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становитиме 1п25=3.219 бит. Поверхні з такою ентропією мікрорельєфу, як 

правило, не зустрічаються, проте гіпотетично можуть характеризуватися 

граничними перепадами висот. Близька до граничної величина ентропії властива 

дужеє рихлим грунтам, з низькою і сильно змінюваною міцністю зв’язків, що 

зумовлює рівноймовірне порушення (при розколі зразка) структурних елементів 

практично будь-якого рівня організації. Конкретні результати стереометричної

оцінки просторової о )ганізації 5-ти різних зразків грунту подані в таблиці:
Зразок 2

<Гі о,
0

°2~ о 2 (Т3- 0 3
ш19 420 0.49 130 0.45 20 0.45
ш20 340 0.32 255 0.35 - -

ш21 290 0.24 185 0.30 33 0.29
ш22 315 0.33 235 0.37 44 0.36
т23 495 0.41 130 0.40 37 0.37
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Висока інформативність багатозональних супутникових знімків є 
основою для створення геоінформаційних систем, розробки тематичних карт. 
Т а при використанні таких знімків для зазначених цілей необхідно приводити 
їх зображення до картографічного. Знімки земної поверхні є центральною 
проекцією і це є основною і найважливішою їх відмінністю від карти, яка є 
паралельною проекцією. П ричому, величини спотворення знімка залежать від 
характеристик знімальної апаратури, а також  від кута його нахилу до земної 
поверхні. П ри зніманні з космічних апаратів ці спотворення усуваються 
автоматично приймальними наземними станціями. П роте, на знімку 
залишаються спотворення, спричинені нерівномірністю рельєфу місцевості [1].

Для приведення зображення знімка до картографічного існують 
математичні способи і різноманітні оптичні апарати. Д ана операція 
залишається досить трудомісткою, потребує високої кваліфікації виконавця і 
не забезпечує достатній рівень контролю  точності коректування.

З розвитком обчислю вальної техніки з ’явилася можливість застосування
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для геометричного коректування різноманітних математичних моделей. Це, 
насамперед, афінна, проективна, поліноміальна [2].

Афінна модель найпростіша. Д ля розрахунків вона потребує всього З 
наземні контрольні точки і 6 параметрів. П ридатна для використання при 
незначному коректуванні лінійного виду. Складніш а проективна модель, яка 
вимагає 4 наземні контрольні точки і 8 параметрів. Та обидві моделі 
застосовуються переважно для простих геометричних коректувань. 
Найскладніш ою  і придатною  для коректувань різних порядків є поліноміальна 
модель п-го порядку, де ступінь коректування можна регулювати порядком 
поліному. Кількість параметрів в даному випадку становить (п+1)(п+2), а 
необхідна кількість наземних контрольних точок (п+1)(п+2)/2, де п  - порядок 
поліному. Для коректування космічних знімків найдоцільніше 
використовувати поліноміальну модель, оскільки в даному випадку маємо 
справу з різноманітними за ступенем розчленування, а, отже і спотворення на 
знімках, ділянками земної поверхні.

Проте, використання певноі математичної моделі і створення 
трансформаційної матриці є тільки першим етапом геометричного 
коректування знімків. Наступним кроком є переорганізація всіх точок 
зображення в іншу систему координат. Для цієї операції також  існують 
відповідні математичні способи, які даю ть можливість переприсвоювати 
значення пікселів в залежності від значень пікселів, що їх оточують. Це. 
насамперед, метод найближчого сусіда, біноміальний і трансформації вищих 
порядків [3].

Незважаючи на великі напрацювання в цій галузі, вибір методів 
коректування для конкретної місцевості залишається проблематичним, 
оскільки він залежить від умов даної місцевості, її рельєфу і від достатнього 
ступеня трансформації знімків.

Н ами була проведена спроба визначення доцільного методу і ступеня 
трансформації космічних знімків частини території лісових насаджень 
Львівської області, оскільки дана операція необхідна при застосування 
матеріалів космічних зйомок в лісовому господарстві при лісовій 
інвентаризації. Н ами застосована для коректування багатозональних знімків 
території Зіболківського лісництва і прилеглих територій поліноміальна 
модель.

Використані трьохзональні сканерні знімки космічної системи SPOT, а 
також  для визначення контрольних пробних точок, топографічна карта 
масштабу 1:200000. Роздільна здатність знімків системи SPOT 20x20 м., що 
достатньо для крупномасш табної лісової інвентаризації. Було визначено 22



наземні контрольні точки, якими виступали перехрещення доріг, залізниць, 
мости, осушні канали. Для опрацю вання використано пакет програм  ERDAS 
75, який дає змогу при геометричному коректуванні використовувати 
поліноміальну модель 1-30 порядків. Досліджувана місцевість переважно 
рівнинна і тому вирішено при коректуванні обмежитись поліномами до 5-го 
порядку, оскільки при використанні поліномів вищих порядків існує загроза 
зміни вихідного зображення. В ході розрахунків аналізувалася сума зміщень 
всіх контрольних точок (R M S-помилка) [4] для контролю  точності 
коректування координат точок:

m s = j & x 2 + & ¥ .

Для реорганізації точок зображення використано біномінальний метод. 
При необхідності “відкидались” точки із значним відхиленням і 
трансформаційна матриця обраховувалась заново, причому проводився 
контроль для недопущення втрати істотних длля коректування точок. 
Отримані наступні результати (Табл.).

Таблиця
Залежність суми зміщень всіх контрольних точок (RM S - помилки) від 

порядку поліному і кількості наземних контрольних точок

Порядок

поліному

Кількість наземних 

контрольних точок
RM S - помилка

1 22 12.91577

21 8.81855

20 7.28196

19 6.55793

2 22 11.55674

21 8.17355

20 6.56872

19 5.57964

3 19 3.78984

4 19 3.07724

5 22 3.65208

21 0.19089
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Я к видно з таблиці при видаленні частини наземних точок і збільшенні 

порядку поліному знижується відхилення всіх контрольних точок та цей процес 

проводиться до певних меж з метою запобігання втраті важчивих наземних 

контрольних точок і надмірної трансформації зображень.

Оскільки помилка, вирахована для трансформаційної матриці 3-го і 4-го 

порядків приблизно однакова, а падає вона практично до 0 тільки при 

застосуванні поліному 5-го прорядку, застосування поліномів 4-го і 5-го 

порядків недоцільне через невеликий виграш в точності при значній ступені 

трансформації зображень, що веде до збільшення часу на їх опрацю вання, а 

також значного спотворення тих ділянок зображень, для яких точне 

знаходження координат наземних опорних точок є проблематичним. Н а 

практиці застосування поліному 3-го порядку для коректування привело до 

отримання зображення достатнього для використання в лісовій інвентаризації.

Отже, для геометричного коректування багатозональних космічних 

знімків території Зіболківського лісництва і прилеглих до нього територій 

доцільно використовувати програмне забезпечення з використанням 

математичних моделей трансформації. Причому, найпридатніш ою  для цієї 

операції є поліноміальна модель 3-го порядку в зв’язку з відповідним рельєфом 

досліджуваної території. Для кінцевого етапу коректування знімків достатньо 

використати біномінальний метод, що грунтується на вирахуванні значень 

яскравості піксела в залежності від значень яскравості двох найближчих. В 

даному випадку скоректоване зображення не буде мати "зубчатості" контурів і 

не буде різких відмінностей між контрастностями сусідніх пікселів.

Виконана робота дає можливість стверджувати, що використанння 

поліноміального методу із застосування прикладних пакетів програм типу 

"Erdas" для трансформування знімків дає добрі результати та є доцільним при 

вирішенні задач геоінформаційного проектування для лісової інвентаризації.
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Застосування класичного методу звя’язок для побудови мереж 

фототріангуляції передбачає наявність опорної мережі. П ри цьому елементи 

зовніш нього орієнтування знімків вважаю ться невідомими. Сучасний стан 

технологій вимірю вань з застосуванням GPS дозволяє одержувати в польоті 

лінійні елементи орієнтування знімків з високою точністю. Професором

О.Л. Д орожинським розроблено теорію , що дозволяє при побудові блочних 

мереж фототріангуляції обійтися без планово-висотної опорної мережі. М етод 

грунтується на способі зв’язок з додатковим складанням рівнянь 

компланарності, при цьому математично обгрунтовано можливість побудови 

та орієнтування аналітичної моделі мережі.

З метою експериментального дослідження точності приведеного методу 

було складено блок комп'ютерних програм та проведено обчислення мереж 

фототріангуляції. В програмі передбачено можливість введення в
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