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ВСТУП 
1. Мета навчальної дисципліни – дати студентам базові знання 

фізичних (оптика) і математичних (проекційна геометрія) основ формування 
фотозображень (фотознімків), їх властивостей, вимірювання і врахування 
спотворень окремого фотознімка, математичного апарату створення, 
спостереження і вимірювання стереопари фотознімків (фотограмметричної 
стереомоделі) для отримання просторової інформації про об'єкт дослідження, 
оволодіння теоретичними основами формування цифрових зображень, 
освоєння технологій і програмно-апаратних засобів обробки цифрових 
аерокосмічних знімків, які отримані за допомогою різних оптичних 
фотографічних і сенсорних систем. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 
дисципліни володіння:  

знаннями базової підготовки з математики (аналітична та проективна 
геометрія); 

фізики (оптика), інженерної та комп’ютерної графіки; 
професійної підготовки з основ топографії, геодезії, топографічного 

картографування. 
3. Анотація навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Аналітична та цифрова фотограмметрія» є 

теоретичним і практичним підґрунтям підготовки фахівців з обробки 
фотознімків для створення топографічних планів і карт та вирішення задач 
дистанційного визначення розмірів, кількісних і якісних характеристик об’єктів 
в багатьох сферах діяльності. Є базовою для одержання освітнього рівня 
«Бакалавр». В курсі вивчаються теоретичні основи цифрової фотограмметрії, 
математичним апаратом якої є аналітична фотограмметрія. Особлива увага 
приділяється питанням цифрової обробки зображень, зокрема геометрії та 
способів отримання цифрових образів, покращання їх якості, швидкості роботи 
з великими масивами даних, прийомів їх стиснення та конвертування, методики 
орієнтування знімків та ін. Практичною складовою курсу передбачено детальне 
вивчення технології обробки знімків на сучасних цифрових 
фотограмметричних станціях, зокрема побудови цифрових моделей рельєфу і 
місцевості. Також вивчаються теорія і практика автоматизованого вирішення 
основних фотограмметричних задач та розглядаються сучасні підходи в 
технології аерокосмічного картографування поверхні Землі і планет. 

4. Основні завдання навчальної дисципліни: 
– формування наукового світогляду в галузі аналітичної та цифрової 

фотограмметрії. Ознайомлення з сучасними дослідженнями та 
розробками по актуальним проблемам дисципліни; 

– знайомство студентів з приладовою базою для виконання фотографічних 
знімань та оволодіння програмно-технічними засобами камеральної 
обробки матеріалів фотознімань. 

– засвоєння студентами вирішення типових завдань топографії, картографії, 
прикладних наук з використанням методів сучасної фотограмметрії. 

– розвинути у студентів практичні навички для вирішення конкретних 



задач, зокрема: проектування та виконання польових фотограмметричних 
робіт, камеральної фотограмметричної обробки знімків на цифрових 
фотограмметричних станціях. 

– ознайомлення студентів із сучасними засобами та методами 
аерофотознімання. 

– сформувати у студентів науковий світогляд в галузі цифрової 
фотограмметрії. 

– репрезентувати новітні дослідження та розробки з актуальних проблем 
сучасної фотограмметрії, в першу чергу, цифрової. 

– ознайомити студентів з сучасною приладовою базою виконання 
цифрових фотографічних знімань та їх камеральної фотограмметричної 
обробки. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання Методи 

Бал у 
підсумковій 

оцінці 

(1 – знати, 2 – вміти, 3 – 
[комунікація], 4 – [автономність та 

відповідальність]) 
викладання 
та навчання оцінювання 

Код Характеристика результату 

1.1. 

Історичний розвиток 
фотограмметрії. Основи теорії 
перспективи і проективної 
геометрії. Системи координат 
знімка. Принципова схема 
побудови зображення об’єкта. 
Схема будови об’єктива та 
фотокамери. Загальні відомості 
про фізичні та математичні 
основи цифрової 
фотограмметрії. Поняття про 
цифрове зображення. Піксель. 
Кольорові схеми: адитивна 
(RGB) та субтрактивна 
(CMYK). 

Лекція. 
Лабораторна 

та 
самостійна 

робота 

письмова 
контрольна 

робота 
10 

1.2. 

Елементи внутрішнього 
орієнтування знімка. Залежність 
між координатами знімка і 
місцевості. Залежність між 
координатами  нахиленого та 
горизонтального знімка. 
Диференційні формули 
аерофотознімка. Сутність 
принципів формування 
цифрового зображення в 
оптико-електронних знімальних 

Лекція. 
Лабораторна 

та 
самостійна 

робот 

опитування 10 



системах. Структурна схема 
ПЗЗ-елемента. Архітектура 
ПЗЗ-матриць.  

1.3. 

Основні точки, лінії та площини 
знімка. Масштаб 
аерофотознімка в головній 
точці, точці нульових 
спотворень, точці надира. 
Формули розрахунку. 
Роздільна здатність знімка. 
Зміщення точок на знімку 
внаслідок перевищення точок 
місцевості. Зміщення точок на 
знімку внаслідок впливу кутів 
нахилу. Методи і системи 
отримання дистанційних даних. 
Скануючі системи та 
сканування знімків.  

Лекція. 
Лабораторна 

та 
самостійна 

робот 

письмова 
контрольна 

робота 
10 

1.4. 

Спотворення напрямків на 
знімку внаслідок перевищення 
точок місцевості та впливу 
кутів нахилу. Вплив кривизни 
Землі та атмосферної рефракції. 
Вплив дисторсії об’єктива, 
деформації фотоматеріалів та 
нерівномірності вирівнювання 
фотоплівки в момент 
експозиції. Вплив похибок 
вимірювання знімка. Основи 
кореляції відеосигналів. 
Автоматичний пошук чітких 
контурів на сусідніх знімках. 
Теоретичні основи 
ідентифікації точок на 
стереопарі знімків. 

Лекція. 
Лабораторна 

та 
самостійна 

робот 

опитування 10 

1.5 

Фотосхеми, фото плани та 
ортофотоплани. 
Трансформування знімків. 
Основні типи і характеристики 
знімальних камер матричного і 
лінійного типу. Додаткове 
оснащення аерознімальних  
систем. 

Лекція. 
Лабораторна 

та 
самостійна 

робот 

 

10 

1.6 Геометричні і фізичні основи 
стереофотограмметрії. 

Лекція. 
Лабораторна опитування 10 



Стереоскопічне спостереження 
знімків. Штучний стереоефект. 
Координати та паралакси точок 
стереопари. Будову та 
призначення цифрових 
фотограмметричних приладів 
ДНВП «Геосистема»: цифрова 
фотограмметрична станція 
«Дельта»; фотограмметричний  
сканер DeltaScan BW. 
Програмне забезпечення Digital 
for Windows. 

та 
самостійна 

робот 

2.1. 

Знаходити та будувати основні 
точки та лінії знімка. 
Проводити підготовку до 
роботи ЦФС «Дельта» та 
програмне забезпечення Digital 
for Windows (фотограмметричні 
модулі програми). Вміти 
орієнтувати знімки: виконувати 
внутрішнє, взаємне та зовнішнє 
орієнтування. Здійснювати 
контроль та аналіз даних. 

Лекція. 
Лабораторна 

та 
самостійна 

робот 

виконання 
аналітично- 
розрахунко
вих робіт, 

презентація, 
бліц 

опитування 

10 

2.2. 

Обчислювати масштаб аеро-
знімка, зміщення точок на 
знімку внаслідок перевищення 
точок місцевості, зміщення 
точок на знімку внаслідок 
впливу кутів нахилу та 
кривизни земної поверхні. 
Виконувати згущення планово-
висотної опори методом блочної 
фототріангуляції. Проводити 
вирівнювання та оцінку точності 
отриманих даних. 

Лекція. 
Лабораторна 

та 
самостійна 

робот 

виконання 
аналітично- 
розрахунко
вих робіт, 

презентація, 
бліц 

опитування  

 

3.1. 
Демонструвати навички 
ефективної міжособистісної 
взаємодії та командної роботи 

консультація іспит 10 

4.1. 
Демонструвати здатність 
вчитися і бути сучасно 
навченим 

лекції, 
консультації 

впродовж 
семестру 

захист 
виконаної 
домашньої 

роботи 

10 

4.2 
Демонструвати прагнення до 
збереження навколишнього 
середовища, діяти професійно, 

  10 



безпечно та толерантно, у 
складних форс-мажорних 
обставинах, в різних 
природних, соціально-
економічних та етнокультурних 
умовах, зберігаючи природне та 
культурне різноманіття 
географічного середовища 

6. Співвідношення результатів вивчення дисципліни з програмними 
результатами навчання. 

Програмні результати 
навчання 

Результати вивчення дисципліни (за кодами) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 

Знати і застосовувати 
теорії, парадигми, 
концепції та принципи в 
науках про Землю 
відповідно до спеціалізації 
(картографія, географічні 
інформаційні системи, 
дистанційне зондування 
Землі). 

+ + + +    +   + 

Впорядковувати та 
узагальнювати матеріали 
польових та лабораторних 
досліджень. 

    + +   +  

 

Використовувати 
інформаційні технології, 
картографічні та 
геоінформаційні моделі в 
області наук про Землю. 

   +    +  + 

 

Уміти доносити результати 
діяльності до професійної 
аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації 
та повідомлення. 

    +    + + 

 

Використовувати усно і 
письмово професійну 
українську мову. 

+ + + + + + +  + + 
 

 

 

 



7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми та організація оцінювання: 
− поточне (семестрове) оцінювання (семінари (мінімальна оцінка 24, 

максимальна 40; контрольні роботи (6 – 10); самостійна робота (5 – 10)); 
– підсумкове (заключне) оцінювання у формі іспиту (оцінка за знання 

теорії (мінімум 12, максимум 20 балів); оцінка за практичну частину (13 – 20). 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-

розрахунковий мінімум – 35 балів, для допуску до форми підсумкового 
контролю необхідно обов’язково здати додатково виконане індивідуальне 
комплексне завдання. 

7.2. Шкала переведення рейтингу до традиційної оцінки. 

Оцінка за 
100-бальною 

системою 

Оцінка за 4-бальною системою 
при складанні іспиту 

(національною шкалою) 
90 – 100 відмінно 
75 –89 добре 
60 – 74 задовільно 

0 – 59 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ ТА ІНШИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ. 

№ 
лекції Тема лекції Кількість годин 

Лекц. Лабор Сам. Інші 
Змістовий модуль 1 Аналітична фотограмметрія 

1 

Вступ. Мета та зміст курсу 
Тема 1. Геометричні і фізичні 
основи фотограмметрії. Історичний 
огляд розвитку фотограмметрії. 
Види і методи фотографічних 
знімань. Основи теорії перспективи і 
проективної геометрії. Плоска 
прямокутна система координат 
знімка. Просторова система 
координат. Формули переходу від 
фотограмметричної до геодезичної 
системи координат.  
Самостійна робота. Принципова 
схема побудови зображення об’єкта. 
Принципова схема будови 
фотокамери та об’єктива. 

4 2 4  

2 Тема 2. Математичні основи 
фотограмметрії. Математичні 4 2 4  



основи фотограмметрії. Елементи 
внутрішнього орієнтування знімка. 
Кутові та лінійні елементи 
зовнішнього орієнтування знімка.  
Залежність між координатами 
горизонтального знімка і місцевості. 
Залежність між координатами  
нахиленого та горизонтального 
знімка. Диференційні формули 
аерофотознімка.  
Самостійна робота. Визначення 
елементів орієнтування знімків по 
контрольним точкам. 

3 

Тема 3. Геометричний аналіз 
аерофотознімка. 
Основні точки, лінії та площини 
знімка. Масштаб аерофотознімка в 
головній точці, точці нульових 
спотворень, точці надира. Формули 
розрахунку. 
Дозволяюча здатність знімка. 
Зміщення точок на знімку внаслідок 
перевищення точок місцевості. 
Зміщення точок на знімку внаслідок 
впливу кутів нахилу. 
Самостійна робота. Розрахунок 
зміщення точок на знімку 

4 2 4  

4 

Тема 4. Спотворення напрямків 
на знімку внаслідок перевищення 
точок місцевості та впливу кутів 
нахилу. Вплив дисторсії об’єктива, 
деформації фотоматеріалів та 
нерівномірності вирівнювання 
фотоплівки в момент експозиції. 
Вплив похибок вимірювання знімка. 
Вплив похибок визначення 
елементів орієнтування знімка. 
Самостійна робота. Вплив 
кривизни Землі та атмосферної 
рефракції. 

4 2 
 4  

5 

Тема 5. Трансформування знімків. 
Фотосхеми, фотоплани та орто-
фотоплани. Фтотрансформатори. 
Трансформування по установочним 
даним. Трансформування по 
контрольним точкам. Аналітичний 
спосіб трансформування знімків. 
Самостійна робота. Геометричні та 
оптичні умови фотомеханічного 
трансформування знімків 

2 2 5  

6 Тема 6. Теоретичні основи 
стереофотограмметрії. Геометричні 4 2 5  



і фізичні основи 
стереофотограмметрії. 
Монокулярний та бінокулярний зір. 
Стереоскопічне спостереження 
знімків. Штучний стереоефект. Види 
штучного стереоефекту. Координати 
та паралакси точок стереопари. 
Залежність між координатами 
стереопари знімків і просторовими 
координатами точок місцевості.  
Самостійна робота. Зв’язок між 
повздовжніми паралаксами на 
горизонтальних та нахилених 
знімках. 

7 

Тема 7. Орієнтування стереопари 
знімків.  
Способи стереофотограм-метричних 
вимірювань фотознімків. Елементи 
внутрішнього орієнтування знімків. 
Елементи взаємного орієнтування 
стереопари знімків. Рівняння 
взаємного орієнтування. 
аерофотознімків. Елементи 
зовнішнього орієнтування моделі. 
Контрольні точки. Зовнішнє 
орієнтування моделі. 
Самостійна робота. Визначення 
елементів взаємного орієнтування 

4 2 5  

Модульна контрольна робота 1 
Змістовий модуль 2 Цифрова фотограмметрія 

8 

Тема 8. Загальні відомості про 
фізичні та математичні основи 
цифрової фотограмметрії. Поняття 
про цифрове зображення. Піксель. 
Кольорові схеми: адитивна (RGB) та 
субтрактивна (CMYK). 
Самостійна робота. Кольорові 
цифрові зображення. 

2 2 5  

9 

Тема 9. Принципи формування 
цифрового зображення в оптико-
електронних знімальних системах. 
Структурна схема ПЗЗ-елемента. 
Архітектура ПЗЗ-матриць. 
Самостійна робота. Створення 
кольорового зображення на ПЗЗ-
матрицях. 

2 2 5  

10 

Тема 10. Пристрої введення в 
ПЕОМ цифрових 
(мультиспектральний сканер) і 
аналогових (фотограмметричний  
сканер DeltaScan. 
Самостійна робота. Методи і 

2 2 
 5  



системи опрацювання дистанційних 
даних. 

11 

Тема 11. Основи кореляції 
відеосигналів. Автоматичний 
пошук чітких контурів на сусідніх 
знімках. Теоретичні основи 
ідентифікації точок на стереопарі. 
Допасування оптичної щільності 
(resampling). 
Самостійна робота. Кореляція в 
оптичному діапазоні 

2 2 5  

12 

Тема  12. Цифрові знімальні 
камери і системи. Типи знімальних 
камер. Основні характеристики 
знімальних камер матричного і 
лінійного типу. Аерокосмічні 
знімальні системи. Самостійна 
робота. Знімальна апаратура.  

2 2 5  

13 

Тема  13. Цифрові 
фотограмметричні прилади ДНВП 
«Геосистема». Цифрова 
фотограмметрична станція 
«Дельта». Фотограмметричний  
сканер DeltaScan-BW.  
Самостійна робота. Іноземні 
фотограмметричні прилади  

2 2 5  

14 

Тема  14. Орієнтування знімків на 
ЦФС «Дельта». Внутрішнє 
орієнтування (для сканованих 
знімків). Взаємне орієнтування. 
Зовнішнє орієнтування.  
Самостійна робота. Послідовність 
операцій та аналіз даних. 

2 2 5  

15 

Тема  15. Цифрова блокова 
фототріангуляція. Підготовка 
знімків до вимірювання. 
Вимірювання 
зв’язуючих точок та контрольних 
точок опори. Аналіз вимірювання 
блоку. Вирівнювання блочної 
фототріангуляції. 
Самостійна робота. Аналіз 
вирівнювання блочної 
фототріангуляції. 

2 - 10  

Модульна контрольна робота 2 
Консультації    4 
ВСЬОГО 42 28 76 4 

 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: лекцій – 42 год., лабораторних  
занять – 28 год., самостійної роботи – 76 год., консультацій – 4 год. 



8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
Змістовний модуль 1. 

1. Етапи історії розвитку фотограмметрії.  
2. Види і методи фотографічних знімань.  
3. Основи теорії перспективи і проективної геометрії. 
4. Види аерофотознімань та аерофотоматеріалів.  
5. Накидний монтаж знімків. 
6. Розрахунок зон повздовжнього та поперечного перекриття знімків.  
7. Визначення базису знімків та базису фотографування. 
8. Розрахунок кількості знімків, кількості маршрутів, погонного кілометражу 

знімання. 
9. Розрахунок інтервалу фотографування та часу експозиції.  
10. Поняття про змаз зображення. 
11. Системи координат фотограмметрії.  
12. Принципова схема побудови зображення об’єкта. 
13. Принципова схема будови фотокамери та об’єктива.  
14. Кутові та лінійні елементи орієнтування фотознімка.  
15. Елементи внутрішнього орієнтування знімка.  
16. Елементи зовнішнього орієнтування знімка.  
17. Пряма фотограмметрична засічка.  
18. Залежність між координатами горизонтального знімка і місцевості.  
19. Залежність між координатами  нахиленого та горизонтального знімка. 
20. Залежність між координатами нахиленого знімка і місцевості.  
21. Залежність між кутами на місцевості та на знімку.  
22. Визначення масштабу та висоти фотографування планових фотознімків. 
23. Визначення масштабу в окремих точках та на основних горизонталях знімка. 
24. Визначення елементів орієнтування знімків по контрольним точкам. 
25. Основні точки, лінії та площини знімка.  
26. Масштаб аерофотознімка в головній точці, точці нульових спотворень, точці 

надира. 
27. Зміщення точок на знімку внаслідок перевищення точок місцевості.  
28. Зміщення точок на знімку внаслідок впливу кутів нахилу.  
29. Спотворення напрямків на знімку внаслідок перевищення точок місцевості та 

впливу кутів нахилу.  
30. Вплив кривизни Землі та атмосферної рефракції.  
31. Вплив дисторсії об’єктива, деформації фотоматеріалів та нерівномірності 

вирівнювання аерофотоплівки в момент експозиції. 
32. Вплив похибок вимірювання знімка.  
33. Вплив похибок визначення елементів орієнтування знімка. 
34. Призначення, суть та способи трансформування знімків.  
35. Аналітичний спосіб трансформування знімків.  
36. Монокулярний та бінокулярний зір. 
37. Штучний стереоефект.  
38. Види штучного стереоефекту. 



39. Умови та способи отримання штучного стереоефекту. 
40. Стереоскопічне спостереження знімків.  
41. Координати та паралакси точок стереопари.  
42. Повздовжній та поперечний паралакс. 
43. Умова компланорності.  
44. Залежність між координатами стереопари знімків і просторовими координатами точок 

місцевості. 
45. Зв’язок між повздовжніми паралаксами на горизонтальних та нахилених знімках.  
46. Елементи орієнтування стереопари знімків.  
47. Елементи взаємного орієнтування.  
48. Рівняння взаємного орієнтування.  
49. Елементи зовнішнього орієнтування моделі.  
50. Аналітичний спосіб зовнішнього орієнтування моделі.  
51. Контрольні точки. Визначення елементів зовнішнього орієнтування знімків. 
52. Стереоскопічні прилади. Принципова будова стереоскопа. 
53. Моно- та стереокомпаратори.  
54. Принципова будова стереокомпаратора.  
55. Основні принципи вимірювань на стереокомпараторі.  
56. Способи стереофотограмметричних вимірювань фотознімків.  
57. Вимірювання аерофотознімків на стереокомпараторі.  
58. Призначення та класифікація просторової фототріангуляції.  
59. Отримання планових координат зв’язуючи точок. 
60. Точність просторової фототріангуляції. 

 
Змістовний модуль 2. 

1. Поняття про цифрове зображення. Що називається піксель?  
2. Кольорові цифрові зображення. Кольорові схеми: адитивна (RGB) та субтрактивна 

(CMYK). 
3. Поняття про цифрові матриці (прилади зі зворотнім зарядовим зв’язком). ПЗЗ та 

КМОН сенсори. 
4. Цифрові знімальні камери і системи. Типи знімальних камер. Основні 

характеристики знімальних камер матричного і лінійного типу. 
5. Структурна схема ПЗЗ-елемента. Архітектура ПЗЗ-матриць. Створення кольорового 

зображення на ПЗЗ-матрицях. 
6. Принципова будова аналогової фотокамери. 
7. Принципова будова цифрової фотокамери. 
8. Принципи формування цифрового зображення в оптико-електронних знімальних 

системах. 
9. Методи і системи опрацювання дистанційних даних. Пристрої введення в ЕОМ 

цифрових (мультиспектральний сканер) і аналогових (аерофотокамера + 
фотограмметричний сканер) даних. 

10. Основні характеристики та складові частини скануючої аерофотокамери 3-DAS-1. 
11. Фотограмметричні сканери та їх призначення. Фотограмметричний  сканер 

DeltaScan-BW. 
12. Основні формати представлення растрової інформації. 
13. Основи кореляції відеосигналів. 
14. Автоматичний пошук чітких контурів на сусідніх знімках. 
15. Теоретичні основи ідентифікації точок на стереопарі. 
16. Допасування оптичних щільностей (resampling). 
17. Яка інформація про аерофотокамеру використовується для подальшої обробки 

знімків? 



18. Що таке фокусна відстань камери та як вона визначається? Де використовується її 
значення? 

19. Будова, призначення та основні характеристики ЦФС «Дельта». 
20. Призначення та склад підготовчих робіт при обробці знімків на ЦФС «Дельта». 
21. Програмне забезпечення фотограмметричної станції «Дельта».  
22. Призначення блоку «Камера», інтерфейс програмного забезпечення, створення 

нової камери та введення її основних параметрів.  
23. Призначення блоку «Опора», завантаження та вибір вихідних даних для опорних 

точок. 
24. Які точки називаються опорними? Способи отримання опорних даних. 

Обґрунтувати необхідну кількість опорних точок, які необхідні для  зовнішнього 
орієнтування окремої стереопари знімків. 

25. Призначення блоку «Модель», послідовність орієнтування стереопари знімків. 
26. Пояснити суть процесу внутрішнього орієнтування стереопари знімків. Які 

елементи є елементами внутрішнього орієнтування знімка?  
27. Описати процес внутрішнього орієнтування на фотограмметричній станції 

«Дельта». Які дані є результатом внутрішнього орієнтування, яка інформація 
надається у звіті про орієнтування? Пояснити причини похибок при внутрішньому 
орієнтуванні та виконати оцінку його точності. 

28. Пояснити суть процесу взаємного орієнтування стереопари знімків. Які елементи 
відносяться до елементів взаємного  орієнтування стереопари знімків? 

29. Описати процес взаємного  орієнтування на ЦФС «Дельта». Що є результатом 
взаємного орієнтування, яка інформація заноситься у звіт про орієнтування? 
Виконати оцінку точності взаємного орієнтування стереопари знімків та пояснити 
можливі причини похибок.  

30. Поняття про цифрову стереофотограмметричну модель місцевості. 
31. Пояснити суть процесу зовнішнього орієнтування стереомоделі. Описати процес 

зовнішнього орієнтування стереомоделі на цифровій фотограмметричній станції 
«Дельта». Що є результатом зовнішнього орієнтування, яка інформація виноситься 
у звіт про орієнтування? Оцінити похибки (точність) зовнішнього орієнтування 
стереомоделі. 

32. Пояснити принципову відмінність у процесі орієнтування одиночного знімку та 
стереопари знімків. 

33. Яка інформація вводиться при створенні блоку фототріангуляції? 
34. Що таке зв’язуючі точки, їх кількість і де вони розміщуються? 
35. Яка послідовність вимірювання блоку? 
36. Кількість і розміщення точок опори. 
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