи координат до геодезичної
необхідно виконати зовнішнє орієнтування моделі.
На (рис.4.9) показані геодезична ОГXГYГZГ й фотограмметрична
SXYZ системи координат, початок якої співпадає із точкою S
моделі, геодезичні координати якої відомі.
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рис. 4.9 Зовнішнє орієнтування моделі
Введемо допоміжну систему координат з початком у точці S і
осями паралельними осям системи координат ОГXГYГZГ.
Взаємне положення координатних систем SXYZ і SXГ′YГ′ZГ′
визначається кутами:
ζ - поздовжній кут нахилу моделі, складений віссю SZ′ із
проекцією осі Z на площину;
η - поперечний кут нахилу моделі, ув’язнений між віссю SZ і її
проекцією на площину SXГ′ZГ′;
θ - кут повороту моделі навколо осі SZ, який знаходиться в
площині SXY.
Таким чином, для зовнішнього орієнтування моделі необхідно
знати: m - знаменник масштабу моделі; геодезичні координати
точки S моделі й три кути ζ, η , θ її повороту. Ці сім величин
називаються елементами зовнішнього орієнтування моделі.
Якщо вони відомі, координати точки місцевості в геодезичній
системі координат визначаються за формулами:
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(4.25)

де, Aζηθ - матриця повороту, що залежить від кутових елементів
зовнішнього орієнтування моделі. Елементи зовнішнього
орієнтування, необхідні для перетворення фотограмметричних
координат точок моделі, визначаються, як правило, по опорних
точкам. Система рівнянь (4.25) містить сім невідомих величин,
тому, з врахуванням, що для однієї точки можна створити два
рівняння, необхідно мати не менше трьох опорних точок, причому
одна з них може бути висотною.
Завдання вирішують графічним, графоаналітичним або
аналітичним способами. При аналітичному рішенні, приймаються
наближені значення елементів зовнішнього орієнтування моделі й
шляхом підстановки їх у рівняння (4.25) обчислюються геодезичні
координати опознаків. Вони не будуть дорівнювати вихідним
координатам. Різниці lx, ly і lz між обчисленими й вихідними
значеннями координат приймаються за вільні члени рівнянь
поправок:
axX 0  d x  ex  f x  g xm  l x   x ,
byY0  d y  e y  f y  g ym  l y   y ,

(4.26)

czZ0  d z  ez  f z  g zm  l z   z .

Коефіцієнти перед поправками це часткові похідні функцій
(4.25) по елементах зовнішнього орієнтування моделі.
Рівняння (4.26) вирішують під умовою [pυυ] = min Критерієм
доцільності виконання наступного наближення є або задані
величини поправок до наближених значень елементів зовнішнього
орієнтування моделі, або задані величини зміни цих поправок.
Якщо отримані величини менше встановленого допуску, то
рішення завдання припиняється.
Використовуючи елементи зовнішнього орієнтування моделі
можна обчислювати геодезичні координати для всіх її точок.
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Таким чином, загальна технологічна схема орієнтування
стереопари знімків включає наступні процеси:
- внутрішнє орієнтування знімків пари (побудова проектувальних
зв’язок променів);
- взаємне орієнтування знімків (побудова моделі довільного
масштабу);
- зовнішнє орієнтування моделі;
- визначення
координат
окремих
точок
місцевості
(картографування).
Саме ця технологічна схема, яка отримала назву - подвійна
обернена фотограмметрична засічка знайшла найбільше
застосування в фотограмметрії.
4.8 Вимірювання аналогових знімків
Стереоскопічні вимірювання знімків можна виконувати
способами дійсної й уявної марки. Перший з них застосовувався
при монокулярному вимірюванні знімків, а також моделі,
побудованої по парі знімків за допомогою анагліфів у перших
приладах (мультиплексі, подвійному проекторі та ін.).
Спосіб уявної марки запропонований в 1899 р. Пульфріхом
використовується для вимірювання координат точок пари знімків і
моделі. Суть його полягає в наступному. У площині зображень
(знімків) на точках ал і ап розташовують дві дійсні марки mл і mп
(на рис. 5.11 показані кільцями більшого діаметру). При
розгляданні їх під стереоскопом в одну об’ємну картину
зливаються не тільки зображення знімків, але й марок, тобто
спостерігач бачить одну просторову уявну марку M, яка співпадає
з точкою моделі А. Переміщення дійсних марок, або знімків щодо
марок, уздовж осі x (на рисунку точка m′л )викличе переміщення
уявної марки по глибині. У результаті вона буде здаватися або
“висячою в повітрі”, або “утопленою в землю”. В останньому
випадку уявна марка роздвоюється, що дає можливість оцінити
поперечний паралакс. Коли дійсні марки точно співпадають з
відповідними ал і ап точками знімків створюється враження
торкання уявної марки поверхні стереоскопічної моделі в точці А.
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Для того, щоб цього домогтися, прилад повинен забезпечувати
спільний рух знімків (дійсних марок) уздовж осей x і y, а також
незалежний рух одного зі знімків (однієї з марок), уздовж цих же
осей. При наявності відповідних шкал на такому приладі можна
вимірювати паралакси.
Найбільш простим приладом для вимірювання тільки
поздовжніх паралаксів p точок, є паралаксометр (рис. 4.10).
На загальному металевому стрижні 1 розташовані дві скляні
пластинки з марками mл і mп з фіксатором 3. Марка mп при
обертанні барабанчика 3 переміщується уздовж стрижня.
Величину переміщення можна відрахувати: цілі міліметра - по
шкалі p на стрижні, десяті й соті частки - по барабанчику 3.

Pл
ал

mл

1

ап

2

p

Pп
mп
3

рис. 4.10 Паралаксометр
Приладом для вимірювання координат і паралаксів на знімках є
стереокомпаратор (рис. 4.11).
Основними частинами стереокомпаратора є: станина 1 із двома
взаємно перпендикулярними напрямними X і Y; основна каретка 2,
переміщається уздовж напрямної X при обертанні штурвала x.
Величину переміщення можна визначити по шкалі штурвала x;
бінокулярна система 3 з марками mл і mп, переміщується уздовж
напрямної Y при обертанні штурвала y. Величину переміщення
можна визначити по шкалі штурвала y; каретка поздовжніх
паралаксів 4 при обертанні гвинта p, який має шкалу для
визначення величини переміщення уздовж осі X; каретка
поперечних паралаксів 5 при обертанні гвинта q, який має шкалу
для визначення величини переміщення уздовж осі Y; каретки для
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знімків 6 і 7, які можна обертати у своїй площині гвинтами κ;
освітлювальна система.

1 κ

κ

3
6

7

X

5

4

2
x

p

Y

y

q

рис. 4.11 Принципова схема стереокомпаратора
У більшості приладів установлюються світні марки колір яких
задається за допомогою змінних фільтрів - зелений, червоний,
білий і ін.
Процес оброблення знімків на стереокомпараторі включає:
установку знімків, їхнє орієнтування, визначення місць нулів шкал
приладу й безпосередньо вимірювання. Негативи встановлюються
на каретки емульсією вниз, а позитиви - емульсією догори.
Знімок уважається зорієнтованим, якщо його координатні осі
паралельні відповідним напрямним стереокомпаратора. Залежно
від способу введення системи координат на знімках, орієнтування
виконують по координатних мітках (основний варіант), тоді цей
процес незалежний для лівого й правого знімків або по початкових
напрямках.
Після орієнтування приступають до процесу вимірювання
знімків. Він полягає в тому, що штурвалами X і Y сполучають ліву
вимірювальну марку з обраною на лівому знімку точкою, а
гвинтами p і q - праву марку із відповідною їй точкою на правому
знімку. Якщо розглядати знімки двома очами виникне стереоефект,
буде спостерігатися одна просторова марка й точність наведення
підвищується.
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Цифрові знімки формуються в плоскій прямокутній системі
координат і мають вигляд прямокутної матриці квадратів (рис.
4.12).
Окремий квадрат матриці називають піксел або піксель. Розмір
пікселів і відстань між ними звичайно однакові.
Центру кожного піксела відповідає число, що виражає
усереднене по площі інтегральне значення оптичної щільності
піксела. При перетворенні в цифрову форму весь діапазон
щільності ділиться на 256, 512 або 1024 рівнів.
oц

і

xц

j
рi=4, j=3
yц

рис 4.12. Цифровий знімок
Таким чином, цифровий знімок є просторовою тривимірною
дискретною структурою, яка зберігається в пам’яті комп’ютера, у
загальному випадку, у вигляді прямокутної матриці, елементи якої
несуть інформацію про номер i рядка й j стовпця рi,j піксела, які
визначають його положення в матриці, а також про його оптичну
щільність або колір. Нумерація рядків і стовпців матриці
цифрового зображення починається з нуля.
Координати центрів пікселів у лівій прямокутній системі
координат цифрового зображення, початком якої є лівий верхній
кут цифрового зображення, визначаються в, так званих, піксельних
координатах (одиницею виміру в цьому випадку є піксел) по
формулах:
xp = i + 0,5,

yp = j + 0,5

(4.27)

Для виміру координат точок цифрового зображення його
візуалізують на екрані дисплея. Вимірювальну марку, формовану у
91

вигляді цифрового зображення на екрані дисплея, можна навести,
на точку зображення з точністю до одного піксела. В якості
вимірювальної марки використовується курсор. Переміщення
курсору здійснюється мишкою, відповідними кнопками
клавіатури, а на цифровій фотограмметричній станції (ЦФС), крім
того, ножним і ручним штурвалами.
Для підвищення точності вимірювань існує можливість
збільшення матриці зображення відносно вихідного цифрового
зображення.
Серйозною перевагою вимірювання цифрових знімків є
можливість, використовуючи механізм кореляції, автоматичного
пошуку відповідних точок на знімках. Цей механізм дозволяє
автоматично згущувати число відповідних точок або набирати їх у
вигляді сітки квадратів, що важливо для взаємного орієнтування
знімків і побудови цифрової моделі рельєфу.
При автоматичному ототожненні точок мають місце наступні
два основних процеси: перетворення фотографічної щільності в
електричні сигнали (тобто сканування) і порівняння цих сигналів у
кореляторі. Основне завдання корелятора оцінити ступінь
подібності між сигналами, що йдуть від знімків стереопари.
При
обробленні
цифрових
знімків
використовується
статистичний метод, при якому ділянка на одному знімку
порівнюється з різними ділянками на іншому знімку. Причому
мова йде про дискретні величини, тому що зображення - це безліч
пікселів, кожному з яких відповідає число, яке є функцією
оптичної щільності. Коефіцієнт кореляції K можна оцінювати по
відомій формулі:
n

 ( x  x )( y  y)
i

K

i

(4.28)

1

(n  1) ( X ) (Y )

де x, y - середні значення, а (X),(Y) стандарти тих числових
значень, які приймають піксели в порівнюваних зонах.
Позитивним рішенням є максимальне значення коефіцієнта
кореляції. На цьому принципі й засновані алгоритми пошуку
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відповідних точок у більшості програмних продуктів цифрових
фотограмметричних систем.
Контрольні запитання й завдання:
1. Проаналізуйте основні положення теорії перспективи і
проективної геометрії.
2. Які
системи
координат
застосовуються
у
фотограмметрії?
3. Як здійснюється побудови зображення об’єкта при
центральному проектуванні?
4. Назвіть кутові та лінійні елементи орієнтування знімка..
5. Що називають елементами внутрішнього орієнтування
знімка?
6. Які елементи зовнішнього орієнтування знімка?
7. В чому полягає умова колінеарності?
8. Назвіть складові прямої фотограмметричної засічки.
9. Яка залежність між координатами горизонтального
знімка і місцевості?
10. Перелічіть основні точки, лінії та площини знімка.
11. Наведіть формули та способи визначення масштабу в
основних точках та на лініях аерофотознімка.
12. Що називають роздільною здатністю знімка?
13. Як враховується вплив кривизни Землі та атмосферної
рефракції?
14. Як впливає дисторсія об’єктива та деформація
фотоматеріалів?
15. Що називають похибками вимірювання знімка та як вони
впливають на кінцеві результати?.
16. Вплив похибок визначення елементів орієнтування знімка.
17. Які природні основи монокулярного та бінокулярного зору?
18. Які основні способи побудови та стереоскопічного
спостереження знімків?
19. В чому полягає залежність між координатами стереопари
знімків і просторовими координатами точок місцевості?
20. Перелічіть елементи орієнтування стереопари знімків.
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21. Що називається повздовжнім та поперечним паралаксом?
Які методи їх визначення?
22. Перелічіть елементи стереопари знімків в двох системах
взаємного орієнтування знімків.
23. В чому полягає умова компланарності?
24. Наведіть рівняння взаємного орієнтування.
25. Які елементи зовнішнього орієнтування моделі?
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ЧАСТИНА 5 АЕРОФОТОЗНІМАННЯ
5.1 Загальна характеристика аерофотознімання
Аерофотознімання - процес отримання фотографічного
зображення земної поверхні з повітряних літальних апаратів.
Виконання аерофотознімання включає в себе наступні процеси:
1) проектний – складання технічного проекту льотно-знімальних
робіт з розрахунком завдання на аерофотознімання;
2) аерофотографічний – політ над територією та фотографування
місцевості за розробленими технічними умовами;
3) фотолабораторний - проявлення аерофільмів, виготовлення з
аеронегативів позитивних відбитків та фоторепродукцій
накидного монтажу;
4) фотограмметричний - реєстрація проявлених аеронегативів,
складання накидного монтажу і оцінка якості виконаного
аерофотознімання.
Знімальна апаратура встановлюється на літаках, які піднімають
апаратуру на необхідну висоту для виконання аерофотознімання.
Крім того знімання може виконуватись з гелікоптерів, різного виду
ракет, аеростатів, повітряних куль і радіокерованих літальних
апаратів.
У залежності від покриття місцевості знімками розрізняють:
маршрутне
аерофотознімання,
коли
маршрут
аерофотознімання прокладається вздовж вузької смуги місцевості
(річки, дороги, кордону тощо) одним прямолінійним або ламаним
маршрутом.
площинне аерофотознімання, коли фотографується
значна площа земної поверхні шляхом прокладання ряду взаємно
паралельних маршрутів (рис. 5.1). Маршрут звичайно прокладають
вздовж паралелей із заходу на схід.
Перший маршрут прокладають вздовж північної або південної
межі знімання щоб він перекривав цю межу не менш ніж на 1/4
робочої площі аеронегативу. Потім через рівні відстані
прокладають наступні маршрути. Аеронегативи останнього
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маршруту також повинні перекривати південну межу ділянки, як і
негативи першого маршруту.

q%двократне
поперечне
перекриття
трикратне поздовжнє перекриття

р% - двократне поздовжнє перекриття
рис. 5.1 Принципова схема маршрутного аерофотознімання
Використання
гіростабілізуючої
платформи
дозволяє
виконувати аерофотознімання з кутами нахилу оптичної осі АФА
не більше 15 - 20′, тобто отримувати практично горизонтальні
знімки. На таких знімках зображення місцевості одержують без
спотворень і тому планові аерофотознімки використовуються для
картографічних цілей. Якщо кути відхилення оптичної осі АФА від
вертикалі не перевершують 2º-3º, то таке аерофотознімання
називається плановим. Якщо при зніманні оптичну вісь АФА
встановлюють на певний заданий кут відносно вертикалі, більший
за 3º, то таке знімання називають перспективним.
На перспективних аерофотознімках зображення місцевості
отримується з великими спотвореннями, що ускладнює їх
оброблення.
Однак
на
перспективних
аерофотознімках
відображається більша площа місцевості, ніж на плановому,
виконаному з тієї ж висоти, й, крім того, місцеві предмети
зображуються згори і збоку, що дозволяє використовувати такі
знімки для дешифрування.
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У залежності від масштабу виділяють великомасштабне
аерофотознімання (від 1:10 000 і крупніше), середньомасштабне
(від 1: 50 000 й дрібніше) та дрібномасштабне (від 1 : 100 000 до 1
: 200 000). Масштаб аерофотознімання обирається в залежності від
масштабу
створюваної
карти
та
фізико-географічної
характеристики району знімання. Для відкритої місцевості
обирається масштаб аерофотознімання 1:20 000, для горбистої 1:30 000, у гірських районах - 1:50 000. У залежності від
застосованих АФА максимальна висота фотографування при
зніманні горбистої місцевості складає 5 км, а в гірських районах 10 км. Аерофотознімання виконують переважно в безхмарну
погоду.
5.2 Фотографічна знімальна апаратура
Аерофотознімання
здійснюється
спеціальними
аерофотоапаратами (АФА) на
чорно-білу, спектрозональну,
кольорову, спектрозональну кольорову або інфрачервону
фотоплівку. Останнім часом широко використовують сучасні
цифрові прийоми формування зображення – кадрові цифрові АФА
та скануючи цифрові АФА.
Фотографічну апаратуру за конструктивними особливостями
побудови зображення підрозділяють на кадрові, щілинні та
панорамні апарати.
Кадрові
аерофотоапарати
за
своєю
конструкцією
класифікуються за наступними основними ознаками:
- за ступенем автоматизації роботи АФА діляться на
напівавтоматичні та автоматичні;
- за
кількістю
об’єктивів
на
однооб’єктивні
й
багатооб’єктивні;
- за форматом кадру існуючі АФА для топографічних цілей
мають переважно формат кадру 1818 см, крім того,
застосовують АФА з форматом кадру 2323 см і 3030 см.
Аерофотоапарати для нетопографічних цілей можуть мати й
іншій формат кадру;
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- за кутом поля зображення й фокусною відстанню АФА
розподіляються на вузькокутові або довгофокусні (250о),
нормальнокутові (50о280о) або нормальнофокусні,
ширококутові (80о2110о) або короткофокусні й
надхширококутові (2110о) або надкороткофокусні.
Незважаючи на різні типи АФА, в них можна виділити (рис. 5.2)
такі основні вузли: об’єктив - 1, затвор - 2, корпус -3, касету - 4,
котушки з фотоплівкою - 5, притискну дошку - 6, прикладну рамку
- 7. Фотоплівка притискається й вирівнюється в площину між
притискною дошкою і прикладною рамкою за рахунок різниці
тиску, яка створюється насосом - 8.
8
4

5
7

6

fк
9
3
1

2

рис. 5.2 Схема будови аерофотоапарата
Для
стабілізації
положення
АФА
розміщують
на
гіростабілізуючій установці - 9 яка забезпечує відхилення оптичної
осі апарата від вертикалі в межах 15-30′. Фотознімки, одержані
АФА з гіростабілізуючих установок, вважають умовно
горизонтальними,
вони
дають
змогу
виконувати
ряд
вимірювальних робіт з достатньою точністю.
Розміри світлового вікна в прикладній рамці визначають
формат кадру знімка. У площині прикладної рамки АФА є
координатні мітки, які утворюють координатну систему знімка.
Однією з основних характеристик роботи АФА є цикл роботи.
Проміжок часу, необхідний для виконання всіх операцій циклу,
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необхідних для одержання чергового знімка називається
тривалістю циклу роботи аерофотоапарата, яка у сучасних
АФА складає близько 1,5-2 с.
На рис. 5.3 представлено комплект апаратури сучасного
аэрофотознімального комплексу фірми LH Systems, який включає:
АФА RC-30 - 1, гіроплатформу PAV30 - 2,систему керування й
контролю знімання - ASCOT - 3, програмне забезпечення постоброблення навігаційних даних Flykin Suite - 4.
АФА RC-30 має прямий інтерфейс із бортовою навігаційною
системою, дозволяє автоматично анотувати кадри в процесі зйомки
й проводити корекцію. Сама камера є модульною. Необхідні
компоненти - пристрою транспортування фільму й пристрою
компенсації зрушення зображення - входять у центральний
керуючий блок. Змінні модулі: об’єктиви й касети для фільму.

1

4

2

3

рис. 5.3 Комплект АФА RC-30
У процесі знімання камерою управляють мікропроцесор, і
програмне забезпечення. Діапазон поздовжнього перекриття
знімків регулюється від 1% до 99% із кроком 1%. Спеціально
розроблений для аерофотознімання автоматичний вимірник
експозиції PEM-F забезпечує коректну експозицію при польотах
над будь-яким типом місцевості, на різних висотах носія й з будьяким типом плівки. У процесі фотографування в негатив можна
вдрукувати будь-які з 200 символів на вибір користувача,
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наприклад: масштаб, координати центра проекції, дату, час, номер
знімка, тип плівки тощо.
У табл. 5.1 приведені основні характеристики об’єктивів АФА
RC-30.
Об’єктив
Кут поля зору
Фокусна відстань

15/4
UAG -S
90°
153 мм

Таблиця 5.1
30/4
NAT -S
55°
303 мм

роздільна здатність 110-115 мм-1;
висока температурна стабільність;
8 координатних міток;
діапазон витримок: 1/100 - 1/1000 сек.;
діапазон діафрагм: 1/4 - 1/22
вбудований експонометр;
можливість заміни об’єктива в польоті.

Крім кадрових фотоапаратів застосовуються панорамні й
щілинні аналогові АФА, а також сучасні цифрові сканерні АФА.
Панорамні аерофотоапарати (ПАФА) використовуються
головним чином для нетопографічних цілей, але розробляються
спроби використання їх для цілей картографування й рішення
інших інженерних задач. Особливістю ПАФА є те, що зображення
будується на внутрішню поверхню циліндра, експонування
виконується послідовним переміщенням вузької щілини, яка
переміщується разом з обертанням об’єктива. Перевага ПАФА
перед звичайним кадровим АФА полягає у високій роздільній
здатності знімка, тому що використовується тільки центральна
частина поля зображення й великий кут огляду (до 140-180о), що
дозволяє знімати широку смугу місцевості. Недолік цієї камери
полягає в ускладненні фотограмметричного оброблення
панорамних знімків через відсутність відповідних приладів.
Щілинні
аерофотоапарати
(АЩАФА)
також
використовуються не для топографічних цілей. При щілинному
фотографуванні фотоплівка переміщується синхронно із
швидкістю польоту літака й місцевість проектується на неї крізь
вузьку постійно відкриту щілину. У результаті цього на фотоплівці
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утворюється нерозривне зображення місцевості. Таке знімання для
цілей топографії не застосовується через складність його
фотограмметричного обробляння.
На сучасному етапі вдосконалення характеристик кадрових
(аналогових) АФА обмежується властивостями плівки і особливо
складністю
й
тривалістю
процесів
фотолабораторного
постоброблення, що унеможливлює отримання фотознімків в
реальному часі. У той же час найкращі сучасні кадрові цифрові
фотокамери, які створюють зображення фактично в реальному часі,
мають, при однаковій роздільній здатності, в десятки разів менші
розміри ППЗ матриць і як наслідок відповідно суттєво менші
формати знімків. Цей недолік враховується при застосуванні
принципу сканування, який широко використовується в системах
дистанційного зондування. Його суть полягає у використанні
лінійного ПЗЗ сенсора, який створює зображення вузької смуги
місцевості поперек напрямку польоту. Повне зображення в такій
камері формується у вигляді неперервної смуги за рахунок руху
літака чи супутника (рис.5.4).

рис. 5.4. Аерознімання цифровою скануючою системою
Просторове розміщення камери з високою точністю
контролюється в реальному часі супутниковою системою GPS.
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Для створення стереоскопічного зображення в скануючій камері
використовують три незалежних канали, які знімають місцевість
під різними кутами вздовж польоту носія: один з них направлено
вперед, другий – назад і третій, основний, сканує місцевість
безпосередньо під носієм.
Цифрова скануюча аерофотокамера «3-DAS-1» виробництва
ДНВП «Геосистема» Україна (рис. 5.5) до свого складу включає:
скануючий модуль 1 на три незалежних канали з кольоровими
лінійними ПЗЗ сенсорами по 8000 пікселів, з різними кутами
нахилу за напрямком руху носія (надирний - 0°, передній - 16°,
задній - 26°), за рахунок чого забезпечується потрійне
стереоскопічне перекриття; гіростабілізуючу платформу 2, яка
компенсує кути нахилу і розвороту корпусу носія в польоті,
постійно підтримуючи горизонтальне положення камери; систему
управління польотом 3, яка забезпечує планування зальоту,
прокладання маршрутів, а також навігацію і контроль траєкторії
польоту; швидкодіючу, з періодичністю 200 раз в секунду, систему
GPS позиціювання 4; управляючий комп’ютер для швидкісного
запису зображень на дисковий накопичувач ємкістю не менше 2Tb.

1

2

5

4

3
рис. 5.5 Комплект цифрової скануючої системи 3-DAS-1
Скануючі камери дають на виході знімок в якому зображення в
центральній проекції формується лише тільки поперек напрямку
польоту. Вздовж осі польоту зображення має ортогональну
проекцію. Така особливість вимагає для фотограмметричного
оброблення спеціально адаптованого програмного забезпечення.
102

У комплект аерофотознімального обладнання, крім командного
приладу й гіростабілізуючої установки, входять радіовисотомір для
визначення висоти фотографування над місцевістю та статоскоп
для визначення різниці висот фотографування.
Для управління і контролю за роботою АФА та синхронізацією
його роботи з додатковими приладами: радіовисотоміром,
статоскопом,
радіотехнічною
станцією,
системою
GPS
позиціювання та ін.
Командний
прилад
за
допомогою
механічного,
електромеханічного або електронного пристрою (реле часу)
визначає заданий інтервал часу між сусідніми знімками який
залежить від умов знімання - висоти фотографування, швидкості
польоту, параметрів аерофотоапарата тощо. Конструкції
електронних командних приладів дозволяють автоматично
змінювати інтервал знімання в залежності від зміни режиму
польоту.
Радіовисотомір (альтиметр) побудовано за принципом
радіолокаційної установки, яка дозволяє визначити відстань за
часом проходження радіохвиль від літака до відбиваючої поверхні
й назад. Сучасні радіовисотоміри дозволяють визначати висоту
фотографування з точністю 1 – 2 м. Лазерні радіовисотоміри
вимірюють висоту фотографування значно точніше.
Статоскоп - це барометр, побудований за принципом
диференційного барометра Д.І.Менделєєва. Він визначає різницю
висот фотографування в залежності від зміни тиску у точках
фотографування. Статоскоп дозволяє визначати різницю висот
фотографування з точністю 0,5-1,5 м.
Система GNSS-позиціювання забезпечує швидкодіюче,
високоточне геодезичне прив’язування знімків. Така система
використовує кінематичний метод визначення відносного
місцеположення і включає один - декілька стаціонарних та один
пересувний приймач, установлений на літаку, які здійснюють
одночасне спостереження сузір’я штучних супутників світової
глобальної
системи.
Такий
метод
називають
частіше
диференційним (DGPS). При диференційному визначенні
місцеположення по кодовим псевдо відстаням досягається метрова
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точність
позиціювання,
а
при
визначенні
місцеположення по несучій хвилі - сантиметрова.

відносного

5.3 Розрахунок завдання на аерофотознімання
Перед аерофотозніманням складається технічний проект
льотно-знімальних робіт. На польотній карті наносяться межі
знімальної ділянки й попередньо прокладається система взаємно
паралельних аерофотознімальних маршрутів таким чином, щоб
суміжні аерознімки (рис. 5.6), мали поздовжнє перекриття (рx 
60 %), а аерознімки двох суміжних маршрутів - поперечне
перекриття (qу  30 %).
а

б
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Л
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рис. 5.6 Перекриття знімків
На рис. 5.6, а - перекриття між сусідніми знімками; рис. 5.6, б –
перекриття між маршрутами, lx , ly – формат знімка; О – головна
точка знімка; p% - поздовжнє перекриття; q% - поперечне
перекриття.
Вихідними параметрами для виконання аерофотознімальних
робіт є: масштаб знімання, фокусна відстань АФА, формат кадра.
При розрахунку масштабу фотографування над заданою
територією, як правило, виходять із середньої висоти
фотографування, тобто висоти фотографування відносно
середнього рівня території знімання Нср.
Якщо задані масштаб аерофотознімання й фокусна відстань
АФА, то можна визначити висоту фотографування Н, виходячи з
формули:
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(5.1)

При аерофотозніманні для цілей картографування поздовжнє (р)
й поперечне (q) перекриття знімків розраховують за формулами:

p  p 0  (100  p 0 )

h
,
H

(5.2)

q  q 0  (100  q 0 )

h
,
H

(5.3)

де: Н,- висота фотографування, h - максимальне перевищення
над початковою площиною, за яку приймається середня за
висотою площина місцевості; pо; qо - номінальні значення
перекриття, які встановлюються для плоскої місцевості.
Перекриття pо та qо виражаються у відсотках від величини
сторони негатива й встановлюються у межах pо = (60...65)%, qо =
(30...40)%. Менші значення приймають для дрібномасштабного
знімання від 1:25000 й дрібніше. Із збільшенням масштабу
знімання відповідно збільшуються початкові значення
перекриттів.
Відстань у маршруті між положенням центрів об’єктивів при
фотографуванні двох суміжних аерофотознімків базис
фотографування

Bх  l

100  p
m,
100

(5.4)

де: l - розмір знімку вздовж лінії польоту;
m - знаменник
масштабу аерофотознімання.
Відстань у маршруті між положенням центрів об’єктивів при
фотографуванні двох суміжних аерофотознімків між суміжними
маршрутами базис фотографування

By  l

100  q
m.
100

(5.5)
105

Якщо відома довжина Dx ділянки кількість знімків в
маршруті

n

Dx
 1.
Bx

(5.6)

Якщо відома довжина Dy ділянки кількість маршрутів

k

Dy
By

1.

(5.7)

Загальне число знімків на всю ділянку

N  nk .

(5.8)

Сумарна довжина маршрутів зальоту

L  n  Dx .

(5.9)

Час необхідний для аерофотознімання всієї ділянки

TS 

L
.
W

(5.10)

Розрахований час збільшується з врахуванням польоту до
ділянки і у зворотному напрямку, часу заходу на маршрути та
пробні польоти для визначення зносу літака та інтервалу
фотографування.
Знаючи базис фотографування В й швидкість літака W,
можна визначити інтервал фотографування (тривалість польоту
між двома експозиціями):

t

B bH bm


.
W
fW W

(5.11)

Величина витримки підраховується за формулою:



m
W

,

(5.12)
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де
 - змазування зображення, що допускається при
аерофотозніманні.
Обчислені значення інтервалу фотографування й витримки
встановлюються на командному приладі, який автоматично
керує роботою АФА й забезпечує обчислені значення
поздовжнього і поперечного перекриттів знімків.
5.4 Польові та фотолабораторні роботи
Фотографічне
оброблення
експонованої
фотоплівки
виконується в польовій лабораторії у спеціальних проявних
приладах за суворо дотримуваною технологією, оскільки від
якості зображення в значній мірі залежать вимірювальні якості
знімків. Проявний прилад складається з трьох-чотирьох бачків
для розчинів води, станини з двома барабанами й
електродвигуном
для
їх
обертання.
За
допомогою
електродвигуна фотоплівка перемотується в розчині проявника
з котушки на барабан. У цей час аероплівка піддається дії
проявника поступово на усіх ділянках в результаті чого
отримують проявлені негативи. Процес проявлення триває 25 30 хв. Потім аерофільм після промивання водою фіксується
таким же чином у бачку з фіксажем 10 - 12 хв. Сушку
аероплівки після фотооброблення виконують в сушильних
барабанах у захищеному від пилу й провітреному приміщенні.
Після фотолабораторного оброблення висушені аерофільми
нумеруються за окремими аеронегативами, реєструються, а
потім з них виготовляють контактні, і якщо потрібно,
проекційні відбитки.
Крім
фотохімічного
оброблення
аероплівки
в
фотолабораторії виконують також оброблення плівок з
реєстрацією
показників
статоскопа
(статограми)
й
радіовисотоміра (висотограми), якщо дані цих приладів
реєструвалися при виконанні аерофотознімання.
Контактне друкування з негативів виконується на
спеціальних приладах - контактних копіювальних верстатах.
При цьому способі друку негатив прижимають до фотопаперу,
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емульсією до емульсії, й пропускають світло крізь негатив на
фотопапір. Під дією світла на фотопапері друкується
зображення, зворотне негативному, темні ділянки негатива
зображуються на фотопапері світлими й навпаки. Різкість
зображення на відбитку залежить від щільності притискання
фотопаперу до негатива. Для одержання на фотопапері
видимого зображення його піддають фотолабораторному
оброблянню, тобто проявляють, промивають, закріплюють, знов
промивають і висушують.
Масштаб одержаного контактного відбитка дорівнює
масштабу зображення на негативі.
Для виготовлення відбитків з рівномірною щільністю
фотозображення та з доброю проробкою деталей останнім
часом застосовують електронно-копіювальні прилади. Час
експозиції на таких приладах здійснюється автоматично за
допомогою електронного реле часу.
Польові фотограмметричні роботи включають складання
накидного монтажу й оцінку якості аерофотознімання ділянки
місцевості.
Накидним монтажем називається приблизне з’єднання
контактних відбитків спільними частинами для одержання
безперервного
зображення
сфотографованої
місцевості.
Аерознімки попередньо розкладають за маршрутами, потім
послідовно укладають їх на загальну основу таким чином, щоб
були суміщені їх однойменні контури за поздовжнім
перекриттям. Далі до першого маршруту монтують знімки
другого маршруту, укладаючи знімки за загальними точками
поперечного перекриття з аерофотознімками верхнього
маршруту.
За накидним монтажем виконується оцінка якості
аерофотознімання, яка включає оцінку поздовжнього й
поперечного перекриттів аерознімків, паралельність й
прямолінійність аерознімальних маршрутів, відхилення від
заданої висоти фотографування, а також фотографічну якість
негативів.
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5.5 Спотворення знімків
Рівняння одиночного знімка й знімків пари виведені за умови,
що зображення на них побудоване в центральній проекції. Однак у
дійсності це не так, хоча й досить близько до реальності. У
реальності цілий ряд факторів приводить до зниження метричної
якості знімків.
Кривизна (сферичність) земної поверхні викликає зміщення
точки, направлене до точки надира. Для визначення величини
зміщення використовують формулу:
rR  r 3

H
,
2 Rf 2

(5.17)

де: r – радіус-вектор від центра знімка до поточної точки, f –
фокусна відстань камери, R – радіус Землі, H – висота
фотографування. На краю знімка величина спотворення за вплив
кривизни Землі може досягати десятків мікрометрів.
Атмосферна рефракція викривлює хід світлових променів у
просторі внаслідок впливу змінної щільності середовища і
призводить до радіального зсуву зображень точок у напрямку від
точки надира. Зсув за вплив рефракції збільшуються пропорційно
третього ступеня від r, тобто по такому ж закону, як через
кривизну Землі, але знаки в них протилежні. Отже, рефракція
частково компенсує зсув, викликаний кривизною Землі.
Відхилення фактичної атмосфери на момент фотографування від
стандартної приводять до залишкової помилки обмірюваних
координат точок приблизно ± 2 ÷ 5мкм.
Дисторсія об’єктива фотокамери - одне з основних джерел
спотворень, що приводить до відхилення від центральної проекції.
Звичайно її підрозділяють на радіальну й тангенціальну, які в свою
чергу бувають систематичними й випадковими. Систематична
дисторсія об’єктива викликає зсув точок
щодо ідеального
положення по радіальних напрямках, які проходить через головну
точку знімка. Величина радіальної дисторсії постійна для точок,
розташованих по колу відповідного радіуса. Випадкова радіальна
дисторсія може бути визначена як диференціальний зсув точок
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зображення, що залишається після усунення систематичної
радіальної дисторсії.
Сучасні об’єктиви мають дисторсію від 5 до 60 мкм. Розроблені
методи, які дозволяють урахувати вплив радіальної дисторсії до
величин ± 2 мкм, а тангенціальної ± 5 мкм.
Деформація фотоплівки. Сучасні професійні аналогові
фотокамери створюють фотографічне зображення місцевості або
на фотоплівці, або на скляних пластинках (при наземному
зніманні). Фотоплівка, як носій емульсії, деформується від часу,
зміни температури, вологості й умов фото лабораторного
оброблення.
Деформацію фотоплівки підрозділяють: на рівномірну,
нерівномірну й випадкову. Рівномірна деформація характеризується
зсувом точок зображення пропорційно радіальній відстані від
центра знімка, тобто приводить до зміни масштабу знімка. Цей
вид деформації легко враховується при обробленні знімків.
Нерівномірна деформація приводить до того, що розміри знімка
уздовж фільму й у поперечному напрямку змінюються на різні
величини. Це розходження може досягати 0,3 %. Вплив
нерівномірної деформації може бути враховано при цифрових
способах оброблення знімків. Істотне значення має випадкова
деформація плівки й погрішності її вирівнювання в площину.
Випадкові деформації фотоплівки викликають зсув точок
зображення практично в довільному напрямку й можуть досягати
величин порядку 10-20 мкм. Серед великої кількості джерел
помилок, які впливають на точність фотограмметричних побудов,
деформація фотоплівки є досить значною.
Випадкові помилки вирівнювання фотоплівки в площину під
час експозиції можна оцінити по формулі:

r 

r

f

(5.18)
,

де r - відстань від центра знімка.
Впливають на точність виміру координат точок знімка через
зниження якості його зображення також роздільна здатність
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об’єктива й фотоплівки, а також змазування зображення, унаслідок
руху й вібрації фотоапарата.
Аналіз джерел спотворення зображення на знімку показує, що
зображення по тому чи іншому закону збільшуються від центра до
краю знімка і тому для підвищення точності вимірювань необхідно
віддавати перевагу центральній частині знімків.
На точність вимірювання знімків великий вплив мають також
погрішності, внесені приладом і спостерігачем. Загальна середня
квадратична помилка вимірів на прецизійному приладі при
вимірюванні координат по маркованим точкам досягає 5 мкм, по
контурним - 10 мкм.
5.6 Трансформування знімків
Фотографічне зображення місцевості, складене із планових
знімків, називається фотосхемою. Фотосхеми використовуються
при польовому дешифруванні об’єктів місцевості, особливо, якщо
на фотознімках зображений лінійний об’єкт більшої протяжності
ніж один аерознімок, у географічних, геологічних і інших
дослідженнях, а також при виконанні попередніх інженернопроектувальних робіт. В окремих випадках, коли допускається
менша точність вимірювань, ніж на топографічних картах, для
розв’язування вимірювальних задач, наприклад, для визначення
віддалей і площ, для наближених кількісних оцінок у
лісовпорядженні, землевпорядженні й ін.
Фотосхему рівнинної або рівнинно-горбистої місцевості можна
розглядати як наближений топографічний план. На фотосхемі
більш детально, ніж на топографічному плані, зображуються
контури місцевості й окремі елементи рельєфу – котловини,
лощини, яри, тощо.
Розрізняють маршрутні і багатомаршрутні фотосхеми.
Багатомаршрутну фотосхему виготовляють із аерознімків
декількох маршрутів.
При монтажі фотознімків застосовують два способи: за
початковими напрямами і за контурами.
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Для виготовлення маршрутної фотосхеми за початковими
напрямами на всіх знімках даного маршруту вибирають і
наколюють центральні точки, потім переносять їх на сусідні
знімки.
На парних знімках пуансоном пробивають отвори на всіх
наколотих точках.
Під час монтажу такої фотосхеми перші два знімка кладуть на
основу так, щоб верхнім був знімок з пробитими отворами. Центр
отвору з’єднують з відповідною точкою на нижньому знімку і,
обертаючи верхній знімок, добиваються, щоб початковий напрям
пройшов через центри відповідних отворів, пробитих на верхньому
знімку.
При виготовленні фотосхеми за контурами сусідні знімки
накладають і суміщують способом «мигання». Поклавши правий
знімок на монтажний стіл, тягарцями закріплюють його праву
частину. Лівий знімок накладають на правий і швидким
підніманням – опусканням добиваються злиття однойменних
контурів на обох знімках.
Розрізання знімків виконується одним з двох варіантів:
індивідуальним або сумісним. Обидва знімки ріжуть приблизно
посередині перекриття. Лінія порізу може бути хвилястою,
проходити через великі контури, перетинаючи під прямим кутом
лінійні елементи ситуації (дороги, ріки, канали). Поріз не може
проходити через дрібні контури (будівлі, окремі дерева тощо).
Із-за наявності спотворень внаслідок різного масштабу, нахилу
знімків і перевищень точок місцевості фотосхемі властиві ті ж
спотворення, що і аерофотознімку.
Фотографічне
зображення
місцевості,
складене
із
трансформованих знімків на основі опорних точок геодезичної
мережі, називається фотопланом. Монтаж фотопланів виконують
на планшетах з наклеєною основою (креслярським папером). На
основу наносять точки геодезичної опори, трансформаційні точки і
межі рамки трапеції. Трансформовані знімки з пробитими
отворами у відповідних точках укладають на основу так, щоб у
отворах було видно ті ж точки на основі. У подальшому монтаж
виконують аналогічно монтажу фотосхем.
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Трансформуванням знімків називають перетворення одного
зображення в інше, геометрично з ним пов’язане.
Трансформування знімків, при якому виключаються тільки
перспективні
спотворення,
називають
перспективним
(колінеарним), а отримані знімки - трансформованими знімками.
У результаті перспективного трансформування центральна
проекція вихідного зображення перетворюється в іншу центральну
проекцію з заданими параметрами.
Трансформування знімків, при якому виключаються тільки
спотворення
за
рахунок
впливу
рельєфу,
називають
ортофототрансформуванням (неколінеарним), а отримані
знімки відповідно – ортофотознімками. У результаті
ортофототрансформування виконують перетворення знімка з
центральної проекції на нахилену площину в ортогональну
проекцію на нахилену площину.
Якщо при трансформуванні знімків виключаються і
перспективні спотворення і спотворення за рахунок впливу
рельєфу,
таке
перетворення
називають
перспективним
ортофототрансформуванням, а самі знімки відповідно –
ортофототрансформованими
знімками.
В
результаті
перспективного
ортофототрансформування
виконують
перетворення знімка з центральної проекції на нахилену площину
в ортогональну проекцію на горизонтальну площину. Приведений
до заданого масштабу такий знімок називають масштабованим
ортофототрансформованим
знімком.
Він
відповідає
ортогональній проекції місцевості на горизонтальну площину у
відповідному масштабі і його можна використовувати для
вимірювань та створення топографічних планів і карт місцевості.
Перспективне трансформування знімків можна виконати
різними способами: графічним, графомеханічним, оптикографічним, фотомеханічним, аналітичним, цифровим. У всіх вище
згаданих способах трансформування може виконуватись двома
основними методами: за відомими елементами внутрішнього і
зовнішнього орієнтування або по опорним точками (опознакам),
координати яких на місцевості і розміщення на знімках відомі.
Обґрунтуванням графічного, графомеханічного, оптикографічного
і
фотомеханічного
способів
перспективного
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трансформування є теорема про чотири точки - якщо на двох
площинах дані по чотири взаємно перспективних точки, причому
три із чотирьох не лежать на одній прямій, то можна вважати, що
перспективна відповідність двох площин визначена й для будь-якої
наступної точки, обраної на одній із площин, можна знайти
перспективу на іншій площині. На основі цієї теореми можна
виконати наступну фотограмметричне оброблення знімків:
1. На знімку і на основі плану по чотирьом взаємно
перспективним точкам можна побудувати взаємно перспективні
сітки і потім по клітинкам перенести зображення із знімка на план.
Такий спосіб називається графічним способом трансформування
знімків;
2. Якщо знімок із зображенням чотирьох точок за допомогою
проектувальної камери спроектувати на планшет з відміченими
відповідними точками, на планшеті отримаємо трансформоване
зображення. Такий спосіб називається фотомеханічним способом
трансформування знімків. На виробництві використовувалося
велике
число
найрізноманітніших
по
конструкції
фототрансформаторів, як вітчизняних, так і закордонних.
Найбільш популярними були: фототрансформатор великий (ФТБ),
фототрансформатор малий (ФТМ) і фототрансформатори
виготовлення фірми Карл Цейсс (НДР).
Якщо при трансформуванні не використовують елементи
внутрішнього орієнтування, кількість опорних точок збільшується
до чотирьох, з контролем – до п’яти точок.
У наш час перспективне трансформування знімків у вигляді
растрових зображень – цифрових знімків можна виконати за
допомогою програмних засобів ( Photoshop, Corel DRAW та ін.)
або ж за допомогою спеціалізованих програм.
Трансформування знімків гористої й гірської місцевості варто
виконувати по зонах для того, щоб зсув точок за рельєф довести до
прийнятних величин. Однак при великій кількості зон цей шлях
знижує точність створюваних карт і збільшує їхню вартість.
Більш
ефективним
є
застосування
перспективного
ортофототрансформування, у результаті якого одержують
фотографічне зображення місцевості в ортогональній проекції. Ідея
методу полягає в тому, що в межах невеликої зони зсув за нахил і
114

за рельєф для всіх точок буде приблизно однаковим. Інакше,
спотвореннями можна зневажити й уважати, що там і масштаб
постійний і зображення подібно плану. Звичайно, у кожної такої
елементарної ділянки на знімку буде свій масштаб. Суть
ортофототрансформування в тому, щоб знімок розбити на
елементарні ділянки, привести їх до одного масштабу й скласти з
них єдине зображення. Для того, щоб це здійснити потрібні кути
нахилу головного променя й інформація про рельєф місцевості, що
зображена на фотознімку. Все це є після побудови моделі на
сучасних цифрових фотограмметричних станціях (ЦФС). Для
цього використовують цифрову модель рельєфу (ЦМР), у вигляді
існуючої
попередньо
або
створеної
в
результаті
стереофотограмметричного оброблення знімків.
5.7 Фототріангуляція
Фототріангуляція - камеральне згущення існуючої, або
отриманої у процесі польових робіт геодезичної мережі. Сутність
фототріангуляції в побудові по знімках моделі, її орієнтуванні й
визначенні координат точок згущення. Якщо визначають тільки
планові координати точок, то фототріангуляцію називають
плановою, а якщо всі три координати - просторовою. У наш час
використовують в основному просторову фототріангуляцію.
Просторова фототріангуляція може бути маршрутною
(одномаршрутною) або блоковою (багатомаршрутною). Залежно
від застосовуваних технічних засобів розрізняють: аналогову,
аналого-аналітичну й аналітичну фототріангуляцію. У наш час
використовують практично лише аналітичну фототріангуляцію. В
аналітичній просторовій фототріангуляції побудова моделі й
визначення координат точок згущення виконується на
комп’ютерах за результатами виміру знімків на стереокомпараторі
або безпосередньо на комп’ютерах. Цей варіант не накладає
обмежень на формат і елементи орієнтування знімків. Він
відрізняється найвищою продуктивністю праці й точністю, тому
що в процесі машинного оброблення результатів вимірів
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ураховуються всі систематичні погрішності, вплив яких можна
виразити в математичній формі.
Аналітична маршрутна фототріангуляція може виконуватись
способом частково залежних моделей, незалежних моделей і
зв’язувань.
Сутність способу частково залежних моделей у тім, що
спочатку будується модель по першій стереопарі. За початок
фотограмметричної системи координат приймається центр
проекції лівого знімка. Його кутові елементи зовнішнього
орієнтування й базис фотографування встановлюються довільно.
Потім будується модель по другій стереопарі. Але за кутові
елементи зовнішнього орієнтування її лівого знімка приймаються
величини,
які
характеризують
його
положення
щодо
фотограмметричної системи координат використовуваної для
побудови першої моделі. Так поступають із третьою й всіма
наступними моделями. Залежність у результаті полягає в тому, що
осі фотограмметричних координат всіх моделей виявляються
взаємно паралельними.
У способі незалежних моделей вони незалежні між собою. Для
їхньої побудови вибирають базиси довільної довжини, вимірюють
координати відповідних точок, включених у мережу, обчислюють
елементи взаємного орієнтування в базисній системі координат і
трансформують знімки щодо площини, перпендикулярної до
головної базисної площини лівого знімка. У результаті координати
точок моделі можна обчислювати по формулах нормального
випадку знімання. Як бачимо, даний варіант не вимагає
обчислення елементів зовнішнього орієнтування знімків. Для
побудови загальної для всього маршруту моделі виконують
операцію зовнішнього орієнтування другої моделі стосовно
першої, третьої стосовно перших двох і ін. Потім виконують
зовнішнє орієнтування загальної моделі.
У способі зв’язувань для кожної крапки, включеної у
фотограмметричну
мережу,
складаються
два
рівняння
колінеарності, що зв’язують її координати x і y із просторовими
координатами X, Y, Z відповідної точки місцевості. Кожне з
рівнянь містить 6 невідомих, якщо вони складені для опознака
(невідомими є елементи зовнішнього орієнтування знімка), і 9
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невідомих для точки, просторові координати якої підлягають
визначенню. Координати точок вимірюють на всіх знімках
маршруту, після чого приступають до обчислення шуканих
координат.
Так само як і в маршрутній у блоковій фототріангуляції, також
можуть використовуватися три варіанти її побудови.
Найбільш популярний з них є розвитком способу зв’язувань для
маршрутної фототріангуляції. Необхідно тільки вибирати сполучні
точки не тільки в зоні потрійного перекриття, але й у зоні
поперечного перекриття знімків.
Другий варіант заснований на побудові незалежних моделей і
з’єднанні їх у загальну для всього блоку моделі, для якої потім
виконується операція зовнішнього орієнтування.
У третьому варіанті спочатку створюються вільні маршрутні
мережі. Потім по точках, розташованих у зоні поперечного
перекриття вони з’єднуються в загальну модель для блоку,
зовнішнє орієнтування якої здійснюється за допомогою опознаків.
Перед виконанням фототріангуляції складається проект її
виконання, погоджений із проектом прив’язування знімків. У
фототріангуляційну мережу включаються не тільки точки
необхідні
для
зовнішнього
орієнтування
моделі
або
трансформування знімків, але й сполучні точки (у зоні потрійного
перекриття), характерні точки рельєфу й урізу води.
5.8 Цифрові фотограмметричні системи
Апаратним забезпеченням створення мереж аналітичної
фототріангуляції, як і подальшого цифрового фотограмметричного
оброблення результатів наземного, космічного та аерознімання є
сучасні цифрові фотограмметричні станції (ЦФС).
Цифрова Фотограмметрична станція «Дельта» виробництва
ДНВП «Геосистема» (рис. 5.7) базується на стандартному Іntelсумісному комп’ютері високої потужності з додатковим
контролером, що працює під операційною системою Wіndows
98/NT/2000/XP. Режим стереоспостережень забезпечується
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стереоскопом, затворними стерео-окулярами або анагліфічними
окулярами.

рис. 5.7 ЦФС «Дельта»
Режим стереоскопа забезпечує спостереження нерухомої марки
при переміщенні знімків.
Переміщення по моделі здійснюється за допомогою класичної
комбінації ручних штурвалів і ножного диска й/або стандартним
маніпулятором – «мишею».
Фототріангуляція на ЦФС «Дельта» забезпечує збір інформації
із знімків маршруту й блоку з автоматичною кореляцією
координатних міток і сполучних точок, аналізом і інтерактивним
редагуванням результатів автоматичних стереовимірювань, а
також блокове урівнювання способом незалежних моделей і
зв’язок із використанням координат центрів проекцій. Обчислені
елементи орієнтування використовуються для автоматичного
відновлення орієнтування знімків при їх наступному обробленні
(збирання, ортофото, картографування, тощо) на ЦФС. При
суцільній підготовці знімків (достатній для побудови
стереоскопічної моделі місцевості кількості опорних точок для всіх
знімків) фотограмметричне згущення не виконується, а
виконується безпосередня побудова окремої стереоскопічної
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моделі місцевості для наступного збирання по ній інформації про
контури й рельєф.
Побудову одиночної моделі розпочинають із створення
каталогів опорних точок і списку камер. При виконанні
внутрішнього, взаємного і зовнішнього орієнтування знімків
стереопари забезпечується можливість автоматичної кореляції
зображень. Внутрішнє орієнтування знімків виконується по
відповідному даній фотокамері числу координатних міток.
Взаємне орієнтування знімків стереопари полягає в послідовному
усуненні поперечних і поздовжніх паралаксів на 6 -12 точках в 6
стандартних зонах перекриття знімків. Зовнішнє орієнтування
моделі виконується по 4-6 опорних точках. На кожній стадії
орієнтування забезпечується повний контроль і можливість
коригування помилок.
Збирання інформації і створення електронних карт полягає в
цифровій реєстрації просторових координат і картографічних
характеристик топографічних об’єктів. У цьому випадку
виконується створення цифрової карти на чистій основі, тобто
заповнення бази даних здійснюється «з нуля». При оновленні це
стосується лише об’єктів, які з’явилися або змінилися. Крім цього
вилучається цифрова інформація про об’єкти, що зникли за час, що
пройшов з моменту створення карти, а також відновлюється
геометрія і характеристики об’єктів, що змінилися.
Наповнення бази топографічних даних здійснюється у процесі
збирання цифрової інформації з фотограмметричної моделі
місцевості. Принциповою особливістю методу є використання
геодезичної системи координат, що задається координатами
опорних точок у процесі зовнішнього орієнтування моделі. Такий
підхід дозволяє одержати в єдиній системі координат незалежно
від орієнтування знімків метричну інформацію зі знімків різних
зальотів.
Збирання й оновлення цифрової інформації про контури
виконують по сканованим картам, ортофотопланам, окремим
знімкам і у режимі стереозбирання. Цифрова інформація
збирається й реєструється пошарово (кількість не обмежується) в
наступних класах: населені пункти, промислові об’єкти,
гідрографія, шляхопроводи, комунікації, елементи рельєфу,
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рослинний покрив, межі землеволодінь, інші елементи, пікети й
текстові підписи, тощо.
При збиранні застосовуються шаблони збирання різних типів
об’єктів: лінія, полігон, прямокутник, ортогональний, крапка,
окружність, рівнобіжний, сходи, перехід, тощо.
Збирання цифрової інформації про рельєф виконується по
стереоскопічній моделі декількома способами: трасуванням
горизонталей у ручному режимі; побудовою регулярної цифрової
моделі рельєфу (ЦМР) із заданим кроком у ручному,
автоматичному
й
інтерактивному
режимах; побудовою
нерегулярної ЦМР у вигляді пікетів для характерних точок
рельєфу у ручному або автоматичному режимах.
Створення цифрових ортофотопланів на всю територію
аерозальоту відбувається за результатами блочної фототріангуляції
після створення ЦМР. Після вставки блоку програма автоматично
створює ортотрансформовані фрагменти із центральних зон
кожного знімка з автоматичною порізкою, інтегральним
поліпшенням контрасту і усуненням колірної незшивки меж.
Обрізка знімків уздовж маршруту виконується автоматично.
Обрізка між маршрутами не виконується але будуються
міжмаршрутні січні лінії, після перевірки й редагування яких
виконують обрізку між маршрутами.
Редагування цифрової інформації призначене для формування
планшетного аркуша карти з підписами й умовними знаками, а
також оперативного одержання інформації про будь-який об’єкт.
Редагування цифрової інформації дозволяє виконувати різні
функції, такі як з’єднання цифрової інформації, зібраної з окремих
стереопар, і нарізка її на планшети, формування складних
полігонів з раніше зібраних об’єктів, об’єднання і поділ об’єктів,
зміни порядку збирання об’єктів, додавання вузлів, генералізація
цифрової інформації, перетворення: лінії в крапку, символу в
об’єкт, крапки в коло, лінії в смугу та ін.
У процесі редагування усуваються виявлені в результаті
автоматичного і ручного контролю помилки збирання інформації,
виконується зведення контурів і горизонталей, отриманих з різних
стереопар, включення або зміна семантичних кодів, умовних знаків
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і інших ознак. Після редагування інформація повинна відповідати
по складу і якості основним вимогам до цифрової карти.
Контроль якості цифрової інформації забезпечує численні
функції перевірок і контролю геометрії, змістовного навантаження,
семантики, зв’язків об’єктів. Зокрема, перевірку метрики об’єктів
на відсутність самоперетину, відсутність дублювання, замкнутість
контурів об’єктів, примикання об’єктів, заборонену приналежність
об’єктів, відсутність збігу об’єктів із внутрішніми контурами,
неприпустимі перетинання різних об’єктів, виходи на і за рамку
номенклатурних аркушів, перевірку повноти паспортних даних,
об’єктового складу, характеристик об’єктів і ін. Процес контролю
якості цифрової інформації включає можливість її виправлення в
автоматичному, інтерактивному і ручному режимах із
протоколюванням результатів виконання операцій контролю.
Контрольні запитання й завдання:
Що називають аерофотозніманням?
Назвіть види аерофотознімання за покриттям місцевості.
Які знімки вважаються плановими?
Які існують класифікації аерофотоапаратів?
Назвіть умови одержання та види стереоефекту.
Під впливом яких чинників виникають спотворення на
аерофотознімках?
7. Які стереофотограмметричні прилади ви знаєте?
8. Які фактори приводять до спотворення знімків?
9. Що називають фотосхемою та фотопланом? Що називають
ортофотопланом? Яка між ними різниця?
10. Для чого призначена фототріангуляція?
11. Сформулюйте теорему про чотири точки.
12. Поясніть призначення та основні складові цифрових
фотограмметричних систем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ЧАСТИНА 6 НАЗЕМНЕ ФОТОГРАММЕТРИЧНЕ
ЗНІМАННЯ
6.1 Особливості наземної фотограмметрії
Наземне фотограмметричне знімання виконують спеціальними
метричними фотокамерами - фототеодолітами з поверхні землі.
Його застосовують головним чином в комбінації з
аерофотозніманням для знімання мертвих зон, які виникають при
картографуванні гірських територій. Також його дуже широко
використовують для розв’язання цілого ряду наукових, інженернотехнічних та прикладних задач в багатьох галузях: географічних
дослідженнях, геології, будівництві, охороні пам’яток природи і
історико-архітектурної спадщини, медицині, військовій справі та
багатьох інших галузях науки і техніки.
З точки зору теорії фотограмметрії немає різниці як знімок
розташований у просторі. Але незначні особливості при
картографуванні по наземних знімках є, і їх варто розглянути.
Просторова фотограмметрична система координат аналогічна
до відповідної системи координат аерофотознімання (рис. 6.1).
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рис. 6.1 Просторова системи координат наземного фотознімання
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В той же час, плоска прямокутна система координат наземного
знімка xoz з горизонтальною ox та вертикальною oz осями
відрізняється від системи координат аерофотознімка. Вертикально
розташована на аерофотознімку вісь oу на наземному знімку
позначається як – oz. Відповідно в просторовій системі координат
наземного знімка вісь oу співпадає з напрямком оптичної осі
камери. Це означає, що його елементами внутрішнього
орієнтування є величини
f, xо й zо. Така заміна дозволяє
забезпечити відповідність буквених позначень в формулах зв’язку
між координатами точок об’єкта і координатами зображень цих
точок на знімках, що дозволяє досить просто адаптувати
вимірювання до геодезичної системи координат, в якій
створюється карта. За початок фотограмметричної системи
координат найчастіше приймають центр проекції S лівого знімка,
осі X і Y установлюють горизонтально, а вісь Z - прямовисно.
Кутовими елементами зовнішнього орієнтування знімка є:  - кут
між віссю Y і проекцією головного променя на площину SXY; ω кут нахилу головного променя; κ - розворот знімка у своїй
площині, наприклад, кут між головною горизонталлю й віссю x.
Із вимірювань одиночного знімка координати X і Z точок
об’єкта визначають за формулами:
X x

Y
f

Zz

Y
f

(6.1)

Значення координати Y, яке в наземній фотограмметрії часто
називають віддаленням, потребує додаткового вимірювання
іншими методами. З вище наведених формул відношення
віддалення до фокусної відстані знімка є масштабом зображення.
Формули прямої просторової фотограмметричної засічки,
встановлені для пари аерофотознімків при нульових значеннях
кутових елементів зовнішнього орієнтування справедливі і для
пари наземних знімків. Якщо осі X і Z просторової
фотограмметричної системи координат паралельні відповідним
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осям x і z знімка й координати головної точки дорівнюють нулю
отримаємо:
X B

x
p

YB

f
p

ZB

z
,
p

(6.2)

де x, z – виміряні координати поточної точки.
Особливістю
наземної
фототопографії
є,
що
при
фотографуванні об’єктів елементи зовнішнього орієнтування
знімків установлюються з досить високою точністю.
У випадку не нульових значень кутових елементів зовнішнього
орієнтування
замість
виміряних
координат
необхідно
використовувати їх трансформовані значення:
xt  f

a1 x  a2 f  a3 z
b1 x  b2 f  c3 z

zt  f

c1 x  c2 f  c3 z
,
b1 x  b2 f  c3 z

(6.3)

де: a, b, c – напрямні косинуси.
Для наземного фотограмметричного знімання напрямні
косинуси щодо прийнятої фотограмметричної системи координат
мають наступний вигляд:
a1 = coscos - sinsinsin,
a2 = sincos,
a3 = -cossin - sinsincos,
b1 = -sincos-cossinsin,
b2 = coscos,
(6.4)
b3 = sinsin - cossincos,
c1 = cossin,
c2 = sin,
c3 = coscos.
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Після
одержання
координат
точок
місцевості
в
фотограмметричній
системі
необхідно
виконати
процес
зовнішнього орієнтування в геодезичну систему координат.
Елементами зовнішнього орієнтування вважають: геодезичні
координати початку фотограмметричної системи координат Xs, Ys
і Zs (лівого центра проекції); дирекційний кут  головного
променя (або базису фотографування b). Формули перетворення в
цьому випадку мають вигляд:
XГ=Xs+Ycos-Xsin,
YГ=Ys+Ysin+Xcos,
(6.5)
ZГ=Zs+Z+Zr
6.2 Точність наземного фотознімання
Точність визначення просторових координат точок об’єкта
залежить від величини базису і розміщення цих точок відносно
фотостанцій, параметрів фотокамери, помилок вимірювання
знімків, геометричних спотворень зображень, помилок визначення
елементів внутрішнього і зовнішнього орієнтування, способу і
точності вимірювання знімків тощо.
Середні квадратичні помилки визначення координат по
одиночному знімку знайдемо із формул (6.1). Після
диференціювання і переходу до середніх квадратичних помилок
отримаємо:
2

2
 m   m f   mx 
m X  X  Y   

 ,
 Y   f   x 
2

2

2
2
 m   m f   mz 
mZ  Z  Y   

.


 Y   f   z 

(6.6)

Фокусна відстань професійної фотокамери, як правило, відома з
високою точністю (декілька, до 10мкм). Базис знімання може бути
виміряний теж із високою точністю. Тому при наближених
розрахунках складовими до яких входять величини mВ і mf можна
нехтувати.
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При вимірюваннях по одиночному знімку віддалення
вимірюють з такою точністю, щоб помилки його вимірювання
практично не впливали на точність визначення просторових
координат. Крім того при контролі елементів зовнішнього
орієнтування їх влив можна врахувати введенням поправок.
Враховуючи це в першому наближенні точність визначення
координат по одиночному знімку можливо оцінити за формулами:
mX 

Y
mx  Mm x ,
f

mZ 

Y
mz  Mm z .
f

(6.7)

де М – знаменник масштабу зображення поточної точки.
Помилки визначення просторових координат можна знайти із
формул зв’язку координат точок об’єкта і стереопари знімків (6.2).
Після диференціювання і переходу до середніх квадратичних
помилок отримаємо:
2
 m   mf
mY  Y  B   
 B   f

2

2

  mp
 
  p
 


 ,



2
 m   m   mp
m X  X  B    x   
 B   x   p


 ,



2

2

(6.8)

2

2
2
 m   m   m p 
mZ  Z  B    z   
.
 B   z   p 

Для
зручності аналізу точності визначення просторових
координат внесемо під радикал значення координат Y, X і Z із
одночасною заміною X і Z на їх значення обчислені за
формулами одиночного знімка:
2

Y
Y 
mY    mB2  
B
f
2

2

2

 2 Y2  2
 m
 m f  
 Bf  p ,



2

2

 Yx  2  Y  2  Y 2 x  2
 mB    mx   2  m p ,
m X  
 Bf 
 Bf 
f 



(6.9)
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2

2

2

 Yz  2  Y  2  Y 2 z  2
 mB    mz   2  m p ,
mZ  
 Bf 
 Bf 
f 



де mx, mz, mp – середні квадратичні помилки визначення
виправлених (з врахуванням введення поправок за елементи
орієнтування) координат вимірювання знімків.
Аналіз останніх формул показує:
- найбільшу помилку у визначенні просторових координат Y, X і
Z визивають помилки mp вимірювання поздовжнього паралаксу,
тому, що вона пропорційна квадрату віддалення, в той час коли
інші – пропорційні віддаленню;
- із найбільшою абсолютною помилкою визначається координата
Y, оскільки коефіцієнти при mp для mX і mZ, як правило менші
одиниці;
- помилки вимірювання координат збільшуються для дальшого
плану.
У випадку стереофотограмметричного знімання, нехтуючи
членами з mx, mz, які менші від членів з mp, отримаємо наближені
формули визначення просторових координат точок об’єкта для
нормального випадку знімання:
mX 
mZ 

mY 

Y 2x
Bf 2
Y 2z
Bf

2

mp ,
mp ,

Y2
mp .
Bf

(6.10)

(6.11)

Враховуючи, що середня квадратична помилка mY більша від
mX і mZ всі попередні розрахунки точності наземного
фотограмметричного знімання ведуть по формулі (6.11).
6.3 Розрахунок параметрів фотознімання
У наземному фотограмметричному зніманні точність
визначення просторових координат суттєво залежить від великого
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діапазону зміни віддалення точок від базису знімання, на відміну
від повітряного знімання, де цей діапазон значно менший і виникає
лише при картографуванні високогірних районів. Враховуючи це,
для забезпечення необхідної точності виконання наземного
фотограмметричного знімання, проводять розрахунок параметрів
знімання: базисів, віддалень, фокусної відстані і формату кадру
фотокамери. Розрахунок базису і віддалення виконують виходячи
із умови забезпечення заданої точності визначення віддалення,
оскільки його отримують більшою помилкою ніж координати X і
Z. Вихідною формулою для розрахунку базису Bmin і віддалення
Ymax служить формула попереднього розрахунку середньої
квадратичної помилки визначення віддалення (4.11) яку із
врахуванням
mY  M пл ,

(6.12)

де δ – допустима середня квадратична помилка на плані, запишемо
в наступному вигляді:
 M
2
Ymaх
 пл пл Bf .
(6.13)
m
p

У приведеній формулі два шукані елементи Y і B, тому задача
має безліч рішень.
Мінімальна величина віддалення обмежена можливістю
отримання стереоефекту на ближньому плані пов’язана з базисом
установленим експериментально співвідношенням:
Y  4B .

(6.14)

Вирішивши рівняння (4.13) із врахуванням останньої
залежності, отримаємо граничну величину віддалення поза яким
точність створюваного плану не буде відповідати вимогам:

Yгр  пл fM пл .
(6.15)
16 m p
Після підстановки в (6.15) реальних величин допустимої
точності плану δ = 0,4мм і середньої квадратичної помилки
вимірювання паралаксів - mр = 0,01мм отримаємо
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Yгр  10 fM пл

(6.16)

Ymaх  RfM пл

де R 

Y
m
– відношення масштабу зображення поточної

fM пл M пл

точки на знімку m до масштабу створюваного плану Mпл, для
вибраних вище реальних значень параметрів δ і mр, приймає
значення в межах від 0 до 10.
У таких же межах співвідношення масштабу зображення до
масштабу плану для визначення мінімального значення базису
фотографування можна записати
Bmiп  R

Ymaхm p

 пл

R

Ymaх
,
40

(6.17)

або з врахуванням (4.16)
Bmiп  R 2

fM пл
.
40

(6.18)

З врахування (4.13) Формула (4.18) дозволяє знайти мінімальне
віддалення ближнього плану
Ymiп  R 2

fM пл
.
10

(6.19)

На рис. 6.2 представлено номограму для визначення базису і
віддалення складену для масштабу плану 1:1000 при зніманні
камерою з фокусною відстанню 100 мм. На номограмі крива 1
визначає граничне положення точок дальнього плану, а пряма 2
граничне положення точок ближнього плану.
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рис.6.2 Номограма розрахунку параметрів наземного знімання

З аналізу номограми видно, що в межах значень коефіцієнта
співвідношення масштабу фотографування і масштабу плану
корисна площа ділянки зростає від нуля, при R=0 досягає певного
максимуму і спадає до нуля, при R=10.
Для визначення оптимального значення коефіцієнта R
запишемо співвідношення яке характеризує корисну площу
ділянки обмежену кутом поля зору фотокамери та граничними
віддаленнями.
 2 2
Ym aх  Ym2іп
S
(6.20)

360



)

Після підстановки в попереднє рівняння значення Ymax
(4.16) і Ymіп із (4.19) отримаємо
2
 2
R 4 
2



S
fM
R

(6.21)
пл 

.
360



із

100 

Очевидно, що максимум корисної площі буде у випадку коли
2 R  4 R 3 100  0 , звідки Rопт ≈ 7.
Крива 3 на номограмі дозволяє оцінити корисну площу ділянки
у відсотковому співвідношенні, саму номограму можна
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використовувати і для інших масштабів, відповідним чином
скорегувавши масштаби шкал.
Формула (6.21) показує також суттєвий вплив на корисну
площу ділянки параметрів фотокамери. Перевагу в цьому випадку
слід надавати фотокамерам з більшим кутом поля зору 2β, а у
випадку його однакової величини – з більшою фокусною
відстанню.
6.4 Польові знімальні роботи
Виконанню польових фотознімальних робіт передує створення
технічного проекту – основного документа який регламентує всі
види польових і камеральних робіт, технологію їх виконання та
допуски. Технічний проект складається із графічної та
розрахункової частин.
Графічна частина створюється на картах дрібнішого масштабу
(відносно масштабу фототеодолітного знімання), на яких
показують схеми розміщення базисів і контрольних точок, меж
ділянок знімання з кожного базису, «мертві» зони, схеми
розміщення пунктів опорної геодезичної мережі. Для
фотографування обирають станції з хорошим оглядом місцевості,
щоб під час знімання було якомога менше «мертвих» зон, коли
об’єкти ближнього плану затуляють дальній.
Під час знімання оптична вісь фотокамери може займати різне
положення відносно горизонту та лінії базису.
У залежності від установлених кутових елементів зовнішнього
орієнтування знімків розрізняють наступні випадки знімання:
нормальний, рівномірно-відхилений, конвергентний, рівномірнонахилений, суміщений і загальний.
У нормальному випадку знімання оптичні осі лівої і правої
фотокамер установлюються горизонтально і перпендикулярно до
базису знімання (рис. 6.3, а), при цьому площини знімків
приймають прямовисне положення. Нормальний випадок
використовується найбільш часто. Він забезпечує найпростіші
формули для обчислення просторових координат і, як правило,
найвищу точність результатів роботи.
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рис. 6.3 Основні випадки наземного знімання

Рівно відхилений випадок знімання, при якому оптичні осі лівої
і правої камер мають рівномірне відхилення праворуч або ліворуч
від перпендикулярного до напряму базису, тобто на один і той же
кут (рис. 6.3, б). У результаті цього з одного базису можна
отримати три стереоскопічні пари знімків: стереопару нормального
випадку знімання, стереопару зі скосом вліво й стереопару зі
скосом вправо.
У конвергентному випадку оптичні осі лівого і правого знімків
перетинаються під кутом γ (рис. 6.3, в). Цей випадок знімання
характеризується деяким підвищенням точності вимірювання
координат Y.
У
залежності
від
особливості
рельєфу
місцевості
використовують також фотознімання з нахилом оптичної осі
камери вгору або вниз. При рівномірно нахиленому випадку
знімання оптичні осі лівої і правої фотокамер нахиляють на один і
той же кут ω. Цей випадок використовують, в залежності від знаку
кута при зніманні з хребтів і тальвегів.
При суміщеному випадку знімання оптичні осі фотокамер
розташовують вздовж вертикального базису знімання одна над
одною. Такий спосіб застосовують у випадку коли за умовами
місцевості немає можливості виконати знімання з горизонтального
базису достатньої величини.
При загальному випадку знімання положення оптичних осей
фотокамер може бути довільним. Цей випадок використовують
коли існує необхідність значного пришвидшення фотознімальних
робіт тому, що не вимагає ретельного орієнтування фототеодоліта.
Найбільш поширені в практиці наземного фотограмметричного
знімання нормальний і рівномірно відхилений випадки знімання.
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Інші випадки використовують порівняно рідко, головним чином
при визначенні координат аналітичним методом, коли основні
випадки знімання за тих чи інших обставин не забезпечують
вирішення задачі.
Останнім часом, особливо при подальшому камеральному
обробленні результатів фототеодолітного знімання на ЦФС
«Дельта», використовують загальний випадок знімання з
наближеним орієнтуванням фототеодоліта, яке значно скорочує
польові фотознімальні роботи.
Розрахункова частина включає розрахунки основних параметрів
фототеодолітного знімання, до яких відносяться: фокусна відстань
камери, величини базисів і їх віддаленість від об’єкта.
Окрім фотографування місцевості у полі виконують також
геодезичні роботи по забезпеченню фототеодолітного знімання
опорною мережею. Прив’язування станції до пунктів геодезичної
основи виконують зворотними або прямими засічками. Контрольні
(опорні) точки, потрібні під час орієнтування знімків на приладах,
визначають полярним методом або методом прямої засічки з
базисів і пунктів опорної геодезичної мережі. Визначають також
дирекційний кут базису фотографування, координати лівої точки
базису й перевищення правої точки над лівою.
6.5 Прилади наземного фотознімання
У наземному фотограмметричному зніманні фотографування
місцевості виконують фототеодолітами.
При рішенні прикладних завдань використовуються також
інженерні й стереофотограмметричні камери, кінотеодоліти, а
іноді й аматорське фотографічне обладнання.
Фототеодоліти бувають різної конструкції й відрізняються по
формату кадру, фокусній відстані й іншим характеристикам. У
1950-ті роки випускалися фототеодоліти «Геодезія», але більшого
поширення одержав фототеодолітний комплект фірми «Карл Цейсс
Йена».
Фототеодоліт Photheo 19/1318 цієї фірми (рис. 6.4) призначений
для фотографування місцевості на вертикально розташовані
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(оптична вісь камери горизонтальна) фотопластинки низької
чутливості.
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рис. 6.4 Фототеодоліт Photheo 19/1318

Цифри в назві приладу вказують приблизну величину фокусної
відстані камери (19) й формат знімків (1318) у сантиметрах.
На виготовленій з легкого сплаву камері 1, яка має жорстку
конструкцію укріплено пристрій 2, для орієнтування приведення
оптичної осі в задане азимутальне положення. Орієнтирний
пристрій - це фактично теодоліт технічної точності.
Рівні 3 служать для приведення осі обертання фототеодоліта у
вертикальне положення. Об’єктив 4 із світлофільтром ЖС-18,
укріплений на супорті й може переміщатися по його напрямній
паралельно вертикальній осі камери нагору й униз від
центрального положення із кроком 5мм. Затвора й пристрою
фокусування об’єктив фототеодоліта не має.
У задній частині у фокальній площині об’єктива розташована
прикладна рамка 5, до якої в момент фотографування за
допомогою притискного пристрою 6 притискається фотопластинка
розміщена у світлонепроникній касеті.
На прикладній рамці розміщені координатні мітки. Під час
експозиції вони фіксуються на фотопластинці й служать для
введення прямокутної системи координат. Крім того, у фокальній
площині об’єктива встановлені реєстратори й індикатори, що
дозволяють зафіксувати на кожній фотопластинці величину
фокусної відстані камери, номер знімка, положення об’єктива в
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момент експозиції й напрямок оптичної осі (вид знімання). Номера
фотознімків від 0 до 99 можна встановлювати за допомогою
барабанчиків, розташованих на бічній поверхні камери. Покажчик
виду знімання має 6 положень: A - нормальний вид знімання з
лівої точки базису, AL - відхилений випадок уліво, AR відхилений випадок вправо, B, BL і BR - ті ж варіанти знімання із
правої точки базису фотографування.
Універсальні вимірювальні камери UMK 10/1318, UMK 20/1318
і UMK 30/1318 використовуються, як для виконання інженерного
знімання, так і для наземного фотограмметричного знімання. У їх
комплект входить акумуляторна батарея напругою 12V, що
забезпечує роботу фотозатвору й індикаторних ламп. Затвор може
працювати й механічно.
Фототеодоліт UMK 10/1318 (рис. 6.5) складається з фотокамери
1 та орієнтувального пристрою 2. Циліндричні рівні 3 дають змогу
встановлювати фотокамеру в горизонтальне положення, а
орієнтувальний пристрій - оптичну вісь камери у заданому напрямі
відповідно до лінії базису знімання. У фокальній площині
об’єктива 4 розміщена прикладна рамка 5. У момент
фотографування до цієї рамки притискається касета з
фотопластинкою розміром 1318 см, на яку експонується
зображення місцевості.
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рис.6.5 Фототеодоліт UMK 10/1318
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Фототеодоліт призначений для фотографування місцевості, а
також для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів з
метою визначення геодезичних координат станцій, на яких
встановлено прилад.
Стереокамера SMK 5.5/0808 призначена для фотографування
об’єктів, розташованих на відстанях не більше 40 метрів. Вона має
постійний базис 400 або 1200 мм. У маркшейдерії можуть бути
корисні при вивченні тріщинуватості гірських порід при
дослідження в кар’єрах.
Контрольні запитання й завдання:
1. Які особливості виконання наземного фотографічного
знімання?
2. Перелічіть елементи орієнтування наземного знімка.
3. В чому особливість систем координат наземного знімання?
4. Що найсуттєвіше впливає на точність наземного
фотознімання?
5. Наведіть формули розрахунку параметрів наземного
фотознімання.
6. Перелічіть етапи польових знімальних робіт.
7. Які існують випадки наземного стереофотознімання?
8. Який прилад називають фототеодолітом? Які ще прилади
розроблені для проведення наземного фотознімання?
9. Перелічіть основні частини UMK 10/1318.
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