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ПЕРЕДМОВА

Напрям екологічного картографування та основи ГІС-
технологій тісно пов’язані з навчальними дисциплінами
"Моніторинг довкілля", "Ґрунтознавство", "Урбоекологія" та ін.

Для підготовки фахівців у галузі екології у навчальний
план екологічного факультету введені дисципліни "Географічні
інформаційні системи в управлінні водними і земельними
ресурсами" та "Міські ГІС", агроекологічного факультету – "ГІС
в агросфері". Пропонований навчальний посібник "Екологічне
картографування та основи ГІС-технологій" розкриває основи
проектування та складання картографічних творів, екологічного
картографування та використання комп’ютерних ГІС-технологій
в агроекологічній сфері.

Посібник включає ряд розділів,  які необхідні для
розуміння теоретичних і практичних аспектів використання
картографічної інформації, використання ГІС-технологій у
розв’язанні специфічних практичних задач охорони
навколишнього середовища та використанні водних і земельних
ресурсів на різних рівнях адміністративного розподілу.

Навчальний посібник "Екологічне картографування та
основи ГІС-технологій" включає в себе розділи, присвячені
основним положенням проектування та складання
картографічних творів (карт та планів), застосуванню
картографічних творів у наукових дослідженнях, теоретичним
основам екологічного картографування, методології
екологічного картографування та картографування забруднень
середовища, основам географічних інформаційних технологій та
використанню спеціалізованих комп’ютерних ГІС-програм,
основам ГІС-аналізу.

Навчальний посібник призначено для студентів та
викладачів університету екологічних спеціальностей.

Автори висловлюють подяку кандидату
сільськогосподарських наук, доценту Климчик Ользі
Миколаївні та кандидату географічних наук, доценту Буднік
Світлані Василівні за зауваження та поради, які були висловлені
під час підготовки рукопису до видання.
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Розділ 1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА
СКЛАДАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ

1.1. Загальні поняття про
 картографічні твори

Картографічний твір – це твір, основною частиною
якого є картографічне зображення. Такі твори розрізняють за
особливостями відображення на них об’єктів реального світу, за
формою та іншими ознаками. Серед них є двовимірні
(традиційна карта, фотокарта, карта на мікрофіші, карта-
транспарант тощо) і тривимірні (рельєфна карта, блок-діаграма,
глобус). Із впровадженням сучасної техніки з’явилися нові види
творів, наприклад цифрові карти. Окремий вид картографічних
творів складають атласи, серії карт.

Головним видом картографічного твору є карта.
Фотокарта поєднує традиційне картографічне і

фотографічне зображення. Для створення таких карт
використовують аеро- та космічні знімки.

Карта на мікрофіші є мініатюрною копією звичайної
карти на фото- і кіноплівці. Інформацію з мікрофішей можна
безпосередньо вводити в ЕОМ для автоматизованого створення
і використання карт.

Карта-транспарант друкується поліграфічним способом
на прозорій плівці, що дозволяє проектувати її на екран. При
цьому можна суміщати три-чотири таких карти з різним, але
узгодженим змістом і простежувати зв’язки між зображеними на
них об’єктами.

Блок-діаграма є тривимірним картографічним рисунком,
на якому перспективне зображення певної ділянки поверхні
поєднується з поздовжнім і поперечним вертикальними
розрізами земної оболонки.

Рельєфна карта моделює тривимірне об’ємне зображення
земної поверхні. Рельєфне моделювання поверхні на такій карті
доповнюється традиційним картографічним зображенням.

Глобус – це кулеподібна модель Землі з картографічним
зображенням її реальної (або уявної) поверхні.

Цифрова карта є цифровою моделлю об’єктів у вигляді
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закодованих просторових координат елементів змісту. Ці карти
є результатом логіко-математичних перетворень інформації про
об’єкти реального світу. Інформацію в цифровій формі
записують на магнітних стрічках чи інших носіях, що дозволяє в
подальшому використовувати її для автоматизованого
відтворення картографічного зображення, визначення
картометричних показників тощо.

Атлас є систематизованим зібранням карт, створеним за
єдиною програмою як цілісний твір.

Серія карт складається з кількох карт, об’єднаних єдиною
програмою та однаковим призначенням. Кожна з них
інформаційно доповнює інші.

Всі картографічні твори,  як і традиційна карта,  є різної
складності моделями певних частин реального світу. Найвищим
рівнем картографічного моделювання є атласи і серії карт.
Сукупність складових цих творів забезпечує різнобічну
характеристику об’єкта зображення з урахуванням його
особливостей.

1.2. Сучасні методи створення карт

Різним фахівцям у своїй практичній і науковій роботі
доводиться не тільки користуватися готовими географічними
картами, а й брати участь у розробці їх або давати обґрунтовані
завдання на проектування необхідних їм картографічних творів.

Географічні карти можна створювати методами польового
знімання (проведення безпосереднього наземного знімання на
місцевості) або камерального картографування (обробка
різноманітних картографічних, статистичних, наукових та інших
вихідних джерел).

Камеральне картографування в загальному вигляді
складається з етапів:

- проектування карти, яке полягає у розробці документів,
потрібних для організації та ефективного виконання всіх робіт
по створенню карти;

- складання карти або роботи з графічної побудови
оригіналу карти;

- підготовка карти до видання, тобто приведення її у
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Рис. 1.1. Схема основних
елементів карти

вигляд, який задовольняє вимоги поліграфічного виробництва;
-  видання карти,  її поліграфічне відтворення та

друкування в необхідній кількості екземплярів.
На картографічному підприємстві над картою працює

колектив різних фахівців, які виконують певні види робіт
кожного з етапів.

Під час складання тематичних карт, як правило, спочатку
розробляють географічну основу, на якій з необхідною
повнотою й докладністю подають основні загальногеографічні
елементи змісту.

Відповідальним є етап генералізації тематичного змісту.
Кожна група карт має відмінні риси.  Так,  генералізація змісту
карт природи (ландшафтної, ґрунтів, рослинності тощо)
здійснюється шляхом відбору та узагальнення якісних
характеристик, вилучення другорядних об’єктів. Зменшення
масштабу веде до переходу від нижчих одиниць класифікації до
вищих.

Особливістю складання та редагування тематичних карт є
участь у цих процесах, крім картографа, фахівців з теми карти
(географа, геолога, ґрунтознавця, економіста, еколога тощо).
Саме такі фахівці проробляють тематичний зміст карти і
складають авторський макет або ескіз карти.

Авторський ескіз – це первинний варіант змісту запроектованої
карти, виконаний у масштабі і проекції, близьких до масштабу і
проекції карти, що складається. Графічна якість ескізу дещо знижена:
можливі відступи від прийнятих умовних знаків, їхніх розмірів,
кольорового оформлення.

Наступним кроком у створенні тематичної карти може бути
складання авторського макета – картографічного зображення

тематичного змісту в його повному
обсязі разом з легендою, виконане на
підготовленій для цього географічній
основі. За авторським макетом може
бути виготовлений кольоровий оригінал
карти.

Основні елементи карт.
Складовими елементами карти є
картографічне зображення, математична
основа, легенда, допоміжне оснащення,
додаткові дані (рис. 1.1).
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Картографічне зображення – основний елемент будь-якої
карти. Застосовані умовні знаки передають зміст карти, тобто
сукупність інформації про зображені на карті об’єкти, їхнє
розміщення, властивості, взаємозв’язки тощо. Елементами
змісту є групи об’єктів, які розрізняються за притаманними їм
ознаками (рельєф, гідрографія, населені пункти тощо).

Математична основа відображає математичні закони
побудови картографічного зображення та його геометричні
властивості, її складовою є картографічна проекція, яка на карті
передається шляхом нанесення координатної сітки. Елементами
математичної основи є також геодезична основа і масштаб карти.

Легенда карти – систематизоване зведення використаних на
ній умовних знаків і текстових пояснень до них, які розкривають
зміст карти. Легенда відображає застосовані показники об’єктів,
ступінь узагальнення поданих на карті відомостей. Послідовність
розміщення умовних знаків у легенді, їхнє підпорядкування, підбір
зображувальних засобів відповідають існуючим науковим
класифікаціям об’єктів картографування і правилам, за якими
розміщують елементи легенди. Особливості легенд допомагають
розпізнати спосіб картографічного зображення, застосованого на
карті.

Допоміжне оснащення – це елементи карти, які полегшують
користування нею: формальні відомості про карту (назва карти,
дані про авторів, час створення, назва видавництва, місце і рік
видання тощо), картометричні графіки (лінійний масштаб, шкала
крутості схилів та ін.), лінії координатної сітки. Елементом
оснащення може бути рамка – лінія, що обмежує картографічне
зображення або карту в цілому. Деякі елементи оснащення,
наприклад координатну сітку, суміщають з картографічним
зображенням, інші – розташовують на вільних від зображення
місцях.

Додаткові дані карти – це елементи, які тематично пов’язані
з її змістом, доповнюють або пояснюють його, збагачуючи в тому
чи іншому відношенні основне картографічне зображення. До них
відносять додаткові (урізні) карти, профілі, розрізи, графіки,
діаграми, фотознімки, рисунки, узагальнювальні кількісні
показники, пояснювальні тексти тощо.

Додаткові карти мають інший масштаб, ніж основна карта.
У дрібнішому масштабі найчастіше подають інформацію, яка
доповнює зміст основної карти, або вказують розташування
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зображеної на карті території відносно оточуючого середовища.
У збільшеному масштабі на додаткових картах дають
детальніше зображення ділянки, характеристику якої
неможливо подати на основній карті в потрібному обсязі.

На тематичних картах (особливо в атласах) рамки може не
бути. У цьому разі компонування здійснюється в межах усього
аркуша.

Всі елементи карти об’єднують їх компонуванням.
Компонування карт складається з визначення меж

території картографування та розміщення її відносно рамки
карти, а також із розташування на
карті її назви, легенди, додаткових
та інших даних (рис. 1.2).

Задачі компонування по-
різному вирішують для
загальногеографічних і тематичних
карт. Для перших компонування
безпосередньо пов’язане з
математичною основою і
обумовлене обраними проекцією та
масштабом. Тематичні карти
вимагають іншого підходу до

компонування, який має враховувати особливості змісту кожної
карти, необхідність розміщення разом з картою легенди та
інших складових, перелік і обсяг яких не є постійним.

1.3. Математична основа карт та планів

Карта (план) являє собою просторову математичну модель
місцевості. Подібність карти до місцевості та вимірні
властивості забезпечуються математичними елементами карт, а
саме:

- картографічною проекцією;
- масштабом карти;
- координатною сіткою;
- рамкою карти;
- опорними геодезичними пунктами.
При переході від фізичної поверхні Землі до її

Рис. 1.2. Варіанти компону-
вання тематичних карт
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відображення на площині (на карті) виконують дві операції:
проектування земної поверхні з її складним рельєфом на поверхню
земного еліпсоїда, розміри якого встановлені за допомогою
геодезичних та астрономічних вимірів, та зображення поверхні
еліпсоїда на площині за допомогою однієї з картографічних
проекцій.

Картографічна проекція – математично визначений спосіб
відображення поверхні еліпсоїда на площині, встановлює
однозначну відповідність між точками земного еліпсоїда й
зображеннями тих же точок на площині. Цю відповідність
виражають в аналітичній формі у двох рівняннях, які називаються
рівняннями картографічних проекцій (абсциса х і ордината у):

),,(),,( 21 LBfyLBfх ==                   (1.1)
де B – географічна широта точки;

L – географічна довгота точки.
Рівняння дозволяють обчислювати прямокутні координати х,

y точки, яка зображається, по географічних координатах B й L.
Число можливих функціональних залежностей, отже й проекцій,
необмежене. Необхідно лише аби кожна точка В і L еліпсоїда
зображувалася на площині однозначно відповідною точкою х,  y і
щоби зображення було безперервним.

Поверхню еліпсоїда (або кулі) не можна розгорнути на
площині подібно поверхні конуса або циліндра. Тому
безперервність й однозначність зображення досягаються начебто за
рахунок нерівномірного розтягування (або стискання), тобто
деформації поверхні еліпсоїда при сполученні її з площиною. Тому
масштаб плоского зображення не може бути постійним.

У будь-якій точці на поверхні еліпсоїда є два взаємно
перпендикулярних напрямки (головні напрямки), які в проекції
також зображуються взаємно перпендикулярними лініями, котрі
збігаються з великою й малою осями еліпса спотворення (рис. 1.3).

Апроксимація поверхні Землі
Рис.1.3. Еліпс спотворень і його елементи
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Таким чином, в еліпсі спотворення найбільший масштаб
збігається з напрямком великої осі еліпса, а найменший – з
напрямком малої осі. Екстремальні масштаби по головних
напрямках, виражені у відношенні до головного масштабу,
позначають відповідно через а й b. Головні напрямки можуть не
збігатися з меридіанами й паралелями (та їх зображенням у
проекції). У такому випадку масштаби по меридіану й паралелі
позначають відповідно через т і п.

Поряд із спотворенням довжини розрізняють спотворення
площ і кутів. За спотворення площі (р) в деякій точці карти
приймають відношення площі еліпса спотворення dP' до площі
dP відповідного нескінченно малого кола на еліпсоїді:

dP
dP

=p
'

.                   (1.2)
Спотворення кута – це різниця між кутом, утвореним

двома лініями на еліпсоїді,  і зображенням цього кута на карті.
Величина спотворення кутів у даній точці характеризується
найбільшим значенням цієї різниці (ω).

Проекцій, зовсім позбавлених спотворень довжин, не
існує. Такі проекції зберігали б подібність й пропорційність всіх
частин земної поверхні,  що може мати місце тільки на моделі
еліпсоїда. Разом з тим є проекції, вільні від спотворень кутів або
від спотворень площ.

Класифікацію проекцій здійснюють за різними ознаками,
основними з яких є: характер спотворень зображення, вид
допоміжної поверхні, на яку проектують земний еліпсоїд
(кулю), орієнтування допоміжної поверхні щодо еліпсоїда
(кулі), вид картографічної сітки.

За характером спотворень проекції поділяють на
рівновеликі, рівнокутові, рівнопроміжні та довільні.

Рівновеликі проекції – це проекції,  в яких відсутні
спотворення площ, тому співвідношення величини території
різних об’єктів передаються правильно, але за рахунок значних
перекручень форм об’єктів і кутів (рис. 1.4, а).

Рівнокутні проекції не мають спотворення кутів.
Збереження цієї властивості досягається за рахунок збереження
форми (обрисів) об’єктів, але при значних спотвореннях площ
(рис. 1.4, б).
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Рівнопроміжні проекції – це проекції,  в яких масштаб
постійний за одним з головних напрямків і дорівнює головному
масштабу (найчастіше за меридіанами). Позитивні властивості
цих проекцій виявляються у зрівноваженості спотворень площ і
кутів (рис. 1.4, в).

Рис. 1.4. Циліндричні проекції з еліпсами спотворень: рівновелика
(а),  рівнокутна Меркатора (б), рівнопроміжна (в)

Довільні проекції – це проекції з будь-якими
співвідношеннями спотворень різних видів. Як правило,
величина кожного із спотворень менша, ніж у інших проекцій.
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Зустрічаються класифікації, за якими до цієї групи входять і
рівнопроміжні проекції.

За видом допоміжної геометричної поверхні
розрізняють циліндричні, конічні та азимутальні проекції.

Циліндричними є проекції, які створюють з використанням
бічної поверхні циліндра (рис. 1.5).

Конічними називають проекції,  які створюють з
використанням бічної поверхні дотичного або січного конуса
(рис. 1.6).

Рис. 1.5. Принцип
побудови нормальної

циліндричної проекції (а) та
зображення меридіанів і

паралелей на бічній поверхні
циліндра (б)

Рис. 1.6. Принцип побудови
нормальної конічної проекції (а) та

зображення меридіанів і паралелей на
бічній поверхні конуса (б)

Азимутальні проекції отримують проектуванням земного
еліпсоїда (кулі) на дотичну або січну площину (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Принцип створення нормальної азимутальної проекції (а)
та зображення меридіанів і паралелей на площині проектування (б)

За орієнтуванням допоміжної поверхні розрізняють
нормальні, поперечні й косі проекції.

Нормальна проекції –  проекція,  у якій вісь циліндра або
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конуса збігається з полярною віссю земного еліпсоїда (кулі),  а
площина, на яку проектується картографічне зображення, –
перпендикулярна до земної вісі (дотичною в більшості випадків
у точках полюса).

Поперечна проекція – проекція, у якій вісь циліндра або
конуса збігається з площиною екватора земного еліпсоїда (кулі),
а площина, на яку проектується картографічне зображення,
дотична в будь-якій точці екватора.

Коса проекція – вісь циліндра або конуса створює з
полярною віссю земного еліпсоїда (кулі) гострий кут, а площина
дотична до поверхні, що картографується, в будь-якій точці між
екватором і полюсом.

За видом нормальної картографічної сітки – проекція, на
якій паралелі зображені лініями постійної кривизни – прямими,
колами або дугами. За такою ознакою виділяють нормальну
азимутальну, конічну і циліндричну проекції. Нормальними за
видом сітки вважають також поліконічну, псевдоконічну,
псевдоциліндричну та деякі інші проекції.

Нормальна азимутальна проекція – це проекція,
картографічна сітка якої має паралелі у вигляді концентричних
кіл і прямолінійні меридіани, що розходяться з центру
проведення паралелей (рис. 1.8, а).

Нормальна конічна проекція – має сітку з паралелей у
вигляді дуг концентричних кіл і прямолінійних меридіанів, що
розходяться з центра проведення паралелей (рис. 1.8, б).

Нормальна циліндрична проекція – це проекція, сітка якої
складається з прямолінійних паралелей і перпендикулярних до
них меридіанів (рис. 1.8, в). Меридіани завжди рівновіддалені
між собою, а відстань між паралелями може бути змінною.

Рис. 1.8. Картографічні сітки
проекцій:

а – нормальної азимутальної; б –
нормальної конічної;

в – нормальної циліндричної; г –
псевдоциліндричної;

д – поліконічної;
е – псевдоконічної

Псевдоциліндрична проекція – це проекція, сітка якої
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створена прямолінійними паралелями, прямолінійним середнім
меридіаном і криволінійними іншими меридіанами,
розміщеними симетрично щодо середнього меридіана (див. рис.
1.8, г).

Поліконічна проекція створюється паралелями у вигляді
ексцентричних кіл, радіус яких тим більший, чим менша їхня
широта, а центри проведення розташовані на середньому
прямолінійному меридіані; всі інші меридіани є кривими
лініями, розміщеними симетрично щодо середнього меридіана
(див. рис. 1.8, д).

Псевдоконічна проекція має картографічну сітку,  в якій
паралелі зображуються дугами концентричних кіл. Середній
меридіан – пряма лінія, що проходить через центр
прокреслювання кіл, а інші меридіани являють собою криві
лінії, розміщені симетрично щодо середнього меридіана (див.
рис. 1.8, е).

За особливостями створення розрізняють багатогранні і
багатосмугові проекції.

Багатогранні проекції є результатом заміни поверхні
земного еліпсоїда
багатогранником, на кожну грань
(групу граней) якого проектують
відповідну частину еліпсоїда (рис.
1.9, а).

Багатосмугові проекції
створюють, розділивши
попередньо поверхню еліпсоїда на
смуги певних розмірів,  кожну з
яких проектують окремо за
однаковими правилами (рис. 1.9,
б).

Застосування багатогранних та багатосмугових проекцій
дозволяє звести до мінімуму спотворення зображень.

За способами отримання виділяють проекції
перспективні, похідні і складені.

Перспективні проекції створюють проектуванням
поверхні, що картографується (найчастіше – земної кулі), на
площину за законами лінійної перспективи.

Рис. 1.9. Схема багатогранних (а)
та багатосмугових (б) проекцій



15

Похідні проекції є результатом перетворення раніше
відомих проекцій з метою покращення їхніх властивостей.

Складені проекції є такими,  в яких окремі частини
картографічної сітки побудовані в різних проекціях або в одній
проекції, але з певними відмінностями.

На практиці проекції розрізняють за кількома ознаками,
що відображається в її назві (часто в ній вказується і прізвище
автора чи назва установи, де проекція розроблялася). Прикладом
може бути знайома з топографії поперечно-циліндрична
рівнокутна проекція Гаусса (Карл Фрідріх Гаус – 1777–1855 рр.
– математик із Німеччини, запропонував цю проекцію на
початку ХХ століття).

Топографічні карти території України масштабів 1:500 000
– 1:25 000 складені в рівнокутній поперечно-циліндричній
проекції Гаусса, розрахованій для шестиградусної зони за
елементами еліпсоїда Красовського (видатний радянський
вчений-геодезист Красовський Ф. Н., 1878–1948 рр.).

У країнах світу використовується понад 7  еліпсоїдів,  які
різняться довжиною великої півосі до декількох сотень метрів.

Розміри земного еліпсоїда за Красовським:
-  довжина великої напівосі а, розташованої у площині

екватора, становить 6 378 245 м;
-  довжина малої напівосі b, яка збігається з віссю

обертання Землі, становить 6 356 863 м;
-  різниця напівосей а – b = 21 382 м;
-  стиснення еліпсоїда α = (а-b)/а = 1/298,3.
Спотворення (перебільшення) довжин ліній на краях

плоского зображення 6º зон у проекції Гаусса становлять 0,0009,
0,0006, 0,0004 й 0,0003 відповідно на паралелях 40°, 50°, 60° й
70°, що дозволяє не зважати на них при практичному
використанні топографічних карт.

За певних умов еліпсоїд замінюють кулею, площа
поверхні якої дорівнює площі поверхні земного еліпсоїда.
Радіус такої кулі становить 6371,1 км. Іноді його величину
заокруглюють до 6370 чи 6400 км, якщо це задовольняє вимоги
до картографічного твору.

Масштаб карти. Масштаб картографічного зображення
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Рис. 1.10. Відображення
чисельного та іменовано-

го масштабів на топограф-
фічних картах

визначає ступінь зменшення дійсних розмірів об’єктів реального
світу на картографічних творах. До зменшеного зображення цих
об’єктів людину спонукає бажання передати на обмеженому за
площею аркуші паперу (іншому матеріалі) просторове
розміщення об’єктів на значно більшій за розмірами території.

Розрізняють головний масштаб (dS), який дорівнює
масштабу моделі земного еліпсоїда, зменшеного в заданому
відношенні для зображення на площині, і частковий масштаб
(dS'), який визначається як відношення нескінченно малого
відрізка на карті (на площині) до відповідного йому відрізка на
поверхні еліпсоїда. Відношення часткового масштабу до
головного характеризує спотворення довжин (μ).

dS
dS

=
`

μ
.                  (1.3)

На картах прийнято вказувати такі форми масштабу:
- чисельний масштаб – подається у вигляді дробу з одини-

цею в чисельнику та числом, яке відповідає ступеню зменшення
об’єкта картографування (рис. 1.10);

- іменований масштаб – вказує довжину лінії на
місцевості, яка відповідає одиниці довжини на карті (рис. 1.10);

- лінійний масштаб – графічне відображення чисельного
масштабу (рис. 1.11).

За ступенем зменшення масштаби поділяють на крупні, середні і
дрібні.

Рис. 1.11. Відображення
лінійного масштабу на
топографічних картах
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Координатні сітки та рамка карти. Координатною
сіткою називають сітку,  за допомогою якої визначають
координати (місцеположення) об’єктів на карті. Така сітка
дозволяє також наносити на карту нові об’єкти, якщо відомі їхні
координати, визначати напрямки щодо сторін світу тощо.
Координатними є картографічна сітка та сітка прямокутних
координат.

Картографічна сітка є основною для дрібномасштабних
карт. На таких картах вона є засобом для загального
географічного орієнтування, конкретизації (прив’язки)
результатів вивчення природних і суспільних явищ,
встановлення різниці в часі тощо. Однак спотворення ліній, що
складають сітку, в більшості проекцій ускладнює вирішення
окремих практичних завдань (визначення координат об’єктів).

Сітка прямокутних координат (прямокутна сітка)
полегшує розв’язання багатьох завдань завдяки простоті її
побудови. Така сітка показується на сучасних топографічних
картах додатково до картографічної сітки або замість неї.

Рахування елементів картографічної сітки прийнято
проводити: паралелей від екватора за широтою (північною і
південною від 0 до 90°), а меридіанів від початкового меридіана
за довготою (східною і західною від 0 до 180°). За міжнародною
угодою 1884 р. початковим вважають Гринвіцький меридіан, але
в деяких країнах на топографічних картах використовують й
інший початок лічби довгот. На вітчизняних топографічних
картах початковим є Гринвіцький меридіан.

На схематичних картах, картах невеликих територій
(планах), картах певного цільового призначення координатної
сітки може не бути.

Рамка карти – це лінія, яка окреслює подану на карті
територію. Але поряд з такою функціональною роллю рамка
виконує ще й естетичну функцію, надаючи карті завершеного
вигляду. Рамка карти часто виконує також допоміжну функцію,
забезпечуючи розв’язання задач, пов’язаних з визначенням
координат об’єктів на карті. Відповідно до функціонального
значення у складній рамці розрізняють: внутрішню рамку, яка
окреслює картографічне зображення; градусну (мінутну) рамку,
на якій подають виходи паралелей і меридіанів картографічної
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сітки; зовнішню рамку, тобто завершальний елемент загальної
рамки (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Розташування рамок топографічної
карти

За формою рамки карт найчастіше бувають прямокутні,
але є й трапецієподібні (як на топографічних картах), у вигляді
кіл (як на картах півкуль) або овальні (як на деяких картах світу).
Зустрічаються карти, на яких рамки відсутні.

Опорні геодезичні пункти. На території держави
створюється мережа вихідних точок.  Вихідні точки –  це точки
місцевості, координати яких вже відомі (визначені з необхідною
точністю). На місцевості пункти закріпляються центрами і
зовнішніми знаками.

Відносно цих точок визначається місцезнаходження
(координати та висоти) інших об’єктів на місцевості.

До опорних геодезичних пунктів відносяться:
- пункти державної геодезичної мережі;
- астрономічні пункти;
- точки зйомочної мережі;
- нівелірні марки (репери).
Державна геодезична мережа (рис. 1.13) створюється 1,

2, 3 та 4-го класів із середньою цільністю один пункт на 50 км2.
Точки державної геодезичної мережі закріплюються на
місцевості зовнішніми знаками та центрами.
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Рис. 1.13. Зовнішні знаки державної
геодезичної мережі (геодезичний сигнал –

пункт ДГМ 1 класу, прості піраміди –
пункти ДГМ інших класів)

Державна нівелірна
мережа створюється 1, 2,
3  та 4-го класів і
призначена для
визначення висоти
об’єктів на поверхні землі
в межах держави.  Висота
точок визначається
відносно квазігеоїда. За
нуль висоти прийнято
рівень Балтійського моря

(Кронштадтський
футшток). Точки
нівелірної лінії
закріплюються на
місцевості зовнішніми

марками або реперами (через 5–7 км або 10–15 км), (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Зовнішні знаки державної нівелірної мережі
(в населеному пункті)

Орієнтування картографічного зображення – це
розміщення на карті сторін світу відносно її рамки. Орієнтують
карту і зображену на ній територію за картографічною сіткою.
При цьому враховують, що на сучасних картах північний
напрямок пов’язаний із верхньою стороною рамки (обрізом
аркуша). Напрямок північ–південь задають меридіани, а захід–
схід – паралелі. Загальноприйнятому розташуванню сторін світу
відповідає тільки циліндрична проекція з прямолінійними
взаємно перпендикулярними паралелями та меридіанами. У
проекціях з криволінійними паралелями і меридіанами (як у
поліконічних) або з прямолінійними, але непаралельними
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меридіанами (як у конічних) орієнтування ускладнюється:
сторони світу відповідають напрямкам елементів картографічної
сітки.

Визначення, або розпізнавання, картографічних проекцій
означає встановлення їхньої назви або належності до певної
групи. Простіше розпізнаються проекції дрібномасштабних карт
із зображенням всієї планети або великих за розміром ділянок її
поверхні. На картах інших масштабів із зображенням відносно
невеликих ділянок поверхні Землі картографічні сітки
втрачають характерні ознаки, а тому нечітко відрізняються одна
від одної.

Визначення проекцій дозволяє встановити характер
величини спотворень картографічного зображення, їхній
розподіл, що слід враховувати під час роботи з картами. До
основних ознак, за якими розпізнають проекції, відносяться: вид
(або форма) меридіанів і паралелей, величина кутів, під якими
перетинаються меридіани і паралелі або під якими меридіани
розходяться з певної точки; зміна довжини відрізків паралелей
між сусідніми меридіанами; зміна довжини відрізків меридіанів
між сусідніми паралелями вздовж середнього або всіх
меридіанів сітки. В окремих випадках використовують
додаткові ознаки – форму рамки карти, положення полюсів
тощо.

1.4. Основи розроблення
 змісту карти та планів

Географічна основа є складовою змісту тематичних карт,
вона забезпечує точну локалізацію об’єктів та орієнтування. Однак
навантаження географічної основи тематичних карт порівняно із
загальногеографічними картами менше, для того щоб її елементи
не заважали сприйняттю основного змісту. Відбір тих чи інших
елементів зображення земної поверхні залежить від теми
створюваної карти і регламентується її програмою.

Початкову розробку змісту карти нерідко починають разом з
підготовкою географічної основи. У такому разі для складання
карти використовують робочі основи, якими можуть бути сині
копії з топографічних чи оглядово-топографічних карт або бланкові
загальногеографічні карти відповідного масштабу, а також копії
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карт, виготовлені вручну або із застосуванням сучасної техніки.
Проектування змісту карти полягає у визначенні об’єктів

змісту карти, показників та одиниць картографування.
Супроводжується проектування змісту розробкою легенди карти,
вибором способів картографічного зображення і зображувальних
засобів.

Тематичні карти в камеральних умовах проектують у два
етапи. На першому етапі визначають зміст географічної основи, на
другому – розробляють тематичний зміст карти.

Географічна основа – загальногеографічна частина змісту
тематичних і спеціальних карт. Загальногеографічні елементи
змісту карти відіграють роль каркасу, відносно якого здійснюють
прив’язку тематичного змісту карт, що створюються.

Вибір елементів географічної основи залежить від
тематичного змісту карти, яка складається.

Тематичний зміст розробляється з урахуванням, перш за все,
призначення карт, що дозволяє відібрати для конкретної карти саме
ті показники об’єкта, які найкраще його характеризують з того чи
іншого боку.  Адже один і той же об’єкт можна висвітлювати з
різних точок зору, обираючи відповідні показники.

Докладність подання на карті тих чи інших елементів змісту
залежить від обраних класифікацій. Так, типологічна класифікація
виділяє типи об’єктів за схожістю або відмінністю їхніх
особливостей чи ознак: для рельєфу – це форми за зовнішнім
виглядом та будовою; для ґрунтів – за гранулометричним чи
мінералогічним складом; для кліматів – за комплексом кліматичних
показників. Генетична класифікація виділяє об’єкти (їх елементи)
за походженням або умовами виникнення: рельєф – за
походженням, що обумовлено ендогенними і екзогенними
факторами; ґрунти – за розвитком і режимом; клімат – за
процесами формування, які залежать від загальної циркуляції
атмосфери тощо.

Класифікації обираються з урахуванням не тільки
призначення, а й масштабу карти.

Класифікації об’єктів можуть враховувати й додаткові їх
відмінності. Так, населені пункти можуть бути розподілені за
типом (основна класифікація) і за людністю (додаткова).
Відмінності, за якими класифікують об’єкти, можуть бути як
якісними, так і кількісними.

Розробка змісту карти супроводжується визначенням
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принципів та шляхів генералізації. Вона проявляється у відборі
об’єктів та елементів змісту і в докладності класифікацій. Саме на
етапі проектування змісту карти встановлюють цензи та норми
відбору об’єктів та їхніх показників, ступінь генералізації ліній та
обрисів тощо. Найбільш наочно проявляється ступінь генералізації
під час розробки умовних знаків, вид та форма яких, у свою чергу,
значною мірою залежить від особливостей просторового
поширення об’єктів, характеру їх локалізації.

Завдання генералізації вирішуються як під час проектування
змісту карти, так і у процесі її складання. Карта повинна мати
наочний вигляд, бути зручною для читання, вільною від
непотрібної, необов’язкової інформації.

Успішній розробці змісту карти сприяє системний підхід до
вивчення об’єкта картографування, тобто розуміння цього об’єкта
як певної геосистеми з притаманною їй структурою,
підпорядкованістю елементів, внутрішніми та зовнішніми
зв’язками між ними тощо.  А це,  у свою чергу,  дозволяє скласти
обґрунтований поелементний перелік об’єктів, які складатимуть
зміст карти.

1.5. Основи розроблення оформлення
 карт та планів

Проектування систем умовних знаків та конструювання
легенди карти є основними завданнями оформлення будь-якої
карти. Крім того, вирішується також завдання художнього
проектування карти (картографічного дизайну) для забезпечення
її естетичної виразності. Оформлення карти розробляють з
урахуванням її призначення, змісту та способу використання.

Проектування умовних знаків карти. Під час
проектування умовних знаків слід застосовувати системний
підхід до вирішення завдання. Такий підхід визначає певні
правила проектування знаків відповідно до особливостей
геосистеми, яка подаватиметься на карті.

Основні вимоги до розроблюваних умовних знаків: знаки
систем (підсистем) повинні чітко розрізнятися між собою;
знаки кожної підсистеми повинні зберігати певну схожість;
відношення між знаками повинні відображати відношення між
картографованими об’єктами. Знаки повинні легко читатися,
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розпізнаватися та запам’ятовуватися. Це забезпечується
простотою форми і структури знака, чіткою відмінністю його
елементів.

Кожний знак несе в собі певну інформацію про об’єкт.
Обсяг інформації залежить від кількості елементів знака,

якими подається певна інформація або які відрізняють його від
споріднених знаків.

Графічне представлення системи показників полегшує
процес конструювання умовних знаків із забезпеченням їхньої
внутрішньої єдності, погодженості і підпорядкованості між
ними (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Застосування системного підходу під час
конструювання умовних знаків транспорту

Під час розробки умовних знаків беруть до уваги умови
використання карти (буде вона настільною чи стінною тощо),
рівень підготовки її майбутніх користувачів (студенти, науковці,
фахівці, інші категорії), характер завдань, які вирішуватимуться
за нею (для картографічних досліджень, для демонстрації в
аудиторії тощо).

Графічний вигляд умовних знаків конкретної карти
залежить від обраного способу картографічного зображення,
прийнятих зображувальних засобів, можливостей їх
одночасного застосування. У цілому слід намагатися передати
зміст карти якомога меншою кількістю умовних знаків.

Вибір способу зображення об’єктів на карті
обумовлюється характером розповсюдження їх, призначенням
карти, масштабом, обсягом змісту, розподілом змісту карти за
значенням об’єктів, що картографуються (виділення головних
показників), поліграфічним виконанням (чорно-білий друк чи
кольоровий) тощо.
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Найбільшою мірою на вибір способу зображення впливає
характер розміщення об’єктів по території. Так, для об’єктів,
віднесених до пунктів (точок), застосовують спосіб значків.

Об’єкти лінійної протяжності відтворюють способами
лінійних знаків і знаків руху; об’єкти площинного суцільного
розповсюдження передають способами ізоліній, кількісного та
якісного фону, а об’єкти, розосереджені на площі, – способом
ареалів, точковим, картограмою і картодіаграмою. Одні із
зазначених способів зображення служать для показу якісних
особливостей об’єктів (якісний фон), інші (ізолінії, кількісний
фон та інші) відображають кількісні показники, треті (спосіб
значків,  лінійних знаків тощо)  можуть передати як якісні,  так і
кількісні відмінності зображуваних об’єктів.

На вибір способу зображення впливають і такі фактори, як
встановлені традиції, докладність вихідних джерел тощо.
Визначивши спосіб зображення, розробляють графічну форму
умовних знаків карти.

Конструювання легенди карти.
Завершується робота з проектування
розробкою легенди карти,  в якій всі
знаки і пояснення до них розміщують
у певній послідовності відповідно до
обраних класифікацій об’єктів, їхньої
підпорядкованості тощо. Для легенди
обов’язковими є: вичерпна повнота,
тобто включення всіх застосованих на
карті знаків; точна відповідність знаків
у легенді й на карті; стислість,  ясність
та однозначність пояснень до
графічних символів (рис. 1.16).

Складні за змістом і кількістю
знаків легенди конструюють у два
етапи: спочатку без урахування
відведеної (згідно з компонуванням)
площі на карті, а потім відповідно до

особливостей розміщення легенди на карті, що проектується.
Під час проектування легенди розробляють шкалу

кількісного показника (якщо розуміти шкалу як систему чисел,

Рис. 1.16. Легенда до
карти населення

регіону
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якими оцінюють той чи інший об’єкт) для багатьох способів
зображення (локалізовані значки, картодіаграма, кількісний фон,
картограма та ін.). Саме за шкалою встановлюють розмір і
масштабність (порівнянність розмірів) локалізованих значків,
діаграмних фігур тощо.  Розміри локалізованих значків і
діаграмних фігур можна розрахувати за абсолютною або
умовною, безперервною чи ступеневою шкалою. Вибір шкали
залежить від заданої точності передачі показників, особливостей
статистичного ряду, утвореного числовими значеннями,
бажаних розмірів знаків та передбачуваного розміщення їх на
карті (рівномірно по всій площі чи купками).

Абсолютна безперервна шкала забезпечує пропорційність
розмірів знаків кількісним показникам зображуваних об’єктів
(рис. 1.17, а). Попередньо вираховують основу масштабності
(тобто величину показника, яка відповідає знаку з певним
лінійним або площинним розміром) і згідно з нею
встановлюють розміри знаків для всіх об’єктів.

Рис. 1.17. Різні шкали кількісних показників
 та їх вплив на розмір локалізованих значків

Якщо обрано абсолютно безперервну шкалу масштабності
значків, то в легенді це пояснюють таким висловом: "площа
знаків пропорційна такому-то значенню показника" або
вказують, якому значенню відповідає значок з лінійним
розміром 1 мм.

Абсолютна масштабність наочна, але нею незручно
користуватися, якщо крайні величини картографованих об’єктів
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значно різняться між собою, оскільки в цьому разі доведеться
обрати для великих об’єктів надто великі знаки,  а для малих –
дуже малі,  що не бажано.  У таких випадках доцільніше
застосувати умовну (довільну) безперервну шкалу масштабності
знаків. Для її побудови визначають (з урахуванням читаності
карти) розміри знаків відповідно до найменших і найбільших
значень показника об’єкта. В інтервалах між крайніми
розмірами знаків подають решту їх (див. рис. 1.17, б).

Недолік безперервних шкал полягає в тому, що за швидкої
зміни значень картографованого показника в дійсності
(наприклад людності міст) карта швидко старіє, тим більше, що
така точність поданих відомостей не завжди потрібна.

У картографічній практиці більш розповсюджені
ступінчаті або інтервалові шкали, в яких значення показника
розбиті на інтервали (ступені).  Такі шкали можуть бути
абсолютними й умовними. Розмір знаків при застосуванні таких
шкал встановлюється за середнім у кожному інтервалі
значенням показника (див. 1.17, в, г).

Розробляючи шкалу зміни розмірів умовних знаків для
способів локалізованих значків чи картодіаграм, виходять з
положення – кількість відмінностей у розмірах знаків не
повинна перевищувати 7. Цього правила слід дотримуватися й
при визначенні кількості ступенів зміни показника
картографування картограм і кількісного фону. Повинно бути й
не більше семи відтінків одноколірної шкали для ізоліній з
пошаровим фарбуванням; багатоколірні шкали можуть мати до
20  ступенів.  Крім того,  шкала повинна відображати якісні
відмінності об’єктів (наприклад міські та сільські населені
пункти).

Легенди карт різняться за змістом, складністю, обсягом та
структурою, що обумовлено типом і видом карт.

Елементарні легенди будують для карт вузької теми з
односторонньою характеристикою окремих об’єктів природи чи
суспільства. Це – найпростіші легенди, структура яких
визначається характером показників (кількісних чи якісних) і
відповідно способами їх картографічного зображення.

Комбіновані елементарні легенди складаються з кількох
показників чи характеристик, що взаємопов’язані і передаються
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одним або різними способами зображення (тиск і вітри, норма
стоку і коефіцієнт варіації стоку тощо).

Типологічні легенди ґрунтуються на наукових
класифікаціях, від яких залежить глибина і повнота
характеристики об’єктів. Систематизуючи об’єкти, що
картографуються,  виділяють їхні класи,  типи,  види тощо.  Такі
легенди мають карти природи (геологічні, геоморфологічні,
геоботанічні) та узагальнених соціально-економічних об’єктів
(типів поселень, типів промислових пунктів, використання
земель тощо).

Комплексні легенди властиві комплексним картам з їхньою
різносторонньою характеристикою об’єктів. Так, легенда
агрокліматичної карти подає типи ґрунтів у межах районів з
різними типами клімату.

У комплексних легендах умовні знаки групуються в
послідовності, відповідно до відносного значення та
співвідношення елементів змісту. Так, у легендах
загальноекономічних карт спочатку подають позначення
об’єктів промисловості, потім – сільського господарства.

Синтетичні легенди відображають цілісну інтегральну
характеристику зображуваних об’єктів з урахуванням системи
показників. Такі легенди властиві картам фізико-географічного,
економічного, сільськогосподарського районування.

Різні за змістом і складністю легенди мають різну
графічну форму. За нею розрізняють легенди рядкові, шкальні
(шкаловидні) й табличні.

Рядкові легенди – це традиційна форма, за якою всі
картографічні знаки та пояснення до них розміщують рядками.
Якщо за змістом легенду розбивають на частини,  кожна з них
може мати назви, які подають збільшеними за розмірами
буквами. Умовні знаки в легенді розміщують з урахуванням
їхнього розміру або значення використаних показників.

Шкальні легенди містять шкалу у вигляді безперервної
смуги, поділеної на частини (ступені), межі яких служать
поділками шкали, біля яких подають послідовні числові
значення певного показника. Ступені шкали фарбують,
змінюючи від ступеня до ступеня насиченість обраного
кольорового тону. Така шкала відображає безперервну й
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послідовну зміну показника на картографованій території (рис.
1.18). Шкальні легенди мають карти, на яких застосований
спосіб ізоліній з пошаровим забарвленням.

Табличні легенди мають
форму таблиці, в якій приведені
в певну систему елементи
змісту (їхні позначення) подібні
за графами (стовпцями).

Розрізняють табличні легенди з класифікаційним
розграфленням і легенди-графіки.

Різні форми побудови можуть використовуватись в
легенді однієї карти,  складної за змістом і з різними за
характером показниками, що притаманне комплексним картам.

Пояснення до умовних позначень повинні бути повними,
виразними і стислими. Певне змістове значення має порядок
слів у поясненнях, яким можна передати важливість об’єктів.
Так, якщо сільське господарство певної території
характеризується в легенді висловом "Зернові культури,
технічні культури, тваринництво", то це означає, що зернові
культури займають перше місце (за займаною площею,
продукцією), технічні культури – друге, а тваринництво – третє.
Пояснення в легенді формулюють з урахуванням термінів,
властивих тій чи іншій науковій класифікації.

Розробка компонування карти. Проведені роботи з
проектування тематичної карти завершуються розробкою
компонування її складових частин. При цьому враховують
конфігурацію та розміри території, яка картографуватиметься,
необхідність подання суміжних територій, особливості
математичної основи, кількість і розміри додаткових карт та
відомостей, обсяг легенди, зарамкового оформлення, стандартні
розміри картографічного паперу тощо. У разі необхідності
обчислюють координати розрідженої картографічної сітки і
крайніх точок основної карти, обирають середній меридіан.

Основні правила компонування одноаркушевих карт:
- макет компонування будують у заданих масштабі та

проекції на аркуші паперу (можна використати масштабно-
координатний папір), домагаючись компактного розміщення
складових карти, з тим щоб забезпечити мінімально можливий

Р и с .  1 .1 8 . Ш к а л ь н а
л ег е н д а



29

за розміром її формат;
- центральну частину паперу відводять основній карті, на

якій будують розріджену картографічну сітку таким чином, щоб
середній меридіан був перпендикулярним до південного боку
рамки та симетричним щодо східного і західного, а потім
наносять межі території, яка картографуватиметься, основні
елементи географічної основи (в разі використання вже
розробленої математичної основи для відтворення тематичного
змісту на загальногеографічній або бланковій карті достатньо
скопіювати з них потрібні елементи);

- легенду, додаткові карти, таблиці, діаграми, графіки
розміщують на незайнятих основним картографічним
зображенням місцях таким чином, щоб вони примикали до
рамки карти;

-  бажано розмістити легенду "ближче до користувача":  в
нижній частині карти, якщо вона проектується як настільна, або
на рівні очей, якщо вона буде настінною;

-  в окремих випадках легенда може бути розміщена по
частинах у різних місцях карти, що потребує розчленування
легенди таким чином, щоб зберігалася логічна обумовленість
окремих частин (за тематичними ознаками);

-  не слід розміщувати додаткові карти та інші дані так,
щоб вони створювали безперервну смугу між основною картою
та її назвою;

- допускається в окремих випадках для більш
раціонального використання площі паперу подавати територію
картографування так,  щоб окремі її частини,  які різко
виступають, розміщувалися в розривах рамки;

- розміщувати легенду, додаткові карти, графіки тощо так,
щоб вони примикали до зовнішньої рамки;

- розміщувати назву карти частково на площі рамки тощо;
- площу, суміжну з основною територією

картографування, заповнюють здебільшого елементами
географічної основи (часто дуже зрідженої), що розкриває
певною мірою географічні зв’язки основної території.

Розробка найдоцільнішого варіанта компонування
потребує складання кількох попередніх варіантів,  з яких
обирають оптимальний (див. рис. 1.19).
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Рис. 1.19. Компонування карти
агропромислового комплексу області

Картографічна генералізація під час складання карт. У
процесі складання карти проводять генералізацію її змісту
згідно з розробленою програмою та легендою карти. Для кожної
конкретної карти процес генералізації має свою специфіку, але
існують й загальні напрямки відбору та узагальнення змісту.

Застосування тих чи інших прийомів генералізації на
картах різного змісту визначається характером розповсюдження
зображуваних об’єктів – у пунктах, на лініях чи площах
(суцільним безперервним, суцільним у межах ареалу та
розсіяним).

Генералізація об’єктів, локалізованих у точках,
проявляється в узагальненні кількісних та якісних показників, у
відборі й заміні індивідуальних об’єктів збірними позначеннями
їх.

Для узагальнення якісних характеристик точкових
об’єктів застосовують такі прийоми: заміна видових понять
родовими (наприклад, об’єднання знаків підприємств цукрової,
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спиртової, м’ясної та інших галузей промисловості одним
знаком харчової промисловості); зміна одиниць
картографування (наприклад, перехід від зображення окремих
промислових підприємств до зображення промислових пунктів,
від них – до промислових районів тощо).

Генералізація об’єктів, локалізованих на лініях,
здійснюється з метою збереження характерних обрисів об’єктів
(наприклад типів узбережжя), що досягається узагальненням
обрисів, вилученням другорядних або малих за розміром
деталей тощо.

Узагальнення якісних характеристик лінійних об’єктів
проводять шляхом спрощення класифікації (наприклад, від
докладного показу залізниць на топографічних картах – за
числом та шириною колій,  видом тяги тощо – до узагальненого
знака магістральних колій на дрібномасштабних картах); заміни
детальної видової характеристики об’єктів знаком
переважаючого його виду (наприклад, основного типу берега).

Генералізація об’єктів суцільного розповсюдження і
локалізованих на площі (наприклад, рельєф земної поверхні,
температура повітря, ґрунти тощо) здійснюється із
застосуванням прийомів, властивих відповідним способам
картографічного зображення.

Узагальнення об’єктів, поданих ізолініями, полягає у
збільшенні інтервалів між ізолініями та спрощенні їхніх обрисів.
При цьому важливо зберегти кількісні ступені, пов’язані з
якісними особливостями об’єктів (наприклад, ізобата
завглибшки 200 м показує межу материкової обмілини при
зображенні рельєфу морського дна).

Генералізація об’єктів, які відображаються способом
якісного фону, проявляється у об’єднанні нижчих
класифікаційних одиниць у групи вищого рангу.

Відбір величини об’єкта залежить також від можливостей
графічної передачі на карті найменших за площею ділянок
(наприклад, на докладних багатоколірних геологічних картах
найменші контури можуть бути площею до 1 мм2).

Крім того, під час узагальнення об’єктів, які зображаються
способом якісного фону, дозволяється: в місцях скупчення
малих ділянок переходити до узагальнювального позначення
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наступного (вищого) ступеня класифікації (наприклад,
об’єднувати підтипи ґрунтів в їхні типи); перебільшувати окремі
дрібні, але важливі контури до можливих розмірів збереження їх
на карті (наприклад, показ виходів на поверхню ділянок
кристалічного щита на геологічній карті України); об’єднувати
малі, одноякісні ділянки в більші, зберігаючи при цьому
співвідношення площ і відносну дрібність контурів.

Генералізація об’єктів розсіяного розповсюдження, що
відображаються способом ареалів, полягає у відборі об’єктів та
узагальненні їхніх контурів. Основний прийом відбору –
вилучення невеликих за площею ареалів згідно із встановленим
цензом. Однак при цьому враховують і якісні особливості
об’єктів: їхнє значення, типовість, характер поширення тощо.
Під час узагальнення ареалів важливо зберегти співвідношення
площ тих контурів, які вилучаються, і тих, які залишаються.

Графічну побудову узагальненого зображення не можна
зводити до випрямлення ліній на місці вилучених деталей, що
призвело б до спотворення характеру рисунка. Суть
узагальнення полягає в побудові спрощеного за формою
зображення, але такого, що відтворює типові риси і загальну
схожість з рисунком картографічного джерела. Найважливіше
зберегти характер кривизни ліній (границь), типовості кутів
(гострих, тупих, заокруглених тощо). Узагальнення лінійних
об’єктів подають шляхом скорочення кількості деталей,  які
повторюються на зображуваному відрізку (тобто шляхом
випрямлення звивин на місці вилучення деталей), та
перебільшення залишених деталей. Для того, щоб під час
зміщення лінії не зменшилась точність зображення, перед
складанням бажано виділити на ній точки й відрізки ліній,
планове положення яких треба залишити незмінним, а потім
зміщувати інші елементи рисунка.

Послідовність складання окремих елементів змісту
залежить від їхнього значення, підпорядкованості та
визначеності просторової локалізації. Як правило, насамперед
відтворюють ті елементи змісту, які повинні бути нанесені на
карту з найбільшою точністю, і не допускають зміщення їхнього
дійсного місцеположення. Це такі об’єкти, як опорні пункти,
орієнтири і гідрографія.  Потім викреслюють ті елементи,  які
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можуть бути дещо зсунуті з їхнього фактичного місця
розташування для збереження правильного співвідношення з
раніше нанесеними об’єктами. Тому для загальногеографічних
карт прийнятий такий порядок складання окремих елементів
змісту: елементи математичної основи, гідрографія та
гідротехнічні споруди, населені пункти, промислові й соціально-
культурні об’єкти, мережа доріг і дорожні споруди, рельєф,
політико-адміністративні границі, рослинний покрив і фауна
тощо.

Постійної уваги під час складання потребують написи
географічних назв та пояснень. Вони виконуються
картографічними шрифтами зі збереженням висоти букв, виду
шрифту і правильного розташування.

Назви об’єктів розміщують, по можливості, на вільних
місцях карти таким чином аби не виникало сумніву щодо
належності їх до того чи іншого об’єкта. Особливості подання
написів обумовлені характером локалізації об’єктів на карті.
Назви об’єктів точкової локалізації (населених пунктів, вершин
гір, а також невеликих островів, півостровів, мисів тощо)
розташовують справа від об’єкта і вздовж паралелей за
наявності географічної сітки, а в разі її відсутності –
горизонтально, паралельно північному чи південному боку
рамки аркуша карти. В окремих випадках, щоб не закривати
зображення інших елементів, дозволяється розміщувати такі
підписи зліва, зверху, знизу від знака об’єкта, а інколи навіть
вигинати їх.

Назви об’єктів лінійної протяжності розташовують
паралельно рисунку об’єкта або вздовж його осі. Деякі
особливості мають написи річкової мережі: їх роблять по
плавній кривій, що підкреслює лише основні вигини русла
річки. Назви річок можна розміщувати з будь-якого боку
об’єкта без урахування напрямку течії. Назви великих річок
підписують у кількох місцях (поблизу витоку, в середній течії та
біля гирла річки), змінюючи при цьому розмір літер.

При розміщенні назв об’єктів, локалізованих на площі,
використовують різні прийоми, обумовлені розміром, формою
та характером протяжності об’єкта: розміщення всередині
контуру об’єкта вздовж його найбільшої протяжності (озера,
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моря) або поблизу контуру об’єкта, якщо напис не можна
розмістити всередині його (невеликого озера чи водосховища),
за правилами подання назв точкових об’єктів.

Назви об’єктів,  що займають на карті великі площі,  або
об’єктів значної протяжності (низовини, болота, моря, гірські
хребти тощо) підписують уздовж їх з міжлітерним інтервалом,
підкреслюючи тим самим і основний напрямок і протяжність
об’єкта. Написи здебільшого подають після нанесення кожного
елемента, інколи – перед зображенням площинних знаків.

Оформлення тематичних карт має свої особливості,
пов’язані з тим, що загальногеографічні елементи в основному
відіграють допоміжну роль у змісті карт. Тому об’єкти
гідрографії, населених пунктів, мережі доріг тощо накреслюють
одним кольором, ненасиченим за тоном (наприклад, сірим,
оливковим, синім), завдяки чому вони не заважають сприйняттю
основного змісту карти.

Завершується складання карти оформленням сигнального
оригіналу. Якщо карта виготовляється в одному екземплярі,
оригінал оформлюють у закінченому вигляді обраними
зображувальними засобами. У разі, коли передбачається
тиражування карти, її оформляють відповідно до вимог обраної
технології видання.

Оновлення карт (плану). Зміст виданих карт (планів) за
певний час перестає відповідати реальній дійсності, тобто карта
(план) "старіє". Основна причина старіння топографічних карт
(планів) – інтенсивне освоєння та економічний розвиток
території, внаслідок чого з’являються нові населені пункти,
будуються нові промислові об’єкти, дороги, лінії комунікації,
освоюються нові площі сільськогосподарського виробництва
тощо. При цьому людина прямо чи опосередковано впливає й на
природу, що спричиняє зміну контурів природної рослинності,
появу своєрідного рисунка річок із зарегульованим стоком
тощо. Перебіг природних процесів може бути повільним або
швидким, катастрофічним. Інколи карти старіють внаслідок
введення нових нормативних документів (інструкцій, таблиць
умовних знаків тощо) або нової системи координат чи проекції
(так, з 1985 р. карта масштабу 1:1 000 000 видається в проекції
Гаусса, як і решта топографічних карт усього масштабного
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ряду). Тому виникає необхідність оновлення інформації на даній
карті.

Оновлення карти (плану) – це приведення змісту карти
(плану) у відповідність із сучасним станом картографованого
об’єкта, шляхом перескладання і видання нової карти (плану).

Оновленню підлягають як загально-географічні (в тому
числі топографічні), так і тематичні карти.

Рішення про оновлення аркуша карти приймають після
вивчення змін, які відбулися на місцевості. Оновлення може
бути періодичним або безперервним.

Періодичне оновлення – це оновлення через певний
проміжок часу: 6–8 років для карт найважливіших освоєних
районів, 10–15 років для решти карт.

Безперервне оновлення передбачає постійне доповнення
карт змінами, які сталися на місцевості. Таке оновлення
прийняте для морських навігаційних карт.

Крім того, оновлення може бути суцільним або частковим
залежно від характеру змін об’єкта картографування.

Нові можливості оновлення карт з’явились з появою
космічних зйомок. Тому сучасне оновлення топографічних карт,
як правило, здійснювали за матеріалами аерофотозйомок.
Космічна інформація дозволяє оперативно визначати території,
де відбулися істотні зміни в топографії місцевості, і приймати
рішення про оновлення карт та його обсяг. Використання
космічних знімків дозволило змінити технологію процесу.
Традиційним було оновлення карт спочатку великого масштабу,
а потім послідовно всіх інших масштабів (за масштабом 1:10
000 йде масштаб 1:25 000, потім 1:50 000 і т.д.). За новою
схемою оновлення карт усього масштабного ряду може
здійснюватись одночасно або в тій послідовності, яка потрібна
для вирішення конкретних завдань.

За космічними знімками уточнюють на
загальногеографічних картах зображення гідрографічної сітки,
форм річкових систем, характерних особливостей долин
великих річок, дельт тощо, орографічних елементів рельєфу й
окремих його форм, контурів боліт, солончаків, лісів, берегової
лінії морів,  озер та водосховищ,  шляхів сполучення і населених
пунктів.
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Космічні знімки використовуються для оновлення й
тематичних карт. Такі знімки дозволяють більш обґрунтовано
відобразити взаємозв’язки окремих компонентів ландшафту та
його структуру, динаміку й ритміку природних явищ, зміни
природи під впливом людини тощо.

Контрольні запитання

1. Що таке картографічний твір?
2. Сутність методів створення карт.
3. Що є елементами карти? Назвіть їх.
4. Що є математичною основою карти, які властивості картографічного

зображення вона забезпечує?
5. Охарактеризуйте спотворення в картографічних проекціях.
6. Охарактеризуйте основні топографічні проекції.
7. Перерахуйте масштабний ряд топографічних карт.
8. Як класифікують карти за розміром поданої на них території?
9. Призначення координатної сітки та рамки карти.
10. Основні положення розробки змісту карти.
11. Порядок конструювання легенди карти.
12. Картографічна генералізація та її сутність.
13. Основні умови оновлення карт.
14. Які функції притаманні картам?
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Розділ 2. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО
КАРТОГРАФУВАННЯ

2.1. Теоретичні основи екологічного картографування

2.1.1. Предмет і задачі екологічного картографування
Екологічне картографування – наука про способи збору,

аналізу й картографічного подання інформації про стан
навколишнього природного середовища, яке включає живі
організми і людину.

Екологічна інформація вкрай різноманітна як за
походженням, так і за змістом. Вона надходить із офіційних і
неофіційних джерел, здобувається в результаті досліджень із
використанням різних методів. До неї відносяться матеріали
дистанційного зондування, якісні й кількісні характеристики
забруднюючих речовин і статистичні дані про обсяги й умови
їхнього надходження в навколишнє середовище, просторова й
тимчасова динаміка рівнів і складу забруднення, дані про стан
здоров’я населення, рослинний покрив і тваринний світ. Часто їх
об’єднує лише певна територія. В межах природоохоронної
діяльності виділяються такі складові, що вимагають
картографічного забезпечення:

- науково-дослідна робота (з підрозділами за компонентами
природного середовища, методами дослідження, територіальними
одиницями різного ієрархічного рівня або у глобальному
масштабі);

- практична діяльність щодо охорони атмосферного повітря,
поверхневих і підземних вод, ґрунтів і надр, рослинності й
тваринного світу, ландшафтів;

- екологічне виховання, включаючи викладання, пропаганду
екологічних знань і дотримання прав особистості й суспільства на
інформацію.

Картографічне забезпечення науково-дослідних робіт
природоохоронної спрямованості принципово не відрізняється від
аналогічного завдання інших наук про Землю і є одним із проявів
пізнавальної функції карт. У ході науково-дослідних робіт карти
виконують такі функції:

- засіб дослідження (у цій якості виступає топографічна
основа), особливо під час організації робіт і територіальної
прив’язки результатів;
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- предмет дослідження – можуть використовуватися як
топографічні, так і тематичні карти, які за своїм змістом і точністю
придатні для вирішення наукових і прикладних завдань.

Ці обидва варіанти використання карт забезпечують
максимальні  вимоги до геометричної точності й повноти
інформації. Необхідність повноти змушує проводити створення
екологічних карт на основі інтерпретації та інтеграції тематичних
карт. Складання нових карт на старішій основі обумовлюється
дотриманням всієї необхідної інформації, тому  її потрібно лише
скомпонувати. Крім того, необхідно враховувати природне
старіння карт.

Картографічне забезпечення практичної природо-охоронної
діяльності в найбільш повному обсязі реалізується при розробці й
виконанні цільових програм певної території та спрямованості.
Екологічні карти, призначені для практичної діяльності, за
спрямованістю поділяють на:

-  інвентаризаційно-оціночні (містять показники й оцінки
стану окремих компонентів і ландшафтів у цілому, характеристики
територіального розподілу факторів, що впливають);

- прогнозні (представляють гіпотетичні результати розвитку
до певних дат у майбутньому при збереженні діючих тенденцій або
в рамках певних сценаріїв);

- рекомендаційні (показують територіальне розміщення
запропонованих заходів з метою оптимізації екологічних ситуацій);

- контрольні, або карти моніторингу (призначаються для
відстеження ситуацій відповідно до реалізації рекомендованих
заходів).

Такий розподіл не є специфічною властивістю екологічних
карт, оскільки може бути застосований майже до всіх карт, які
вирішують практичні завдання.

2.1.2. Природоохоронні програми різних
рівнів природокористування

Найпоширенішими регіональними програмами є:
- цільові комплексні програми регіонального або

муніципального рівня;
- природоохоронні розділи схем районного планування й

генеральних планів міст.
До найпоширеніших природоохоронних програм локального

рівня природокористування відносяться комплекси природо-
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охоронних заходів щодо окремих об’єктів господарювання:
1) у рамках оцінки впливу на навколишнє середовище

(OBНC) для об’єктів, що проектуються;
2) плани заходів щодо охорони навколишнього середовища

на діючих підприємствах.
У більшості випадків карти й плани є основною частиною

матеріалів. При цьому від регіональних програм до локальних
масштаби картографічних додатків закономірно збільшуються, тоді
як розмаїтість їхньої тематики скорочується. На рівні підприємств
роль картографічних матеріалів виконують плани розміщення й
креслення природоохоронних об’єктів. Якість виконання
картографічних матеріалів природоохоронних програм (як і
програм у цілому) залежить від того, чи спирається
інвентаризаційно-оціночний блок інформації на результати
спеціально проведених досліджень (інженерно-екологічних
вишукувань) або на фондові й статистичні матеріали. В останньому
випадку стає неминучим використання таких показників, як середні
по адміністративно-територіальних одиницях, з відповідним
зниженням детальності й обґрунтованості висновків і рекомендацій
гігієнічного, економічного, юридичного й технологічного
характеру.

Обґрунтованість й ефективність реалізації рекомендаційних
блоків комплексних схем істотно підвищуються тоді, коли
інвентаризаційно-оціночний і прогнозний блоки завершуються
гігієнічними й економічними оцінками наслідків антропогенних
впливів. Гігієнічні оцінки полягають у розрахунках ризику
виникнення захворювань за окремими хворобами та їхніми
групами при існуючих і прогнозованих рівнях антропогенного
впливу територіальних одиниць й окремих точок. Економічні
оцінки – це переведення характеристик забруднення й інших видів
антропогенних впливів у вартісні показники.

Вимоги до картографічного забезпечення природоохоронної
практики істотно розрізняються залежно від конкретного
призначення карт. Зміст і оформлення рекомендаційних карт
природоохоронних об’єктів, що проектуються (як і оформлення
відповідних базових інвентаризаційно-оціночних і прогнозних
карт), регламентуються загальними вимогами до проектної
документації. Створення (як правило, у перспективі) контрольних
карт не жорстко регламентовано. У процесі моніторингу
найбільшого значення набуває оперативність, тому дана складова
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частина екологічного картографування інтенсивно комп’юте-
ризується.

Скорочений варіант картографічного забезпечення
застосовується в заповідній справі, де, як правило, обмежуються
дослідницькою роботою й моніторингом. На картах територій, що
охороняються, зазвичай показують ландшафтну характеристику (у
тому числі динамічну), а також розміщення місцезростань рідких
видів, науково-дослідних і господарських об’єктів.

2.1.3. Картографічне забезпечення
екологічної освіти і виховання

Картографічне забезпечення екологічної освіти і
виховання полягає у створенні картографічних матеріалів,
погоджених з навчальними програмами курсів екології й
охорони природи, а також відповідними розділами географії та
геоекології. Навчальні екологічні карти служать ілюстративним
матеріалом, що виконує комунікативну функцію, і за
особливостями оформлення принципово не відрізняються від
інших навчальних карт. Загальним для навчальних карт будь-
якого змісту є пріоритет наочності перед точністю й повнотою,
використання контрастних кольорів, великих позначень і
написів, як це практикується на настінних й включених в атласи
навчальних картах охорони природи. Недоліком таких карт є
відсутність важливої для навчально-виховної мети інформації
про стійкість і порушеність ландшафтів. Це пояснюється
невисоким рівнем вивченості цих питань.

Новим елементом екологічної освіти є видання
відповідних спеціальних карт й атласів, орієнтованих на широкі
верстви громадськості. Традиції такого роду видань нові; іде
пошук характеристик, показників і сюжетів, які викликали б
інтерес і впливали б на суспільну думку через адекватне
розуміння екологічної ситуації. Для широких верств
громадськості найбільший інтерес представляє порівняльна
характеристика територіальних одиниць за комфортністю
проживання, по можливості, з гігієнічними й економічними
оцінками. Із рівнем розвитку ринку нерухомості оцінка
екологічного стану є все більш впливовим чинником, що
визначає вартість житла й земельних ділянок.  Це обумовлює як
попит на таку інформацію, так і відповідальність укладачів і
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видавців карт за її вірність.
Відповідно до традиційного погляду на класифікацію карт

за тематикою, основними підрозділами є карти природних явищ
(фізико-географічні) і карти суспільних явищ (соціально-
економічні). Але така класифікація є дещо штучною, оскільки
відокремити в екологічному картографуванні власне природні
явища від антропогенних неможливо. Склалися два основні
підходи до змісту поняття екологічних карт:

- у широкому значенні – майже всі види географічних
карт;

- у вузькому – обмеження використання того чи іншого
типу карт (зі значними розбіжностями), з наданням переваги
якомусь з типів.

Екологічне картографування відрізняється від ряду інших
галузей тематичного (геологічного, геоморфологічного,
ґрунтового) картографування складністю визначення його
предметної області. Основним об’єктом екологічного (еколого-
географічного) картографування є екосистеми різного рангу,
масштаби антропогенного тиску на середовище, біота,
природоохоронні заходи, взаємовідносини організмів і
середовища, екологічні ситуації.

Завдання екологічного картографування вирішуються як у
рамках традиційних, сформованих тематичних галузей з
відповідною адаптацією змісту,  так і шляхом створення карт із
повністю оригінальним спеціальним змістом. Тому доцільно
розрізняти еколого-географічне й власне екологічне
картографування.

Еколого-географічне картографування містить у собі
створення нових різновидів карт у рамках існуючих областей
тематичного картографування (екологізація тематичного
картографування). Змістом еколого-географічних карт є показ
ландшафтів у їх сучасному (з урахуванням антропогенного
впливу) вигляді, а також діяльності людини з урахуванням умов,
у яких вона протікає, і наслідків, до яких призводить.

Власне екологічне картографування присвячене
просторовій характеристиці процесів взаємодії діяльності
людини з навколишнім середовищем.
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2.1.4. Концепції екологічного картографування
Терміни "екологічна карта", "екологічне картографування"

були вперше введені французькими геоботаніками в 70-х роках XX
сторіччя в карти стану рослинності та антропогенного впливу на
неї. Близькі за змістом картографічні роботи приблизно в той же
час почали проводитися і в колишньому Радянському Союзі.

Картографування стану рослинності та умов для неї
сформувало біоцентричний напрямок в екологічному
картографуванні. Біоцентричний підхід базується на класичному
розумінні предмета екології та направлений на картографічне
дослідження взаємозв’язків між біологічними видами й
середовищем їхнього існування. У рамках біоцентричного підходу
отримав розвиток процес створення фіто- і зооекологічних карт, що
характеризують умови життя організмів.

Реалізація біоцентричного напрямку стримується також у
зв’язку з відсутністю чітких екологічних критеріїв для порівняння
реально існуючого із припустимим і бажаним. Якщо для людини
такі критерії існують (ГДК, ГДВ), то для окремих біологічних
видів,  особливо для екосистем,  відсутні.  Більше того,  для
екосистем подібні показники в принципі не можуть мати
універсального характеру. Роль більш-менш універсального
критерію може виконувати природний фон (при максимально
широкому трактуванні цього поняття). До нього, відповідно до
закону екологічної кореляції, пристосовані всі компоненти
екосистем. Зрозуміло, що припустима величина відхилення від
природного фону має міжвидові й внутрішньовидові розходження.
Це також припускає множинність оцінок наслідків тих самих
відхилень і робить проблематичним вироблення універсальних
критеріїв.

Антропоцентричний підхід став основною частиною
екологічного картографування прикладних робіт з обліку
природних ресурсів, при оцінці екологічного стану та розробці
шляхів його оптимізації. Зазвичай такі роботи реалізовуються в
регіональних цільових програмах природоохоронної спрямованості
(територіальні комплексні схеми охорони природи, що
відповідають розділам схем районних планувань і генеральних
планів). Ці роботи відрізняються від біоцентричних тим, що оцінки
стану середовища виконуються з погляду впливу факторів
навколишнього середовища на здоров’я людини й можливості
господарського використання природних ресурсів.
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Антропоцентричний підхід за своїм змістом ближчий до
традиційного географічного, при якому біота розглядається як один
з рівноправних компонентів ландшафту. На картах даного
напрямку відсутні відомості про ландшафти територій, особливо
територій, що охороняються, та об’єкти, джерела і наслідки
антропогенного впливу на середовище (обсяги й склад викидів і
скидів забруднюючих речовин, рівні й ареали забруднення).

Адекватне картографічне відображення інформації, що
відноситься до певної області знань, допускає облік діючих у цій
області специфічних законів і закономірностей. У географічних
науках як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин не склалися
теоретичні основи у вигляді логічно стрункої, загальновизнаної
системи аксіом і законів. У географії складних, комплексних
законів природи (тобто необхідних, істотних, стійких,
повторюваних відносин між явищами) немає, а є лише
закономірності, загальне число яких не піддається навіть
приблизним оцінкам. Інша ситуація (принаймні із зовнішньої,
формальної сторони) має місце в екології та природокористуванні.
Незважаючи на те, що рівень складності об’єктів вивчення
географічних і біологічних наук істотно не розрізняється, склалася
традиція зведення емпіричних закономірностей і навіть одиничних,
але достатньо важливих фактів (таких як обмеженість природних
ресурсів, рівнозначність всіх умов життя) у ранг екологічних
законів, принципів тощо.

Найважливішою властивістю екологічних узагальнень, що
визначають можливість їхнього застосування при вирішенні
завдань екологічного картографування, є їх територіальність або
навіть нетериторіальність. Переважна частина екологічних законів і
закономірностей відноситься до нетериторіальних, тобто таких, які
діють однаково, і не залежать від особливостей територій.

Безпосереднє визначення параметрів навколишнього
середовища як кількісних, так і якісних становить зміст методів
фізико-географічних (у максимально широкому трактуванні цього
поняття) досліджень. Облік соціально-економічних характеристик
вимагає залучення методів демографії й соціології. Забезпечення
коректності й порівняльності результатів становить предмет
метрології. Використання кваліметричних методів необхідне на
стадії переходу від поінградієнтних і покомпонентних
характеристик до інтегральних.

Ключ до комплексної оцінки стану середовища – у



44

визначенні відносної значимості її окремих компонентів для
здоров’я людини (при антропоцентричному підході) або стійкості
окремих видів та екосистем в цілому (при біоцентричному підході).

З погляду законів екології цілком очевидно, що кожний з
компонентів середовища є життєво важливим. Але розмаїтість
інтервалів толерантності для різних факторів обумовлює
розходження в їхній значимості.

У кваліметрії відомі такі основні методи визначення
вагомості окремих властивостей якості: вартісний, експертний,
імовірнісний і змішаний (комбінація трьох попередніх).

Вартісний метод припускає коректну оцінку якості у
грошовому вираженні. Такий підхід навряд чи прийнятний для
екологічного картографування, принаймні як основний, у силу
вторинності економічних оцінок у природокористуванні
стосовно екологічних і гігієнічних.

Експертний метод включає участь групи з 10–12
експертів, що відповідають на поставлене питання. Відповіді
мають носити кількісний характер, надаватися в декілька турів
із взаємним ознайомленням з результатами, обміном думками з
метою вироблення усередненого колективного рішення. При
сучасному рівні розвитку геоекологічних досліджень даний
метод є найпоширенішим.

Імовірнісний метод. У рамках антропоцентричного
підходу предметом імовірнісної оцінки виявляється ризик
виникнення захворювань залежно від стану навколишнього
середовища і його компонентів. Такий підхід застосовується в
рамках методики оцінки ризику й у цілому може вважатися
найбільш перспективним. Його поширення стримує
необхідність нагромадження й обробки значних обсягів медико-
географічної інформації стосовно конкретних соціально-
економічних умов. Для математичної обробки створює
труднощі й неоднозначність зв’язків "доза – ефект", зокрема
наявність стрибків на певних рівнях, а також можливий вплив
на сприйнятливість етносоціальних, вікових й індивідуальних
особливостей організму. Практично імовірнісний метод
реалізується на основі використання статистичних залежностей
між характеристиками стану компонентів середовища й
показниками здоров’я людини або станом популяцій окремих
видів.
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2.2. Екологічні карти

2.2.1. Екологізація тематичної картографії
Загальний зміст екологізації картографії полягає в переході

від традиційних спроб показу реконструйованого стану природного
середовища до цілеспрямованого відображення змісту та наслідків
впливу людини. Екологізація, що є загальною тенденцією розвитку
сучасної науки, проявилася в багатьох галузях тематичної
картографії.

Геологічне картографування зазнало значних змін у царині
завдань і методів знімальних досліджень. Були розроблені нові
методичні вказівки, що змінили загальну спрямованість
геологічних досліджень: із направленості на виявлення корисних
копалин – на вивчення сучасного стану геологічного середовища й
тенденцій його зміни. При цьому в число об’єктів вивчення, згідно
з новими методичними вказівками, увійшли навіть характеристики
забруднення атмосферного повітря й поверхневих вод. У рамках
екологізації геологічного картографування велика увага
приділяється показу на загальних і спеціальних картах техногенно-
утворених, техногенно-переутворених і техногенно-змінених порід,
а також сутності фізичних і хімічних змін у них.

Геоморфологічне картографування за останні роки також
орієнтується на вивчення й вирішення екологічних проблем.
Літогенна основа ландшафту (геологічна будова й рельєф) у
значній мірі визначає просторовий розподіл ґрунтових різновидів і
біотопів, їхні зовнішні межі. Тому межі територій з різними
екологічними ситуаціями в багатьох випадках доцільно
погоджувати з геоморфологічними межами. Практична реалізація
цієї ідеї полягає в розробці геотопологічної основи для інтерполяції
та екстраполяції фактичних даних про забруднення навколишнього
середовища й трансформації екосистем, тобто у створенні
детальних карт елементарних ребер і граней рельєфу та оцінки
їхнього положення щодо джерел техногенних впливів. Рельєф
безпосередньо впливає на процеси геодинаміки, що є факторами
екологічного ризику (обвали, зсуви, лавини, селі, повені). Тому
геоморфологічні карти, у тому числі з адаптованим змістом, стали
застосовуватися при оцінці ризику небезпечних явищ,
контрольованих рельєфом і поверхневими відкладами.

Кліматичне картографування еволюціонує в напрямку
відображення метеорологічних факторів екологічного стану. При
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цьому слід зазначити, що традиційне для вивчення атмосферних
процесів створення дрібномасштабних карт на основі рідкої мережі
постів, що добре зарекомендувало себе при аналізі й прогнозі
глобальних і регіональних ситуацій, виявилося недостатнім в
умовах складної, мозаїчної картини забруднення урбанізованих
територій. У зв’язку з цим отримало широке поширення створення
комп’ютерних, у тому числі оперативних, карт на основі
математичного моделювання циркуляційних процесів в умовах
міста.

Гідрологічне картографування також націлене на
відображення стану водних ресурсів, у тому числі в аспектах
ризику високих паводків, виснаження, забруднення.

Ґрунтове картографування традиційно орієнтоване на
відображення не тільки типів, підтипів і різновидів ґрунтів, але
також їхнього стану й тенденцій змін (виділення змитих і намитих
ґрунтів). У рамках екологізації ґрунтове картографування
трансформується в моніторинг земельних ресурсів, у завдання
якого входить відстеження змін: еродованості ґрунтів, вмісту
гумусу та мікроелементів, кислотності, залишкових концентрацій
пестицидів, забруднення важкими металами й нафтопродуктами.
Об’єктом ґрунтового картографування стають техногенні й
антропогенно-перетворені ґрунти. Властивості ґрунтів
безпосередньо впливають на інтенсивність процесів міграції
забруднюючих речовин і самоочищення, корозійну активність.
Тому отримало поширення створення спеціальних ґрунтових карт,
на яких дається інтерпретація типів і різновидів ґрунтів з погляду
їхнього впливу на міграцію полютантів. Таким чином, ґрунтове
картографування змикається з екологогеохімічним.

Геоботанічне картографування (включаючи лісове)  є
джерелом сучасного екологічного картографування. Сучасною
тенденцією в геоботанічному картографуванні став показ динаміки
рослинності, включаючи прогноз її стану із врахуванням
сукцесійної зміни угрупувань. Стан рослинного покриву є одним з
показників екологічного стану в цілому, у зв’язку з чим отримало
розвиток біоіндикаційне картографування.

Соціально-економічне картографування. Екологізація
проявляється у створенні спеціалізованих карт для показу наслідків
господарської діяльності: обсягів і структури викидів та скидів
забруднень, у тому числі з підрозділом по галузях економіки,
масштабів застосування добрив і пестицидів тощо. Поряд з
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абсолютними характеристиками надходження забруднюючих
речовин, об’єктами картографування можуть бути численні
відносні показники: величини викидів і скидів, що припадають на
одного жителя, на одиницю площі, на обсяг випуску продукції у
натуральному або грошовому вираженні. Величини платежів за
забруднення (екологічного податку) і надходжень у територіальні
екологічні фонди також можуть бути об’єктом картографування.
Стан середовища став одним із важливих факторів кадастрової
оцінки земель та вартісної оцінки нерухомості. Це дозволяє
складати спеціальні карти економічної оцінки екологічного стану,
карти величин відхилень вартості нерухомості під впливом
екологічних факторів і, відповідно, втрат або прибутків власників.

2.2.2. Класифікація екологічних карт
Питання класифікації екологічних карт вирішуються по-

різному, залежно від того, що покладено в основу класифікації:
аналіз й узагальнення фактично існуючих картографічних
матеріалів або теоретичні передумови. Класифікаційні ознаки є
численними, як і екологічні проблеми і підходи до їхнього
вивчення. Існує класифікація екологічних карт за прикладною
науковою спрямованістю, у рамках якої виділяються карти:

- інвентаризаційні, тобто націлені на облік та опис
характеристик природних об’єктів;

- оціночні, які характеризують відповідність станів і умов
природного середовища певним критеріям і (або) нормативам;

- прогнозні, які відображають передбачувані і (або)
недоступні для безпосереднього вивчення природні об’єкти та їхні
властивості;

- рекомендаційні, які спрямовані на оптимізацію та
гармонізацію відносин у природному середовищі, запобігання або
пом’якшення несприятливих явищ та їх наслідків.

Існує друга класифікація екологічних карт:
- карти оцінки природних умов і ресурсів для життя й

діяльності людини;
- карти несприятливих і небезпечних природних умов і

процесів;
- карти антропогенних впливів і змін природного

середовища;
- карти стійкості природного середовища до антропогенних

впливів;
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- карти охорони природи й природоохоронних заходів;
- географічні, медико-географічні карти;
- карти рекреації;
- комплексні екологічні (географічні, геоекологічні карти).
Існує третя класифікація екологічних карт:
- карти впливів на природне середовище та їх наслідків;
- карти оцінки стану природного середовища;
- карти прогнозу станів природного середовища й оцінки

його прогнозованого стану;
- загальні географо-екологічні карти;
- карти існуючої системи природоохоронних заходів,

природоохоронних організацій, природоохоронних технічних
пристроїв;

- комплексні карти охорони природи.
Класифікації, побудовані на основі аналізу практики,

успішно "працюють" на достатньо давно сформованих тематичних
областях з устояною внутрішньою структурою. В екологічному
картографуванні освоєні далеко не всі практично необхідні
сюжети. Тому доцільно, ґрунтуючись на тих або інших
теоретичних поданнях, доповнювати класифікації, побудовані на
основі аналізу практики, перспективними, але ще недостатньо
розробленими розділами. Отже, виділяється четверта класифікація
екологічних карт:

- карти факторів й умов середовища (карти, що
характеризують умови життєдіяльності, карти природно-
ресурсного й екологічного потенціалу територій, стійкості
геосистем);

- карти процесів (поширення забруднень, міграцій, ерозії,
небезпечних природних явищ);

- карти станів (сучасного й прогнозованих, у тому числі
карти антропогенних змін);

- карти проблем (гостроти екологічних ситуацій);
- карти організації охорони природи і природокористування

(контролю й керування природокористуванням).
Класифікація екологічних карт за призначенням включає:
- карти для науково-дослідних робіт природоохоронної

спрямованості (з подальшими підрозділами згідно з структурою
наукових дисциплін про навколишнє середовище  і його охорону);

- карти для практичної природоохоронної діяльності (у тому
числі інвентаризаційно-оціночні, прогнозні, рекомендаційні,
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контрольні);
- карти для екологічної освіти, навчання й виховання.
Цілком очевидні також класифікації екологічних й еколого-

географічних карт за масштабом і територією та за широтою теми
(загальні й приватні, аналітичні й синтетичні). Специфічним для
екологічних карт є їх підрозділ за джерелами вихідної інформації
для карт, які складені на основі:

- дистанційного зондування;
- статистичних даних та їхньої обробки;
- польового картографування й моніторингу;
- вивчення стану біоіндикаторів;
- узагальнення матеріалів з різних джерел.

2.3. Картографічні джерела

2.3.1. Класифікація екологічних інформаційних
джерел за відомчою ознакою

Використання раніше створених тематичних карт як
джерела інформації про екологічний стан виправдане лише в тій
частині, що стосується найбільш стійких у часі характеристик. У
всьому іншому більш доцільним є звертання безпосередньо до
картографічних джерел.  Будь-яке картографічне джерело є
первинним або вторинним стосовно результатів дослідження,
проведеного певним методом. Тому джерела інформації про
екологічний стан можуть бути класифіковані:

- за відомчою ознакою (матеріали державних органів,
підприємств, науково-дослідних установ, громадських
організацій);

- за науковими методами і технічними прийомами,
використаними при отриманні інформації.

При класифікації інформаційних джерел за відомчою
ознакою звертають увагу на специфіку діяльності відповідних
організацій та їх вплив на характер отриманих даних. Серед
організацій-джерел екологічної інформації розрізняють:
державні (у тому числі відомства й наукові організації),
виробничі (комерційні), суспільні (некомерційні) організації.

Державні органи збирають інформацію в основному для
того, щоб виконувати функції керування й контролю. Тому
кожен орган,  у якого є чітке певне коло повноважень й
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обов’язків,  збирає саме ту інформацію,  яка необхідна для
виконання його функцій, і систематизує цю інформацію в
найбільш зручному для себе вигляді. Таким чином, екологічна
інформація, що зберігається в державних органах, зібрана,
організована, проаналізована і оформлена відповідно до їхніх
внутрішніх потреб і вимог,  що і зумовлює обмеженість її
використання з іншою метою (у тому числі картографічною) не
тільки наявністю необхідних даних, але й формами їх подання.

Державні органи, що є джерелами екологічної інформації,
включають: органи з охорони навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів; міські та
районні санітарно-епідеміологічні станції Міністерства охорони
здоров’я України; органи з використання та охорони водних
ресурсів; органи з використання та охорони земельних ресурсів;
органи геологічного контролю; органи гірничого нагляду тощо.

Більшою кількістю інформації про якість навколишнього
середовища володіють наукові установи, які підлеглі
зазначеним вище відомствам, й вищі навчальні заклади. Нерідко
ці установи виконують науково-дослідні роботи (НДР) щодо
проблем якості навколишнього середовища й мають матеріали,
винятково цінні у зв’язку з екологічною ситуацією в межах тих
або інших територій. Однак збір матеріалів наукових установ
досить утруднений у зв’язку з тим,  що результати НДР,
виконаних навіть у рамках однієї відомчої системи, перебувають
у розпорядженні різних установ та їх підрозділів. Єдиного
каталогу,  як правило,  не існує.  Обмеження на доступ до
результатів нерідко визначаються замовниками, тому довідатися
про існування потрібного дослідження буває непросто. Деяка
інформація про роботи наукових організацій іноді замовчується
в офіційних доповідях федерального й територіального рівнів.
Результати досліджень різних організацій висвітлюються в
матеріалах наукових конференцій відповідної тематики, а також
узагальнюються в реферативних журналах. За змістом
публікацій можна судити про тематику досліджень наукових
установ і окремих наукових шкіл у певний період і при
необхідності вирішувати питання доступу до матеріалів
безпосередньо з відповідними науковими підрозділами.

Комерційні організації – це організації, які займаються
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визначенням якості води, повітря або ґрунту на комерційній
основі. Деякі з таких фірм організовані при підрозділах
державних організацій, інші – діють при науково-дослідних
інститутах або ж самі інститути виконують за певну плату
відповідні виміри. Ряд подібних організацій співпрацює з
риелтерськими агентствами, оскільки проблема якості
навколишнього середовища є актуальною у зв’язку з обміном
або придбанням нерухомості. Можливості використання
інформації комерційних організацій у значній мірі залежать від
того, чи мають вони акредитовану лабораторію або
співпрацюють з такими лабораторіями, чи можуть оформити
результати вимірів у вигляді офіційного документа, чи мають на
це ліцензію.  Передбачається,  що в найближчі роки,  в міру
формування нормативної бази екологічного аудиту, роль
комерційних організацій буде зростати та до них поступово
перейдуть функції контролю звітності підприємств про обсяги
викидів, скидів і розміщення токсичних відходів.

Некомерційні (суспільні) організації можуть відбирати й
направляти в акредитовані лабораторії проби повітря, води й
ґрунтів, а при значних масштабах діяльності й фінансових
можливостях навіть виступати замовниками науково-дослідних
робіт і володіти їхніми результатами. Громадські організації
рідко мають у своєму розпорядженні систематичні зведення
матеріалів, які накопичують державні організації. Лише деяким
з них під силу організація масштабних наукових досліджень,
наприклад, з метою прогнозування розвитку екологічної
ситуації. Інформація громадських організацій може бути
корисною відносно локальних ситуацій. Їхня робота полягає у
зборі інформації про екологічний стан з різних джерел і його
аналіз. Громадська організація може працювати з проблемами
більшого масштабу,  але саме на локальному рівні ця ніша
практично вільна. Таким чином, матеріали громадських
організацій можуть використовуватися з картографічною метою
при великомасштабних роботах, на локальному рівні
природокористування, переважно для освітніх і просвітницьких
цілей.
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2.3.2. Класифікація екологічних інформаційних джерел
 за науковими методами й технічними прийомами
Будь-яка інформація, потрібна для характеристики

екологічного стану, є непрямою і неповною. Кожний з
компонентів навколишнього середовища – це предмет вивчення
відповідної науки (метеорології, гідрології, ґрунтознавства
тощо),  у той же час методи їхнього дослідження (фізичні,
хімічні, економіко-статистичні й інші) у значній мірі
запозичаються з інших областей знання.

Екологічний стан, відображений за допомогою
екологічних карт, є синтетичним, узагальнюючим поняттям і не
може бути безпосередньо виміряним.

У всіх науках, що стосуються як компонентів середовища,
так і шляхів їхнього вивчення поряд із загальнонауковими діють
специфічні закони, методи й пов’язані з ними обмеження, що
стосуються можливостей отримання та інтерпретації
результатів. Тому, перш ніж розглядати методи створення
екологічних карт, варто проаналізувати джерела вихідної
інформації. Їх аналіз включає:

- виявлення природничо-наукової й соціально-
гуманітарної сутності показників і характеристик;

-  розгляд факторів,  у тому числі природних,
антропогенно-перетворених, що визначають ці показники й
характеристики;

- пошук можливостей виділення тих складових показників
і характеристик, які б відображали величину антропогенної
перетвореності геосистем;

- оцінку вірогідності, об’єктивності, просторової й
тимчасової мінливості показників.

Оскільки отримана з різних джерел інформація про
екологічний стан не завжди піддається співставленню, а нерідко
й суперечлива, необхідно виробити певні правила її перевірки й
співставлення на основі розмежування функцій інформаційних
джерел.

При класифікації джерел інформації з використанням
наукових методів і технічних прийомів корисно розрізняти
первинні дані, специфіка яких визначає можливості й області
застосування, і методи наступної обробки.
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Дистанційні методи розробляються комплексом наук
(фізичні, у тому числі оптика, географічні й біологічні, у тому
числі ландшафтна індикація). Математико-статистичні методи
досліджень спираються на характеристики джерел забруднення
навколишнього середовища, фізико-хімічні методи – на
випробування природних об’єктів, медико-біологічні – на
спостереження за станом біоіндикаторів.

Таким чином, може бути виділено чотири джерела
інформації про екологічний стан:

- дистанційне зондування;
- характеристики джерел й обсягів техногенних

навантажень;
- експедиційні й стаціонарні дослідження стану

компонентів природного середовища;
- стан біоіндикаторів.
Найбільший ефект дає комплексне використання

інформації з усіх названих джерел. Комплексність дослідження
нерівнозначна сумі інформаційних джерел і повинна
забезпечуватися:

- розмежуванням функцій інформації з різних джерел,
виходячи з їхніх можливостей та особливостей;

- взаємоперевіркою і зіставленням даних;
- інтеграцією матеріалів в узагальнюючі характеристики.
Дистанційне зондування природних об’єктів базується на

використанні електромагнітних випромінювань, що виходять
від предмета дослідження. Дистанційні методи дослідження
підрозділяються на пасивні, тобто засновані на вловлюванні
випромінювань від природних джерел (Сонця, Місяця, зірок,
земної поверхні й самих досліджуваних об’єктів), і активні,
тобто ті, які використовують штучні джерела випромінювання
(лампи накалювання, газорозрядні лампи, лазери).

Найбільше застосування серед пасивних дистанційних
методів отримали дослідження в оптичній області
електромагнітного спектра (фотографування), у тому числі в
різних діапазонах. Отримані фотографічні матеріали доступні
для безпосереднього зорового сприйняття й аналізу за
допомогою всього арсеналу засобів, розроблених у рамках
картографічного методу дослідження. Космічні й
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Рис. 2.1. Димовий шлейф
(фото з космосу)

аерофотознімки забезпечують територіально повне й
безперервне вивчення більших площ, стан яких зафіксовано на
конкретний момент часу. Це найбільш ефективно при роботах,
пов’язаних із проблемами охорони земельних, водних і
рослинних ресурсів (стан лісів, пасовищ та орних угідь; ерозія;
засолення; заболочування).

Можливості вивчення забруднення за допомогою
космічних і аерофотографічних методів менші і належать
більше до територіальних, ніж до кількісних характеристик.
Зокрема, є досвід картографування ареалів забруднення
снігового покриву навколо міст, димових шлейфів різного
походження, нафтових плівок на морських поверхнях,
запиленості міської атмосфери. Площі, що забруднюються,
розташовуються у формі ареалів навколо міст і у вигляді

різноманітних смуг уздовж усіх
доріг. У звичайних умовах ці
плями невидимі й оконтурити їх
важко. Сприятливі умови для
їхнього виявлення складаються
навесні, коли забруднені ділянки
вивільняються від снігу і стають
видимими на тлі чистих снігів.
Зйомки зі штучних супутників
Землі в цей період забезпечують
картографування як контурів зон
впливу міст, промислових

підприємств (рис. 2.1), транс-
портних магістралей, так і
розходжень у рівнях забруднення

усередині таких зон.
Спектральна яскравість снігового покриву може бути

кількісно охарактеризована як за допомогою оптичних приладів,
так і за допомогою комп’ютерних програм обробки зображень.
Характеристики спектральної яскравості можуть бути
проінтерпретовані в категоріях якості навколишнього
середовища шляхом зіставлення з даними наземних досліджень
про забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, стану
рослинності, захворюваності населення.
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Можливості рішення завдань на основі космічних і
аерознімків для різних територій нерівнозначні як внаслідок
неоднакової забезпеченості відповідними матеріалами (через
особливості траєкторій космічних апаратів і розходжень у
повторюваності сприятливих для зйомок умов), так і через
залежність можливостей дешифрування від комплексу фізико-
географічних факторів (хмарність, рослинний покрив). У силу
зазначених причин найбільші успіхи у вивченні з космосу
геологічної будови, екзогенних процесів, стану рослинності
відносяться до семиаридної та аридної зон. З іншого боку,
дешифрування снігового покриву (найбільш інформативне
відносно характеристик забруднення) можливе лише за
наявності стійкого снігового покриву.

Висока оперативність дистанційних методів, що є
перевагою для задач моніторингу, перетворюється в недолік,
коли мова йде про картографування усереднених за тривалий
період показників. Можливості дистанційного отримання
кількісних характеристик забруднення природних середовищ
з’явилися у зв’язку з розвитком активних методів зондування.
Поштовхом до цього стало створення лазерних джерел
випромінювання (лідарів). Індикаторами складу атмосфери, у
тому числі присутності полютантів, служать явища, що
виникають при проходженні лазерного променя через газове
середовище: поглинання, розсіювання, флуоресценція.
Приладом аналізується вторинний сигнал від штучних
(дзеркальних) або природних відбивачів, у тому числі стін
будинків, дерев. Переваги лідарних методів моніторингу
повітряного басейну пов’язані з їхньою високою оперативністю,
можливістю безперервного контролю.  Однак в основі їх лежать
досить тонкі фізичні ефекти, що робить лідари складними в
науковому й конструктивному відношенні пристроями. Їхнє
широке застосування стане можливим лише тоді, коли вони з
унікальних лабораторних приладів, експлуатованих науковим
персоналом, будуть перетворені в серійні, достатньо прості й
надійні.

Лідарні методи швидко вдосконалюються та в перспективі
здатні призвести до революції в організації моніторингу
повітряного середовища. У той же час вони навряд чи в
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перспективі витіснять традиційні методи внаслідок складності
їхньої акредитації як методів кількісного хімічного аналізу, а також
через недискретний (лінійний) характер локалізації отриманих
величин. Крім того, у лідарних і традиційних методів моніторингу
різні умови найбільшої ефективності: перші застосовуються поверх
забудови й уздовж магістралей; другі – усередині забудови, де
відсутні протяжні траси для виміру.

З інших методів дистанційного зондування, що знайшли
застосування в екологічному картографуванні, слід відмітити
гамма-спектрометричний. Його використання дозволило перейти
до суцільного картографування радіаційних полів.

Можливості використання характеристик джерел
забруднення як вихідних даних для екологічного картографування
визначаються масовістю й доступністю цієї інформації і, разом з
тим, невисокою надійністю й об’єктивністю. Дані про обсяги
забруднень надаються організаціями, об’єктивно не зацікавленими
в їхній повноті, на основі далеких від досконалості розрахункових
методик. Особливо далекий від повноти облік викидів і скидів
специфічних речовин. Отже, оскільки вихідні дані картографування
на основі характеристик джерел забруднення недостатньо
достовірні, повинно розглядатися не стільки наукове, скільки
прикладне завдання по приведенню статистичної звітності до
зручного для перевірки картографічного вигляду. Це завдання
вирішується шляхом математичного моделювання процесів
розсіювання.

2.3.3. Біоіндикація як джерело екологічного
картографування

В екологічній картографії можливе використання інформації,
яка отримана шляхом біоіндикації. Стан біоіндикаторів, тобто
організмів, що чутливо реагують на зміни зовнішнього середовища,
– це своєрідний результуючий показник екологічного стану. До
числа їх переваг відноситься постійний характер сприйняття
зовнішніх впливів та об’єктивність реакцій на ці впливи. Взагалі,
біоіндикаційною є будь-яка реакція організму на стан середовища.
Однак інформація про зміст такого впливу може бути отримана
тільки при вивченні специфічної реакції, тобто такої, при якій
зміни, що відбуваються, можуть бути пов’язані з певним фактором.
Характер реакцій організму, як і зміст його зв’язків із зовнішнім
середовищем взагалі, тим складніший і неоднозначніший, чим
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складніший сам організм.
Біоіндикація може здійснюватися на різних рівнях

організації живої матерії:
- за біохімічними і фізіологічними реакціями;
- за анатомічним, морфологічним і поведінковим відхи-

ленням;
- за флористичними і фауністичними змінами;
- за біогеоценотичними змінами.
Біоіндикація на рівні окремого виду здатна виявити за

специфічною реакцією дію конкретного забруднення; на рівні
угрупування вона націлена на оцінку загального рівня забруднення.

Удосконалювання методів біоіндикації спрямоване на
виявлення механізму прояву реакцій на забруднення.
Найважливішою стороною біоіндикаційних досліджень є
забезпечення генетичної однорідності матеріалу й стандартизація
умов вирощування, що погано сполучається з територіальною
диференціацією результатів і можливістю їхнього картографічного
використання.

Реакції рослин на забруднення вивчалися як у природних, так
й у штучних умовах, у тому числі в камерах з регульованим
режимом.

Як біоіндикатори використовуються рослини, що мають
певні межі газостійкості, у тому числі до конкретних речовин:
низка видів лишайників (найбільш чутливі до діоксиду сірки); вищі
рослини, такі як кизил (індикатор хлору), гладіолус і тюльпан
(індикатори фториду водню), латук, шпинат і буряк листовий
(індикатори основного компонента фотохімічного смогу –
пероксиацетилнітрату).

Розроблено методи визначення кількісних показників
біоіндикаційних реакцій. Широке поширення отримала
п’ятибальна шкала оцінки стану дерев:

- здорові;
- ослаблені (ушкоджені);
- сильно ослаблені (сильно ушкоджені);
- ті, що відмирають;
- сухостій.
При використанні біоіндикації за нижчими рослинами

більше використовуються показники видової розмаїтості, такі як
число видів лишайників, знайдених у межах умовно виділеного
квадрата міської території. Однак показники видової розмаїтості
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повною мірою проявляються на достатньо більших (5–6 км2 і
більше) площах при числі видів 350–400 і більше, що не створює
сприятливих передумов для високої точності карт.

Обмеження можливостей біоіндикації забруднень
обумовлені також неоднозначністю відповідних реакцій рослин.
Так, чутливість лишайників до сірчистих сполук залежить від
вологості, характеру субстрату та інших факторів. Змішані
забруднюючі речовини впливають на організми інакше, ніж усі
інгредієнти окремо: можливий взаємний синергізм або антагонізм.
Карти розмаїтості флори лишайників, що відображають
забруднення міської атмосфери (лихеноіндикаційні), складені для
Стокгольма, Монреаля, Таллінна, Санкт-Петербурга, Львова,
спираються на місцеві закономірності й дозволяють вирішувати
локальні завдання (рис. 2.2).

Для того, щоб дані про стан біологічних об’єктів могли бути
проінтерпретовані в категоріях якості середовища, необхідно
забезпечити:

- генетичну однорідність матеріалу;
- високу вибірковість біоіндикаційних реакцій.
Обидва завдання можуть бути ефективно вирішені лише в

штучних умовах.
Паралельно з біоіндикацією атмосферних забруднень

картографування стану рослинності в Західній Європі розвивається
як самостійний напрямок екологічних досліджень і контролю
якості середовища. Найбільший досвід накопичений у Німеччині,
де регулярно проводяться обстеження лісів з оцінкою стану дерев
по п’ятибальній шкалі та складанням відповідних карт. Ці
дослідження не націлені на отримання однозначних результатів (у
відношенні полютантів та їх джерел), але є методом отримання
інтегральної напівкількісної оцінки екологічного стану.

Рис. 2.2. Ізотоксичні
лихеноіндикаційні зони на

 території міста:
1 – незабруднена зона;

2 – слабкозабруднена зона;
3 – середньозабруднена зона;

4 – сильнозабруднена зона
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2.4. Методологія екологічного картографування

2.4.1. Територіальна інтерпретація
еколого-географічної інформації

Екологічне картографування – це відгук на суспільну
потребу в інформації про стан і динаміку якості середовища, що
оточує людину, в умовах екологічної кризи. Завдання
екологічного картографування полягає в безпосередній
характеристиці стану середовища, що піддається
антропогенному впливу. Найважливіші властивості показників,
що картографуються, – їх змістовна, просторова й тимчасова
локалізація.  При цьому інформація,  що є на карті,  завжди є
біднішою, ніж природна. Тому, для забезпечення об’єктивності
й репрезентативності результатів необхідне дотримання ряду
процедур, серед яких доцільно розрізняти загальні
картографічні прийоми отримання, локалізації, інтеграції та
інтерпретації показників й особливості їхнього застосування,
обумовлені специфікою об’єкта картографування.

Границі природно-територіальних одиниць важливі для
екологічного картографування, оскільки вони утворюють
геохімічні та орографічні бар’єри на шляхах міграції
полютантів. Ступінь прозорості границь для полютантів
повинен розглядатися як основний критерій їхнього обліку при
просторовій інтерпретації показників. При відсутності перешкод
забруднення повинні рівномірно поширюватися в усіх
напрямках; у цьому випадку рівень їхньої концентрації стає
функцією відстані й виявляється можливим тільки при виділенні
умовних границь на основі кількісних критеріїв (наприклад,
перевищення або неперевищення ГДК).

Характер переносу забруднень в атмосфері визначається,
в першу чергу, циркуляційним фактором. Висока динамічність
повітряного середовища визначає існування кліматичних
границь, що є найбільш розпливчастими в порівнянні з іншими
природними границями.

Для регіональних і локальних особливостей забруднення
атмосфери найбільше значення мають розташування й
параметри джерел викидів, а також їхній перерозподіл під
впливом  підстилаючої поверхні, тоді як елементи загальної
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циркуляції утворюють загальний фон. Бар’єри на шляху місцевої
циркуляції полютантів (особливо переносу аерозолів у приземному
шарі) створюють:

- лінійні позитивні форми рельєфу;
- узбережжя  водойм, розміри яких достатні для формування

бризової циркуляції;
- границі лісових масивів (при достатньо виражених

розходженнях у ступені шорсткості поверхні в межах лісу й поза
ним).

За рівнем впливу на місцеву циркуляцію штучні споруди
можуть розглядатися як форми рельєфу. Відповідно, границі
ділянок висотної забудови приймають характер локальних
орографічних рубежів, що впливають на місцеву циркуляцію.

Умови переносу забруднень у гідросфері неоднакові для
різних її складових частин: морів та океанів, водойм суходолу,
підземних вод. Для рік (як односпрямованих потоків) з розвинутою
поперечною циркуляцією й русловими деформаціями стійкими є
лише поперечні границі, що розділяють різні відрізки русла.
Розходження екологічних ситуацій у межах відрізків русла
обумовлюються нерівномірністю надходження забруднень та
інтенсивністю процесів самоочищення. Створи джерел скидів та
гірла сильно забруднених припливів утворюють верхні межі
екологічно несприятливих ділянок русла. Забруднені ділянки русла
поділяються на зони змішування з нестійкими характеристиками
забруднення й зони розподілу, у яких відбуваються процеси
транспортування полютантів і самоочищення, що приводять до
поступового зменшення їхніх концентрацій униз за течією, що не
припускає відокремлення меж.

Перенесення забруднень у підземній гідросфері відбувається
в гідродинамічних зонах аерації й активного водообміну та
підкоряється закономірностям міграції в даних ландшафтах з
нагромадженням на певних геохімічних бар’єрах. Для всіх зон
характерна також підвищена акумуляція полютантів у донних
відкладах і зниженнях різного походження з непромивним
режимом ґрунтів, що визначає важливість їхнього виділення за
матеріалами дистанційного зондування і польових спостережень.
Впливи на надра, зокрема у зв’язку з видобутком нафти й газу,
ведуть до активізації процесів у зонах уповільненого й досить
утрудненого водообміну та до засолення прісних вод. Форми й
розміри зон забруднення підземних вод визначаються напрямками
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потоків у зоні активного водообміну та їхніми трансформаціями у
зв’язку з техногенними впливами, при цьому концентрації
змінюються поступово без відокремлення різких меж. Тектонічні
порушення зазвичай не обмежують зони забруднення підземних
вод, а виступають у ролі природних факторів їхнього утворення
внаслідок підвищеної проникності для високомінералізованих
глибинних вод.

Рівень трансформації біоти і ґрунтів залежить від характеру
використання території. Виділяються такі основні функції
використання територій: заповідна, рекреаційна, лісогосподарська,
сільськогосподарська, промислово-урбаністична. Будь-яка
територія використовується багатовидово, що не виключає
можливості виділення для конкретних територій провідних і
другорядних функцій. Розташовані у зазначеній послідовності
функціональні типи використання територій утворюють об’єктивно
існуючі щаблі рівнів перетвореності ґрунтів і біоти: від майже
повного збереження природного фону (зміни обумовлюються
глобальними й регіональними антропогенними впливами) до
практично повного знищення природних і створення штучних
ґрунтів, флори й фауни в містах.

Рівень трансформації рельєфу й геологічного середовища
визначається сполученням складновзаємодіючих природних і
техногенних факторів. Взаємодія факторів проявляється:

- у геологічній обумовленості районів найбільшого
антропогенного навантаження (гірничодобувна промисловість);

- у залежності функціонального використання територій від
геолого-геоморфологічних умов;

- у розмаїтості проявів антропогенно обумовлених й
антропогенно прискорених геодинамічних процесів, пов’язаних з
усім комплексом ендогенних та екзогенних факторів.

При типізації (районуванні) геологічного середовища
виділяються геологічні тіла (гірські породи з водами, газами,
органічними й неорганічними включеннями), у яких по-різному
протікають природні, техногенні й техногенно-змінені процеси.
Геологічні границі, обумовлені як послідовністю нашарування
різних за складом й властивостями порід (стратиграфічні), так і ті,
що виникли внаслідок їхніх наступних деформацій (тектонічні),
відносяться до числа найбільш чітких серед природних меж. При
розходженні властивостей порід, що розмежовуються, геологічні
межі проявляються в інших компонентах ландшафту.
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2.4.2. Територіальні одиниці екологічного
картографування

Вибір територіальних одиниць має визначатися
однорідністю їх властивостей – можливістю поширення на них
геоекологічних характеристик. У практиці картографування
застосовуються такі варіанти вирішення питання про вибір
операційних територіальних одиниць.

1. Вибіркова характеристика, тобто прив’язка показників
безпосередньо до точок і ліній, для яких вони отримані,
практикується у процесі робіт на картах фактичного матеріалу.

2. Геометрично правильні сітки, зазвичай квадратної
форми, знайшли застосування при побудові часткових карт, що
характеризують стан компонентів середовища за окремими
інгредієнтами. Даний підхід отримав поширення у зв’язку з тим,
що обмежені можливості комп’ютерів перших поколінь не
давали змоги використовувати повноцінну картографічну
основу.

3. Політико-адміністративний і господарський розподіл
використовують як одиниці картографування, коли вихідними
даними є матеріали офіційної статистики, прикладом можуть
бути картосхеми в Державних доповідях про стан
навколишнього природного середовища. Такий підхід до вибору
територіальних одиниць найбільш простий у методичному
відношенні й відповідає поточним запитам окремих категорій
споживачів картографічної продукції. Простота побудови карт
такого типу (картограми і картодіаграми, що відображають
середні й сумарні показники, отримані на основі елементарної
обробки типових форм обліку) сприяє високій оперативності
їхнього створення.

4. Басейновий підхід найбільш зручний у тому разі, коли
об’єктами картографування є водотоки, екзогенні геодинамічні
процеси і весь комплекс пов’язаних з цим питань. Вододіли
утворюють бар’єри для транспортування полютантів з
поверхневим і ґрунтовим стоком, а при достатній морфологічній
виразності – і для повітряного переносу в найбільш
забрудненому приземному шарі. В умовах переважного
долинного типу розселення басейни, а також групи суміжних
басейнів, у значній мірі збігаються з контурами господарств, що
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характеризуються різними типами й рівнями антропогенного
навантаження, тобто басейни різних порядків перетворюються у
природно-господарські територіальні системи різних
таксономічних рангів. Обмеження можливостей даного підходу
пов’язані з неоднорідністю басейнів, кожний з яких являє собою
закономірне поєднання вододільних, схилових і долинних
ландшафтів. Вододіли не завжди мають чітку морфологічну
виразність, внаслідок чого при рівнинному рельєфі й значній
ширині однорідних у ландшафтному відношенні межирічних
просторів виділення вододільних ліній стає не цілком коректним
завданням. Тому басейновий принцип локалізації показників
екологічного стану доцільно розглядати як необхідний, але
недостатній.

5. Ландшафтно-географічний підхід (орієнтація на
одиницю фізико-географічного або ландшафтного районування)
найбільше відповідає завданням екологічного картографування,
тому що поняття трансформованості й стійкості ландшафту
вторинні стосовно самого ландшафту, їхня характеристика
можлива тільки в межах деякої просторової спільності,
утвореної сполученням і взаємодією геокомпонентів.

Проблеми, пов’язані з реалізацією даного підходу,
обумовлені сучасним станом ландшафтного районування й
картографування. Суб’єктивною причиною є  не заснований на
природних закономірностях принцип чергування зональних і
азональних ознак, що лежить в основі найпоширенішої схеми
таксономічних одиниць: країна – зона – провінція – підзона –
округ – район. Для великомасштабного картографування на
основі польових досліджень найбільш важливими
елементарними ландшафтними одиницями є фації як
територіальні осередки, на які можуть бути поширені дискретні
характеристики забруднення середовища і стану біоти. Однак
вони не є основними об’єктами вивчення навіть при найбільш
детальних ландшафтних зйомках масштабу до 1:10 000.

Спробу синтезу природно-територіального і
адміністративно-господарського підходів до виділення
територіальних одиниць почав Г.І. Швебс, сформулювавши
поняття про природно-господарські територіальні системи
(ПГТС). Їхнє виділення на локальному рівні цілком об’єктивне й
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однозначне: підприємства і промислові зони, квартали міської
забудови, окремі поля, пасовища тощо. Спочатку розміщуються
адаптовано до рельєфу та інших геокомпонентів або
трансформуються настільки, що самі стають вирішальним
фактором районування (у межах урбанізованих територій). У
той же час виділення ПГТС більш високих рангів,  що
включають і відносно слабкозмінені ландшафти, є штучним і на
практиці зводиться до адміністративного поділу.

6. Відсутність територіальних одиниць стає можливою
при безперервній кількісній характеристиці на основі
застосування способу ізоліній. Переваги цього підходу пов’язані
з відсутністю усереднення показників по площі при відмові від
наперед заданих меж. Це означає присутність на карті одиниць
природно-територіального районування в неявній формі.
Неврахування цієї обставини при лінійній інтерполяції різко
знижує цінність карт, прикладом чого є проведення ізоліній за
забрудненням атмосфери між нечисленними постами
спостереження в містах, у результаті чого виходить украй
схематична картина, неадекватна реальному територіальному
розподілу рівнів забруднення.

2.4.3. Ландшафтна основа екологічних карт
На комплексних екологічних картах основним

образотворчим засобом є фонове забарвлення, яке
використовується для показу ландшафтних характеристик:
одиниць фізико-географічного районування, рослинності.
Антропогенний вплив передається менш виразними
образотворчими засобами – відтінками кольорів, контурними,
лінійними й немасштабними знаками (поширення окремих
полютантів без кількісних характеристик концентрацій).

Якщо виходити із завдання показу геосистем як об’єктів
антропогенного впливу та локалізації природоохоронних
заходів, то такий розподіл образотворчих засобів
представляється не тільки виправданим, але чи не єдино
можливим. Якщо ж виходити із завдання картографування
забруднення й інших екологічних проблем, то однакові рівні
їхнього прояву повинні бути зображені однаково, незалежно від
ландшафтного вигляду територій. Це припускає інші пріоритети
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Рис. 2.3. Показ ландшафтної
основи на карті

 екологічної ситуації
промислових районів:

1 – хвойні ліси; 2 – змішані ліси;
3 – листяні ліси, заболочені;

4 – гідромережа; 5 – болота; 6 –
рідколісся; 7 – луки (вигони,

пасовища); 8 – вирубані ліси; 9
– лісопосадки на місці

вирубаних лісів;
10 – згарища, буреломи; 11 –

рілля, сади, городи; 12 –
торфорозробки; 13 – залізниці;

14 – шосейні дороги

при розподілі образотворчих засобів.
Використання ландшафтно-географічної основи в

екологічному картографуванні двояке:
- для територіальної прив’язки характеристик забруднення;
- для просторової інтерпретації дискретних величин.
У першому випадку елементи ландшафтної характеристики

виконують роль загальногеографічної основи тематичної карти й
тому закономірно зливаються з нею, будучи присутніми на карті в
явному вигляді (рис. 2.3).

У другому випадку роль ландшафтної характеристики значно
складніша. Характеристика техногенного навантаження на карті
завжди ґрунтується на вибіркових даних. Їхня репрезентативність
залежить від того, чи є дана вибірка випадковою, систематичною
або районованою. Одиниці ландшафтного районування, що
розрізняються за умовами транспортування, депонування й
деконцентрації полютантів, є тими просторовими осередками,
ретельний облік яких необхідний як при розміщенні точок
випробування, так і при інтерполяції характеристик між ними.

Використання у процесі створення екологічної карти
детальної ландшафтної основи як робочого інструмента не означає
необхідності її докладного показу на підсумковій карті, оскільки це
призвело б до її перевантаження. Елементи ландшафтів, які
впливають на екологічний стан, повинні знаходити висвітлення в
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його характеристиках. Якщо природні й техногенні ландшафти
(заплави, тераси, схили й вододіли, заліснені й незаліснені,
заболочені й незаболочені місцевості у природних ландшафтах;
селітебні, промислові, транспортні зони в урбанізованих
ландшафтах) відрізняються один від одного за умовами акумуляції
забруднень і самоочищення від них, то вони повинні знаходити
висвітлення в розподілі рівнів забруднення. Границі ділянок з його
різними рівнями забруднення в багатьох випадках збігаються з
контурами ландшафтів та угідь. Тому на добре складеній карті, що
характеризує забруднення, детальна ландшафтна основа повинна
бути присутньою у неявному вигляді як контури територій з
різними рівнями концентрації полютантів.

2.4.4. Показники екологічного картографування,
їх репрезентативність та інтеграція

Дослідження природних об’єктів практично завжди мають
вибірковий характер. Тому їхні результати бувають коректні
настільки, наскільки вдається забезпечити репрезентативність,
тобто відображення у вибірці всіх властивостей повної
сукупності. Забезпечення репрезентативності містить у собі
метрологічні й методичні аспекти.

Метрологічні аспекти репрезентативності стосуються
безпосереднього отримання показників шляхом спостережень і
вимірів. Спостереження й виміри в інтересах екологічного
картографування, як і будь-які інші, мають відповідати
класичним загальнонауковим вимогам: бути точними,
порівняними і відтвореними. Питання регламентації вимірів
найбільше розроблені для контролю забруднення атмосфери,
гідросфери і систем водопостачання, де строго закріплені
методи відбору, аналізу проб і подання результатів. Трохи
менше розроблені визначення характеристик, що відносяться до
педосфери і стану здоров’я населення. Методи обробки даних і
отримання узагальнюючих характеристик розроблені
теоретично й у значних масштабах випробувані на практиці, але
не закріплені в державних нормативних документах, тому
існують розходження у способах обробки й подання даних.
Нерегламентованими є методи, що перебувають у стадії
розробки, визначення показників, які відносяться до біосфери, а
також прийоми міжінградієнтної і міжкомпонентної інтеграції.
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Методичні аспекти репрезентативності містять у собі
вибір точки простору й моменту часу для проведення спостережень
і вимірів. Мета вибору – забезпечення типовості результатів,
оскільки "якщо практичні висновки поширюються на площі, то
наукові прив’язані до точки", причому дане положення може бути
поширене й на час.

Для забезпечення просторової складової репрезентативності
показників екологічного картографування велике значення має ідея
Ю.К. Єфремова і Д.Л. Арманда про виділення в ландшафтах ядер
типовості. Дана ідея цілком може застосовуватись не тільки до
природних, але й до техногенних ландшафтів. Ядра типовості
можуть бути виділені й усередині міст, районів, мікрорайонів тощо,
а також агроландшафтів.

Типові точки бажано вибирати при проведенні польових
маршрутів. У першому наближенні типовість може бути оцінена за
зовнішніми (фізіономічними) особливостями ландшафту, однак для
більшої точності доцільно розглядати типовість за компонентами
середовища. При цьому ознаки типовості досить суб’єктивні й
регламентації не піддаються. Цілком очевидна перевага визначення
показників саме в ядрах типовості ландшафтів будь-якого
походження й рангу з наступним поширенням результатів на
відповідну територіальну одиницю.

Тимчасова складова репрезентативності вивчена трохи
менше. У практиці організації моніторингу поки що переважає
орієнтація на стандартизовані моменти часу й "круглі" цифри
інтервалів випробування. Кожен процес та явище в ландшафті
характеризуються своєю тимчасовою структурою, із чого
складаються стани природно-територіальних комплексів різної
тривалості, що позначаються на стійкості ландшафтів до
антропогенних впливів і на характеристиках екологічного стану.
Отже, визначення характеристик динамічних геокомпонентів у
стандартний термін (якщо такий встановлений) доцільно
доповнювати спостереженнями (вимірами, випробуваннями) у
типові моменти природних і виробничих циклів, а також в години
"пік" на автомагістралях. Облік у строках спостережень ритміки
природних процесів найбільш важливий при вивченні фонових
характеристик і динаміки речовино-енергетичних потоків.
Необхідність обліку виробничих циклів виходить на перший план
при практичному картографуванні, особливо в районах з високим
антропогенним навантаженням.
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Елементарні показники характеризують стан одного
компонента середовища, в одній точці, по одному з параметрів,
в одиничний момент часу. Такими прикладами можуть бути:

- дані вимірів концентрації полютантів і рівнів фізичних
полів (покомпонентно-поінградієнтні показники);

- потужності мулистих утворень і величини змиву ґрунтів;
- випадки захворювань;
- оцінки стану одиничних біологічних об’єктів та ін.
За винятком екстремальних значень, окремі елементарні

показники практично не зменшують рівень невизначеності
екологічного стану і не є інформативними. Необхідний рівень
інформативності досягається шляхом інтеграції показників, що
здійснюється в кілька прийомів. Методологічна основа
інтеграції – кваліметричний принцип, відповідно до якого будь-
яка властивість якості визначається двома числовими
параметрами: відносним показником і вагомістю.

Територіальна інтеграція (перехід від елементарних
показників до середніх величин, характеристик мінливості й
розподілу в межах деякої території) – також одна з
найпоширеніших, традиційних операцій, що здійснюється з
дотриманням загальноприйнятих процедур по забезпеченню
репрезентативності: упорядкованого розміщення точок,
формування й обробки статистично значимих вибірок. Даний
вид інтеграції здійснюється в межах територіальних одиниць,
обраних для картографування в певних масштабах,  і,  отже,
виконується після районування. Територіальна інтеграція, як і
тимчасова, широко поширена, але це не обов’язкова операція.
Характеристики, отримані за допомогою дистанційних методів
дослідження, можуть відноситися безпосередньо до контурів і
бути первинно інтегрованими у просторовому відношенні.

Територіальна й тимчасова інтеграція показників
екологічного картографування принципово не відрізняється від
подібних процедур в інших областях тематичного
картографування. Результати тимчасової й територіальної
інтеграції – елементарно узагальнені показники. Вони
характеризують стан середовища за одним із параметрів за
певний період опосередкування в точці або в межах обраної для
картографування територіальної одиниці. Від елементарно
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узагальнених показників за характером наступного
використання принципово не відрізняються первинно-
інтегровані показники, що безпосередньо відносяться до
одиниць площі та до інтервалів часу.

Міжінградієнтна інтеграція здійснюється з метою
отримання більш-менш повної локальної характеристики стану
одного з компонентів середовища. Елементарні або узагальнені
у просторовому й тимчасовому відношенні показники
інтегруються в узагальнюючі через отримання відносних
величин (ГДК, фонові характеристики) і арифметичні дії з ними.
Прикладами міжінградієнтно інтегрованих показників є:
комплексний індекс забруднення атмосфери, індекс
забруднення води, сумарний показник забруднення ґрунту,
інтегральний коефіцієнт біорізноманіття.

Міжкомпонентна інтеграція, як і попередня,  може
здійснюватися безвідносно до територіальних рамок. При
розмаїтості розмірів показників стану окремих компонентів
середовища їхня інтеграція не може не носити оціночного
характеру. Об’єктом оцінки при цьому є відносна значимість
окремих компонентів середовища; суб’єктом оцінки – людина,
інший біологічний вид, екосистема. Ключем до комплексної
оцінки стану середовища є визначення відносної значимості її
окремих компонентів для здоров’я людини (при
антропоцентричному підході) або стійкості окремих видів та
екосистем у цілому (при біоцентричному підході).

Отримані на основі вартісного, експертного, імовірнісного
й змішаного методів інтегральні (сумарні) оцінки ще не можуть
розглядатися як комплексні, оскільки комплексність – це облік
не тільки сукупності, але й взаємозв’язків компонентів
середовища згідно з аксіомою емерджентності.

Міжфакторна інтеграція, у рамках якої екологічний
фактор цінності земель інтегрується з іншими факторами,
входить у практику кадастрового картографування. При цьому
екологічний стан в цілому, включаючи стан всіх геокомпонентів
і реакції на них біоти та людини, розглядається як один з
факторів цінності земель поряд з географічним положенням,
інженерно-геологічними умовами, забезпеченістю об’єктами
інженерної інфраструктури. Відносна значимість зазначених
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факторів для визначення цінності земель встановлюється
експертним шляхом, з розвитком земельних відносин можливе
впровадження вартісного підходу. Значимість екологічного
фактора для оцінки земель залежить від їхнього призначення:
внесок екологічної складової максимальний для селітебних і
рекреаційних земель і мінімальний для промислових зон. Однак
для промислових зон значимість екологічного стану також
досить велика, оскільки діючі нормативні документи
обмежують або забороняють подальше промислове освоєння
екологічно несприятливих територій.

2.5. Картографічна семантика
в екологічному картографуванні

2.5.1. Об’єкти екологічного картографування
та предмет картографічної семантики

Предметом картографічної семантики є співвідношення
умовних знаків з відображуваними об’єктами і явищами.

Картографічна семантика – складова частина
картографічної семіотики – розділу науки, у рамках якого
розробляються питання теорії картографічних знаків як мови
карт.

Розділами картографічної семіотики є картографічна
синтактика (вивчає правила побудови та вживання знакових
систем,  їхні структурні властивості,  граматику мови карт)  і
картографічна прагматика (вивчає інформаційну цінність знаків
як засобу передачі інформації й особливості їхнього сприйняття
читачами карти), які носять загальнокартографічний характер.

Об’єкти екологічного картографування та їхня
локалізація. Основні класи явищ на екологічних картах
поділяються, відповідно до прийнятого розподілу екологічних
проблем, на атмосферні, водні, земельні, біологічні, геолого-
геоморфологічні та комплексні (ландшафтні). Всі існуючі
природні та суспільні явища,  які відображаються на картах,  з
картографічної точки зору поділяються на п’ять груп, залежно
від характеру просторової локалізації:

- явища локалізовані в пунктах (наприклад, місця відбору
проб, пости моніторингу, підприємства й міста на
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дрібномасштабних картах), для яких об’єктом показу є їхні точні
місця розташування та якісні або кількісні характеристики;

- явища локалізовані на лініях (наприклад, дороги,
трубопроводи, різні границі), для яких об’єкти показу – точні місця
розташування, якісні й кількісні характеристики;

- явища локалізовані на площах, тобто присутні на одних
частинах території, що картографується, і відсутні на інших
(наприклад, підприємства, міста або їхня частина на
великомасштабних картах, особливо природні території, що
охороняються), для яких об’єктом показу на картах є райони
поширення, якісні або кількісні характеристики;

- явища суцільного поширення (наприклад, атмосфера та її
характеристики, гірські породи та їх властивості), для яких об’єкт
показу на картах не факт наявності, а просторова мінливість
якісних або кількісних характеристик;

- явища розпорошеного поширення, тобто ті, що складаються
з безлічі дрібних об’єктів, індивідуальний показ яких неможливий
(наприклад, біологічні види, посіви сільськогосподарських
культур),  для них об’єктом показу також є території та щільність
поширення.

Графічні засоби на екологічних картах застосовуються такі
ж, що і на картах іншої тематики – немасштабні (значкові, буквені
та цифрові), лінійні, площинні. При розробці легенд графічні
засоби перерахованих груп реалізуються у вигляді численних
графічних змінних – елементарних позначень, що розрізняються за
формою, розміром, орієнтуванням, кольорами, насиченістю
кольорів, внутрішнюю структурою зображення.

Співвідношення типу локалізації явищ, що картографуються,
характеру інформації (якісного або кількісного) і застосованого
графічного засобу утворюють способи картографічних зображень.
В екологічному картографуванні вживають ті ж способи
картографічних зображень, що й в інших тематичних областях,
специфіка полягає лише в змістовних особливостях явищ, що
картографуються.

2.5.2. Спосіб значків, лінійних знаків,
якісного та кількісного фону

Спосіб значків використовується для передачі планового
положення, кількісних та якісних характеристик об’єктів, які за
своїми розмірами не виражаються в масштабі карти,  але які
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мають чітку точкову локалізацію.  Форма й кольори значка
найчастіше несуть якісну інформацію про зображуваний об’єкт,
а розмір і внутрішня структура – кількісну. В екологічному
картографуванні значками позначаються пункти моніторингу й
місця відбору проб, місця перебування рідкісних видів флори й
фауни, пам’ятники природи й інші невеликі за геометричними
розмірами,  але важливі для змісту карт об’єкти (див.  рис.  2.4).
На дрібномасштабних картах структурними значками
позначаються обсяги й склад викидів і скидів забруднюючих
речовин від міст і великих промислових об’єктів або склад і
рівень гостроти екологічних проблем міст.

Рис. 2.4. Тваринний світ регіону

Для показу розміщення, якісних і кількісних
характеристик екологічних сюжетів, їхніх взаємозв’язків і
динаміки використовуються традиційно найбільш уживані
способи картографічного зображення: значки (немасштабні
знаки), лінійні знаки, ізолінії, якісний фон, ареали, картограми і
картодіаграми; рідше вживаються точковий спосіб, лінії руху,
локалізовані діаграми. Теоретично можливе застосування
способу кількісного фону, однак особливості об’єктів
екологічного картографування не створюють сприятливих
передумов для вживання цього способу. Аби уміти правильно
вибирати способи зображення для того або іншого екологічного
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сюжету, фахівець, що займається складанням карт, повинен
добре уявляти можливості й межі застосування кожного
способу.

Спосіб лінійних знаків використовується для передачі ліній
у їхньому геометричному розумінні: границь, берегових ліній,
тектонічних порушень. Іноді цей спосіб плутають зі способом
знаків руху. Необхідно відзначити особливість способу лінійних
знаків: він повинен показувати або лінії, що реально існують у
природі (наприклад дороги), або лінії довжини витягнутих
статичних, або динамічних об’єктів (хребти на орографічних
схемах, лінії фронту). Переміщення динамічних об’єктів
(наприклад атмосферних фронтів) можна передавати системою
лінійних знаків, віднесених до різних дат. У цілому лінійні
знаки як спосіб зображення варто відрізняти від ліній як
образотворчих засобів, що відносяться до інших способів
зображень (ізолінії, границі ареалів). Лінійні знаки можуть
передавати кількісні і якісні характеристики. Кількісні
показники (потужність вантажопотоків) передаються за
допомогою ширини лінії або смуги,  а якісні (склад
вантажопотоків) – структурою лінії, кольорами. Орієнтування
лінійних знаків відображає реальне положення лінії на
місцевості. В екологічному картографуванні спосіб лінійних
знаків вживають для показу лінійних джерел впливу на
навколишнє середовище: автомобільних доріг, залізниць,
трубопроводів, ЛЕП та інших транспортних комунікацій, а
також лінійно витягнутих реципієнтів впливів, таких як ріки, у
тому числі з характеристикою якості води та стану екосистеми
(див. рис. 2.5).

Спосіб якісного фону використовується для якісної
характеристики явищ суцільного (ґрунти, геологічна будова,
ландшафти) або, рідше, розсіяного поширення (населення,
народи). При його використанні територія ділиться на якісно
однорідні контури, які зафарбовуються або штрихуються
відповідно до якісної характеристики. Графічним засобом у
даному способі можуть служити кольори (рівні фонові
фарбування різних колірних тонів, різних ступенів світлоти,
насиченості), півтони, штрихування різних малюнків, що
заповнюють позначення, буквено-цифрові індекси (але через
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малу наочність вони широкого поширення не отримали і
застосовуються, головним чином, як додаткове позначення,
різновид пояснювального підпису). Границі виділених контурів
при реалізації цього способу можуть бути бар’єрними, чіткими,
тобто при переході через них якісна ознака міняється різко. Але
частіше буває так, що виділена границя буває перехідною,
умовною, тобто зміна якості відбувається поступово. В
останньому випадку давати малюнок границь між ділянками
чітким лінійним знаком недоцільно, краще використати
смугасте фарбування. В екологічному картографуванні спосіб
якісного фону – один із найбільш уживаних. Він утворює
основний зміст на картах оцінки екологічних ситуацій,
використовується на комплексних екологічних картах для
показу поширення ландшафтів і характеру використання земель,
стійкості ландшафтів до техногенних навантажень тощо.

Рис. 2.5. Транспортна мережа міста

Спосіб кількісного фону застосовується для показу
кількісних характеристик. Однак у природі практично відсутні
такі явища,  які б мали однакові кількісні значення в межах
певних контурів і різко міняли їх на границях (див. рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Сільськогосподарське освоєння земель
(фрагмент)

2.5.3. Спосіб ізоліній, ареалів, точковий,
спосіб локалізованих діаграм

Спосіб ізоліній. Ізолінії, тобто лінії, що з’єднують точки з
однаковими значеннями кількісних показників,
використовуються для кількісної характеристики суцільних і
поступових явищ, що змінюються у просторі, таких як
температура повітря, кількість опадів, рельєф. З погляду
використання образотворчих засобів тут переважають лінії
різних структур, кольорів, площинні фони для пошарового
забарвлення проміжків між певними ізолініями – рівне фонове
забарвлення або штрихування на чорно-білих картах. Підбір
кольорів для пошарового забарвлення має враховувати зміст
явищ, що картографуються. Так, на гіпсометричних картах
використовується шкала, що дає зорову ілюзію наближення
високих щаблів. В екологічному картографуванні прийнятий
"принцип світлофора" – сполучення відтінків зеленого, жовтого
і червоного кольору, що змінюються із загостренням
екологічного стану. За необхідності шкалу доповнюють синіми
й блакитними тонами для найбільш чистих місць,
жовтогарячими або рожевими –  для проміжних щаблів і
бордовими для найбільш несприятливих. До числа переваг
способу ізоліній відноситься його простота й доступність. На
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картах, побудованих за допомогою даного способу, легенди
бувають дуже прості за змістом і зводяться до шкал (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Фізична карта (фрагмент)

Спосіб ізоліній дуже зручний для застосування кількісних
методів обробки, перетворення й аналізу картографічних
зображень: визначення характеристик заданих контрольних
точок і розрахунку статистичних залежностей та емпіричних
рівнянь, додавання й вирахування ізоліній, розкладання на
складові. Тому, за допомогою даного способу можуть
передаватися явища за своїм змістом невідповідні для даного
способу.  Для кількісної характеристики явищ,  що мають
обмежене по площі поширення (наприклад джерела викидів і
скидів), можуть бути використані псевдоізолінії. Псевдоізолінії
ніби поширюють дискретні явища (наприклад джерела викидів і
скидів) на всю площу картографування й у такий спосіб
приводять їх до вигляду, зручного для зіставлення з іншими
кількісними характеристиками.

В екологічному картографуванні спосіб ізоліній – один із
найбільш уживаних. З його допомогою картографують численні
фізико-географічні параметри, часткові й загальні кількісні
характеристики забруднення й стійкості компонентів
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природного середовища до забруднення, інтенсивність
геодинамічних процесів.

Спосіб ареалів використовується для передачі області
поширення явищ, що мають обмежене по площі поширення,
причому в межах цієї площі явище,  що картографується,  може
бути дискретним (тобто зустрічатися в ізольованих пунктах і на
ділянках), суцільним або розсіяним. Головна відмінність
способу ареалів від способу якісного фону:  по-перше,  –  тип
локалізації, по-друге, – необов’язковість зображення границь.
Стосовно використовуваних умовних позначок спосіб ареалів
універсальний: він може бути реалізований за допомогою
немасштабних малюнків (не мають чіткої координатної
прив’язки), лінійних або площинних позначень і навіть буквено-
цифрових індексів. Спосіб ареалів не несе інформації про
конкретні якісні або кількісні характеристики; він відображає
форму та місце розташування площі поширення явища, що
картографується, тому з певною часткою умовності характер
переданої інформації можна вважати якісним. В екологічному
картографуванні спосіб ареалів застосовується за своїм прямим
призначенням: для показу ареалів біологічних видів, природних
територій, що охороняються, ділянок поширення певних видів
забруднення, геодинамічних процесів (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Рослинний світ регіону (фрагмент)

Точковий спосіб використовується для передачі явищ
розсіяного поширення (сільське населення, поголів’я худоби,
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посівні площі). Образотворчим засобом є безліч точок
однакового розміру, кожна з яких має певну "вагу" – значення
кількісного показника.

Спосіб локалізованих діаграм використовується для
передачі на карті сезонної або іншої динаміки явищ, що мають
суцільне або лінійне поширення. Динаміка явищ зображується
за допомогою графіків або діаграм, що характеризують явище в
пунктах його вивчення. В екологічному картографуванні
способом локалізованих діаграм передається сезонна, річна або
інша мінливість показників захворюваності, концентрації
окремих речовин, загальних рівнів забруднення атмосфери або
гідросфери, умови розсіювання або потенціалу самоочищення.
У способів значків і локалізованих діаграм є загальна риса:
малюнки, що виражають кількісні та якісні особливості об’єктів,
на карті виявляються прив’язаними до точки (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Кругова локалізована
діаграма (фрагмент)

Однак при використанні способу значків цією точкою є
пункт фактичної локалізації явища, а при використанні способу
локалізованих діаграм – пункт спостереження за явищем
(метеостанція, гідропост).

2.5.4. Спосіб картодіаграм, картограм, знаків руху
Спосіб картодіаграм припускає зображення сумарної

величини певних явищ за допомогою графіків або діаграм,  що
поміщають усередині одиниць територіального розподілу,
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найчастіше адміністративного. При використанні цього способу
карта в цілому показує розподіл явища по досліджуваній
території. Тип локалізації явища в даній ситуації може бути
будь-яким, але з урахуванням жорсткої прив’язки кількісної
інформації до площі адміністративно-територіального або будь-
якого іншого осередку. Умовно його можна вважати обмеженим
по площі (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Викиди шкідливих речовин від стаціонарних
джерел забруднення (фрагмент)

Картодіаграми, як і картограми, географічно недосконалі
за змістом, оскільки не дозволяють відображати розходження
характеристик усередині територіальних одиниць і створюють
ілюзію різких перепадів на їхніх границях. Однак картодіаграми
дуже легко й швидко піддаються автоматизованій побудові і
їхнє використання виправдане, якщо потрібно швидко отримати
територіальний розподіл статистичних даних. За своїм змістом
цей спосіб можна розглядати як статистичну таблицю,
накладену на схематичну карту. Незважаючи на відзначені
недоліки, спосіб картодіаграм широко поширений в
екологічному картографуванні, особливо в офіційних виданнях.
Картодіаграми показують обсяги викидів і скидів, кількість
відходів, обсяги внесення добрив і пестицидів, захворюваність
за одиницями територіального розподілу тощо.

Картограми графічно передають середню інтенсивність
певного явища (тобто кількісну характеристику) у межах певних
територіальних одиниць, найчастіше адміністративних, не
пов’язаних з дійсним поширенням цього явища у природі.
Таким чином,  тип локалізації явища,  що відображається,  може
бути будь-яким: точковим, лінійним, суцільним, розсіяним,
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обмеженим по площі, але графічна інтерпретація "прив’язує"
кількісну інформацію до обмеженої площі, за аналогією зі
способом картодіаграм (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Екологічні інвестиції України (станом на 2004 р.)

Знаки руху (лінії руху, вектори) використовуються для
показу переміщень об’єктів різної локалізації. Рух точкових
об’єктів створює лінію (наприклад маршрут морського судна)
рух повітряних мас утворює суцільне повсюдне переміщення у
просторі, міграція тварин має розсіяний характер поширення,
океанічні й морські течії створюють переміщення, обмежене по
площі.

Основним засобом при передачі такого роду інформації є
вектори (стрілки)  різні за формою і величиною,  які можуть
нести якісні й кількісні характеристики (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Вантажонапруженість на залізничних магістралях
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Локалізація векторів може показувати й реально існуючі
лінії пересування (якщо вони даються паралельно шляхам
сполучення) і абстрактні (наприклад: лінії зв’язку, культурні,
фінансові). Орієнтування векторів у цій ситуації визначається
фактичним напрямком руху (реальним або абстрактним). Якісні
характеристики передаються за допомогою форми, кольору і
структури вектора, а кількісні – за допомогою розмірів
(довжини й ширини). В екологічному картографуванні спосіб
знаків руху вживається порівняно рідко. За його допомогою
передаються напрямки поширення забруднюючих речовин,
шляхи міграції тварин.

2.6. Методологія картографування забруднень

2.6.1. Картографування атмосферних забруднень
Загальні закономірності забруднення атмосфери
Атмосфера як найбільш динамічне середовище

характеризується складною просторово-часовою динамікою
рівнів вмісту домішок. У кожен конкретний момент часу рівень
забруднення атмосфери над деякою територією або в іншій
точці визначається балансом за окремими полютантами та
їхньою сукупністю. У приходній частині балансу перебувають:

- надходження забруднюючих речовин від сукупності
техногенних і природних джерел у межах розглянутої території;

- надходження забруднюючих речовин від джерел за
межами розглянутої території, у тому числі віддалених (далеке
перенесення);

- утворення забруднюючих речовин у результаті
вторинних хімічних процесів, що протікають у самій атмосфері.

У витратній частині балансу перебувають:
- винесення забруднюючих речовин за межі розглянутої

території;
- осадження забруднюючих речовин на земну поверхню;
- руйнування забруднюючих речовин у результаті

процесів самоочищення.
При цьому динаміка виділення різних речовин часто

визначається ходом тих самих виробничих і природних
(вулканічних, дефляційних) процесів. Поля концентрацій
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окремих інгредієнтів безупинно міняються, причому не тільки в
силу нерівномірності надходження полютантів, але й внаслідок
турбулентного характеру їхнього переносу. Повітряний потік,
взаємодіючи з нерівною поверхнею, має не стаціонарний, а
квазіперіодичний характер, що проявляється в нерівномірному
посиленні й послабленні циркуляції навколо будинків та інших
нерівностей, з періодичним формуванням і зривом вихорів біля
їх підвітряних частин. Тому, в кожній точці, на кожній території
хід концентрацій окремих інгредієнтів і загального рівня
забруднення має деяку специфіку.

Виділення забруднюючих речовин від техногенних
джерел підсилюється:

- з ростом числа працюючих одиниць виробничого
устаткування й транспортних засобів, збільшенням
інтенсивності їхньої роботи;

- при погіршенні технічного стану й аваріях;
- при неефективній роботі або відключенні очисного

обладнання.
Сполучення природних факторів, що обумовлюють

високий рівень забруднення, утворюють потенціал забруднення
атмосфери (ПЗА). Ступінь реалізації потенціалу забруднення
атмосфери залежить від наявності й потужності джерел
забруднення.

Таким чином, картографування забруднення атмосфери
складається з картографування:

- потенціалу забруднення атмосфери;
- джерел забруднення;
- рівнів забруднення.
З еколого-гігієнічної точки зору найбільший інтерес для

картографування представляють такі характерні рівні
забруднення атмосферного повітря:

- середній річний (багаторічний) рівень, що формується за
наявності динамічної рівноваги між емісією й розсіюванням
атмосферних забруднень;

- рівень забруднення, що складається при сполученні
звичайного (або скоректованого) режиму роботи підприємств –
джерел забруднення атмосфери, і несприятливих для
розсіювання метеоумов (5 % повторюваності, відповідно до
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діючої системи екологічного нормування);
- рівень забруднення, що може виникнути при аварійному

викиді від потенційно небезпечного об’єкта при певних заданих
(зазвичай несприятливих) метеоумовах;

- фактично існуючий поточний рівень забруднення.
Картографування потенціалу забруднення атмосфери

(ПЗА) проводиться на основі даних стаціонарних
метеорологічних спостережень, у дрібних і середніх масштабах.
Величина ПЗА показує, у скільки разів середній рівень
забруднення атмосферного повітря в конкретному районі, з
певною повторюваністю несприятливих метеорологічних умов
(НМУ) для розсіювання домішок, буде вищим або нижчим, ніж
у деякому іншому районі, прийнятому за еталон.

Оскільки стан атмосфери зазнає як внутрішньорічні, так і
багаторічні зміни, розрізняють кліматичний і метеорологічний
потенціал забруднення атмосфери. Кліматичний ПЗА, який
відображає середню повторюваність і ступінь виразності НМУ,
визначається, виходячи із середніх багаторічних характеристик,
і є стабільною характеристикою.

Метеорологічний потенціал забруднення атмосфери
(MПА) визначається конкретними метеоумовами й постійно
змінюється. Оскільки кліматичний і метеорологічний
потенціали забруднення атмосфери мають повсюдне поширення
й характеризуються кількісно, для їхнього картографування
використовується спосіб ізоліній.

Кліматичний потенціал забруднення атмосфери залежить
від основних кліматичних параметрів, які визначаються за
тривалі проміжки часу. Для розрахунку кліматичного ПЗА
потрібні дані аерологічних спостережень, що виконуються у
достатньо обмеженому числі пунктів.

Картографування ПЗА включає обчислення його значень
для метеостанцій (з використанням відповідних формул) і
географічну інтерполяцію (із викреслюванням ізоліній). При
дрібномасштабному картографуванні кліматичного ПЗА
виявляється вплив циркуляційних особливостей глобального й
регіонального масштабу, вплив великих форм рельєфу.

Метеорологічний потенціал забруднення атмосфери
(MПА) характеризується значно більшою просторовою й
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тимчасовою мінливістю і є предметом середньомасштабного
картографування. Для розрахунку MПА використовуються
параметри, які визначаються на значно більшому числі
метеостанцій і розраховується за формулою:

,
во
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РРМПА

+
+

=
                   (2.1)

де Рсл –  кількість повторюваності слабких вітрів (0  –  1
м/с);

    Рт – кількість повторюваності днів з туманом;
    Pо –  кількість повторюваності днів з опадами (0,5  мм і

більше);
    Рв –  кількість повторюваності швидкості вітру (6  м/с і

більше).
Карти МПА можуть створюватися для середніх

багаторічних характеристик певного місяця, усереднених
величин за конкретний відрізок часу або за станом на певні
моменти (день і година). При складанні таких карт важливо
дотримуватися географічного підходу до інтерполяції даних,
оскільки величини параметрів, що визначають MПА, навіть при
рівнинному рельєфі, можуть розрізнятися в декілька разів,
залежно від розташування метеостанції на вододілі,  схилі або в
долині.

Картографування джерел забруднення атмосфери
проводиться на основі даних інвентаризацій, статистичної
звітності про обсяги викидів й узагальнюючих матеріалів. Дані
інвентаризацій отримують при розробці матеріалів екологічного
нормування (ГДВ підприємств, матеріали оцінки впливу на
навколишнє середовище – OBНC) на генеральних планах
підприємств у масштабах 1:500 – 1:5 000. При цьому
показується планове положення джерел викидів, включених в
інвентаризацію, та їхнього номера за списком. Характеристика
джерел (найменування, питомі викиди окремих інгредієнтів,
режим роботи джерела) дається в табличних матеріалах і
використовується для розрахунків розсіювання максимальних
разових викидів.

Картографування на основі даних статистичної звітності
виконується у крупних масштабах (1:25 000 – 1:50 000) для



85

територій міст та їх частин.  При цьому для показу обсягів і
структури викидів зазвичай використовуються структурні
значки. Розмір знака повинен відповідати сумарній величині
викидів, а внутрішня структура – розкривати склад викиду за
основними інгредієнтами.

Картографування на основі узагальнюючих матеріалів по
містах і великих регіонах виконується в середніх і дрібних
масштабах зазвичай з використанням відповідних значків і
картограм. Внаслідок ряду причин інформативність подібних
карт звичайно буває невисокою.

Так, при картографуванні сумарних викидів по містах і
регіонах, як правило, обмежуються арифметичними сумами
викидів по всіх речовинах без врахування розходжень у рівні
їхньої екологічної небезпеки. Наразі для таких розповсюджених
речовин, як оксид вуглецю й бенз(а)пірен, величини ГДКбр
(багаторічна)  відрізняються в 5  млн разів,  а ГДКсд
(середньодобова) – у 3 млн разів, тобто 1 кг бенз(а)пірена
еквівалентний 3–5 тис. т оксиду вуглецю. Тому інформативними
виявляються не абсолютні, а приведені (з урахуванням
розходжень значень ГДК) суми викидів. Як видно із зіставлення
рисунків 2.13 та 2.14 врахування складу й рівня токсичності
викидів істотно змінює картину в порівнянні із простими
сумами.

Рис. 2.13. Використання структурних
значків для позначення

атмосферних викидів промислових
підприємств:

підприємства: А – ремонтний завод; Б
– МПО "Фурнітура";

В – нафтовий завод; Г – МПО "Дитячі
меблі"; Д – МПО по випуску

парасольок; речовини: 1 – окис
вуглецю; 2 – окисли азоту;

3 – сірчистий ангідрид; 4 – суміш
вуглеводню; 5 – окис свинцю; 6 – пил;

7 – бенз(а)пірен
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Для підвищення інформативності дрібномасштабних карт
викидів можна використати структурні значки і картодіаграми з
орієнтацією на наведені викиди. Наведення звичайно
здійснюється до діоксиду сірки через співвідношення величин
ГДК.

Картографування рівнів забруднення атмосфери.
Показники забруднення атмосферного повітря можуть бути
поділені на поінгредієнтні (часткові) та інтегральні
(комплексні). Поінгредієнтні показники включають: абсолютні
значення концентрацій полютантів у мг/м3, значення, нормовані
на ГДК, показники повторюваності перевищень ГДК у
відсотках.

Основним, найбільш уживаним, інтегральним показником
є індекс забруднення атмосфери (ІЗА):
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де qcp.i – середньорічна концентрація i-тої речовини;
     ГДКсд.i – середньодобова гранично допустима

концентрація i-тої речовини;
     ki – безрозмірна константа (показник ступеня), що

дозволяє врахувати розходження в рівні небезпеки окремих

Рис. 2.14. Пропорційне зображення
ступеня токсичності викидів

підприємств (умовні площі, які б
зайняли обсяги повітря, необхідні

для розсіювання промислових
викидів):

1 – окисли азоту; 2 – суміш
вуглеводню; 3 – пил; 4 – окис

свинцю; 5 – бенз(а)пірен; 6 – ефект
поєднання речовин: окис вуглецю +
окисли азоту + сірчистий ангідрид
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речовин, яка приймає значення: 1,7 для речовин 1-го класу
небезпеки; 1,3 для речовин 2-го класу небезпеки; 1,0 для речовин 3-
го класу небезпеки; 0,9 для речовин 4-го класу небезпеки.

Картографування рівнів забруднення атмосфери може
виконуватися для різних часових інтервалів та різних сполук.

Довготермінове забруднення повітря може бути
охарактеризоване за прямими або непрямими даними.

Картографування за прямими даними спостережень на
стаціонарних постах дає найбільш точну кількісну характеристику
забруднення, але ступінь її детальності лімітується малим числом
таких постів. Число постів у містах залежить від їхнього населення
та обсягів промислових викидів і становить від 1  до 10–20.  Через
обмеженість числа постів при картографуванні за прямими даними
інтерполяція виконується схематично, практично без врахування
планувальної структури міст (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Карта вмісту забруднюючих речовин в атмосферному
 повітрі: а – СО2, % об'ємних; б – бензолу, мг/м3

Зіставлення характеристик забруднення по різних постах не
завжди буває коректним внаслідок розмаїтості умов розміщення
постів. Пости можуть розміщатися поблизу підприємств і
промислових зон, на автомагістралях, у житлових і зелених зонах
тощо, причому кількість функціональних зон кожного типу
набагато перевищує число приурочених до них постів. Це дозволяє
вирішити завдання отримання загальноміських характеристик,
диференційованих по функціональних зонах, але можливість
інтерполяції між постами досить проблематична. Відстань між
постами в містах буває в межах до декількох кілометрів і
функціональні зони між ними змінюють одна одну неодноразово.

Непрямими даними, що дають змогу оцінювати
довготермінове забруднення повітря, є матеріали лихеноіндикації, а
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також результати картографування забруднення ґрунтів. Тверді
сполуки, що забруднюють ґрунти, і газоподібні з’єднання, що
забруднюють атмосферу, часто виділяються з тих самих джерел.
Можливість оцінки рівня забруднення атмосфери, за даними
вивчення забруднення компонентів середовища, що є
депонуючими, добре відома. На основі зіставлення багаторічних
даних про забруднення атмосферного повітря (дані стаціонарних
постів – 37 пунктів у 8 містах Росії й України) з даними щодо
забруднення ґрунтів у найближчих пунктах, досліджених при
еколого-геохімічних зйомках, було отримане рівняння, що пов’язує
значення сумарного показника забруднення ґрунтів Zc та індекси
забруднення атмосфери (враховуючи оксиди азоту, сірки, вуглецю
й пил):

.*455,3 123.0
cZІЗА=                (2.3)

При наявності матеріалів еколого-геохімічних досліджень
дана формула дозволяє проводити оціночне картографування рівнів
забруднення атмосфери з високим ступенем детальності. При
цьому розрахункові значення ІЗА не повинні визначатися для
точок, геохімічне забруднення яких обумовлене твердими
відходами (вейстогенні аномалії) або осадженням полютантів із
забруднених вод (гідрогенні аномалії).

Короткочасне забруднення повітря при несприятливих
метеоумовах контролюється у великих містах краще, ніж
довготермінове, оскільки на вирішення цього завдання спрямовані
підфакельні спостереження й контроль санітарно-захисних зон
підприємств. Узагальнення матеріалів підфакельних і відомчих
спостережень дозволяє охарактеризувати короткочасне
забруднення повітря при НМУ у великому масштабі за прямими
даними. При цьому найважливішим стає аналіз умов виникнення
високих концентрацій полютантів, а також картографування цих
концентрацій та умов їхнього виникнення.

Несприятливі для розсіювання викидів метеоумови можуть
формуватися як у місті в цілому під впливом
макрометеорологічних процесів, так і на локальних ділянках
внаслідок впливу мезо- і мікрометеорологічних процесів.

У першому випадку визначальними факторами є
повторюваність приземних і припіднятих інверсій, слабких вітрів,
застоїв повітря, туманів, що становлять у сукупності потенціал
забруднення атмосфери. Наявність цих умов веде до формування
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Рис. 2.16. Карта індексів забруднення
атмосфери

 при несприятливих для даного
району метеоумовах

над містом шапки забрудненого повітря, у межах якої перепади
концентрацій відносно невеликі.

У другому випадку мова йде про локальне підвищення
приземних концентрацій при небезпечній швидкості вітру,
величина якої росте з віддаленням від джерела забруднення.
Залежно від швидкості й напрямку вітру зони максимальних
приземних концентрацій від конкретних джерел постійно
зміщуються. Положення точки стосовно джерел забруднення
атмосфери визначає, яке сполучення швидкостей і напрямків вітру
для цієї точки є небезпечним. Тому поняття несприятливих
метеоумов для міста в цілому може бути неоднозначним. У зв’язку
з цим карта, що представляє максимальне забруднення повітря в
місті, повинна характеризувати не певну несприятливу ситуацію, а
сукупність метеоумов.

Така загальна карта повинна бути поділена за конкретними
метеорологічними ситуаціями (у першу чергу – за сполученням
швидкостей і напрямків вітру), з метою розробки профілактичних
заходів щодо цих ситуацій. Потрібна для цього метеорологічна
інформація запозичається з даних метеостанції того ж міста,
обчислюються середні значення концентрацій окремих інгредієнтів
і величини ІЗА для сполучень напрямків та інтервалів швидкостей
вітру (до 2 м/с, 3–4 м/с, 5–6 м/с тощо).

Цей підхід може бути реалізований за матеріалами
моніторингу (рис. 2.16) і в
рамках математичного
моделювання. Сполучення
узагальнюючих карт (ІЗА при
несприятливих метеоумовах) і
поінгредієнтних, складених
аналогічно, дозволяє
проаналізувати структуру
атмосферних проблем по
районах урбанізованої
території. Результатом такого
аналізу повинна ставати
конкретизація поняття
несприятливих метеоумов по
районах міста, інгредієнтах та,
відповідно, джерелах
забруднення атмосфери.
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Розрахункові значення рівнів забруднення атмосферного
повітря при несприятливих умовах 5 %-ої повторюваності
отримуються при виконанні розрахунків відповідно до типової
методики ОНД-86 та інших нормативних документів. При
цьому слід мати на увазі, що дана методика не передбачає
врахування конкретних метеорологічних ситуацій. Тому
розрахунок за методикою ОНД-86 створює картину розподілу
рівнів забруднення,  що може скластися не одноразово,  а як
сукупність екстремальних значень, можливих у різних точках у
різний час.

Розподіл концентрацій при НМУ з певними параметрами
може бути змодельований в рамках більш складних моделей, що
передбачають врахування конкретних метеоумов. До числа
таких моделей належить гідротермодинамічна модель А.С.
Гаврилова [16] і реалізуючий її програмний комплекс "ZONE".
Дана модель заснована на вирішені рівнянь перенесення мас,
імпульсу руху, потенційної температури, масової частки водяної
пари й передбачає врахування вихрових структур, що
виникають при обтіканні споруд і пов’язаної з ними пульсації
швидкостей атмосферного потоку й, відповідно, концентрацій
домішок.

2.6.2. Картографування забруднення вод суші
Забруднення водних об’єктів – складний, багато-

факторний і досить динамічний процес. Концентрації різних
забруднюючих речовин, що наявні у водному середовищі,
характеризуються складною часовою динамікою і залежать від:

- інтенсивності надходження у водойми;
- швидкості процесів самоочищення та осадження;
- обсягу водної маси, характеру і швидкості її руху.
Кожний з перерахованих факторів забруднення відносно

незалежний від інших і має власну динаміку. Забруднюючі
речовини надходять у водойми зі стічними водами від промислових
і сільськогосподарських підприємств, комунально-побутової сфери,
з поверхневим стоком за рахунок змиву із забруднених територій,
при осадженні з атмосфери, від вторинних хімічних процесів
трансформації полютантів, від природних джерел. Обсяги стічних
вод визначаються ходом процесів їхнього утворення й
нагромадження на підприємствах та в побуті. Особливістю
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процесів забруднення водних об’єктів є різка мінливість, пов’язана
з можливістю залпових скидів із ємностей-накопичувачів як
технологічно обумовлених, так і аварійних. Змив із забруднених
територій також достатньо нерівномірний у часі й відбувається під
час стоку дощових і талих вод, а також під час паводків. Осадження
з атмосфери визначається наявністю в ній домішок, що
осаджуються, і певними метеорологічними умовами.

Інтенсивність процесів самоочищення залежить від стану
екосистеми водойми, температури води і швидкості течії. Обсяги
води у водних об’єктах залежать від комплексу гідрологічних
факторів і характеризуються внутрішньорічною і багаторічною
мінливістю. Тому рівні забруднення водних об’єктів у різних
регіонах змінюються по сезонах неоднаково, залежно від
гідрологічного режиму, а також характеру забруднення і його
джерел.

Картографування самоочищення поверхневих вод може
виконуватися на якісному або кількісному рівні дослідження.

Якісне картографування умов самоочищення включає поділ
водних об’єктів на ряд категорій за параметрами, що визначають
умови самоочищення:

- інтенсивність перемішування;
- температура води в літні місяці;
- умови перемішування забруднюючих речовин.
Інтенсивність перемішування води в ріках залежить від

турбулентності потоку, що зумовлюється характером рельєфу і
донних відкладів. За цими умовами ріки поділяються на рівнинні,
передгірні (низькогірні) та гірські; їм відповідає слабка, середня й
сильна інтенсивність перемішування. За температурними
характеристиками виділяється три категорії рік із середніми
температурами в літню пору: до 15°, 15–20°, вище 20°.

Сполучення характеристик перемішування і температури дає
змогу виділити чотири категорії умов самоочищення за рахунок
трансформації забруднюючих речовин: сприятливі, відносно
сприятливі, середні, несприятливі. Умови перемішування
забруднюючих речовин визначаються за середньорічними
витратами води; за цим показником ріки поділяються на шість
категорій. За сполученням умов трансформації полютантів і
перемішуванням виділяється шість градацій інтегральних умов
самоочищення: дуже гарні, гарні, відносно гарні, середні, погані,
дуже погані (див. рис. 2.17).
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Рис. 2.17. Легенда карти умов самоочищення рік:
а) за рахунок трансформації забруднюючих речовин: 1 – сприятливі;

2 – відносно сприятливі; 3 – середні; 4 – несприятливі;
б) з врахуванням їхньої здатності до розбавлення: 1 – дуже гарні;

2 – гарні; 3 – відносно гарні; 4 – середні; 5 – погані; 6 – дуже погані

Для озер основним фактором перемішування води є
вітрове хвилювання. Воно оцінюється через показник відносної
мілководності і визначається як відношення середньої ширини
або (для ізометричних водойм)  квадратного кореня із площі до
середньої глибини. За сполученням цього показника і середніх
температур за літні місяці виділяються ті самі чотири градації
умов трансформації полютантів, що й для рік. Як показник умов
перемішування забруднюючих речовин для озер
використовується їх обсяг (шість градацій).

За сполученням умов трансформації та перемішування
полютантів для озер виділяються ті ж шість градацій
інтегральних умов самоочищення: дуже гарні, гарні, відносно
гарні, середні, погані, дуже погані. Градації, виділені за
зазначеними ознаками, відносяться до досить великих регіонів
(рис. 2.18), що дозволяє вирішувати завдання дрібно-
масштабного картографування.

Для передачі зазначених характеристик самоочищення
застосовують лінійні знаки (для рік) та ареали (для водойм)  з
використанням на багатоколірних картах "принципу
світлофора": відтінків зеленого, жовтого і червоного кольору,
що змінюють одне одного з погіршенням умов. На чорно-білих



93

картах використовується штрихування, густота якого
збільшується із погіршенням умов.

Рис. 2.18. Карта умов самоочищення поверхневих вод:
I – дуже сприятливі; II, 2 – помірно сприятливі; III, 3 – середні;

IV, 4 – помірно несприятливі; V, 5 – украй несприятливі (арабські цифри
відносяться до умов самоочищення в результаті трансформації забруднюючих
речовин без урахування їхнього розбавлення, римські цифри – з урахуванням

розбавлення)

Кількісне картографування самоочищення виконується
при великомасштабних роботах і базується на прогнозі
залежностей швидкостей трансформації конкретних речовин від
температури середовища (див.табл. 2.1).

При кількісному картографуванні предметом зображення
є не параметри самоочищення (їхнє перекладення з табличної
форми в картографічну, з урахуванням температурних
характеристик, можливе, але звичайно недоцільне), а
прогнозовані результати процесів самоочищення.

Найбільш ефективним засобом вирішення такого завдання
є математичне моделювання потоків забруднень із візуалізацією
результатів методом  графічної мультиплікації у вигляді карт-
фільмів. Використання такої методики найбільш доцільне при
визначенні наслідків реальних або можливих аварійних
залпових скидів, коли можна знехтувати надходженням
аналогічних полютантів від дифузійних джерел.

Показники екологічного стану водойм. Екологічний стан
водойм складається в результаті взаємодії факторів
самоочищення й техногенного навантаження й визначається,
головним чином, шляхом стаціонарних та експедиційних
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досліджень. Показники екологічного стану водойм включають
значне число гідрохімічних і гідробіологічних характеристик,
які можна відображати на картографічній основі. Для водойм,
які використовуються з господарсько-питною і рекреаційною
метою, встановлено 11 основних показників складу і
властивостей води (вміст завислих речовин; домішок, що
плавають; запах і смак; колір; температура; кислотність;
мінералізація; вміст розчиненого кисню; біохімічне споживання
кисню; вміст бактерій та токсичних речовин), у тому числі ГДК
для 420 речовин.

Таблиця 2.1
Орієнтовні коефіцієнти швидкості самоочищення від

забруднюючих речовин при різних температурах
водойм

Температура води, С°Інгредієнти
вище 15° 10–15° нижче 10°

БСК5 0,30 0,20 0,10
БСКповн 0,15 0,10 0,05
ХСК 0,20 0,15 0,10
Азот амонійний 0,50 0,30 0,20
Феноли 0,12 0,08 0,04
Нафтопродукти 0,04 0,03 0,01
СПАР 0,15 0,10 0,05
Пестициди фосфорорганічні 0,08 0,06 0,04
Пестициди хлорорганічні 0,02 0,01 0,01

Для водойм, які використовуються у рибному
господарстві, встановлено дев’ять основних показників складу і
властивостей води (вміст завислих речовин; домішок, що
плавають; смак і запах; колір; температура; кислотність; вміст
розчиненого кисню; біохімічне споживання кисню; вміст
токсичних речовин), у тому числі ГДК для 72 речовин.

У біоекологічних дослідженнях використовуються
характеристики видової розмаїтості, наявності та частки
індикаторних видів. Роль індикаторних організмів можуть
виконувати види найбільш чутливі до забруднення і (частіше)
малочутливі до нього – сапробіонти. Для оцінки стану водойм
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вживається індекс сапробності.
З метою картографування необхідні більш прості

показники, обумовлені якомога більшим числом пунктів, які
забезпечують можливість порівняння різних водних об’єктів. Як
такий показник найчастіше використовується індекс
забруднення води (ІЗВ):

,
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ГДК
СІЗВ

           (2.4)
де Сi – концентрація кожного з 6 інгредієнтів, що

враховуються (кисень, БСК5, речовини з найбільшим
перевищенням ГДК);

ГДКі – гранично допустимий показник відповідної
речовини.

Як непрямі характеристики, що відносяться до
техногенного навантаження на басейни, використовуються дані
про обсяги й структуру стічних вод,  у тому числі віднесені до
одиниці площі басейну або до обсягу стоку води.

Джерела інформації про забруднення поверхневих вод.
Моніторинг забруднення поверхневих вод ведеться за
допомогою стаціонарних постів. Періодичність відбору проб і
склад контрольованих інгредієнтів визначаються залежно від
категорії поста (I–IV категорії). Обов’язкова програма,
реалізована на постах, включає:

- візуальні спостереження (загибель риби та  інших
організмів, поява стороннього  кольору, запаху, піни, плівок);

- гідрологічні виміри (рівень і витрата води, швидкість
течії, температура води, колір, прозорість, мутність);

- гідрохімічні визначення (кислотність, ХСК, БСК5,
мінералізація, вміст кисню й вуглекислого газу, головних іонів,
біогенних речовин, основних полютантів).

Узагальнені результати спостережень на гідропостах
публікуються в "Гідрологічних щорічниках", "Гідрохімічних
бюлетенях", "Щорічниках стану екосистем поверхневих вод",
"Державних доповідях про стан навколишнього природного
середовища".

Вихідні дані про обсяги й основні інгредієнти, що
знаходяться у стічних водах, які скидаються великими
водокористувачами, містяться у статистичних формах 2-ТП
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(водгосп) і узагальнюючих матеріалах (Державні доповіді про
стан навколишнього середовища, щорічники). При
картографуванні дифузійного забруднення від малих
розосереджених джерел варто використовувати розрахункові
методи, оскільки навіть у тих випадках, коли по
сільськогосподарських підприємствах є статистичні форми 2-ТП
(водгосп), дані в них не конкретизуються по об’єктах у межах
територій господарств.

Методи картографування забруднення поверхневих вод.
Інформаційні джерела й методи картографування забруднення
поверхневих вод різні для карт різних масштабів. Для створення
оглядових дрібномасштабних карт буває достатньо інформації,
що публікується у щорічниках,  про середні багаторічні рівні
забруднення по гідропостах, а також про обсяги й структуру
скидів по містах. У цьому випадку лінійними знаками (для рік) і
ареалами (для озер і водойм)  характеризуються класи якості
води для протяжних ділянок великих рік та озер; структурними
знаками – рівні й склад забруднення, обсяги й склад скидів;
картограмами – техногенне навантаження на річкові басейни.
При більш детальному картографуванні лінійні знаки, що
характеризують якість води, диференціюються за речовинами
(рис. 2.19).

Рис. 2.19. Картографування забруднення поверхневих вод
окремими речовинами: а – As, мг/дм3; б – Sr, мг/дм3

При середньо- і великомасштабних дослідженнях дані,
запозичені зі статистичних джерел, доцільно доповнювати
розрахунковими характеристиками дифузійного забруднення від
сільськогосподарських джерел і сільських населених пунктів з
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використанням коефіцієнтів розведення (KP).
При вивченні дифузійного забруднення від джерел у

сільській місцевості територія, що картографується,
підрозділяється на водозбірні басейни певного порядку залежно від
масштабу дослідження. Так, при картографуванні масштабу 1:200
000 доцільне виділення басейнів третього порядку, а також
міжбасейнових просторів (територій, що відносяться
безпосередньо до басейну основної ріки або до басейнів більш
низького порядку, ніж розглянутий), що оконтурюються ними. У
межах кожного басейну шляхом аналізу картографічних джерел і
статистичних даних визначають всі діючі джерела забруднення
поверхневих вод: населені пункти, тваринницькі комплекси й
ферми, промислові й комунально-побутові підприємства, місця
розміщення сільськогосподарської та транспортної техніки.

Окремо враховуються й позначаються на карті потенційно
небезпечні об’єкти: нафтопромисли, трубопроводи, сховища
пестицидів, добрив, пального тощо. Обсяги й склад стічних вод від
діючих джерел визначаються за укрупненими нормативами
водовідведення. Для потенційно небезпечних джерел може бути
зазначена територія, що піддавалася їхньому впливу в минулому
(при наявності даних про аварії, що мали місце) або може бути
забрудненою (при наявності відповідних розрахунків).

Для визначення коефіцієнтів розбавлення обсяги стічних вод
від всіх джерел у межах басейну ділять на величину стоку води в
замикаючому створі за ту ж одиницю часу. Відомості про стік води
можуть бути отримані з даних Державного водного кадастру
(багаторічні дані про режим і ресурси поверхневих вод суші), а при
їхній відсутності – з даних регіональних гідрологічних досліджень
або розрахунково-графічним шляхом на основі регіональних
залежностей між гідрологічними й морфологічними параметрами.
Показники розбавлення можуть визначатися, виходячи з різних
величин витрат води в замикаючому створі. До них належать:
середньорічні, характерні для певних фаз водного режиму, та 95 %-
ої забезпеченості, як того вимагають нормативні документи по
встановленню гранично припустимих скидів.

При картографуванні показників розбавлення по водозбірних
басейнах доцільно враховувати й відображати на карті за
допомогою знаків, картограм, картодіаграм не тільки загальний
обсяг, але й склад стічних вод за їх походженням:

- від промислових підприємств (з підрозділом по галузях);
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- тваринницьких комплексів і ферм;
- житлово-комунального господарства;
- транспортної та сільськогосподарської техніки.
KP та ІЗВ, будучи інтегрованими показниками, харак-

теризують загальний рівень забруднення, але не його склад і тому
корелюють у цілому краще, ніж KP і концентрації окремих
речовин.

Картографування забруднення поверхневих вод на основі
даних натурних вимірів при експедиційних дослідженнях
поширення не отримало у зв’язку з високою рухомістю водного
середовища й, відповідно, швидкої мінливості показників
забруднення.

2.6.3. Картографування фізичного забруднення
навколишнього середовища

До фізичних факторів забруднення навколишнього
середовища відносяться: шумове забруднення, електромагнітні й
радіаційні поля.

Картографування фізичних факторів, з одного боку,
полегшується можливістю їхнього безпосереднього виміру за
допомогою відповідних приладів, з іншого боку, ускладнюється
внаслідок високої просторової й часової мінливості. Тому фізичні
фактори середовища стають предметами картографування там, де
існують стійкі джерела відповідних впливів: у районах
радіоактивного забруднення; у зонах впливу автомагістралей,
аеропортів та інших джерел шуму; поблизу випромінювачів
радіохвиль і ЛЕП.

Картографування радіаційного стану отримали широке
поширення після Чорнобильської катастрофи (див. рис. 2.20).

При цьому була використана приладова й методична база,
що склалася за довгі роки радіометричних зйомок при геологічних
дослідженнях, а також в атомній промисловості й енергетиці.

При вивченні радіаційного стану використовують польові й
дистанційні методи. Вимірювання рівнів гамма-фону проводиться
за допомогою радіометрів (дозиметрів) при виконанні наземних
маршрутів із заданою густотою розташування точок або
дистанційно (з літальних апаратів, обладнаних відповідними
приладами).
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Рис. 2. 20. Інтегрована карта щільності забруднення 239+240Pu
території тридцятикілометрової зони ЧАЕС

(станом на 2000 р., фрагмент карти)

Картографічне подання результатів. Радіаційний стан, як
правило, характеризується на картах з використанням способу
ізоліній. Ізолініями можуть передаватися рівні гамма-фону,
вміст окремих радіонуклідів, потужність дози опромінення за
певний період. Аномалії, що не виражаються в масштабі карти,
позначаються значками. У результаті досліджень ізотопного
складу радіонуклідів створюються карти радіаційного
забруднення, на яких характеризується загальний вміст
радіонуклідів у ґрунтах і донних відкладах,  в кюрі на км2. На
спрощених картах, орієнтованих на масову аудиторію, іноді
зображуються ареали радіаційного забруднення, у тому числі
без кількісної характеристики.

Картографування шумового забруднення може
проводитися за результатами натурних вимірів, на основі
розрахункових даних або з використанням сполучень того й
іншого. У першому випадку використовують результати
інструментальних вимірів рівнів шуму шумомірами I або II
класу. При цьому, оскільки шуми з різними частотами при
однаковій інтенсивності неоднаково фізіологічно впливають,
вимірюють їх у дБ, нормують і картографують еквівалентні
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рівні звуку, тобто скориговані з урахуванням частотних
характеристик.

У другому випадку картографування ведеться на основі
даних про величину автотранспортного навантаження,
структуру потоку, дорожні умови і характер забудови. Для
отримання цих даних проводяться спостереження за
напруженістю й структурою транспортних потоків у години
"пік" у робочі дні тижня, при цьому фіксуються також дорожні
умови, характер забудови й озеленення.

При оціночних роботах може використовуватися
розрахункова методика, що дозволяє визначити наближені
значення рівнів шуму залежно від чисельності населення міста,
рівня автомобілізації (число автомобілів на тисячу жителів) і
значимості вулиць (магістралі загальноміського значення,
районного тощо), із внесенням виправлень для врахування
особливостей планування міста, нахилу вулиць, частки
вантажного й громадського транспорту в потоці. Аналогічними
табличними методами визначається шум поблизу залізничних і
трамвайних ліній, аеродромів, судноплавних шляхів.

Сполучення інструментальних і розрахункових визначень
рівнів шуму включає використання того й іншого, у тому числі в
тих самих контрольних точках, у кількості, достатній для
отримання статистично значимої вибірки. Для врахування
місцевих особливостей міського середовища проводиться
розрахунок рівнянь регресії, що пов’язують вимірювані й
розрахункові значення рівнів шуму і коригування останніх.

Методика створення карт шуму при розробці генеральних
планів і проектів детального планування передбачає
використання лінійних знаків і, відповідно, характеристику
тільки в межах вулично-шляхової мережі. Однак, розрахункова
методика передбачає можливість наближеної характеристики і
внутрішньоквартальних просторів. У цьому випадку виправдане
застосування ізоліній. На основі ізолінійних карт виділяють
зони шумового дискомфорту, у межах яких перевищуються
гігієнічні стандарти.

Картографування електромагнітних полів не набуло поки
що значного поширення. Хоча рівні напруженості електричних
та електромагнітних полів є предметом гігієнічної
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регламентації, публікації за методикою складання відповідних
карт одиничні. На карті електромагнітних полів в Екологічному
атласі Санкт-Петербурга способом лінійних знаків зображені
зразкові значення електромагнітних полів уздовж міських
вулиць, тобто на оціночному рівні охарактеризований лише
вплив повітряних ліній електропередач. Подібна методика
реалізована також в Екологічному атласі Тольятті. Для
локальних джерел електромагнітних полів (радіо- і
телепередавачі, локатори) показується навколишня зона
(сектор), у межах якої при роботі джерел перевищуються
гігієнічні стандарти (рис. 2.21) та іноді кількісні характеристики
напруженості.

Рис. 2.21. Зображення зон електромагнітного
 забруднення від радіопристроїв

Характеристики фізичного забруднення на
спеціалізованих картах прийнято зображати у відповідних
одиницях виміру. При інтеграції фізичних характеристик у
сумарні показники антропогенного навантаження необхідно
провести нормування фактичних рівнів до гранично допустимих
(перехід до часток відповідних ГДК).  Об’єднання в одному
показнику різних видів фізичних полів не практикується.

2.6.4. Картографування забруднення ґрунтів
Дослідження забруднення ґрунтів та середовищ, що

депонують. Проблема забруднення ґрунтів дуже поширена,
особливо у промислово розвинених країнах. Забруднюючі
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речовини здатні зберігатися у ґрунтах багато років і десятиліть,
створюючи безпосередню загрозу здоров’ю населення.
Наявність залишкового забруднення на місці старих
промислових зон, складів, смітників часто стає причиною
конфліктних ситуацій при житловому будівництві та
рекреаційному освоєнні території, при укладенні угод з
нерухомістю. Тому, наразі у нормативних документах по
інженерно-екологічних вишукуваннях передбачене обов’язкове
визначення показників забруднення ґрунтів важкими металами
через їх індикаційне значення. У випадках, коли їх концентрації
не перевищують фонові, дослідження на предмет інших видів
забруднення не проводять.

Забруднення ґрунтів досліджується у двох аспектах:
- як самостійна екологічна проблема;
- як індикатор загального екологічного неблагополуччя

територій.
Забруднення ґрунтів як самостійна екологічна проблема

вивчається вибірково,  тобто там,  де є підстави очікувати високі
рівні вмісту специфічних речовин, як правило, високих класів
небезпеки (радіонуклідів, пестицидів та ін.). Такі дослідження
зазвичай проводяться на обмежених площах, вони відрізняються
високою детальністю (масштаби від 1:10 000 до 1:500) і мають
на меті видалення й поховання виявлених скупчень речовин, що
представляють безпосередню небезпеку. Після закінчення робіт
з очищення організовують повторні обстеження з метою
контролю.

Дослідження забруднення ґрунтів, спрямовані на
порівняльну оцінку загального рівня екологічного
неблагополуччя територій (еколого-геохімічні зйомки),
проводяться у великих і середніх масштабах (від 1:200 000 до
1:10000) і охоплюють території міст та їх частин, а в окремих
випадках цілих регіонів.

Методика еколого-геохімічної зйомки була розроблена у
СРСР у 80-ті роки XX  ст.  Найбільша увага при еколого-
геохімічних зйомках, як правило, приділяється важким металам.
Це обумовлено широким поширенням та індикаційним значен-
ням даного виду забруднення,  а також наявністю добре від
працьованих і досить дешевих аналітичних методів (переважно
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спектральних), що дозволяють визначати концентрації
декількох (до 30–40) елементів одночасно. Складовими
частинами еколого-геохімічних зйомок є: відбір проб, аналітична
обробка, інтерпретація результатів і складання карт.

Відбір проб проводиться на майданчиках розміром 10 х 10 м,
по "конверту", для усереднення кожна проба має складатися зі
шматочків ґрунту, відібраних по кутах і у центрі. Випробуванню
підлягає верхній десятисантиметровий шар, для районів поширення
дерново-підзолистих ґрунтів – п’ятисантиметровий. При цьому
щільність випробування визначається масштабом робіт і може
становити 1–100 проб на 1 км2.

Вибір місць відбору проб визначається завданнями
дослідження. У деяких випадках (переважно поза міською
забудовою або при інженерно-екологічних вишукуваннях на
майданчиках розміщення проектованих об’єктів)
використовуються геометрично правильні сітки заданого розміру.
В умовах щільної міської забудови така методика нездійсненна,
місцевість піддається швидким змінам і вибір місць відбору проб
доцільно проводити безпосередньо при виконанні маршруту. При
цьому рекомендується відбирати проби:

- у характерних точках в замкнутих і напівзамкнутих
просторах дворів, у скверах і на газонах, тобто там, де існують
сприятливі умови для тривалого нагромадження атмосферних
опадів;

- у місцях з найбільш високою ймовірністю знаходження
небезпечних речовин: несанкціонованих смітниках, зовнішній
вигляд яких дає підставу припускати наявність промислових
відходів, місцях розташування небезпечних об’єктів, у тому числі в
минулому;

- у місцях найбільш ймовірного надходження ґрунтових
часточок в організм людини (геофагія), тобто ігрові майданчики в
дитячих дошкільних установах і у дворах, спортмайданчики та
шкільні стадіони, рекреаційні зони.

Аналітична обробка виконується з використанням одного з
методів кількісного хімічного аналізу (спектральний,
рентгеноспектральний, рентгеноспектральний флуоресцентний,
атомно-адсорбційний та ін.). При цьому найважливішою умовою
достовірності результатів є дотримання комплексу метрологічних
вимог, що допускає виконання аналізів акредитованими
лабораторіями, з використанням сертифікованого устаткування,
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атестованих стандартних зразків і методик аналізу. Для
забезпечення достовірності ведеться постійний
внутрішньолабораторний і зовнішній контроль результатів.

Інтерпретація результатів проводиться шляхом порівняння
даних аналізів з фоновими концентраціями тих же елементів в
аналогічних ґрунтах ландшафтів, розташованих поза зонами
техногенного впливу. При цьому визначають поелементні
показники концентрації Ксi і сумарні показники концентрації Zс за
формулами:
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де n – число елементів.
Сумарний показник забруднення Zc належить до числа

найважливіших і найбільш інформативних параметрів екологічного
стану.

Оскільки основним джерелом забруднення поверхневого
шару ґрунтів є атмосферні опади, то за величиною Zc можна
оцінювати загальний рівень забруднення повітря. Середньорічний
вміст окремих металів в атмосферному повітрі (у, мкг/м3) може
бути оцінений за їхнім вмістом у ґрунтах (х, мг/кг) з використанням
емпіричних залежностей. Так, для свинцю:
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Вивчення забруднення ґрунтів дозволяє виявити наслідки
техногенних впливів за весь період господарського освоєння
території. В одних випадках це є перевагою методу, в інших –
недоліком, насамперед внаслідок складності визначення тривалості
цього періоду.

Особливості вивчення забруднення снігового покриву.
вивчення забруднюючих речовин, що затримуються у снігу,
дозволяє охарактеризувати атмосферні опади за конкретний сезон.
Відбір снігових проб доцільно проводити наприкінці зими, щоб
охарактеризувати якомога більш тривалий період, але до початку
сніготанення, щоб уникнути вилуговування розчинних
компонентів. Проби снігу відбирають із шурфів, до складу проби
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включається весь витягнутий сніг, на всю глибину снігового
покриву. Для вірогідності результатів важливо виключити
надходження у пробу часточок ґрунту, сміття тощо. Тому місця
відбору обираються поза дорогами, стежками та іншими місцями,
де ймовірне надходження механічних домішок. Під час відбору
необхідно фіксувати дату й площу шурфу.

Для отримання характеристик інтенсивності атмосферних
опадів важливо визначити абсолютний вміст твердих і розчинних
домішок у пробі. Тому, при обробці проб аналізується весь обсяг
отриманої води й твердого нерозчинного матеріалу. За відомою
масою твердих (пилових) часточок визначають величину пилового
навантаження Pn (у мг/м2 за добу) за формулою:
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де Pо – маса пилу в пробі (мг);

S – площа шурфу (м2);
t – час встановлення стійкого снігового покриву (діб).

Аналогічно за масою розчинених речовин у пробі
визначають інтенсивність їхнього випадання.

Інтерпретацію результатів аналізу снігових проб проводять
аналогічно до інтерпретації ґрунтових проб, шляхом порівняння з
фоновими показниками, з визначенням поелементних показників
Ксі і сумарних Zс. Розмах коливань результатів при сніговій зйомці
значно вищий, ніж при ґрунтовій. Тому оціночна шкала для снігу
має інші градації:

- припустимому рівню забруднення відповідають значення Zс
до 64;

- помірно небезпечному – від 64 до 128;
- небезпечному – від 128 до 256;
- надзвичайно небезпечному – більше 256.
Особливості вивчення забруднення донних відкладів.
Склад донних відкладів відображає геологічну будову,

рельєф та екологічний стан водозбірного басейну. У формуванні
забруднення донних відкладів велику роль відіграє водний потік.
Забруднюючі речовини неоднаково концентруються у відкладах
різного гранулометричного складу. Отже, при відборі проб донних
відкладів необхідно враховувати фаціальні особливості.

Для об’єктивної характеристики водотоків і водойм
рекомендується відбирати усереднені проби, що складаються з
декількох часткових проб. На невеликих і неглибоких водотоках,
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русло яких складається з однорідного матеріалу, відбирають
усереднені по поперечному профілю проби. На великих водоймах і
водотоках проби відбирають поблизу урізу води, у місцях видимої
акумуляції наносів. При наявності мулистих відкладів відбирають
вертикальні стовпчики мулів, по можливості на всю глибину. При
значній товщині мулів може проводитися вивчення їх
вертикального розрізу. Забруднення донних відкладів оцінюється
шляхом порівняння із природним фоном, з визначенням Ксі й Zс,
аналогічно оцінці забруднення ґрунтів і снігу. Найважливіша умова
об’єктивності оцінок – однотипність фаціального складу відкладів,
що порівнюються.

Складання еколого-геохімічних карт. У результаті еколого-
геохімічних зйомок створюють моноелементні карти та карти
сумарних показників забруднення Zc. Карти складаються з
використанням способу ізоліній з пошаровим забарвленням або
штрихуванням. Інтерполяція між значеннями виконується з
урахуванням просторових закономірностей (географічна
інтерполяція). При цьому необхідно враховувати, що в умовах міст
і гірничопромислових зон широко поширені поверхні, які не
можуть бути охарактеризовані даними проб (забудова,
асфальтовані поверхні). У багатьох випадках такі об’єкти є
джерелами забруднення. При розташуванні поблизу від них точок з
високими значеннями Ксі відповідний контур високого забруднення
поширюють на все ймовірне джерело (промислове підприємство,
магістральну вулицю) або частину його, але щоб це не суперечило
іншим точкам. Обов’язковими вимогами при виконанні
інтерполяції є розташування всіх точок, охарактеризованих
кількісними даними, у межах контурів відповідних градацій, а
також послідовна зміна градацій. Ізолінії рівнів забруднення, як і
будь-які інші ізолінії, не повинні стикатися, перетинатися,
перериватися.

2.6.5. Картографування геоекологічних ситуацій
Картографування геодинамічних процесів. Практичні

питання картографування процесів сучасної геодинаміки
вирішуються без їхнього підрозділу на природну й техногенну
складові. Вважають, що є достатні підстави зіставляти основний
період прояву сучасних процесів із часом науково-технічної
революції, що почалася ще наприкінці XIX ст. Картографування
інтенсивності й результатів розвитку процесів може
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проводитися на основі спеціально розроблених класифікацій,
показників і способів зображення або шляхом показу станів
явищ у різні інтервали часу,  тобто на якісному або кількісному
рівні вивчення.

Якісне картографування включає виявлення факту
протікання процесу, його локалізацію та (іноді) бальну оцінку
інтенсивності.

Процеси сучасної геодинаміки впливають на рельєф,
ґрунти, рослинність, поверхневі й підземні води, кожна зміна
геокомпонентів може розглядатися як дешифрувальна ознака.
Тому, виявлення й локалізація геодинамічних процесів та їх
наслідків є більш ефективним, ніж застосування методів
дистанційного зондування в різних спектральних діапазонах.
Дешифрувальні ознаки, що представляють собою взаємозв’язок
між змістом геодинамічних процесів та їхніми зовнішніми
проявами у фотозображеннях, мають локальний або
регіональний характер поширення. Тому, загальноприйнята
методика картографування процесів геодинаміки включає
вибіркове польове дешифрування матеріалів знімання на
ключових ділянках з метою виявлення дешифрувальних ознак і
наступне суцільне дешифрування в камеральних умовах.
Виявленню техногенної складової процесів, а також
характеристиці їхньої динаміки сприяє зіставлення різночасних
знімків. Дешифровані контури можуть характеризуватися
наявністю одного головного й ряду супутніх або двох і більше
рівнозначних процесів.

Існує два можливих підходи до якісного картографування
геодинамічних процесів:

- характеристика віддешифрованих контурів (перелік
процесів, виділення серед них головних, оцінка інтенсивності);

- простеження контурів прояву процесів, іноді з
виділенням ділянок їх найбільш активного протікання.

Перший підхід відповідає завданням комплексних
досліджень, другий – виконанню спеціалізованих робіт

щодо вивчення одного або декількох процесів. При
картографуванні по контурах – найбільш уживаний спосіб
якісного фону, при простеженні контурів прояву процесів
використовуються ареали.
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Кількісне картографування може спиратися на натурні
виміри проявів процесів за певні інтервали часу, проведені при
експедиційних, стаціонарних і польових експериментальних
дослідженнях. Методи кількісної характеристики геодинамічних
процесів за технічним рівнем задіяної апаратури
підрозділяються на прості, середні і складні, при цьому перші
чисельно переважають і найбільш застосовані в дослідженнях,
націлених на територіально безперервне картографування.
Картографування інтенсивності геодинамічних процесів
проводиться з використанням способу ізоліній як узагальнення
результатів багаторічних стаціонарних та експедиційних
досліджень (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Застосування способу ізоліній для картографування
модулів стоку наносів (по замуленню ставків):

1–4 – модулі стоку (м3/км2 рік): 1 – менше 100; 2 – від 100 до 250;
3 – від 250 до 500; 4 – більше 500; 5 – обстежені ставки

Виділення антропогенної складової ерозійно-
акумулятивних процесів ґрунтується, як правило, на порівнянні
характеристик, що відносяться до територій з різними рівнями
господарського освоєння. Тому, характеристики антропогенної
активізації геодинамічних процесів даються у глобальних
узагальненнях і відносяться до природних зон і великих
регіонів, рівня природних зон і фізико-географічних країн, що
відповідає дрібномасштабному картографуванню. На
великомасштабних картах інтенсивність процесів
характеризується без підрозділу на природну й техногенну
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складові.
Картографування техногенних і техногенно-змінених

відкладів і форм рельєфу. Виявлення і картографування
наслідків техногенних впливів на геологічне середовище – це
складова частина великомасштабних геолого-екологічних
досліджень. Методика їх проведення передбачає показ таких
підрозділів техногенних відкладів:

- техногенно-змінені (що перебувають у зонах впливу
транспортних споруд і комунікацій, гідротехнічних споруд,
відвалів, інженерно-будівельних споруд, гірничодобувних
підприємств, водозаборів, сільськогосподарських угідь,
комунально-складських територій, селітебних зон, смітників);

- техногенно-перевідкладені (намивні й насипні ґрунти
гідротехнічних, транспортних і промислових споруд, селітебних
зон, відвали гірничодобувних підприємств);

- техногенно-утворені (відвали теплоенергетичних,
металургійних і хімічних підприємств, смітники промислових і
будівельних відходів).

Виділення техногенно-перетворених і техногенно-
утворених порід через їх малий вік і специфічний склад не
викликає утруднень як при наземних маршрутних
спостереженнях, так і при дешифруванні аеро- і
космофотознімків. Питання про картографування техногенно-
змінених порід вимагає додаткових досліджень, націлених на
досягнення великої визначеності. Окремі види змін
(водозниження, забруднення ґрунтів) мають чіткі критерії
виділення, інші впливи (сільськогосподарська діяльність) менш
однозначні. Розрізняють необоротні (забруднення металами) і
оборотні (зміна рівнів ґрунтових вод) впливи. Виявлення
забруднення ґрунтів у зонах впливу підприємств і комунікацій є
самостійним завданням, що вирішується в рамках методики
еколого-геохімічної зйомки.

Картографування антропогенних змін геологічного
середовища було б неповним без адекватного відображення
штучних споруд,  а також покриттів (асфальту).  Це все
включається у природні колообіги й помітно впливає на
перерозподіл повітряних потоків у приземному шарі,
співвідношення між підземним і поверхневим стоками,
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геодинамічні процеси.
Новітні версії методик розрахунку розсіювання

атмосферних забруднень передбачають врахування впливу
забудови. Для штучних споруд найважливішими
характеристиками, що підлягають картографуванню, є
висотність, матеріал будівлі та проникність (суцільність).
Техногенні відклади і форми рельєфу зазвичай зображуються
способом ареалів або (при повсюдному поширенні й
територіально-диференційованому характері) способом якісного
фону. Кількісна характеристика змін порід передається
способом ізоліній.

Картографування наслідків геолого-геоморфологічного
забруднення. Оцінка ризику техногенно спровокованих
катастроф – це частина більш загального завдання географічної
оцінки стану територій. Перша складова оцінки ризику –
виділення потенційно нестійких станів геосистем, що на
практиці здійснюється на інтуїтивному рівні, шляхом
візуального аналізу топографічних, інженерно-геологічних або
геоморфологічних карт та обліку інформації про минулі події на
даній та аналогічній територіях. Це означає розробку переліків
надзвичайних ситуацій (землетрус, виверження вулкана, цунамі,
повінь, обвал, карстовий провал, смерч тощо), виникнення яких
можливе у межах розглянутих територіальних одиниць, з
оцінкою ймовірності їх виникнення в термінах типу "багато",
"середньо", "мало" і складанням способом якісного фону
відповідних оціночних карт. Територіальні одиниці виділяються
переважно за геоморфологічною ознакою (заплави, тераси,
схили різних рівнів крутості тощо).

Друга складова оцінка ризику – аналіз місць розміщення
потенційно небезпечних об’єктів (атомні електростанції, місця
виробництва й зберігання небезпечних речовин, трубопроводи
та ін.), з оцінкою ймовірності виникнення перерахованих й
інших надзвичайних ситуацій. При цьому фактором, що
визначає ймовірність надзвичайних ситуацій, зазвичай
виступають геолого-геоморфологічні умови. Тому контури
територій з різними характеристиками ризику визначаються за
матеріалами геологічного й геоморфологічного
картографування (див. рис. 2.23).
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Рис. 2.23. Фрагмент еколого-геоморфологічної карти, що
 характеризує  питому аварійність промислових нафто-

 проводів у різних геолого-геоморфологічних умовах

При наявності достатньо тривалих рядів спостережень або
історичних даних ймовірність аварійних ситуацій певного рівня
оцінюється кількісно, як число можливих ситуацій за рік або як
зворотна величина – можливість надзвичайної ситуації один раз
за певний ряд років. Сполучення природних і техногенних
складових можливих катастроф дозволяє оцінити еколого-
географічне положення конкретних об’єктів та екологічний
ризик для відповідних територій.

2.7. Екологічне картографування

2.7.1. Біоекологічні аспекти картографування
Біоту можна картографувати в аспектах природного

(реального або реконструйованого) існування і його зовнішніх
умов або в аспектах змісту та наслідків антропогенних впливів
і/або власного впливу на людину. У ролі основного провідного
компонента біоти виступає рослинний покрив, йому при
екологічному картографуванні традиційно приділяється
першорядна увага.

Підхід до картографування рослинного покриву може
бути різним: відображення стану рослинності, що зазнає
антропогенного впливу, може виступати як мета або як засіб
картографування. У першому випадку (власне біоекологічне
картографування) у центрі уваги виявляються домінантні та
субдомінантні види, угруповання в цілому, рідкісні види, що
охороняються, а також умови їхнього існування. У другому
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випадку (біоіндикаційне картографування) вивчаються види, що
мають індикаційне значення, поза залежністю від їх ролі в
асоціаціях. В обох випадках джерела інформації – дистанційні,
картографічні або польові дослідження біоти і зазначені
різновиди картографування при практичній реалізації тісно
переплітаються між собою. Складовою частиною
біоекологічних проблем є вивчення впливу (в основному
негативного) біоти на людину, що входить у завдання медико-
географічного картографування.

Біоекологічне картографування здійснюється на основі
якісних оцінок рослинних угруповань, що поділяють на
абсолютно корінні, практично корінні, умовно корінні, тривало-
похідні та короткочасно-похідні.

Корінні типи лісів розрізняються залежно від породного
складу (див. рис. 2.24). Джерелами даної інформації є матеріали
дистанційного зондування у сполученні з польовими
дослідженнями на ключових ділянках при дрібномасштабному
картографуванні, маршрутні спостереження при
великомасштабних дослідженнях. В останньому випадку
об’єктом картографування стають також стан і тенденції
розвитку рослинних комплексів: відновлювані сукцесії після
пожеж і вирубок, серійні зміни деревостанів, стабілізація тощо.

Виявлення тенденцій дає змогу картографувати
прогнозовані стани рослинності та ландшафтів у цілому в
рамках ландшафтно-динамічних сценаріїв. Певні ландшафтно-
динамічні сценарії можуть бути результатом вибору форм
природокористування, що зазвичай здійснюється в рамках
процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. Схожий
характер має методика картографування рівня деградації
ґрунтів, для яких визначаються види деградації (фізична,
хімічна, біологічна) з бальними оцінками їх рівня. Основним
способом зображення є якісний фон.

Умови зростання оцінюються за численними показниками
тепло- і вологозабезпеченості, ресурсів поживних елементів.
Найпоширенішим прийомом інтеграції показників є
підсумовування балів, що є недостатньо ефективним внаслідок
істотних розходжень у значимості окремих параметрів.
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Рис. 2.24. Рослинний світ регіону

Більш коректно інтеграція біоекологічних параметрів
може бути здійснена за допомогою методу зважених балів. Його
сутність полягає у встановленні й використанні кореляційних
зв’язків між частковими показниками на окремих картах
(щільності популяцій, порушення рослинного і ґрунтового
покриву, еродованості та ін.) і картах, що характеризують
ландшафти в цілому:
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де C(z) – показник синтетичної оцінки в точці z;
     Кі – вага і-ї ознаки, що відповідає коефіцієнту кореляції

між показниками на даній приватній і ландшафтній картах (і = 1
… n);

     ti(z) – значення і-ї ознаки (бали) у точці z.
Картографування стану тваринного світу та умов його

перебування поширене значно менше, внаслідок трудомістких
робіт щодо визначення чисельності й щільності популяцій. Стан
фауни характеризується в категоріях видової розмаїтості та
ареалів окремих видів, включаючи їхню динаміку. Стосовно
рідкісних видів, що найбільш суворо охороняються,
проводиться польове картографування місцеперебувань з
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наступною розробкою і юридичним оформленням охоронних
заходів. При польових роботах достатньо ефективним є
застосування з метою визначення координат місцеперебувань
видів, що охороняються, сучасних приладів, що використовують
GPS-технології.

Біоекологічне картографування, як і біоекологічне
дослідження в цілому, спрямоване на вирішення завдань
вивчення та охорони біоти і виконується поза рамками
географічної науки. У зв’язку з цим потенціал останньої
використовується недостатньо. Так, для аналізу причин
негативної динаміки видової розмаїтості та окремих ареалів, а
також при розробці відповідних природоохоронних заходів
перспективним є широко застосовуваний у географічних
дослідженнях метод накладення карт, зокрема ландшафтних та
соціально-економічних.

Біоіндикаційне картографування. Для урбанізованих
територій основним біоіндикатором є стан здоров’я населення, у
першу чергу дитячого. У сільській місцевості та відносно слабко
змінених ландшафтах вивчаються рослини з певними межами
газостійкості, для  водойм – найбільш стійкі або, навпаки,
чутливі до забруднення організми.

Основними елементами біоіндикаційного
картографування є:

- вибір територіальних одиниць;
- вибір біоіндикаторів;
- спостереження за станом біоіндикаторів;
- обробка й картографічне подання результатів

спостережень.
Вибір територіальних одиниць визначається характером

використовуваних у даному дослідженні біоіндикаторів. У тих
випадках, коли біоіндикатори вибираються й вивчаються
безпосередньо в ході картографування, є можливість
формування оптимальної мережі районування. Загальною
вимогою до територіальних одиниць є об’єктивність їх
відокремлення із врахуванням бар’єрної ролі їх меж. Основний
(стосовно інших геокомпонентів) фактор перерозподілу величин
антропогенних впливів – це рельєф. Розроблена методика
створення морфологічної основи ландшафтно-геоекологічних
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досліджень поділяє території на однорідні грані, що
зчленовуються по ребрах рельєфу (геотопологічне
районування). Ці грані утворюють територіальні осередки, у
межах яких може здійснюватися вибір біоіндикаційних об’єктів.
Біота, маючи динаміку саморозвитку, здатна формувати власну
мережу територіальних осередків. Їх утворюють рослинні
асоціації, що перебувають на різних стадіях сукцесії.
Сполучення територіальних осередків, виділених за
геоморфологічними ознаками і за довготривалими станами
геокомплексів, є найбільш ефективним вирішенням проблеми
районування, але у зв’язку з трудомісткістю це можна здійснити
лише за дуже детальних польових досліджень. У випадках, коли
з картографічною метою використовується індикаційний
потенціал об’єктів, які досліджуються з некартографічною
спрямованістю (медична статистика, матеріали лісотаксації та
ін.), вибір територіальних одиниць визначається організацією
відповідної відомчої статистики (адміністративні райони,
території обслуговування поліклінік, лікарські ділянки,
лісництва, лісгоспи, лісові квартали). Сітки районування як
чужорідні стосовно техногенних потоків та ареалів забруднення
здатні спотворювати територіальну структуру останнього,
викликаючи появу на карті штучних меж. При біоіндикаційному
картографуванні (особливо у випадках, коли в його виконанні
не приймають участь географи) питання вибору територіальних
одиниць може залишатися взагалі невирішеним або вирішується
формально з використанням геометрично правильних сіток
(растрове картографування). У першому випадку результати
досліджень на окремих ділянках довільно екстраполюються на
невизначені площі; у другому випадку на карті з’являються
штучні прямолінійні межі. Уникнути цього можна при показі на
карті місць розташування біоіндикаційних об’єктів (обстежених
дерев та їх груп тощо)  з віднесенням характеристик
безпосередньо до них і можливістю зазначати розходження між
інтерпретацією і фактичними даними.

У більшості випадків вибір біоіндикаторів також
визначається станом медико-статистичного обліку, природним
поширенням або культивуванням біоіндикаційних об’єктів.
Взагалі, будь-яка реакція організму на забруднення є
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біоіндикаційною, але завдання дослідження полягає у виявленні
специфічних реакцій, що дозволяють установити характер і
масштаби впливу. Як показано вище, біоіндикаційні
закономірності мають регіональний характер. Тому вибір
біоіндикаційних видів і реакцій стосовно до умов конкретної
території повинен спиратися на результати біоекологічних і
геогігієнічних досліджень. До рослин, які використовуються як
біоіндикатори, пред’являють такі загальні вимоги:

- вплив забруднень має призводити до добре помітних
реакцій;

-  ефекти впливу мають бути добре відтворені при
використанні рослин генетично подібних популяцій;

- ефекти впливу повинні характеризуватися специфічними
симптомами, властивими впливу певних речовин;

- рослини повинні бути чутливими навіть до низьких
концентрацій полютантів;

- рослини повинні бути стійкими до заболочування,
хвороб та інших несприятливих впливів, не пов’язаних із
забрудненнями.

Спостереження за станом біоіндикаторів є одним із
різновидів медичних і біологічних досліджень, що
здійснюються у процесі медичної та лісогосподарської
практики.

Обробка й картографічне подання результатів
спостережень являють собою інтеграцію показників. Ці
процедури диференційовані за типами біоіндикаторів. З
використанням способу ареалів картографується поширення
окремих видів. При цьому різні прийоми графічного подання
ареалів дозволяють врахувати рівень просторової визначеності
меж.

Кількісні та якісні характеристики біоіндикаційних
реакцій на рівні окремих видів,  які локалізуються в межах
територіальних одиниць, найбільш адекватно картографуються
за допомогою картограм і картодіаграм. Картограмами
передають відносні характеристики, усередненні за площею
територіальних осередків, а картодіаграмами – абсолютні
характеристики або їх структуру по адміністративно-
територіальних одиницях.
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2.7.2. Медико-географічне картографування
Медико-географічне картографування націлене на

відображення факторів середовища,  які як позитивно,  так і
негативно впливають на здоров’я людини. Залежно від показу
факторів середовища або результатів їхнього впливу (патології),
карти можуть бути віднесені до різних груп медико-
географічної класифікації:

-  медико-географічні карти й близькі до них за змістом
оціночні карти навколишнього середовища, що відображають
природні та соціальні передумови хвороб;

- нозогеографічні карти, що характеризують фактичне
розповсюдження хвороб.

Серед факторів хвороб, що становлять предмет медико-
географічного картографування, розрізняють:

- географічні передумови, обумовлені соціальними,
історичними та фізико-географічними причинами (потенційні
ареали захворювань);

-  області джерел захворювань,  пов’язані з видовим і
кількісним складом переносників, інтенсивністю циркуляції
збудника у природному вогнищі (фактичні нозоареали).

Реалізація природних передумов для захворювань
залежить від населеності територій, способу життя населення,
організації охорони здоров’я. Тому фактичне поширення хвороб
(предмет нозогеографічного картографування) може
відрізнятися від поширення відповідних природних факторів.

Медико-географічне картографування абіотичних
факторів середовища здійснюється на основі метеорологічних
даних. При створенні таких карт проводиться інтерпретація
кліматичних параметрів (річні, сезонні, місячні середні,
максимальні й мінімальні температури, сума опадів, швидкість
вітрів, параметри радіаційного режиму) та інших характеристик
(таких, як забезпеченість мікроелементами, повторюваність
небезпечних геодинамічних процесів) з погляду екології
людини.

Медико-географічне картографування біотичних факторів
середовища здійснюється на основі узагальнення даних
медичної статистики, переважно у дрібних масштабах. При
цьому нозоареали показують іноді з підрозділом за різновидами
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хвороб або за ступенем ризику зараження (рис. 2.25).
Відповідно, способами зображення для них є ареали, якісний
фон, значки.

Рис. 2.25. Зображення якісним фоном структури
 потенційного нозоареалу шкірних лейшманіозів

Велико- і середньомасштабне картографування поширене
менше, оскільки припускає значно більшу повноту фактичних
даних. Великомасштабні карти створюються значною мірою на
основі спеціальних польових робіт.

При камеральній обробці проводиться зіставлення
польової карти поширення кліщів з ландшафтними,
зоогеографічними, геоботанічними, геоморфологічними
картами з метою віднесення даних спостережень до
внутрішньооднорідних територіальних одиниць. Однак
можливості інтерпретації лімітуються недостатньою
детальністю наявних відповідних карт.

При середньомасштабному картографуванні знижується
роль польових робіт і зростає використання картографічних,
літературних і медико-статистичних джерел інформації. Основні
способи зображення при велико- і середньомасштабному
картографуванні – якісний фон (характеристика насиченості
територіальних одиниць шкідливими організмами), значки
(характеристика захворюваності по населених пунктах),
картограми (характеристика захворюваності по адміністра-
тивних районах), картодіаграми (структура й динаміка
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захворюваності).
Використання адміністративних районів як одиниць

районування вкрай невдале внаслідок їхньої внутрішньої
неоднорідності. Більш виправдане використання як
територіальних одиниць елементів спеціального медико-
географічного районування, яке виконане на основі гігієнічної
оцінки фізико-географічних (кліматичних, геохімічних,
гідрогеохімічних) факторів або детального фізико-
географічного районування (рис. 2.26).

Рис. 2.26. Захворювання населення

Нозогеографічне картографування – це картографування
фактичного поширення хвороб і груп хвороб, яке ведеться на
основі даних медичної статистики. Вихідні дані – звіти
лікувально-профілактичних установ, звіти-вкладиші по
обслуговуванню окремих груп населення й груп хворих, а також
зведення по територіях обслуговування поліклінік,
адміністративним районам, містам тощо. На основі
статистичних даних, з використанням нескладних програмних
засобів або ручної технології, досить легко складаються
картограми і картодіаграми захворюваності. Територіальні
осередки визначаються відповідно до ієрархічних рівнів
організації охорони здоров’я.
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2.7.3. Комплексне екологічне картографування
Комплексність екологічного картографування означає

одночасне відображення:
- географічного середовища (ландшафтів), у якому

відбувається взаємодія та розвиваються взаємовідносини між
природними та соціально-економічними системами;

- техногенних і антропогенних впливів і реакції
середовища на них;

- оцінок результатів взаємодії, тобто екологічного стану
елементів природного середовища.

При цьому об’єктом картографування може бути як
сучасний, так і минулий (у певний момент часу) або майбутній
(у рамках прийнятих сценаріїв розвитку) стан середовища.
Виняткова складність комплексного екологічного
картографування обумовлена множинністю характеристик, які
потрібно брати до уваги. Тому комплексне екологічне
картографування можна порівняти з тематичною картографією в
цілому.

Практично завдання комплексного екологічного
картографування вирішується шляхом створення атласів і серій
взаємозалежних карт екологічного змісту або складанням
окремих комплексних карт, зміст яких включає в мінімально
припустимому обсязі всі перераховані елементи. В атласах і
серіях карт переважна частина обсягу припадає на карти, що
характеризують стан окремих компонентів середовища. Атласне
картографування спирається на результати комплексних
досліджень (нерідко проведених спеціально) і дає змогу глибоко
й всебічно охарактеризувати екологічний стан території.
Особливості комплексного екологічного картографування
найбільш повно розкриваються у створенні комплексних
екологічних карт.

Наразі виділяється три різновиди комплексних
екологічних карт:

- інвентаризаційні;
- інвентаризаційно-оціночні;
- комплексні оціночні.
На інвентаризаційних картах показуються елементи

природного середовища (природні зони, ландшафтні райони,
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ландшафти) і характер їхнього використання (сільське й лісове
господарство тощо),  а також джерела техногенного впливу на
них – міста, підприємства, транспортні магістралі, іноді з
характеристикою обсягів і структури викидів і скидів.

На інвентаризаційно-оціночних картах додається (нерідко
за рахунок скорочення інших елементів змісту) характеристика
реакції середовища на техногенні впливи на нього.

Оцінки носять наближений, якісний характер і
ґрунтуються на біоіндикаційних даних (стан лісів, луків тощо)
або на матеріалах випробування геокомпонентів (рис. 2.27).

Рис. 2.27. Екологічний потенціал територій

На комплексних оціночних картах основним елементом
змісту стають оцінки екологічних ситуацій, які можуть
характеризувати стан як окремих геокомпонентів, так і
середовища в цілому. При цьому під екологічною ситуацією
розуміється сполучення різних, у тому числі позитивних і
негативних з погляду проживання й стану здоров’я людини
умов і факторів,  що створюють певний екологічний стан на
території, різний рівень благополуччя або неблагополуччя.

Принцип комплексності оцінки стану середовища означає
просторово диференційований облік всієї системи
взаємозв’язків між організмами й середовищем. Практично
вирішення цього завдання може бути досягнуто або на основі
кількісних досліджень стану всіх геокомпонентів, або на рівні
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якісних (експертних) оцінок. При цьому необхідно відзначити,
що найважливішим фактором формування екологічних ситуацій
є стійкість ландшафту. Поняття стійкості ландшафтів, що
широко ввійшло в науковий обіг,  за своїм змістом
неоднозначне. Існує три основних підходи до змісту цього
поняття:

- інертність, тобто здатність зберігати при зовнішніх
впливах вихідний стан протягом деякого часу;

- пластичність, тобто здатність переходити з одного стану
в інший, зберігаючи при цьому внутрішні зв’язки;

- відновлюваність, тобто здатність повертатися у вихідний
стан після припинення впливу.

Аналіз й оцінка стійкості ландшафтів набули великого
практичного значення у зв’язку з поширенням процедури
ОВНС. Стійкість ландшафтів може бути визначена стосовно
конкретних видів впливів, як їх здатність прийняти й розсіяти
(знешкодити, очистити, поховати) певну кількість речовини та
енергії без втрати здатності до самовідтворення. При цьому
проблема ускладнюється тим, що стійкість тих самих природних
систем до різних впливів може бути досить різною.

Було проведене районування території колишнього СРСР
за ймовірною інтенсивністю розкладання продуктів техногенезу
в атмосфері й ґрунтах, розсіювання з водними й повітряними
потоками, самоочищення від твердих, рідких і газоподібних
забруднень на основі комплексу фізико-географічних
параметрів.

Виділені райони, що розрізняються за інтенсивністю
процесів самоочищення, характеризуються закономірним
сполученням зональності, секторності та висотної поясності
(див. рис. 2.28).

За відсутності кількісних характеристик інтенсивності
процесів виносу полютантів і самоочищення від них на основі
ландшафтного районування можуть бути виконані наближені
оцінки з виділенням ландшафтів, що мають підвищену, середню
і знижену стійкість до забруднення атмосфери та гідросфери.
При цьому основними та найбільш доступними для вивчення за
картами факторами стійкості є глибина та густота
розчленовування рельєфу, а також залісненість.
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Рис. 2.28. Районування території колишнього СРСР за ймовірною
 інтенсивністю процесів самоочищення, за M. А. Глазовською

Поряд зі стійкістю ландшафтів, до конкретних видів
впливів може бути віднесена і власне стійкість ландшафтів, що є
біоцентричною за своїм змістом. Її основний фактор – стан
біоти: умови існування та динаміка складових її популяцій,
тобто стійкість екосистеми. Для оцінки стану екосистеми
потрібно враховувати значну кількість факторів, склад яких
визначається характером біогеоценозів: вміст поживних
речовин, тепло- і вологозабезпеченість, трофічну структура
біоти тощо. Показники стану та стійкості екосистем
непорівняльні за одиницями виміру, деякі з них носять якісний
характер або вимагають додаткової інтерпретації. Тому їхнє
врахування здійснюється у формі бальних оцінок, а інтеграція –
шляхом підсумовування балів.

Проблеми картографування стійкості екосистем є
наслідком просторової неоднозначності цього поняття.
Практично це означає, що картографуванню повинне
передувати ландшафтне районування з наступною
характеристикою кожної ландшафтної одиниці, ранг якої
визначається масштабом. Повне визначення всього набору
показників таких,  як запас живої біомаси в г/м2 або т/га,
швидкість обігу органічної речовини, швидкість деструкції
органічної речовини, поверхневий стік з виявленням
внутрішньорічної структури рідкої і твердої складових,
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морфологічна структура ландшафтів (співвідношення основних
типів урочищ), характеристики ґрунтового покриву, біо- і
зооценозу та ін.  –  реально може бути здійснено лише в
результаті багаторічних спостережень на спеціально обладнаних
польових стаціонарах. Такі характеристики (з незначними
виправленнями, націленими на врахування місцевих
географічних особливостей та якісних оцінок рівня

антропогенної порушеності)
поширюють на типи
ландшафтів, які виділені за
матеріалами дешифрування
космо- і аерофотознімків, а
також по геоботанічних і
ландшафтних картах. Отримані в
результаті оцінки стійкості
стосуються ландшафтів у цілому
та їх компонентів: літогенної
основи, ґрунтів, біоти,
атмосферного повітря і вод. Всі
оцінки мають характер бальних
(рис. 2.29).

Безпосереднє врахування стійкості можливе у вигляді
картографування кількісних характеристик очисної  здатності
середовища стосовно певних впливів (наприклад, у кілограмах
полютанта, за одиницю часу, на км2 території або на км
водотоку). Це дозволяє перейти від статичного картографування
забруднення до динамічного з найбільш повним розкриттям
можливостей геоінформаційних технологій: математичним
моделюванням потоків забруднень з візуалізацією методом
графічної мультиплікації у вигляді карт фільмів.

Легенди комплексних екологічних карт відрізняються
великою складністю і включають значну частину арсеналу
образотворчих засобів тематичної картографії.

Значками (у тому числі структурними) зображуються
джерела, обсяги та структура техногенних і антропогенних
впливів (міста, підприємства), а також унікальні природні
об’єкти, що не виражаються у масштабі карти.

Лінійними знаками показуються елементи географічної

Рис. 2.29. Комплексна оцінка
 рівня антропогенного впливу

 на території Москви, бали
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основи, що мають значення для характеристики екологічного
стану: гідромережа (у тому числі з характеристикою якості
води), комунікації (у тому числі з характеристикою
напруженості використання і/або впливу на середовище).

Якісним фоном може передаватися як характеристика
ландшафтів і природокористування, так і оцінка екологічного
стану. При цьому на комплексних екологічних картах часто
використовують одночасно дві системи якісного фону:
фарбування і штрихові позначення. Додатково, для
характеристики складу екологічних проблем, використовуються
складні буквені індекси.

Ізолінії застосовуються для кількісної характеристики
стану середовища (рівні забруднення атмосферного повітря та
ін.).

Ареалами традиційно позначають території поширення
видів, що охороняються, природні території, що охороняються,
а також обсяги викидів, скидів, твердих відходів, пестицидів і
т.д. на одиницю площі (або в розрахунку на чисельність
населення, величину стоків).

Картодіаграмами позначають абсолютні характеристики
впливів у межах територіальних одиниць.

2.7.4. Екологічні аспекти кадастрового
 картографування

Земельний кадастр утворює основу системи кадастрового
обліку ресурсів. У земельному кадастрі реєструються об’єкти
нерухомості:  земельні ділянки та їх границі (у тому числі на
плані із зазначенням координат крайніх точок), наявні будівлі й
комунікації, відомості про власників та юридичні підстави
власності.

Земельний кадастр – це впорядкована сукупність
відомостей про природне, правове, господарське, економічне й
просторове положення земельної власності, що представляється
в документах і кадастрових планах або в цифровому вигляді.

Загальна особливість кадастрових карт – прив’язка
характеристик, що картографуються, до об’єктів нерухомості –
земельних ділянок, що належать певним власникам, або груп
таких ділянок: кварталів забудови, садово-городніх або
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гаражних масивів. Різні земельні ділянки мають неоднакову
цінність, тому кадастровий облік земель невіддільний від їх
оцінки. У сучасному суспільстві державна кадастрова оцінка
земель використовується:

- з фіскальною метою для оподатковування нерухомості,
встановлення величини земельного податку та орендної плати;

- для інформаційної підтримки ринку землі, фондового
ринку коштовних земельних паперів та іпотеки;

- для оцінки ефективності існуючого функціонального
використання території, розрахункової підтримки проектних
розробок генерального плану міста й у плануванні
великомасштабних заходів загальноміського характеру;

- для інформування зацікавлених осіб про вартість земель
із метою забезпечення їхніх прав й обов’язків стосовно належної
їм нерухомості й планованих угод з нерухомістю.

Механізм врахування екологічного стану при кадастровій
оцінці земель нормативними документами не регламентується,
хоча на регіональному рівні розроблені методики, що носять
рекомендаційний характер. Переважають бальні оцінки за
такими ознаками, як забруднення повітряного басейну,
забруднення території, порушення шумового режиму,
електромагнітні впливи. У малих містах і сільських населених
пунктах, при відсутності даних про фактичні рівні забруднення,
використовують наближені оцінки за принципом «ні», залежно
від наявності або відсутності підприємств, транспортних
магістралей та інших об’єктів – джерел відповідних видів
забруднення. А при достатній забезпеченості вихідними даними
можуть використовуватися кількісні оцінки стану середовища
для кадастрової оцінки.

2.7.5. Картографічна складова оцінки впливу
на навколишнє середовище

Метою оцінки впливу на навколишнє середовище є
екологічне обґрунтування доцільності проектованої діяльності
та способів її реалізації, визначення шляхів і засобів
нормалізації стану навколишнього середовища та забезпечення
вимог екологічної безпеки.

Основними завданнями ОВНС є:
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- характеристика сучасного стану території, району та
майданчика (траси) будівництва або їх варіантів;

- визначення переліку можливих екологічно небезпечних
впливів (далі – впливів) і зон впливів проектованої діяльності на
навколишнє середовище за варіантами розміщення;

- визначення масштабів та рівнів впливів проектованої
діяльності на навколишнє середовище в нормальних та
аварійних умовах;

- прогноз змін стану навколишнього середовища
відповідно до переліку впливів при будівництві, експлуатації,
ліквідації об’єктів проектованої діяльності та ймовірних
аварійних ситуаціях;

- визначення комплексу заходів щодо попередження або
обмеження впливів проектованої діяльності на навколишнє
середовище, необхідних для дотримання вимог
природоохоронного законодавства та нормативних документів;

- визначення еколого-економічних наслідків реалізації
проектованої діяльності та залишкових впливів на навколишнє
середовище;

- складання заяви про екологічні наслідки діяльності.
За наявності впливів проектованої діяльності на території

суміжних держав складається транскордонна ОВНС відповідно
до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті.

Типова структура OBНC включає розділи:
1. Оцінка існуючого стану компонентів навколишнього

природного середовища в районі розташування проектованого
об’єкта.

1.1. Атмосфера й забруднення атмосферного повітря.
1.2. Гідросфера, стан і забруднення поверхневих водних

об’єктів (додаються гідрографічні схеми, указуються
координати на карті для водогосподарських об’єктів та їх
контрольних створів).

1.3. Оцінка існуючого стану території та геологічного
середовища (додаються: інженерно-геологічна карта масштабу
1:10 000 – 1:25 000; ґрунтова карта території масштабу 1:25 000
– 1:50 000; картограми потужності ґрунтів із вказівкою ареалів
їх залягання і рівня техногенного забруднення, механічного
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складу і рівня еродованості; указуються координати на карті для
родовищ підземних вод). Для характеристики інженерно-
геологічних умов показуються прояви зсувів, карсту, обвалів,
суфозії та інших активних інженерно-геологічних процесів.

1.4. Характеристика рослинності й тваринного світу
(характеристики рослинності і тваринного світу району розміщення
проектованого об’єкта повинні відображатися на карті території в
масштабі 1:50 000 – 1:100 000 із вказівкою розташування
промислових підприємств та їх санітарно-захисних зон, населених
пунктів, лісів, заповідників, заказників, водоохоронних зон водних
об’єктів та ареалів поширення основних видів рослинності і
тваринного світу).

1.5. Характеристика сільськогосподарського використання
території району розміщення промислового об’єкта
(характеристики сільськогосподарського використання території
району повинні бути винесені на карту масштабу 1:50 000 – 1:100
000 із вказівкою розміщення основних землекористувачів –
виробників сільськогосподарської продукції, сільгоспугідь,
об’єктів виробничого, житлово-побутового та іншого призначення
сільськогосподарських підприємств, розташування проектованого
об’єкта і його санітарно-захисної зони, селітебних зон та інших
елементів картографічної ситуації).

1.6. Загальна характеристика існуючого техногенного
навантаження на навколишнє середовище району розташування
проектованого об’єкта (додається карта існуючого техногенного
навантаження в зоні впливу наміченого об’єкта).

2. Вплив об’єкта на навколишнє природне середовище.
2.1. Характеристика проектованого об’єкта (додаються:
- ситуаційний план зони впливу об’єкта із вказівкою

промислових, селітебних територій, сільськогосподарських угідь,
зон рекреаційного використання, зон обмеженого використання;

- генеральний план об’єкта;
- карта-схема розміщення джерел забруднення;
- карта-схема розміщення джерел фізичних впливів).
2.2. Вплив об’єкта на атмосферне повітря (розрахунки

розсіювання забруднюючих речовин виконуються за допомогою
ЕОМ. Результати розрахунків зводять у таблиці й виносять на
картографічну основу з нанесенням ізоліній концентрацій
забруднюючих речовин).

2.3. Вплив об’єкта на поверхневі води.
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2.4. Вплив об’єкта на територію, умови землекористування й
геологічне середовище (ілюструється картографічним матеріалом
масштабу 1:25 000 – 1:50 000 з показом відчужуваних земель, їх
існуючого й перспективного використання).

2.5. Вплив відходів промислового об’єкта на стан
навколишнього природного середовища (відомості про параметри
впливу накопичувачів відходів на навколишнє середовище
виносять на картографічну основу масштабу 1:10 000 – 1:50 000).

2.6. Вплив об’єкта на рослинність і тваринний світ (оцінка
впливу об’єкта на флористичну розмаїтість рослинності, структура
рослинного й ґрунтового покриву на різних ділянках місцевості,
визначення меж рослинних угруповань та інші характеристики
рослинного світу виконують із виносом даних на карту території в
масштабі 1:50 000 – 1:100 000; оцінку впливу об’єкта на
фауністичний склад тваринного світу та гідрофауну, параметри
середовища перебування, кількість і розміри популяцій тварин і
риб здійснюють із виносом необхідних даних на карту масштабу
1:50 000 – 1:100 000).

2.7. Вплив об’єкта на соціальні умови й здоров’я населення.
2.8. Вплив об’єкта при аварійних ситуаціях.
2.9. Загальна характеристика впливу об’єкта на навколишнє

середовище.
2.10. Еколого-економічна ефективність будівництва

(реконструкції) об’єкта.
З урахуванням специфіки територій і об’єктів, що там

розташовані, до матеріалів екологічного обґрунтування інвестицій і
проектних рішень додатково можуть додаватися:

1. Ландшафтна карта.
2. Карта інженерно-геологічного районування.
3. Геологічна карта.
4. Гідрогеологічна карта.
5. Структурно-тектонічна карта.
6. Карта четвертинних відкладів і поширення екзогенних

геологічних процесів.
7. Карта мікросейсмічного районування (для сейсмічно

небезпечних районів).
8. Карта рослинності (геоботанічна).
9. Картографічні матеріали лісовпорядкування.
10. Зоологічна (зоогеографічна) карта, карта тваринного

світу.
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11. Карта (карта-схема) розміщення біотопів і шляхів
міграції.

12. Карта модулів стоку та ліній стоку болотних вод (на
заболочених територіях).

13. Карта охорони природи.
14. Карта (карта-схема) сучасного екологічного стану

території.
15. Карта (карта-схема) екологічного стану території в

перспективі.
Екологічне обґрунтування в повному обсязі виконується для

великих об’єктів, вплив яких стосується значних територій. Для
невеликих об’єктів окремі види впливів можуть бути відсутніми,
тому допускається сполучення стадій екологічного обґрунтування,
скорочення числа карт, що додаються. Переважна частина об’єктів,
для яких виконується OBНC, відноситься до категорії дрібних; для
них зазвичай обмежуються ситуаційними, інженерно-геологічними,
ґрунтовими і геоботанічними картами. На ситуаційних картах,
окрім топооснови і проектованих об’єктів, можуть показуватися
природні території, що охороняються, і пам’ятники природи, зони
санітарної охорони підземних вод, водоохоронні й санітарно-
захисні зони, пункти моніторингу.

Контрольні запитання
1. Предмет і задачі екологічного картографування.
2. Картографічне забезпечення екологічної освіти і виховання.
3. Дайте класифікацію екологічних карт.
4. Класифікація та характеристика екологічних інформаційних

джерел.
5. Ландшафтна основа екологічних карт.
6. Сутність відображення екологічної інформації способом

значків, лінійних знаків, якісного та кількісного фону.
7. Сутність відображення екологічної інформації способом

точковим, ізоліній, ареалів, локалізованих діаграм.
8. Сутність відображення екологічної інформації способом

картодіаграм, картограм, знаками руху.
9. Сутність картографування атмосферних забруднень.
10. Сутність картографування забруднення вод суші.
11. Сутність картографування фізичного забруднення.
12. Сутність картографування забруднених ґрунтів.
13. Сутність картографування геолого-геоморфо-логічного

забруднення.
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14. Біоекологічні аспекти картографування.
15. Сутність медико-географічного картографування.
16. Екологічні аспекти кадастрового картографування.
17. Картографічна складова ОВНС.
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Розділ 3. ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

 В АГРОЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

3.1. Основи географічних
 інформаційних систем

Географічна інформаційна технології (ГІС-технології) –
комп’ютерні технології вводу, збереження, обробки та подання
просторово-росподілених даних. ГІС-технології є основою
створення та функціонування географічних інформаційних
систем.

Географічна інформаційна система (ГІС) –
інформаційна система, що забезпечує збір, зберігання, обробку,
доступ, відображення та поширення просторово-координатних
даних земної поверхні. ГІС включає дані про просторові об’єкти
у формі їх цифрових відображень, містить відповідно до завдань
набір функціональних можливостей, у яких реалізуються
операції геоінформаційних технологій, підтримується
програмним, апаратним, інформаційним, нормативно-правовим,
кадровим та організаційним забезпеченням.

За територіальним охопленням розрізняють такі ГІС:
глобальні (планетарні), субконтинентальні, національні
(найчастіше мають статус державних), регіональні,
субрегіональні і локальні (місцеві) (табл. 3.1). Крім того, ГІС
розрізняються за предметною областю інформаційного
моделювання, наприклад міські ГІС, природоохоронні ГІС і т.
ін.

Таблиця 3.1
Класифікація ГІС за територією

Вид ГІС Охоплення
території Масштаби

Глобальні 5x108 км2 1:1 000 000 – 1:100 000 000
Національні 104–107км2 1:1 000 000 – 1:10 000 000
Регіональні 103–105 км2 1:100 000 – 1:2 500 000
Локальні (заповідники,
національні парки й ін.) 102–103 км2 1:1 000 – 1:100 000
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Перша географічна інформаційна система (ГІС) була
розроблена в Канаді на базі ЕОМ і пакетної системи обробки
даних на початку 1960-х рр. Вона дозволяла значно
вдосконалити процеси інвентаризації й аналізу карт. З’явилася
можливість зберігання великої кількості тематичної й
географічної інформації.

Пізніше почало розроблятися спеціальне програмне
забезпечення для вирішення різних геоінформаційних завдань.
У середині 1980-х рр. були створені програмні продукти для
систем автоматизованого проектування (САПР), за допомогою
яких здійснювалося автоматизоване складання карт.

Поява інтегрованих програмних продуктів й
інформаційних систем, що дозволяють здійснювати інтеграцію
різних видів інформації, ознаменувала на початку 1990-х рр.
новий етап у розвитку ГІС як автоматизованої інтегрованої
інформаційної системи.

У промислово розвинених країнах існують тисячі ГІС, які
використовуються в економіці, політиці, екології, управлінні й
охороні природних ресурсів, кадастрі, науці та ін. Вони
інтегрують картографічну інформацію, дані дистанційного
зондування Землі й екологічного моніторингу, статистику й
переписи, гідрометеорологічні спостереження тощо.
Створюються бази й банки даних.  Так,  в 1985  р.  у рамках
Департаменту ЮНЕП із проблем екологічної інформації й
оцінок стану навколишнього середовища створена Глобальна
інформаційна база даних про природні ресурси (ГРІД, GRID –
Global Resource Information Database). Через цю базу одержують
необхідні дані як управлінські служби й агентства ООН,  так й
інші міжнародні й урядові організації. Основне завдання ГРІД –
забезпечення користувачів різними екологічними даними. У
рамках цієї програми в Україні створено ряд баз і банків даних,
у тому числі: по видах рослин, занесених у Червону книгу
України; по деяких промислових відходах, шкідливих
речовинах; по оцінці якості життя й ін.

У багатьох країнах створені національні й регіональні
органи, у завдання яких входить розвиток ГІС й
автоматизованого картографування, а також визначення
державної політики в області геоінформатики.
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У державних програмах України багато уваги
приділяється розвитку геоінформаційних технологій для
картографування, а також створенню ГІС різного рангу й
призначених для цілей управління.

До обов’язкових ознак ГІС відносяться:
- географічна (просторова) прив’язка даних;
- генерування нової інформації на основі синтезу наявних

даних;
- відображення просторово-тимчасових зв’язків об’єктів;
- забезпечення прийняття управлінських рішень;
- можливість оперативного відновлення баз даних за

рахунок інформації, яка надійшла.
Складові елементи ГІС. Географічні інформаційні

системи містять у собі такі ключові складові:  апаратні засоби,
програмне забезпечення (програми), дані (база даних), люди
(виконавці та користувачі) і методи опрацювання інформації
(рис. 3.1).

Апаратні засоби – це  комп’ютери, на яких запущена ГІС.
Нині ГІС працюють на різних типах комп’ютерних платформ:
від централізованих серверів до окремих чи зв’язаних мережею
настільних комп’ютерів.

Рис. 3.1. Складові елементи ГІС
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Програмне забезпечення ГІС містить функції й
інструменти, необхідні для збереження, аналізу й візуалізації
географічної (просторової) інформації. Ключовими
компонентами програмних продуктів є: інструменти для
введення й маніпулювання географічною інформацією; система
управління базою даних (СУД, DBMS); інструменти підтримки
просторових запитів, аналізу й візуалізації (відображення);
графічний інтерфейс користувача (ГІК, GUI) для легкого
доступу до інструментів.

Дані. Географічні інформаційні системи працюють з
даними двох основних типів:

- просторові дані (картографічні, векторні), що описують
положення і форму географічних об’єктів, їхні просторові
зв’язки з іншими об’єктами;

- описові дані (атрибутивні, табличні) про географічні
об’єкти, що складаються з наборів чисел, текстів та ін.

Описова інформація організується в базу даних, окремі
таблиці зв’язуються між собою по ключових полях,  для них
можуть бути визначені індекси, відносини і т.п. Крім цього, у
ГІС описова інформація зв’язується з просторовими даними.
Дані про просторове положення (географічні дані)  і зв’язані з
ними табличні дані можуть збиратися і підготовлятися самим
користувачем або здобуватися у постачальників.

Люди (виконавці та користувачі). Широке застосування
технології ГІС неможливе без людей,  які працюють із
програмними продуктами і розробляють плани їхнього
використання для розв’язання реальних задач. Користувачами
ГІС можуть бути як технічні фахівці,  які розробляють і
підтримують систему у робочому стані, так і звичайні
співробітники (кінцеві користувачі), яким ГІС допомагає
вирішувати поточні щоденні справи і проблеми.

Методи опрацювання інформації. Успішність й
ефективність (у тому числі економічна) застосування ГІС багато
в чому залежить від правильно складеного плану і правил
роботи, які складаються відповідно до специфіки задач і роботи
кожної організації, яка застосовує ГІС-технології.

Принцип роботи ГІС. ГІС зберігає інформацію про
реальний світ у вигляді набору тематичних шарів, що об’єднані
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на основі їх географічного положення. Будь-яка географічна
інформація містить відомості про просторове положення, тобто
прив’язку до географічних чи інших координат або посилання
на адресу, поштовий індекс, ідентифікатор земельної чи лісової
ділянки, назву дороги і т.п. При використанні подібних
посилань для автоматичного визначення місця розташування
об’єкта (об’єктів) застосовується процедура, яка отримала назву
геокодування.  З її допомогою можна швидко визначити і
подивитися на карті, де знаходиться необхідний об’єкт або
явище.

Структура ГІС, як правило, представляє набір
інформаційних шарів.

Шар – це сукупність однотипних просторових об’єктів,
які належать до однієї теми або класу об’єктів у межах деякої
території та у системі координат, загальних для набору шарів.
Умовно ці шари можна розглядати у вигляді “етажерки”,  на
кожній поличці якої зберігається карта або цифрова інформація
з певної теми.

Картографічна та геоінформаційна структури даних у ГІС
наведені на рисунку 3.2.

Рис. 3.2. Картографічна та геоінформаційна
 структура даних у ГІС

Моделі зображення. ГІС може працювати з двома типами
даних (моделями зображення), які істотно відрізняються –
растровими і векторними.
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Рис. 3.3. Растрове подання
графіки

Растрова модель заснована на розбивці простору на
безліч елементів поверхні (процес квантування). Форми
елементів растру (осередків) можуть бути різними: трикутними,
прямокутними, квадратними тощо, але, як правило, однаковими
за розміром (рис. 3.3). Простір у такому випадку відображається
через ланцюжки з’єднаних осередків, представлених, у свою
чергу, лініями. Растрові атрибути не містять точної
координатної інформації для
об’єктів квантування
географічного простору, оскільки
він поділений на дискретні
осередки кінцевого розміру.

Для покриття всієї області
кванти растру повинні примикати
один до одного, а це означає, що,
надавши кожному з них певні
номери по вертикалі й горизонталі,
можна використати їх як
координатну сітку.

Растрова модель подає інформацію про те,  що
розташовано на даній частині території. При збільшенні
зображення  збільшується розмір осередків – елементів
зображення (пікселів), з яких складається растрове зображення.
При цьому ні форма,  ні колір осередків не змінюються,  однак
з’являється "зерно" зображення ("розмиваються" контури
об’єкта) і чим більший розмір осередку,  тим нижча розрішаюча
здатність растру, і, відповідно, менша точність відображення
положення точок, ліній й областей, укладених у ньому.

Растрові моделі використовуються для подання різних
типів тематичної картографічної інформації – відображення
ґрунтово-рослинного покриву, геолого-геоморфологічних
характеристик землекористування й т.п. Такі моделі зручно
використовувати для виявлення різних взаємозв’язків, і в деяких
випадках вони є основними при створенні географічних
інформаційних систем.

Векторна модель заснована на присвоєнні точних
просторових пар координат (x,  y) у будь-якій точці об’єкта
(явища). Лінії представляються як групи пар координат,
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Рис. 3.4. Векторне подання
графіки

Рис. 3.5. Типи моделей
зображення

зв’язаних вершинами, а області – як замкнута послідовність
з’єднаних ліній, початкова й кінцева точки яких збігаються (рис.
3.4). Простір при цьому
розглядається як безперервний.

Один відрізок може бути
визначений двома парами координат,
що надають положення й орієнтацію
у просторі; ламані лінії
відображаються через велику
кількість коротких відрізків, при
цьому більш точно лінію складної
конфігурації можна представити
через велику кількість таких дрібних
відрізків. Векторна структура даних
показує лише геометричні властивості картографічних об’єктів,
однак, якщо підключити сюди атрибутивні дані, то контурне
зображення буде набувати деяких властивостей карти.

Складні набори ліній називаються мережами. Вони
містять додаткову інформацію про просторові взаємини цих
ліній. Так, лінії, що відображають транспортні магістралі,
можуть містити відомості про особливості пересування по них
(напрямок руху, швидкість і тощо), при цьому інформація
привласнюється кожному відрізку до зміни атрибутів. Точки, у
яких відрізки зв’язуються, називаються вузлами, вони також
спеціально кодуються. Кожен вузол свідчить про зміну ситуації.

Векторна модель особливо зручна для опису дискретних
об’єктів.  При збільшенні зображення об’єкта векторної моделі
він перетвориться в подібний об’єкт,
але більшої площі,  при цьому не
втрачається чіткість зображення.

Обидві моделі мають свої
переваги і недоліки. Сучасні ГІС
можуть працювати як з векторними,
так і з растровими моделями даних
(рис. 3.5).

У процесі вирішення постав-
лених завдань шари аналізують окремо
або спільно в різних комбінаціях, вико-
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нують їх взаємне накладення (оверлей).
Таким чином, оверлейні операції

– це накладення різнойменних шарів з
генерацією похідних об’єктів, що
виникають при їх геометричному
накладенні (рис. 3.6). Найчастіше
оверлей проводять із двома
полігональними шарами. Сукупність
шарів утворює інтегровану основу
графічної частини ГІС –
приналежність об’єкта або його
частини до шару дає змогу надавати

групові властивості об’єктам конкретного шару.
Багатошарова цифрова карта-ГІС дає змогу не тільки

зберігати великий обсяг просторової інформації, але й
проводити селекцію даних, їх аналіз, здійснювати візуалізацію,
підвищувати ефективність інтерактивної обробки.

Основу будь-якої ГІС становить автоматизована
картографічна система – комплекс приладів і програмних
засобів,  що забезпечують створення й використання карт,  які
складаються з ряду підсистем, найважливішими з яких є
підсистеми введення, обробки й виводу інформації.

Функціональні можливості ГІС різноманітні (рис. 3.7),
основними є:

- уведення в комп’ютер цифрових даних;
- перетворення даних, трансформація картографічних

проекцій, конвертування даних у різні формати;
- зберігання й управління даними;
- картометричні операції й ін.
ГІС, які орієнтовані на роботу з аерознімками

(зображеннями), включають спеціалізовану підсистему обробки
зображень. У цьому випадку програмне забезпечення дозволяє
виконувати різні операції із знімками: проводити їх корекцію,
приведення до єдиного масштабу, перетворення, поліпшення,
автоматичне розпізнавання й дешифрування знімків тощо.

Задачі, що вирішує ГІС. ГІС загального призначення
виконують процедури (задачі): уведення, маніпулювання,
управління, запиту й аналізу, візуалізації.

Рис. 3.6. Шари ГІС
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Уведення. Для використання ГІС усі дані повинні бути
перетворені у придатний цифровий формат. Процес
перетворення даних з паперових карт (зображення) у
комп’ютерні файли називається оцифруванням. У сучасних ГІС
цей процес може бути автоматизований із застосуванням
сканерної технології або дані можна вводити за допомогою
дігітайзера.

Маніпулювання. Часто для виконання конкретного
проекту наявні дані потрібно додатково видозмінити або додати
відповідно до вимог необхідної системи. Для спільної обробки і
візуалізації всі дані зручніше представити в єдиному масштабі.
ГІС-технологія надає різні способи маніпулювання
просторовими даними і виділення даних, потрібних для
конкретної задачі.

Рис. 3. 7. Функції (підсистеми) ГІС

Управління. У невеликих проектах географічна інформація
може зберігатися у вигляді звичайних файлів. Але при
збільшенні обсягу інформації і росту числа користувачів для
збереження, структурування й управління даними ефективніше
застосовувати системи управління базами даних (СУБД) або із
спеціальними комп’ютерними засобами для роботи з
інтегрованими наборами даних (базами даних). У ГІС найбільш
зручно використовувати реляційну структуру, при якій дані
зберігаються в табличній формі. При цьому для зв’язування
таблиць застосовуються загальні поля.

Запит і аналіз.  При наявності ГІС та географічної
інформації можна одержувати відповіді як на прості питання,
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так і більш складні, які потребують додаткового аналізу
(запиту). Запити можна задавати як простим клацанням "миші"
на визначеному об’єкті, так і за допомогою аналітичних засобів.

Візуалізація. Для багатьох типів просторових операцій
кінцевим результатом є представлення даних у вигляді  карти чи
графіка. Карта – це ефективний та інформативний спосіб
збереження, представлення і передачі географічної  інформації
(що має просторову прив’язку). За допомогою ГІС візуалізація
самих карт може бути легко доповнена звітними документами,
тривимірними зображеннями, графіками і таблицями,
фотографіями й іншими засобами.

Загальний підхід у додаванні до конкретного проекту
(цифрової карти або плану) додаткових даних. Процес
додавання в існуючу цифрову карту (план) додаткової
інформації агроекологічного спрямування можна поділити на
такі етапи (рис. 3.8):

Рис. 3.8. Загальна структура нанесення додаткової
інформації до існуючого ГІС-проекту

- складання переліку додаткових топографічних елементів
(явищ) агроекологічного спрямування, які необхідно додатково
відображати на цифровій карті (плані);

- визначення, до якої категорії об’єктів відносяться
додаткові елементи (явища): масштабні, лінійні або
позамасштабні;

- визначення  категорії умовних позначень додаткових
елементів (явищ): поодинокий, лінійний, площинний, лінійно-
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орієнтований, лінійно-площинний, дволінійний тощо (залежно
від програми ГІС);

- визначення переліку необхідних параметрів для категорії
додаткових об’єктів (явищ), які будуть занесені в базу даних
(характеристики об’єкта або явища).

На підставі такої роботи складається легенда додаткових
об’єктів (явищ).

У наступному з використанням команд управління
конкретної програми ГІС (менеджерів умовних знаків, шарів,
параметрів та ін.) на цифрову карту (план) наноситься
відповідна додаткова інформація.

Практичне застосування сучасних ГІС-технологій.
Головною перевагою ГІС-технологій є найбільше “природне”
для людини представлення як просторової інформації, так і
будь-якої іншої інформації, що має відношення до об’єктів,
розташованих у просторі (атрибутивна інформація). Способи
представлення атрибутивної інформації різні: це може бути
числове значення з датчика, таблиця з бази даних про
характеристики об’єкта, його фото- чи реальне відеозображення.

Таким чином, ГІС можуть допомогти скрізь, де
використовується просторова інформація і (або) інформація про
об’єкти, що знаходяться у визначених місцях простору.

Області застосування ГІС. Прийняття більш
обґрунтованих рішень. Інформаційні технології допомагають
прийняттю обґрунтованого рішення. Однак, ГІС – це не
інструмент для видачі рішень,  а засіб,  який допомагає
прискорити і підвищити ефективність процедури прийняття
рішень, що забезпечує відповіді на запити і функції аналізу
просторових даних, представлення результатів аналізу в
наочному і зручному для сприйняття вигляді. Необхідна для
прийняття рішень інформація може бути представлена в
лаконічній картографічній формі із додатковими текстовими
поясненнями, графіками або діаграмами. Наявність доступної
для сприйняття й узагальнення інформації дає змогу
відповідальним працівникам зосередити свої зусилля на
пошукові рішення, не витрачаючи значного часу на збір і
осмислювання доступних різнорідних даних. Можна досить
швидко розглянути кілька варіантів рішення і вибрати найбільш
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ефективний.
Прогноз розвитку агроекологічної ситуації залежно від

різних сценаріїв функціонування народногосподарського
комплексу виконується шляхом комп’ютерного моделювання
екологічного стану тієї чи іншої території залежно від
існуючого чи заданих режимів функціонування економіки.
Користуючись цифровими екологічними картами, можна
моделювати різні екологічні ситуації. Комп’ютерне
картографічне моделювання виконується з використанням
математичного забезпечення ГІС-технологій.

3.2. Особливості комп’ютерної побудови
картографічних знаків

Розвитку оформлення карт у вітчизняній картографії сприяли
у значній мірі широко розгорнуті роботи з тематичного і
комплексного картографування. Створення карт різних типів і
призначення обумовило утворення практичної бази для розробки
методів оформлення карт.

Використання технологій комп’ютерного дизайну, як
прогресивного і перспективного напрямку у створенні карт, набуло
широкого розвитку. Комп’ютерні технології дають змогу швидко і
якісно відтворювати будь-які образотворчі засоби, збагачувати їх
спектр новими видами позначень (мерехтливі, знаки, що рухаються
й ін.). Різні явища і процеси навколишнього середовища
відбивають на карті системою картографічних знаків. Об’єкти
відображення та їх носії (картографічні знаки) за своїм зовнішнім
виглядом і властивостями можуть не мати нічого спільного, але
організація картографічних знаків, що створюють образ, має
знаходитися у визначеному зв’язку з властивостями об’єктів, що
відображаються.

Географічний підхід у проектуванні системи знаків сприяє
збагаченню інформативних властивостей знаків, підвищує їх
комунікативні якості. У практику створення карт ввійшов і
системний принцип, що враховує цілісне відображення змісту,
стану, динаміки і функціонування геосистем різного ієрархічного
рангу, обумовлює високий ступінь організації картографічних
систем знаків. Кожен спосіб зображення має індивідуальні
властивості, що обумовлюють розходження в локалізації знаків,
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кількості та якості інформації.
Комп’ютерна побудова картографічних знаків.

Оформлення цифрових карт (планів) припускає використання
спеціального програмного забезпечення, що дозволяє працювати з
векторною графікою. Його можна умовно розділити на три групи:

- векторні графічні програми загального призначення (Corel
Draw, Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop й ін.), які, як правило, не
комплектуються готовими наборами знаків, однак користувач має
можливість зберігати створені ним знаки у вигляді бібліотек
символів або файлів  програми, яка використовувалась;

- картографічні блоки геоінформаційних систем (Arclnfo,
MapInfo, ARC CAD, Digitals й ін.), що мають набори готових
картографічних знаків, які можуть бути використані при
оформленні карт стандартного змісту. Програми мають можливості
для створення нових знаків, що не входять у стандартний
комплект;

- спеціалізовані картографічні програми, що входять до
складу програмно-апаратних картовидавничих комплексів,
призначених для картографічного виробництва. Основне
призначення таких програм – створення великої кількості карт
однотипного змісту (атласи автодоріг, екологічного стану
території, адміністративні карти й т.д.) у виробничому режимі. До
їх складу входить великий набір готових картографічних знаків.

Засоби для створення нових знаків можуть суттєво
відрізнятися в різних програмах, навіть у межах однієї групи.
Однак, можна виділити деякі загальні можливості й прийоми,
використання яких дозволяє істотно прискорити й спростити
процес побудови картографічних знаків, а також підвищити їх
якість.

Способи побудови точкових картографічних знаків. При
створенні знаків, локалізованих у пунктах (точкові об’єкти), як
правило, застосовуються такі основні прийоми, загальні практично
для всіх типів програм:

- використання базових (елементарних) графічних об’єктів
(коло, багатокутник, ламана лінія й ін.) як елементів знаку;

- використання афінних перетворень для зміни форми й
положення графічних об’єктів;

- прив’язка графічних об’єктів до сітки із заданим кроком по
горизонталі й вертикалі для точного взаємного розміщення
елементів знаку;
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- групування графічних об’єктів;
- вирівнювання, розподіл й упорядкування графічних

об’єктів;
- використання операцій перетинання, об’єднання й

вилучення над множинами;
- використання убудованих мов програмування або

графічних бібліотек для створення структурних або складних
знаків за допомогою програм користувача.

У більшості програм базовими графічними об’єктами є:
- окружність або дуга окружності (рис. 3.9 а);
- коло або сектор (рис. 3.9 б);
- опуклий багатокутник із заданим числом вершин, у тому

числі правильний (рис. 3.9 в);
- зірчастий багатокутник із заданим числом і довжиною

променів, у тому числі правильний (рис. 3.9 г);
- ламана лінія, що складається із прямолінійних відрізків

(рис. 3.9 д);
- крива лінія, сегментами якої є параметричні поліноми

третього ступеня (у машинній графіці вони називаються кривими
Без’є), (рис. 3.9 е).

Рис. 3.9. Види базових (елементарних) графічних об’єктів

Для полегшення створення цифрового картографічного
знака, як правило, спочатку створюється зображення значка на
папері (або береться готове), потім воно сканується з потрібним
розширенням; отримане растрове зображення уміщується на
окремий шар графічного редактора й використовується як
підкладка при накресленні контуру знака.

Застосування афінних перетворень до графічного знака
дозволяє змінити розмір, положення й форму цього знака. У
загальному вигляді афінне перетворення площини задається за
допомогою двох лінійних функцій:
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де а11, а12, а21, а22, b1, b2 – коефіцієнти перетворення;
х’, у’ – нові (перетворені) координати.

На практиці при трансформації використовують лише не
вироджені перетворення, тобто ті, у яких визначник матриці
перетворення
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è

æ
=

2221

1211

аа
аа

А не дорівнює нулю. Як правило,

графічні програми дозволяють одержати довільне афінне
перетворення за допомогою композиції (послідовного
застосування) елементарних перетворень (рис. 3.10):

- паралельний перенос на вектор (b1, b2) змінює положення
знаку (а);

- розтягання/стискання уздовж координатних вісей у Кх і
Ку раз змінює розмір і форму знака, з його допомогою можна
одержати з окружності еліпс або із квадрата прямокутник (б);

- поворот на деякий кут φ відносно початку координат
змінює положення знаку (в);

- відбиття щодо горизонтальної або вертикальної осі
(осьова симетрія) змінює положення й орієнтацію знака (г);

- зміщення уздовж координатних осей (одна координата
не змінюється,  а друга змінюється з коефіцієнтом Sx або Sy
відповідно) змінює форму знаку, дозволяє одержати із
прямокутника паралелограм (д).

Рис. 3.10. Елементарні афінні перетворення

Як правило, інтерфейс графічних програм улаштований
таким чином, що кожне з елементарних перетворень можна
виконати одним із двох способів. Перший спосіб дозволяє
інтерактивно змінювати параметри перетворення за допомогою
руху "миші", безпосередньо спостерігаючи за зміною
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положення або формою знака. Перевага такого способу – його
наочність, а недолік – неможливість одержати точні значення
коефіцієнтів перетворення. Другий спосіб дозволяє спочатку
задати точні параметри перетворення, а потім застосувати його
до графічного знака.

Прив’язка положення графічних знаків до сітки дозволяє
значно полегшити процес сполучення різних базових елементів
знака.

Операцію групування графічних знаків використовують у
тому випадку, коли потрібно виконати деяке перетворення цілої
групи знаків без зміни їх взаємного розташування.

Операція вирівнювання дозволяє розмістити кілька
графічних знаків таким чином, аби їх верхні, нижні (рис. 3.11 б),
ліві (рис. 3.11 а), праві границі або центри  були розташовані на
одній вертикальній або горизонтальній лінії (рис. 3.11 в).

Операція розподілу дозволяє розмістити декілька знаків
рівномірно уздовж горизонтальної або вертикальної осей.
Рівномірність – це однакові відстані між відповідними
границями знаків, між центрами знаків або рівні проміжки між
знаками.

За допомогою упорядкування можна встановити
послідовність розміщення графічних знаків, що дозволяє
використати при створенні знака такий прийом, як перекриття
(накладення).

Рис. 3.11. Застосування операцій вирівнювання,
 розподілу й упорядкування:

а – вирівнювання по лівій і нижній границях; б – вирівнювання по нижній
границі уздовж вертикалі  і по центру уздовж горизонталі; в – вирівнювання по

нижній границі і розподіл уздовж горизонталі  з рівними відстанями між
правими границями (об’єкти упорядковані за зростанням розмірів явища)
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Застосування різних операцій над множинами дозволяє
створювати із простих графічних знаків більш складні, не
вдаючись при цьому до трудомісткого процесу накреслення
ліній (рис. 3.12).

Картографічні блоки географічних систем, як правило,
забезпечуються готовими засобами для створення структурних
знаків декількох найбільш часто використовуваних виглядів,
розмір і кольори елементів яких безпосередньо залежать від
параметрів об’єкта, який картографується, в базі даних.

Рис. 3.12. Застосування операцій над множинами
(сірим кольором показано результат застосування операції):

а – використання різниці двох кіл для одержання серпа;
б – використання перетинання двох кіл для одержання лінзи;

в – використання об’єднання двох прямокутників для одержання хреста

Способи побудови лінійних картографічних знаків.
Можливості по створенню лінійних знаків істотно відрізняються
в різних програмах. Загальними, базовими способами є: вибір
кольору, товщини й шаблону штрихів (для створення штрих-
пунктирної лінії).

Кольори лінії можна задавати, користуючись колірною
моделлю,  яка передбачена програмою (RGB,  CMYK,  HSB  й
інші).

При створенні потовщеної лінії задається її товщина
(одиниці виміру – міліметри, дюйми, пікселі й т.д.) і спосіб
побудови.  Більшість програм креслить потовщені лінії як
площинний об’єкт, тобто спочатку створюється деякий контур
навколо осьової лінії, який потім зафарбовується. Існує кілька
варіантів створення такого контуру. Вони відрізняються
формою в кінцевих точках лінії (див. рис. 3.13 а), а також
формою з’єднання у внутрішніх точках (див. рис. 3.13 б).
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Для створення штрих-
пунктирної лінії необхідно задати
шаблон штрихів і проміжків між
ними. При відображенні такої лінії
штрихи креслять обраної товщини
й кольору. Більшість програм
містить готовий набір шаблонів
штрихів й,  крім того,  надає
можливість створити й зберегти
свій власний шаблон, указуючи
послідовно довжини штрихів і
проміжків (рис. 3.14).

Багато лінійних знаків
можуть бути отримані шляхом
накладення ліній, створених за
допомогою перерахованих вище
базових засобів.

За допомогою базових
засобів можна одержати лише
достатньо обмежений набір
лінійних знаків. Створення складних знаків довільного рисунка
може бути пов’язане з великими труднощами.

Способи побудови площинних картографічних знаків.
Найбільш загальні засоби створення площинних знаків –
заливання кольором, заповнення шаблоном, штрихування,
перетинання й градієнтне забарвлення.

Заливання кольором (див. рис. 3.15 а) – найпростішии
спосіб, який є доступним в усіх без винятку програмах. Для
цього необхідно задати тільки колір забарвлення, користуючись
кожною із доступних колірних моделей. Інструмент "заливання
кольором" дозволяє створювати площинні знаки, що
розрізняються за світлістю і кольором.

Заповнення шаблоном зустрічається практично в усіх
програмах. Шаблон являє собою растрове або векторне
зображення, як правило, прямокутної форми, що укладається
усередині області на зразок плитки. Застосування інструменту
"заповнення шаблоном" дозволяє створювати площинні знаки,
що розрізняються за внутрішньою структурою (див. рис. 3.15 б).

Рис. 3.13. Способи створення
потовщених ліній: а – форма
в кінцевих точках; б – форма

з'єднання у внутрішніх точках

Рис. 3.14. Створення
складних лінійних знаків:

а – подвійна лінія –
накладення двох ліній різної

товщини й кольорів;
б – знак “залізниця” –

накладення трьох ліній
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Більшість програм, як правило, містить набір готових шаблонів
і, крім того, надає можливість для створення власних. Реалізація
заповнення шаблоном може істотно відрізнятися в різних
програмах.

Спосіб штрихування (коли задається кут штрихування і
відстань між лініями)  у більшості програм у своєму
безпосередньому вигляді не реалізований. Для імітації
штрихування, як правило, використовується спосіб заповнення
шаблоном (рис. 3.15 в).

Рис. 3.15. Побудова площинних
знаків:

а – заливання кольором (по
світлості з використанням чорно-

білого тла);
б – заповнення шаблоном (за
внутрішньою структурою);

в – по світлості з використанням
штрихування

Ще один спосіб одержання штрихування – використання
операції перетинання. Для цього потрібно спочатку створити
набір рівнобіжних відрізків з необхідною відстанню між ними,
потім повернути ці відрізки на такий кут, що відповідає
напрямку штрихування і перемістити таким чином, аби вони
цілком покривали площину об’єкта, яку необхідно
заштрихувати (кількість відрізків та їх довжина повинні бути
підібрані відповідним чином).

Набір горизонтальних відрізків або прямокутників легко
створити, використовуючи операції копіювання, вирівнювання і
розподілу. Відстань між відрізками та їх довжину можна
змінювати за допомогою розтягання або стиску. Такий набір
створюється один раз. Для одержання штрихування потрібно
його скопіювати, розтягти або зжати, повернути, накласти на
область і виконати операцію перетинання.

Спосіб градієнтного забарвлення представлений у
графічних програмах загального призначення і являє собою
модифікацію способу заливання кольором, у якій
використовується не постійний колір, а колір, який змінюється
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за тим або іншим законом. Існує кілька виглядів градієнтного
забарвлення.

Найбільш часто зустрічаються лінійний та радіальний
способи.

У способі лінійного градієнтного забарвлення колір
області плавно змінюється від одного фіксованого значення до
іншого уздовж заданого напрямку. У способі радіального
градієнтного забарвлення зміна кольору відбувається від деякої
заданої точки радіально в усіх напрямках. Кількість фіксованих
кольорів може бути різною. Градієнтне забарвлення
використовується при створенні художніх знаків і, зокрема, для
надання елементам знаку об’ємності. Лінійне градієнтне
забарвлення дозволяє створювати ефект циліндричної поверхні
(рис. 3.16 а), а радіальне – сферичної (рис. 3.16 б).

Рис. 3.16. Градієнтне забарв-
лення для надання елементам

 знаку об’ємності:
а – лінійне, б – радіальне

При виборі
програмного забезпечення слід керуватися можливостями
програм по побудові картографічних знаків для обраної системи
умовних позначень. За необхідністю допускається проектування
умовних знаків, виходячи з можливостей конкретної програми, а
також можливостей передбачуваного пристрою виводу
(пристрої виводу можуть відрізнятися за своїми можливостями
передачі кольору).

3.3. Особливості картографічних шрифтів
 та підписів на цифрових картах (планах)

Картографічні шрифти (зразки шрифтів для планів та карт
затверджено наказом Мінекоресурсів України № 295 від 2001 p.
та № 330 від 2002 р. “Умовні знаки для топографічних планів
масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500” та “Умовні знаки для
топографічних карт масштабів 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000”)
визначаються рисунком, товщиною, шириною і висотою
окремих елементів літер і цифр.
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Сукупність літерних та цифрових знаків, об’єднаних
спільністю побудови графічних елементів, складає визначену
шрифтову гарнітуру.

Шрифти мають такі ознаки: контраст шрифту; світлість
(жирність); ширину; орієнтування; накреслення;  розмір
шрифту; колір шрифту.

Основні властивості шрифтів складаються з їх
читабельності, розрізненості, компактності, прозорості (чор-
ності), естетичності сприйняття, чіткості відтворюваності при
друку.

Конкретний прояв цих властивостей залежить від
масштабу, тематики і призначення карти (плану), а також
цільового застосування шрифтів – підписів у змісті карти
(плану), легенди або зовнішнього оформлення.

Комп’ютерне розміщення написів. Більшість
комп’ютерних ГІС-програм підтримують два основних способи
розміщення написів: напис, віднесений до точки; напис,
віднесений до лінії.

Напис, віднесений до точки, може бути розташований
ліворуч, праворуч або по центру відносно точки прив’язки
(горизонтальне вирівнювання). Базова лінія тексту при цьому є
пряма. Деякі програми, в основному картографічні блоки
географічних систем, дозволяють робити і вертикальне
вирівнювання, тобто розміщати напис зверху, знизу і по центру
відносно точки прив’язки у вертикальному напрямку.
Використання вирівнювання дозволяє зберігати взаємне
розташування напису і об’єкта, що підписується, при зміні
параметрів шрифту.

Створений напис можна трансформувати за допомогою
афінних перетворень. Вирівнювання щодо точки прив’язки
зберігається і після повороту, тільки горизонтальне
вирівнювання робиться уздовж базової лінії тексту,  а
вертикальне – у перпендикулярному напрямку. Оскільки літери
малюються як площинні графічні об’єкти, то можна вибрати
колір заливання літери,  а також колір і товщину лінії,  що
утворить її границю. За замовчуванням границя не малюється, а
для заливання використовується чорний колір. Деякі програми
дозволяють застосовувати до літер й інші способи побудови
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площинних знаків (заповнення шаблоном, градієнтне
забарвлення). Графічні програми загального призначення
дозволяють також перетворити літери в контури, з якими можна
працювати як зі звичайними графічними об’єктами.

У написі, віднесеному до лінії, точка прив’язки кожної літери
напису розташована на опорній лінії, а напрямок базової лінії
літери збігається з напрямком дотичної до опорної лінії. Це дає
змогу створювати підписи, які розташовані по кривій (підписи
річок, озер, морів).

Для напису, віднесеного до лінії, існує аналог
горизонтального і вертикального вирівнювання. У першому
випадку текст притискають до початку чи до кінця опорної лінії
або розташовують у її середині. У деяких програмах існує ще один
спосіб вирівнювання, при якому напис автоматично розтягується
уздовж всієї опорної лінії за рахунок збільшення проміжків між
літерами. За відсутності такої можливості напис уздовж лінії можна
розтягувати за рахунок підбору величини проміжків між літерами
вручну через діалог вибору параметрів шрифту. Аналогом
вертикального вирівнювання є розміщення тексту над опорною
лінією, під нею або так, щоб опорна лінія проходила через
середину літер.

При створенні написів використовується шрифтовий стиль.
Стиль містить у собі гарнітуру шрифту і всі його параметри. Набір
стилів створюється один раз. Для кожного напису вказується
шрифтовий стиль, яким він повинен бути виконаний. При
необхідності виправити будь-який з параметрів шрифту досить
внести зміни в параметри стилю і всі написи, виконані ним, будуть
змінені.

При виготовленні написів усі програми можуть
використовувати шрифти, які встановлені в операційній системі.
На даний час існує безліч якісних шрифтів різних виглядів, у тому
числі й картографічних. Найбільш популярні шрифти у форматах
TrueType  або PostScript  (Type  I).  Ці шрифти складаються з
математичного опису кривих та областей для кожного символу, що
дозволяє одержувати якісне зображення літер при будь-якому їх
розмірі і на будь-якому пристрої друку. Крім того, до символів
можна застосовувати різноманітні афінні перетворення для зміни їх
форми і розташування без втрати якості, що дозволяє відтворювати
написи, обертання під будь-яким кутом. У діалозі вибору гарнітури
шрифту для створюваного напису, як правило, поруч з назвою
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шрифту вказується і його формат у вигляді спеціального знака або
виду відображення.  Шрифт вибирається за назвою гарнітури. Для
обраної гарнітури можна установити розмір шрифту, накреслення,
жирність, інтервал між літерами.

У деяких ГІС-програмах існують додаткові модулі, які
дозволяють автоматично розміщувати написи на карті. Для їх
роботи необхідно, щоб у базі даних знаходилися назви об’єктів, які
картографуються. Такі модулі можуть розміщати підпис населених
пунктів по дотичній до паралелей, створювати криволінійні
підписи для об’єктів гідрографії, враховувати накладення написів
на інші об’єкти та ін. Окремі програми дозволяють створювати
шрифтове оформлення карти, що практично не вимагає
додаткового редагування. У будь-якому випадку автоматичне
розміщення написів може бути використане як попередній етап, що
дозволяє істотно скоротити час на шрифтове оформлення карти.

3.4. Колір як основний засіб відображення в оформленні
цифрових карт (планів)

Колір на карті істотно розширює можливості по
зображенню точкових, лінійних і площинних об’єктів. При
проектуванні систем знаків кольори дозволяють
використовувати прийоми образотворчої символіки, ефекти
колірної і світлотіньової пластики. Колір знаходить
застосування в штриховому, фоновому й напівтоновому
зображеннях.

Колір на цифровій карті виконує такі функції:
- полегшує розрізнення об’єктів;
- поліпшує читабельність і наочність;
- допомагає швидше виявити просторові сполучення,

співпідпорядкованість і взаємозв’язки явищ;
- прикрашає картографічний продукт;
- підвищує естетичні якості картографічного продукту;
- збільшує інформативність карти, збагачує її зміст.
Графічні засоби чорно-білого зображення значною мірою

обмежують обсяг змісту карти.
Використання кольорів на карті має умовний і символічний

зміст. Як умовна позначка колір сприймається залежно від
конкретних явищ, які відображаються.
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За допомогою кольору наочно передаються як кількісні,
так і якісні характеристики об’єктів.

Для правильного й науково обґрунтованого застосування
образотворчих засобів на картах колір розглядається у трьох
основних аспектах:

- фізичному – випромінювання енергії;
- фізіологічному – дія променистої енергії на око й

перетворення його в енергію збудження нервових клітин органа
зору;

- психологічному – сприйняття кольору.
Важливою характеристикою електромагнітних випромі-

нювань є довжина хвилі. Випромінювання діляться на прості й
складні. До простого відносяться випромінювання однієї певної
довжини хвилі, які називають монохроматичними, або
одноколірними. Складні випромінювання складаються з
монохроматичних, які просторово розділені й сприймаються як
єдине сумарне випромінювання (наприклад, денне світло й світло
штучних джерел).

Сукупність випромінювань, розташованих у ряд за
зростанням довжин хвиль, утворює спектр. Видимі
випромінювання (світло) становлять невелику частину спектра. У
спектрі прийнято умовно розрізняти сім основних кольорів
(веселка): фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий,
жовтогарячий, червоний. У дійсності людське око розрізняє у
спектрі безліч колірних переходів, дуже плавних і поступових.
Відчуття розходжень тонких градацій і найменувань кольорів
значною мірою є суб’єктивним.

Таблиця 3.2
Співвідношення між кольорами і довжиною хвилі

Колір Границі ділянки, мкм Ширина ділянки, мкм

Фіолетовий 390–450 60
Синій 450–480 30
Блакитний 480–510 30
Зелений 510–550 40
Жовтий 575–585 10
Жовтогарячий 585–620 35
Червоний 620–800 180

Перші досліди по оптичному змішуванню кольорів, а
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також по класифікації та кількісному їх вираженні належать
великому англійському фізику й математику І. Ньютону. Він
довів,  що світло,  яке сприймається нашим зором як біле,  являє
собою суміш усіх кольорів спектру, і встановив, що при
змішуванні декількох спектральних кольорів можна одержати
нові, відсутні у спектрі (табл. 3.2 та рис. 3.17).

На Ньютоновому колі додаткові кольори розташовуються
на протилежних кінцях діаметра. Знаючи колірний тон
(довжину хвилі) певного кольора, можна визначити колірний
тон додаткового (рис. 3.18 – спектральні кольори з довжинами
хвиль 493 і 567 мкм (тобто від блакитного до жовтого) не мають
у спектрі додаткових кольорів, якими є пурпурні кольори).

Рис. 3.17. Діаграма змішування
кольорів (колірне коло Ньютона)

Рис. 3.18. Крива взаємно
додаткових кольорів

Чутливість нашого органа
зору до різних ділянок спектра
неоднакова. Причина колірного
зору – присутність в оці чоловіка
трьох рецепторних систем, що
відрізняються за спектральною
чутливістю.

За ознакою максимальної
чутливості до монохроматичних
випромінювань певної частини

спектра їх ділять на червоно (R), зелено (G)  і синьо (B) чутливі
приймачі (RGB). Графік, що характеризує їх чутливість,
називають кривими спектральної чутливості (кривими основних
збуджень) (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Криві
основних збуджень
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Червоний, зелений і синій кольори вважаються основними
фізіологічними кольорами. Вибір трьох основних кольорів
(тріади) і спосіб змішування визначають повне колірне
охоплення. Наочне уявлення про число колірних гам дає шкала
колірного охоплення. Вона дозволяє побудувати систему
вираження кольорів трьома основними кольорами.

На сприйняття кольору впливають фізичні, фізіологічні й
психологічні фактори людини.

Використання кольорів у графічних програмах або
графічних пакетах (таких як CorelDraw, Adobe Photoshop,
MapInfo, Arc Viev, Digitals й ін.) при створенні й редагуванні
зображень – один з найважливіших розділів комп’ютерної
графіки. Для формування якісного кольорового зображення
потрібне вираження кольору в чисельному вигляді,  що є
достатньо складним завданням. Комп’ютерні технології для
відтворення кольорів передбачають спеціальні колірні таблиці
(колірні палітри). При певних співвідношеннях колірного тону,
яскравості й чистоти кольору комп’ютерна техніка дозволяє
виділити необмежену кількість колірних рядів.

Кольори зображення на екрані або папері майже завжди
відрізняються від оригінальних. Та ж сама кольорова схема або
карта по-різному може виглядати на екрані монітору, при
друкуванні на кольоровому принтері й у поліграфії. Кожен
пристрій відтворює зображення по-своєму, оскільки
застосовуються властиві йому технології та спосіб кодування
кольорів (рис. 3.20). Дуже важливою є правильна передача
кольорів на всіх етапах одержання цифрового кольорового

зображення.
Будь-які кольори у графічній

програмі задаються в колірній
моделі, що визначає аналітичні
вирази для обчислення кольорової
складової пікселя в різних колірних
просторах (базисах) і для переходу
від одного базису до іншого.
Колірні моделі розрізняються за
принципом опису колірного прос-
тору, що існує в реальному світі.

Око  людини

Монітор

Офсетний
прес

Рис. 3.20. Спрощена
схема колірного

охоплення людського
ока й різних пристроїв
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За допомогою колірної моделі моделюються кольори на
екрані або принтері. Діапазон кольорів, що може сприйматися
(пристроями уведення) або відтворюватися (пристроями
виводу), називається колірним охопленням, або колірною гамою
пристрою. Призначення колірної моделі полягає в тому, щоб
дати можливість зручним образом описати кольори в межах
деякого колірного охоплення.

Кожне з охоплень може бути виражене моделлю кольорів.
Для математичного опису кольорів запропоновано декілька
колірних моделей, але жодна з них не є ідеальною.

Устрій моделей є однаковий – у кожній з них прийнято
кілька базових компонентів і кожен базовий компонент вносить
частку у створення конкретних кольорів. Кольори, які можна
описати, використовуючи дану колірну модель, входять у її
колірне охоплення.

Колірні моделі, які широко використовуються у графічних
програмах (CorelDraw, Corel Photo-Paint,  Adobe Photoshop,
MapInfo, Arc Viev, Digitals й ін.), засновані або на додаванні
(адитивна колірна модель), або на відніманні основних кольорів
(субтрактивна колірна модель).  Моделі обох типів містять
кольори, що розраховують за математичними формулами. Ці
формули становлять основу вимірів кольорів відповідно до
колірних стандартів.

Всі графічні програми підтримують, як правило, кілька
колірних моделей, а також модель відтінків сірих кольорів.

Модель RGB (адитивна колірна модель) заснована на
змішуванні (променів) червоного (Red), зеленого (Green) і
синього (Blue) кольорів і передає практично всі кольори, які
сприймає око людини. При додаванні (змішуванні) двох
випромінювань основних кольорів червоного й зеленого
виходить жовтий, зеленого й синього – голубий, синього й
червоного – пурпуровий. Якщо скласти всі три основні кольори
з максимальною насиченістю, рівній одиниці, то утворюється
білий колір.

Колірний простір моделі зручно представити у вигляді
колірного куба RGB (див. рис. 3.21). На початку координат
значення складових кольорів дорівнює нулю, випромінювання
відсутнє, отже, початок координат – це точка чорного кольору.
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Рис. 3.21. Графічне
представлення кольорової

моделі RGB

У протилежній точці по
головній діагоналі куба змішуються
максимальні значення кольорів (рівні
одиниці), що утворюють білий колір.
На лінії, що з’єднує ці точки,
розташовуються змішування рівних
значень основних складових
колірних променів й утворюються
сірі відтінки –  від чорного до білого
(шкала сірого кольору). Три вершини
куба відповідають вихідним кольорам – червоному, зеленому,
синьому, інші три відбивають попарні змішування вихідних
кольорів і відповідають жовтому, пурпуровому і блакитному. У
звичайному RGB-зображенні кожний із трьох основних кольорів
й сіра шкала мають 256 градацій (відтінків).

Модель HSB заснована на використанні характеристик
кольору – колірного тону (Hue), насиченості (Saturation) і
яскравості (Brightness) – є іншим способом представлення
основних кольорів моделі RGB. Модель HSB відповідає
найбільш природному представленню кольору з погляду
сприйняття його людським оком. У загальному випадку будь-
який колір виходить зі спектрального кольору додаванням
визначеного відсотка білого і чорного кольорів. Можна
визначати спочатку колірний тон (Hue), а потім насиченість
(Saturation) і яскравість (Brightness).

Простір, обумовлений моделлю, можна представити як
шестигранний конус (рис. 3.22). Верхня частина шестигранного
конуса відповідає значенню B = 1; кольори при цьому виражені
з найбільшою інтенсивністю. Додаткові кольори розташовані
навпроти, тобто розташовані один від іншого на кут H=180°.

Висота шестигранного конуса складає одиницю по
координаті В, а вершина конуса лежить на початку координат.
Точка, у якій знаходиться вершина, відповідає чорному кольору;
її координата – B=0. З точкою B=0 може бути зв’язане будь-яке
значення координати S у діапазоні 0–1.  Точка з координатами
S=0, В=1 відповідає білому кольору.



161

Проміжні значення
координати В при S=0 (тобто на
осьовій лінії) відповідають сірим
кольорам. При S=0 значення H
вважається невизначеним. Якщо
ж S не дорівнює нулю,  то
значення H є визначеним.

Недоліком цієї моделі є
необхідність перетворення її в
модель RGB для відображення
на екрані монітора або в інші
моделі для одержання
поліграфічного відбитку.

Моделі CMY і CMYK
(субтрактивні). Коли створене на
екрані комп’ютера зображення
потрібно роздрукувати на
принтері, то використовують
субтрактивну систему кольору
(використовується в поліграфії).
Основними кольорами моделі є
поліграфічна тріада – Cyan
(блакитний), Magenta
(пурпуровий), Yellow (жовтий).

Модель CMY  описує відбиті кольори (барви),  що
утворюються в результаті віднімання частини спектра із
загального падаючого променя світла. Простір моделі CMY
аналогічний простору моделі RGB, у якій система координат
перевернена:  (0,0,0)  буде відповідати білому кольору,  а
змішування максимальних значень усіх трьох кольорів (1,1,1)
дає чорний колір (рис. 3.23).

Вважається, що, змішавши блакитний, пурпуровий і
жовтий кольори на чистому листі паперу, можна одержати
абсолютно чорний колір. У дійсності, внаслідок неточного
нанесення кольорів пристроями друку на папір, при змішуванні
цих трьох кольорів не забезпечується суто чорний колір. Для
одержання більш якісного результату друку модель CMY

Рис. 3.23. Графічне
представлення кольорової

моделі CMY

Рис. 3 .22. Графічне
представлення кольорової

моделі HSB
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доповнюється чорним кольором і в такому складі зветься
CMYK.

Колірна модель Lab була створена Міжнародною комісією
з освітленості (CIE).  Модель заснована на сприйнятті кольору
людським оком. Будь–який колір у Lab визначається яскравістю
(Lightness) і двома хроматичними компонентами: параметрами а
і b,  що змінюються в різних діапазонах (а –  від зеленого до
червоного, b – від синього до жовтого). Яскравість у моделі Lab
незалежна від спектральних кольорів,  що робить модель
зручною для регулювання контрасту, різкості та інших тонових
характеристик зображення. Модель Lab є триканальною. Її
колірне охоплення надзвичайно широке і наближене до
колірного охоплення людського ока. Дану модель можна
застосовувати при перегляді на моніторі й друку на принтері. Її
також часто використовують як модель-посередник при будь-
якому конвертуванні з моделі у модель (див. табл. 3.3).

Графічні програми як векторної, так і растрової графіки
дозволяють працювати з декількома  колірними моделями у
рамках однієї програми. Переключення з однієї моделі кольору
в іншу відбувається через відповідні діалогові вікна. Виконання
таких переключень забезпечує складна програма візуалізації
кольорового зображення, реалізована в кожному сучасному
графічному пакеті. Вона перетворює обрані користувачем
моделі представлення кольору в систему RGB-кольорів,  якщо
він працює із зображенням на екрані монітору, і в систему
CMYK-кольорів, якщо треба роздрукувати зображення на
кольоровому принтері.

Кольорове зображення (знімок, карта або малюнок),
проходячи всі етапи обробки, починаючи з уведення за
допомогою сканера або цифрової камери, обробки і
відображення на екрані монітора і закінчуючи виводом на
друкованих пристроях, зазнає різноманітних змін у зв’язку із
неминучим конвертуванням колірних моделей. Графічні
програми мають, як правило, систему управління кольором
(Color Management System), що дозволяє управляти кольором
протягом усього технологічного ланцюжка (від сканування до
друку) і дає змогу досягти необхідної точності передачі кольору.
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Таблиця 3.3
Моделі відтворення кольору й області їх застосування

у картографічному дизайні
Колірна
модель Базові кольори моделі Область застосування

RGB Червоний (Red), зелений (Green),
синій (Blue)

Електронні карти, екранні
презентації, Web-графіка та
слайди

HSB Колірний тон (Hue), насиченість
(чистота) (Saturation), яскравість
(Brightness)

Електронні карти, екранні
презентації, Web-графіка та
слайди

HLS Колірний тон (Hue), яскравість
(світлість) (Lightness), насиченість
(чистота) (Saturation)

Електронні карти, екранні
презентації, Web-графіка та
слайди

CMY Блакитний (Суаn), пурпуровий
(Magenta), жовтий (Yellow)

Чотириколірний
багатошаровий друк

CMYK Блакитний (Суаn), пурпуровий
(Magenta),  жовтий (Yellow),
чорний (Black)

Чотириколірний
багатошаровий друк

Lab Яскравість (Lightness), відношення
чистоти зеленого до червоного (а)
та синього до жовтого (в) відтінків

Багатошаровий
чотириколірний друк

Grayscale 256 градацій сірого тону Чорно-білий друк

Графічні програми дозволяють вибирати і створювати
колір як для заповнення об’єкта, так і для фарбування його
контуру. Заповнення об’єкта (на карті, плані, схемі тощо)
суцільним кольором називається у графічних програмах
однорідним заливанням. Кольори для такого заливання можна
створювати за допомогою колірних моделей або вибирати з
колірних палітр. Всі елементи інтерфейсу роботи з кольором
організовані у відповідних вікнах діалогу, що мають ряд команд
управління,  які можна активізувати "мишею".  Вибір кольору зі
спеціального діалогу дозволяє одержувати доступ до будь-якого
кольору будь-якої колірної моделі.

Під заливанням об’єктів у графічних програмах
розуміється не тільки суцільний колір усередині замкнутого
об’єкта. Як правило, програми мають великий набір заливань з
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органами настроювання, що дозволяють модифікувати
заздалегідь визначені заливання, які є у програмі.

До більш складного способу заливання відноситься
градієнтне заливання – це плавний перехід між обраними
кольорами (основні типи градієнтного заливання: лінійне,
радіальне, конічне і квадратне) (рис. 3.24).

Рис. 3.24. Чотири типи градієнтного заливання:
а – лінійне; б – радіальне; в – конічне; г – квадратне

Прийоми оформлення, які зорово створюють сприйняття
об’ємності, тривимірності і глибини простору, відносяться до
пластичних способів зображення. Колірна пластика для
досягнення ефекту об’ємності зображення використовує
визначені колірні сполучення, вибір яких заснований на законах
колірного зору та на особливостях сприйняття кольору.

Застосування цього художнього прийому особливо
ефективне при оформленні рельєфу на географічних картах.
Своєрідність пластичних образотворчих засобів полягає у
створенні на карті (плоскому зображенні) зорового сприйняття
об’ємності позитивних і негативних явищ.

До способів, які дозволяють створити об’ємне, просторове
зображення рельєфу на площині, також відноситься й
світлотіньова пластика. Із впровадженням засобів
автоматизації стали розвиватися цифрові методи
світлотіньового оформлення рельєфу, що одержали назву
аналітичного відмивання.

Основою для створення
аналітичного відмивання є цифрова
модель рельєфу (ЦМР). У ГІС-
програмах прийняті дві основні
форми збереження ЦМР:
тріангуляційна (TIN) і сіткова
(GRID).

Тріангуляційна модель (рис.
3.25) являє собою набір довільно

Рис. 3.25. Модель TIN
(нерегулярна

тріангуляційна мережа)
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розташованих точок із значеннями висот у них разом зі
структурою тріангуляції, побудованої по цих точках (як
правило, це тріангуляція Делоне).

Поверхня в цій моделі представляється у вигляді
багатогранника, тобто на кожному трикутнику це лінійна
функція,  яка визначається однозначно по трьох точках у
просторі. Областю визначення тріангуляційної моделі є опукла
оболонка безлічі вихідних точок.

Сіткова модель являє собою матрицю значень висот у
вузлах регулярної прямокутної сітки на площині. Областю
визначення такої моделі є прямокутник. Відстані між вузлами
сітки по горизонталі і вертикалі називають кроком сітки.

Для створення цифрових моделей рельєфу
використовується спеціалізоване програмне забезпечення, яке
може бути самостійним або входити окремим модулем у ГІС-
програму. Вихідними даними для моделювання служать
значення висот в окремих точках, отримані шляхом польових
вимірів або фотограмметричними методами, або горизонталі з
топографічних карт (планів).

3.5. Основи використання спеціалізованих
 комп’ютерних ГІС-програм

3.5.1. Геоінформаційна система "MapInfo"
Геоінформаційна система "MapInfo" призначена для (рис.

3.26):
- створення й редагування цифрових карт;
- візуалізації й дизайну карт;
- створення тематичних карт;
- просторового й статистичного аналізу графічної й

семантичної інформації;
- прогнозу й аналізу за принципом “а що, якщо...”;
- геокодування;
- роботи із базами даних, у тому числі через ODBC;
- виводу карт і звітів на принтер/плоттер або у графічний

файл.
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ПЛАНШЕТ (основа)

Дигіталізація

Растрове
зображення

Векторізація
MapEdit

Векторна
модель

Конвертація
даних

Формування цифрової карти (плану) MapInfo
Прив'язка растрової основи; Рознесення даних по шарах;

Зшивання планшетів; Перевірка повноти й редагування даних;
Опис об'єктів в умовних знаках; Створення атрибутів об'єктів;

Формування зарамкового оформлення

Вивід даних

Файл Принтер Плоттер

Конвертація
даних

РСХ
РСХ

РСХ

МАР
МАР

МАР

Mif/Mid
Mif/Mid

Mif/Mid

DXF

РСХ
РСХ

РСХ

DXF
DXF

ЦИФРОВА КАРТА (ПЛАН)

Сканування

Векторна
модель

Рис. 3.26. Загальна структура створення цифрової
карти (плану) в ГІС "MapІifо 5.0"

Географічна інформаційна система "MapInfo 5.0" має
інтерфейс з оптимізованим набором функцій для користувача,
зручною й зрозумілою концепцією роботи як з карто-
графічними, так і з семантичними даними. За допомогою
утиліти Arc  Link  можна обмінюватися даними з Arc/Info,  а за
допомогою Universal Translator можна імпортувати або
експортувати дані в такі формати: MapInfo mid/mif, ESRI Shape,
Intergraph/ Microstation Design, AutoCAD dwg/dxf.

Проект в MapІnfо 5.0 (робочий простір)  –  це файл із роз-
ширенням .wor,  з яким працюють і у якому зберігаються дані.
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Проект в MapInfo  може складатися з карти (Map), таблиць
(Browser), графіків (Graph) і компонувань (Layout).

Кожен вид являє собою карту,  що може містити декілька
різноманітних шарів, накладених один на одний (рис. 3.27).
Таблиця – це база даних у форматі DBF. До кожного шару карти
прив’язана своя база даних (атрибутивна інформація). Графіки
будуються за даними таблиць і зберігаються у проекті.
Компонування являють собою готові до друку карти.

 У MapInfo для кожного з елементів проекту меню і
панель інструментів є різними. Залежно від типу активного
вікна деякі меню можуть з’являтися або зникати. За допомогою
команд меню та панелей інструментів MapІnfо 5.0 здійснюється
опрацювання планшета (основи) зображення місцевості та
створення цифрової карти (плану) даної місцевості з
відображенням соціально-економічних та екологічних
складових.

Рис. 3.27. Приклад проекту в MapInfo

Команди меню MapInfo
Меню File (Файл):
File List – відкриття документа. Необхідно натиснути

номер або клацнути мишею по імені документа, який потрібно
відкрити.
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New Table – створення нового шару (таблиці). Шари
MapInfo містять графічну і табличну складові. Команда дозволяє
задати ці компоненти.

Open ODBC Table – завантаження таблиці з вибраної бази
даних. MapInfo підтримує доступ до таких баз даних: Microsoft
ACCESS 2.0, DB2/2, INFORMIX 5, INGRES 6.4/04, ORACLE 7,
GUPTASQLBase, SQL SERVER і SYBASE 10.x.

Open Table – відкриття шару MapInfo, dBase DBF файлу,
текстову таблицю з роздільниками, аркуш Lotus 1-2-3, аркуш
Microsoft Excel або растрове зображення.

Open Workspace – відкриття робочого простору, який був
попередньо збережений. Робочий простір містить список
відкритих шарів, вікон і позиції вікон.

Close Table – вибіркове закриття шарів, включаючи запити
(Query).

Close All – закриття всіх відкритих шарів й вікон
компонувань (Layout).

Page Setup – змінює відступи, джерело паперу, розмір
паперу, орієнтацію сторінки для друку.

Print – друк змісту вікон таких типів: Browser, Redistrict,
Map, Graph або Layout.

Revert Table – повернення до попередньої версії шару,
коли зроблені помилкові зміни в ньому.

Run MapBasic Program – виконати програму MapBasic.
Save Copy As – створення нової теми з існуючої теми

шляхом збереження її під новим ім’ям.
Save Query – зберігання запитів, створених з

використанням команд SQL Select або Select, з метою
використання цих запитів в майбутньому.

Save Table – збереження змін, які зроблені в шарі.
Save Window As – збереження вигляду активного вікна у

файлах форматів Bitmap (.bmp) або Windows metafile (.wmf), які
можна використати в інших додатках.

Save Workspace – збереження робочого простору.
Send Mail – пересилання поштою робочого простору або

Windows metafile версію активного вікна.
Exit – закриття (вихід) програми MapInfo.
Меню Edit (Правка):
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Clear – видалення обраного тексту або об’єкта.
Clear Map Objects Only – видалення обраного графічного

об’єкта із шару.
Сopy – копіювання текстової й/або графічної інформації у

буфер обміну.
Cut – вирізання обраного тексту й об’єкта і розміщення їх

у буфері обміну.
Get Info – виклик діалогу атрибутів об’єкта для обраного

об’єкта на карті або компонуванні замість подвійного клацання
на об’єкті. Цей діалог використовується для визначення
географічних атрибутів об’єкта.

New Row – додавання порожнього запису у кінці вікна
активної таблиці (Browser window).

Paste – копіювання змісту шару або вікна, які редагуються,
у буфер обміну.

Reshape – використовується для редагування регіонів,
поліліній, ліній і точок шляхом перетаскування, додавання й
видалення вузлів, що становлять сегменти ліній. Можна також
копіювати й вставляти виділені вузли для створення нових ліній,
точок і поліліній.

Undo – скасування останньої операції редагування.
Меню Tools (Програми):
Crystal Reports – вибір таблиці для використання в новому

звіті або вибір й відкриття звіту, створеного за допомогою
Crystal Reports.

Tool Manager – доступ до програм на MapBasic (Labeler,
Universal Translator, Report Writer й ін.), а також інших програм,
що розширюють функціональні можливості MapInfo.

Universal Translator – відкриття діалогового вікна, що
описує додаток Universal Translator; дозволяє вийти з додатка
Universal Translator або швидко переганяти векторні дані з
одного формату в інший.

Меню Objects (Об’єкти):
Buffer – створення полігона буфера навколо обраних

об’єктів.
Combine – комбінування окремих об’єктів карти в один

об’єкт.
Convert to Polylines – переводить кожний з виділених
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об’єктів у лінійний вигляд.
Convert to Regions – переводить кожний з виділених

об’єктів у площинний (регіональний) вигляд.
Erase – видалення частини об’єкта карти із використанням

поточного виділеного об’єкта як гумки для стирання. Частина
цільового об’єкта, що накривається виділеним об’єктом,
видаляється.

Erase Outside – видалення частини об’єкта карти із
використанням поточного виділеного об’єкта як гумки для
стирання. Частина цільового об’єкта, що не накривається
виділеним об’єктом, видаляється.

Overlay Nodes – додає вузли до цільових об’єктів у всіх
точках, де вони перетинаються з виділеними в даний момент
об’єктами.

Set Target – команда використовується для підготовки
обраних об’єктів для виконання наступних команд редагування
(Combine, Erase, Erase Outside, Split й Overlay Nodes).

Smooth – згладження полілінії із перетворенням її в
безперервну криву.

Split – дозволяє розбити об’єкти карти на більш дрібні.
Unsmooth – повернення згладженої лінії до вихідного

стану.
Меню Query (Запитання):
Calculate Statistics – виконання статистичних обчислень по

колонках шару або вибірки/виділення.
Find – локалізування індивідуального об’єкта або адреси.
Find Selection – дозволяє автоматично знайти й

відобразити виділення у всіх вікнах.
Select – дозволяє зробити запит до бази даних і виділити

записи й об’єкти відповідно до певних критеріїв і видати
результат у вигляді шару, який можна представити як карту,
таблицю або графік.

Select All – виділення всіх об’єктів в самому верхньому
шарі, у якому можливе виділення, або всіх записів в таблиці.

SQL Select – команда багатоцільового призначення. З її
допомогою можна: фільтрувати дані аби бачити записи й
колонки, які необхідні; робити реляційні з’єднання, комбінуючи
дві або більше таблиці в одну результуючу; сортувати дані по
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цифрових й/або літерних критеріях; виділяти проміжні суми
даних, аби бачити лише їх, а не зміст таблиці.

Unselect All – знімання виділення з об’єктів карти,
компонування або із записів таблиці.

Меню Table (Таблиця):
Append Rows to Table – використовується для додавання

записів одного шару до іншого. Шари, які додаються, повинні
містити такий самий набір колонок у тому ж порядку.

Combine Objects using Column – створює один об’єкт із
кожної групи з однаковим значенням стовпчика.

Create Points – створює точковий шар з бази даних, що має
колонки, які містять X й Y координати точок.

Export – експортування шару в інші формати.
Geocode – створення точкового шару, що асоціюється з

точковим об’єктом, із записом у таблиці.
Import – імпортування векторних графічних файлів.
Update Column – для завдання значень колонки, додавання

нових (тимчасових) колонок із використанням даних з іншого
шару, переміщення значень між колонками й уведення в
колонки інформації, що описує графічні дані.

Підменю Table/Maintenance Menu:
Change ODBC Table Symbol – дозволяє змінити символьні

атрибути в ODBC шарі, що картується.
Delete Table – безпосереднє видалення шару з диску. Шар

MapInfo складається з декількох складових файлів. Кожний з
файлів, що відносяться до шару, буде вилучений.

Make ODBC Table Марраblе – робить шар, узятий з
вилученої бази даних, картованим. Будь-який шар MapInfo може
бути відображений як таблиця, але тільки картований шар має
прив’язані графічні об’єкти. Тільки картовані шари можуть бути
відображені у вікні карти.

Pack Table – стискання таблиці, із безпосереднім
видаленням записів, що позначені як вилучені.

Refresh ODBC Table – обновлення приєднаних шарів
новітніми даними, що перебувають на вилученій базі даних.

Rename Table – перейменування шару і всіх файлів, які є
його складовими.

Table Structure – виводить діалог, який дозволяє
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переглянути й змінити структуру даних шару (додати, видалити,
перейменувати, перемістити поля, додати й видалити індекси).
Для шарів "тільки для читання" можна тільки переглянути
структуру.

Unlink ODBC Table – дозволяє від’єднати таблицю,
завантажену із вилученої бази даних.

Підміню Table / Raster Menu:
Adjust Image Styles – зміна освітлення й контрасту

растрового зображення або відображення растрового зображення в
градаціях сірого.

Modify Image Registration – виводить діалог реєстрації
растрового зображення. Цей діалог дозволяє підготувати растрові
зображення для використання з MapInfo.

Select Control Point from Map – використовується для
додавання контрольної точки до растрового зображення клацанням
миші у вікні карти при відкритому діалозі реєстрації растрового
зображення.

Меню Options (Настроювання):
Toolbars – відображає діалог опцій панелі інструментів. Цей

діалог дозволяє відобразити або сховати панелі інструментів.
Custom Colors – використовується для доступу до палітри,

яка містить набір кольорів, що можна використовувати й
змінювати. Ця палітра використовується в діалогах при роботі з
лініями, регіонами, символами й текстовими об’єктами.

Line Style – використовується для завдання типу лінії,
ширини й кольорів лінійних об’єктів (лінії, арки, полілінії).
Використовується також для об’єктів, які редагуються.

Preferences – дозволяє змінити різні настроювання, які
зберігаються MapInfo і завантажуються щоразу, коли починається
робота.

Region Style – визначення кольору, заливання й зовнішньої
лінії для замкнутих об’єктів.

Symbol Style – дозволяє визначити атрибути символу (тип,
розмір, кольори, кут повороту) для нових і виділених об’єктів.

Show/Hide Legend Window – відобразити або сховати
легенду, пов’язану з картою або графіком.

Show/Hide MapBasic Window – відобразити або сховати вікно
MapBasic.

Show/Hide Statistics Window – відобразити або сховати вікно
статистики.
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Show/Hide Status Bar – відобразити або сховати панель
статусу, яка розташована унизу екрана. Панель статусу показує
повідомлення, що допомагають працювати з MapInfo.

Text Style – використовується для вибору шрифту тексту і
його властивостей.

Меню Window (Вікно):
Arrange Icons – перегруповує іконки згорнутих вікон таким

чином, що вони стають більш доступними.
Cascade Windows – групує вікна MapInfo у вигляді каскаду.
More Windows – виводить діалог, за допомогою якого можна

вибрати потрібне з вікон MapInfo.
New Browser Window – дозволяє переглядати й працювати з

даними у табличній формі.
New Graph Window – для виводу шару у вигляді графіка.
New Layout Window – дозволяє організувати й показати вміст

коментарів одного або декількох вікон.
New Map Window – для відображення шару як карти.
New Redistrict Window – використовується для початку сесії

районування. Створює спеціальну таблицю (Districts – райони) і
відображає її у табличній формі (Districts Browser). Прив’язка
об’єктів до району виконується за допомогою їх виділення.
MapInfo автоматично визначає граничні значення для кожного
району й відображає їх в Districts Browser.

Redraw Window – перемальовує активне вікно.
Tile Windows – групує вікна таким чином, що всі вони

стають видимі.
Меню Map (Карта):
Change View – для зміни збільшення, масштабу, центрування

вікна карти.
Clear Cosmetic Layer – видалення всіх об’єктів (графічні й

текстові) з косметичного шару.
Clear Custom Labels – видалення всіх змінених міток вручну.
Clip Region On/Off – обрізає зазначену частину карти для

використання в пресі й презентаціях.
Clone View – клонування виду.
Create Legend – дозволяє скомпонувати нове вікно легенди із

шарів активного вікна карти.
Create Thematic Map – аналіз значень даних, асоційованих з

картою. Об’єкти карти можуть бути виділені відповідно до їх
атрибутів (ранжування, індивідуальні значення). Можна
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створювати тематичні карти однієї змінної (ранжування,
індивідуальні значення, щільність точок, символ з різним розміром)
або тематичні карти багатьох змінних такі, як кругова й східчаста
діаграми.

Digitizer Setup – дозволяє сконфігурувати MapInfo для
оцифрування за допомогою дігітайзера.

Layer Control – викликає діалог, яким контролюють шари. За
його допомогою можна: змінювати відображення шарів карти в
активному вікні; визначати, які шари будуть відображені, доступні
для редагування, у яких шарах можна виділяти об’єкти, при яких
масштабах шари будуть відображатися; змінювати порядок шарів
карти; додавати або видаляти шари з активного вікна карти;
контролювати написи; переключати тематичні карти.

Modify Thematic Map – для модифікування тематичної карти.
Options – для визначення одиниці відстані й одиниці площі

для карти. Нові відстані з’являються в таких місцях, як вікно
інструмента відстаней, панель статусу й у діалогових вікнах, які
відображають виміри площ.

Previous View – повернути карту або компонування до
попереднього вигляду;

Save Cosmetic Objects – зберегти об’єкти косметичного шару
в шарі;

Set Clip Region – у вікні карти відображається тільки обраний
регіон;

View Entire Layer – відобразити зміст шару або декількох
шарів у вікні карти.

Меню Help (Довідка):
About MapInfo – виводить діалог, що повідомляє, яка версія

MapInfo використовується.
MapInfo Data products on the Superstore – посилання на

інтернет-магазин, де можна купити новітнє програмне
забезпечення й цифрові дані.

MapInfo Help Topics – відображає діалог, що містить
закладки: Зміст – дозволяє переглянути вміст по категоріях;
Предметний покажчик – дозволяє переглянути індексований
список статей допомоги; Пошук – дозволяє знайти в довідці слова
та їх комбінацію;

MapInfo Forum on The Microsoft Network – посилання на
онлайн-форум, де можна довідатися про нові програмні продукти й
обслуговування;
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MapInfo on the World Wide Web – посилання на сайт MapInfo
в Інтернеті.

Інструментальна панель MapInfo 5.0
У MapInfo 5.0 є панелі: Стандартна (Standard), Головна

(Main), Креслення (Drawing), Інструментальні засоби (Tools)
(рис. 3.28).

Рис. 3.28. Панелі MapInfo 5.0

Кнопки панелі "Standard":
 New – створення нового шару (таблиці). Шари MapInfo

містять графічну і табличну складові.
 Open Table – відкрити шар MapInfo,  dBase DBF файл,

текстову таблицю з роздільниками, аркуш Lotus 1-2-3, аркуш
Microsoft Excel або растрове зображення.

 Save Table – зберегти зміни, які зроблені в шарах;
 Print  –  вивести на друк вміст вікон табличних форм,

карти, графіка або компонування.
 Cut – вирізати обраний текст й об’єкти та помістити їх

у буфер обміну.
 Copy  –  дозволяє скопіювати текстову й/  або графічну

інформацію та помістити її в буфер обміну.
 Paste – вставити вміст буфера обміну у вікно або в шар,

що редагується.
 Undo – скасувати останню операцію редагування.
 New Browser – перегляд і робота з даними у табличній

формі.
 New Map Window – відобразити шари як карту.
 New  Graph  –  використовується для виводу шару у

вигляді графіка.
 New Layout Window – дозволяє організувати й

забезпечити коментарями вміст одного або декількох вікон для
виводу на друк.
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 New  Redistricter  –  використовується для початку сесії
районування. Створює спеціальну таблицю (Districts – райони) і
відображає її у табличній формі (Districts Browser). Districts
Browser, яка використовується разом з вікном карти, дозволяє
здійснювати районування. Прив’язка об’єктів до району
виконується за допомогою їх виділення. MapInfo автоматично
зчитує граничні значення для кожного району й відображає їх в
Districts Browser;

 Help – виводить довідкову інформацію з області, над
якою перебуває покажчик миші в момент клацання мишею.

Кнопки панелі "Main":
 Select  –  вибір одного або більше об’єктів для запису

або аналізу, а також для редагування карт, компонувань,
таблиць.

 Marquee Select – для вибору об’єктів у прямокутній
області.

 Radius Select – для вибору об’єктів у круговій області.
 Boundary  Select  –  для вибору об’єктів усередині

заданого регіону.
 Zoom-in – збільшує вид карти або компонування.
 Zoom-out – зменшує вид карти або компонування.
 Change  View  –  змінює збільшення,  масштаб,

центрування вікна карти.
 Grabber – для зміни позиції карти або компонування

усередині вікна.
 Info  –  виводить список об’єктів у зазначеному місці

карти. Можна вибрати у списку об’єкт і побачити його табличні
дані (їх можна змінювати).

 Label – використовується для підпису об’єкта
інформацією, яка зв’язана з базою даних.

 Drag  Map  Window –  дозволяє перетягнути й вставити
вміст вікна карти в OLE-контейнер додатка такого,  як Microsoft
Word  або Microsoft  Excel.  Чинить такий самий ефект,  що й
Edit/Copy Map Window з наступним Edit/Paste або Edit/Paste
Special у відповідних додатках.

 Layer Control – викликає діалог, який контролює шари.
За допомогою його можна: змінювати відображення шарів карти
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в активному вікні; визначати, які шари будуть відображені,
редагуватися,  у яких шарах можна виділяти об’єкти,  за якого
масштабу шари будуть відображатися; змінювати порядок шарів
карти; додавати або видаляти шари з активного вікна карти;
контролювати написи; переключати тематичні карти.

 Ruler – визначення відстані між точками.
 Legend – відображає легенду, асоційовану з картою або

графіком.
 Statistics  –  виводить суми й середні значення всіх

числових полів для обраних у даний момент об’єктів/записів у
вікно статистики.  Число об’єктів також відображається.  При
зміні виділення вікно статистики поновляється автоматично.

 Set  Target  District  from  Map  –  для створення нового
цільового району з обраних об’єктів карти.

  Assign Selected Objects – для безпосереднього
прив’язування обраних об’єктів карти до “цільового” району;

 Clip  Region  On/Off  –  обрізає зазначену частину карти
для використання у пресі й презентаціях;

 Set Clip Region – перемальовує вікно карти,
відображаючи тільки обраний регіон.

Кнопки панелі "Drawing":
 Symbol – креслення точкових (символьних) об’єктів на

карті, що редагується, або компонується.
 Line – креслення прямої лінії.
 Polyline – креслення полілінії.
 Arc – креслення дуг з розміром і фігурою чверті еліпса.
 Polygon – креслення полігонів.
 Ellipse – створення еліптичних і круглих об’єктів.
 Rectangle  –  креслення прямокутника на карті,  яка

редагується, або компонується.
 Rounded Rectangle – креслення прямокутника й

квадрата із закругленими кутами на карті, яка редагується, або
компонується.

 Text – написи на карті або компонуванні.
 Frame – створення рамки вікон на компонуванні.

Кожна рамка може відображати карту, графік, таблицю, легенду
карти, легенду графіка, вікно інформації, вікно статистики,
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вікно повідомлень, текстові об’єкти або залишатися порожньою
рамкою;

 Reshape – включає режим Reshape. Використовується
Reshape для редагування регіонів, поліліній, ліній і точок
шляхом перетягування, додавання й видалення вузлів, що
становлять сегменти ліній. Можна також копіювати й вставляти
виділені вузли для створення нових ліній, точок і поліліній.

 Add Node – для додавання вузлів до регіонів, поліліній
і дуг.

 Symbol Style – дозволяє визначити атрибути символу
(тип, розмір, кольори, кут повороту) для нових і виділених
точкових об’єктів.

 Line Style – для завдання типу лінії, ширини й кольорів
нових лінійних об’єктів (лінії, дуги, полілінії).
Використовується також для об’єктів, які редагуються.

 Region  Style  –  визначення кольорів,  заливання й
зовнішньої лінії для замкнутого об’єкта.

 Text  Style  –  для вибору шрифту тексту і його
властивостей.

Кнопки панелі "Tools":
 Run MapBasic Program – дозволяє виконати програму

MapBasic;
 Show/Hide MapBasic Window – дозволяє відобразити

або сховати вікно MapBasic.
Відповідно до відпрацьованої легенди відображення

агроекологічної інформації здійснюється робота по створенню
шарів та оцифрування відповідного об’єкта або явища.

Робота із шарами в MapInfo 5.0
Створення нового шару. Для створення нового шару

потрібно виконати такі дії:
1. Вибрати пункт меню File/New Table або натиснути

відповідну кнопку панелі Standard.  З’явиться діалогове вікно
New Table (див. рис. 3.29).

2.  Діалогове вікно дозволяє відобразити шар у табличній
формі,  новому вікні карти або додати його в активне вікно
карти. Потрібно вибрати відповідну опцію або їх (опцій)
комбінацію.



179

3. Нажати кнопку Create...  З’явиться діалогове вікно
New/Modify Table Structure (див. рис. 3.30).

Рис. 3.29. Діалогове
вікно New Table

Рис. 3.30. Діалогове
 вікно New Table

Structure
4. Діалогове вікно використовується для визначення імен,

типів, числа символів (ширини) полів, а також дозволяє
визначити,  будуть поля індексуватися чи ні.  У вікні також
можна визначити,  чи буде шар картованим,  і якщо так,  то
визначити його проекцію. Дані діалогового вікна відбивають (і
впливають на) структуру даних шару.

5. Нажати кнопку Create...
З’явиться стандартне діалогове вікно збереження файлу.
6. Вибравши ім’я файлу (шару) й директорії збереження,

зберегти шар на диску.
Шари даних у вікні карти прорисовуються послідовно

(об’єкти шару, який розташований вище, перекривають об’єкти
шарів, які розташовані нижче). Вони можуть бути видимими або
схованими; об’єкти шарів можна виділяти інструментами
виділення, але можна зробити так, щоб вони не виділялися; шар
може бути таким,  що редагується або який не редагується;
об’єкти шару можуть
автоматично підписуватися
атрибутивними даними. Ці й інші
особливості відображення й
роботи із шарами задаються в
діалоговому вікні Layer Control
(рис. 3.31).

Діалогове вікно Layer
Control (Map/Layer Control, або
Layer Control панелі інструментів

Рис. 3.31. Діалогове вікно
Layer Control
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Main, або Layer Control... контекстного меню, або сполучення
клавіш на клавіатурі Ctrl  +  L)  відображає список шарів у
поточному вікні карти (шари даних, тематичні карти й
косметичний шар), і для кожного шару визначається, чи
видимий він, чи підлягає редагуванню, чи можна вибирати його
об’єкти, чи буде він відображатися при поточному масштабі
вікна карти (якщо для нього задані відповідні обмеження).

Порядок шарів у діалоговому вікні Layer Control
відповідає порядку шарів у вікні карти (самий верхній шар буде
розташовуватися поверх інших). Косметичний шар (Cosmetic
Layer) завжди розташовується поверх інших шарів.

Елементи управління діалогового вікна Layer Control:
 – установити галочки під цим значком, щоб зробити

відповідні шари відображуваними, або зняти їх для зворотного
ефекту;

 – установити галочку під цим значком для шару,  який
потрібно зробити таким, що редагується. Такий шар повинен
мати статус такого, що відображається;

 – установити галочки під цим значком, щоб зробити
об’єкти відповідних шарів такими,  що обираються,  якщо
необхідно їх виділяти, підписувати або використовувати
інструмент Info.  Такий шар повинен мати статус такого,  що
відображається;

 –  установити галочки під цим значком,  щоб об’єкти
відповідних шарів автоматично підписувалися рядками за
шаблоном, заданим в діалоговому вікні Label Options, що
викликається з діалогового вікна Layer Control для виділеного
шару в списку шарів. Якщо галочка чорна, то всі мітки (підпису)
для відповідного шару будуть видимими, якщо рожева –
невидимими, оскільки поточний масштаб карти виходить за
межі, що зазначені для підписів даного шару.

Натискання кнопки Display... у діалоговому вікні Layer
Control приводить до появи діалогового вікна Display Options
(див. рис. 3.32), що дозволяє задати особливості відображення
об’єктів виділеного шару (стилі ліній, точок, полігонів; діапазон
масштабу, у межах якого будуть відображатися об’єкти шару;
включення видимості центроїді та ін.).

При натисканні кнопки Label... з’являється діалогове вікно
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Рис. 3.32. Діалогове вікно
Dispay Options

Label Options (рис. 3.33), що дозволяє визначити для виділеного
шару видимість міток і його межі в одиницях масштабу,  зміст,
шрифт, кольори тексту, тип лінії, що з’єднує мітку з об’єктом, і
позицію міток відносно центроїдів об’єктів.

Рис. 3.33. Діалогове
вікно Label Options

Робота з таблицею атрибутів шару. У разі, коли
потрібно переглянути або змінити атрибутивні дані шару,
можна вивести їх у табличній формі. Для цього необхідно:

1. Вибрати пункт меню Window/New Browser Window, або
нажати кнопку New Browser на панелі Standard, або нажати на
клавіатурі клавішу F2.

2. Вибрати зі списку шари, табличні дані яких необхідно
відобразити.

3.  Дані табличної форми можна редагувати прямо в її
осередках (рис. 3.34).

Кожному об’єкту шару у вікні карти відповідає рядок
атрибутивних даних у таблиці. Виділеному об’єкту на карті
відповідає позначений рядок у
таблиці атрибутів. Виділені
об’єкти у вікні карти
позначаються особливим
штрихуванням, а відповідні
рядки атрибутивних даних
позначаються чорним квадратом
праворуч від рядка.  Якщо
виділити об’єкт у вікні карти,  то
буде позначено відповідний йому

Рис. 3.34. Дані табличної
форми
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рядок атрибутів у табличній формі. І навпаки, якщо клацнути
мишею на квадраті праворуч від рядка атрибутів,  то він
зафарбується чорним кольором, а об’єкт, якому належать
атрибути рядка, буде виділений особливим штрихуванням у
вікні карти.

Оцифрування території місцевості в MapInfo на базі
сканованої технології. MapInfo підтримує наступні типи файлів
растрових зображень:  JPEG,  GIF,  TIFF,  PCX,  BMP  й BIL
(супутник SPOT).

Необхідно зареєструвати кожне растрове зображення
перед його відображенням в MapInfo,  щоб система MapInfo
могла робити географічні обчислення (обчислення довжин і
площ) при відображенні растрової карти (плану).

MapInfo зберігає інформацію про реєстрації растрового
зображення у файлі шару (з розширенням .tab), що відповідає
растровому зображенню (з тим же ім’ям), для наступного
використання. В іншому сеансі MapInfo можна відкрити
растровий шар без повторення процедури реєстрації. Таким
чином, необхідно реєструвати кожне растрове зображення
тільки один раз.

Реєстрація растрового зображення. Щоб зареєструвати
растрове зображення в MapInfo, потрібно виконати такі дії:

1. Вибрати команду меню File/Open Table. З’явиться діа-
логове вікно відкриття шару.

2. У випадаючому списку типів файлів вибрати Raster
Image. MapInfo відобразить список файлів растрових зображень.

3. Вибрати файл, який потріб-
но відкрити, й нажати кнопку Open.
MapInfo запропонує зареєструвати
растрове зображення. Нажати
Register. MapInfo відобразить діало-
гове вікно реєстрації растрового
зображення (рис. 3.35). Растрове
зображення (його частина) буде
відображене в середній частині
цього діалогу.

4. Визначити проекцію растро-
вого зображення карти (плану)

Рис. 3.35. Діалог
реєстрації растрового

зображення
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шляхом натискання кнопки Projection і заповнення діалогу
вибору проекції поточної карти (див. рис. 3.36). Якщо растрове
зображення створене шляхом сканування паперової карти
(плану), то карта (план) може містити інформацію про проекцію,
яка використана в ній. Якщо проекція карти (плану) не може
бути визначена, то використовується проекція за замовчуванням
(Longitude/Latitude). Натискається “ОК”.

5. Курсор миші міститься над растровим зображенням у
середній частині діалогу реєстрації над місцем розташування,
координати якого відомі. Здійснюється клацання мишею.
З’являється діалогове вікно додавання контрольної точки (рис.
3.37).

Рис. 3.36. Діалог вибору
 проекції

Рис. 3.37. Діалог додавання
контрольної точки

6. Заповнюється діалог додавання контрольної точки
шляхом введення координат (наприклад, довгота/широта,
враховуючи, що будь-яке місце розташування на захід від
нульового меридіана має від’ємну довготу і будь-яке місце
розташування нижче екватора має від’ємну широту), що
відповідають місцю розташування, обраному на растровому
зображенні карти (плану). Натискається “ОК”. Якщо вводяться
координати у градусах, то необхідно їх уводити в десяткових
градусах, а не в градусах/хвилинах/секундах.

7. Кроки 5 й 6 повторюються, принаймні для трьох
контрольних точок. Щоб одержати більш точні результати,
використовуються 5 або 6 контрольних точок. Кожна
контрольна точка допомагає MapInfo асоціювати земні
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координати з координатами на растровому зображенні. В ідеалі
растрове зображення повинне мати принаймні одну контрольну
точку в кожному своєму куті або поруч із ним. Число
контрольних точок залежить від природи растрового
зображення.

4. Після закінчення уведення контрольних точок, натис-
кається кнопка “ОК”. MapInfo відображає растрове зображення
у вікні карти.

Якщо прив’язка растрового зображення до географічних
або інших координат не потрібна (не потрібні точні координати
або растрове зображення не є картою),  то вона може бути
здійснена автоматично в умовних координатах. Для цього
потрібно виконати такі дії:

1. Вибрати команду меню File/Open Table. З’явиться діа-
логове вікно відкриття шару.

2. У спадаючому списку типів файлів вибрати Raster
Image.

3. Вибрати файл, який потрібно відкрити. Натиснути
кнопку Open. З’явиться діалогове вікно із запитом, чи потрібно
реєструвати растрове зображення. Вибрати Display. Картинка
буде відображена у вікні карти із прив’язкою в умовних
координатах.

Оцифрування прив’язаного зображення. Оцифрування
растрового зображення полягає в перекладенні його об’єктів у
векторну форму (наприклад, області, райони, озера, зона
забруднення можуть бути представлені у вигляді регіональних
(площинних) об’єктів; дороги, лінії електропередач, газо- і
нафтопроводи, річки – у вигляді лінійних об’єктів; колодязі,
пости спостережень, мости, відмітки висот – у вигляді
точкових).

При оцифруванні потрібно дотримуватися таких правил:
1. Об’єкти різних геометричних категорій (точкові,

лінійні, полігони, тобто площинні) потрібно поміщати в різні
шари.

Об’єкти різних тематичних класів потрібно поміщати в
різні шари (наприклад, набори атрибутів для річок і доріг будуть
суттєво розрізнятися і,  якщо річкові й дорожні сегменти
помістити в один шар, то вони будуть відбирати більше ресурсів
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комп’ютера,  ніж у разі розміщення в різних шарах,  крім того
забезпечується зручність роботи з даними).

2. При векторизації лінійного покриття потрібно обривати
лінію в місцях,  де перетинаються хоча б три лінії (рис.  3.38,
3.39). Точно прив’язувати початок нової лінії в режимі Snap
(включається й вимикається клавішею S) і векторизувати нову
лінію до наступного перетинання. Лінію можна закінчувати і
починати й поза точками перетинань ліній (наприклад, якщо
лінія дуже довга й необхідно зробити розрив).

Рис. 3.38. Оцифрування
(векторизація) по растровій

підкладці

Рис. 3.39. Оцифровані дані без
підкладки

3.  При оцифруванні сегментів мережі річок (або будь-
якого іншого шару даних, де важливим є напрямок) потрібно їх
здійснювати за течією річки, або всі – проти плину (потім
можна їх всі одночасно повернути).

4. Якщо два полігони мають загальну границю, то контури
полігонів у межах цієї границі повинні бути ідентичними
(складатися із точок з однаковими координатами) для
уникнення "дір" між полігонами. Атрибутивна інформація про
об’єкт вноситься відразу після його створення у вікні Info.

Запити в MapInfo 5.0
Виконання запитів. Часто необхідно із безлічі об’єктів

шару виділити деяку його підмножину з метою виконання над
ним певних стандартних операцій. Такими операціями можуть
бути: видалення групи об’єктів, атрибутивні дані яких
підпадають під деякий критерій; переміщення груп об’єктів;
перерахування атрибутивних даних груп об’єктів; копіювання
груп об’єктів у буфер обміну операційної системи.
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Для того, щоб виконати подібні дії, необхідно одержати
доступ до діалогового вікна Select (див. рис. 3.40), вибрати
пункт меню Query/Select.

Діалогові елементи діалогового вікна Select.
Select records from table – використовується для вибору

шару, з яким необхідно працювати.
That satisfy –  для здійснення запиту до даних шару або в

діалозі Expression (рис. 3.41) після натискання кнопки Assist...
Діалогове вікно Expression допомагає побудувати запит.

Рис. 3.40. Діалогове
вікно Select

Рис. 3.41. Діалогове
вікно Expression

Assist – виводить на екран діалог Expression, що допомагає
побудувати запит.

Store results in table (необов’язковий параметр) – ця опція
дозволяє задати ім’я тимчасового шару, що буде містити
результати вибірки. Selection – значення за замовчуванням.
Якщо вибирається Selection, то MapInfo послідовно іменує шари
запитів таким чином: Query 1, Query 2 і т.д.

Sort results by column (необов’язковий параметр) – якщо
необхідно, щоб вибірка була відсортована за значеннями
певного поля,  то це поле вибирається в даному вікні.  За
замовчуванням вибірка не сортується.

Browse results – коли необхідно побачити табличну форму
вибірки, то ця опція залишається включеною. У противному
випадку вона знімається.

Save Template – записує установки діалогу Select у
зазначений файл для наступного використання.

Load Template – завантажує установки діалогу Select із
зазначеного файлу.

Діалогові елементи діалогової форми Expression (коли
вибирається елемент вираження зі спадаючого списку, він
автоматично установлюється як вираз у позиції курсору):

Type an expression – у вікні вводяться умови пошуку (з
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клавіатури або зі списків діалогу, що випадає);
Columns – вибираються поля шару;
Operators –  вибираються оператори (“  +  “,  “  -  “,  “  =  “,

“and”, “or” й ін.);
Functions – вибираються функції (Area, Sin, Year та ін.);
Verify – перевіряє синтаксичну коректність умов пошуку;
Cancel – скидає умови пошуку й закриває діалогове вікно;
ОК – поміщає створені умови пошуку в діалогове вікно

Select.
Створення вікна легенди в геоінформаційній системі

MapInfo – процес із двома діалоговими вікнами (діалогами).
Діалоги дозволяють увести необхідну інформацію для
створення легенди карти із шарів активного вікна карти.
Перший діалог дає змогу вибрати шари, які будуть відображені
в картографічній легенді, а другий дозволяє встановити опції
для кожної рамки вікна карти.

Аби почати створення вікна легенди, необхідно вибрати
пункт меню Map/Create Legend. З’явиться діалог Create Legend –
Step 1 of 2 (рис. 3.42 а). Перша дія даного кроку – вибрати шари,
які будуть становити легенду. Легенда буде містити одну рамку
для кожного шару, що з’являється у списку “Legend Frames”.

а   б   в
Рис. 3.42. Діалогові вікна створення легенди

За замовчуванням всі шари з’являються в цьому списку.
Якщо потрібні тільки деякі шари,  то виділяються непотрібні й
натискається кнопка Remove. Рамки легенди будуть прорисовані
в тому порядку, у якому вони з’являються у списку. Кнопки Up
й Down призначені для зміни порядку списку. Натиснути кнопку
Finish для створення вікна легенди із властивостями рамок за
замовчуванням або нажати кнопку Next для переходу до діалогу
Create Legend – Step  2  of  2 (рис. 3.42 б)  –  це дозволяє задати
властивості кожної рамки. Для зміни властивостей рамки
натиснути на її ім’я у списку правою клавішею миші для виклику
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діалогу Legend Frame Properties, що дозволяє задати властивості
рамки. Нажати кнопку Finish для перегляду вікна легенди (див. рис.
3.42 в).

Створення компонування карти й друк
Компонування карти для виводу на друк здійснюються в

MapInfo у вікні компонування. Для створення нового вікна
компонування необхідно вибрати пункт меню Window/New Layout

Window (рис. 3.43). Коли в MapInfo
немає відкритих вікон, то
створюється порожнє
компонування, інакше виводиться
діалог New Layout Window, у якому
можна задати початковий стан
компонування (у ньому може бути
відображене обране вікно, всі вікна
(карт, таблиць, графіків, легенд) або
жодного (порожнє компонування).

Коли MapInfo вперше
відкриває компонування, то воно
встановлює розмір й орієнтацію
сторінки відповідно до поточних
установок принтера за
замовчуванням. Потрібні параметри
задаються у діалоговому вікні Page
Setup (рис. 3.44).

Після того, як компонування
створене, його вікно стає активним.
MapInfo поміщає меню, що
розкривається у панель меню
Layout. Пункти меню Layout
використовують для роботи з
компонуваннями.

Властивості відображення
компонування встановлюються в
діалоговому вікні Layout Display
Options, яке викликається через
пункт меню Layout/Options (рис.
3.45).

Дані в MapInfo перегляд-
даються у вигляді карт, графіків,

Рис. 3.43. Діалогове
вікно New Layout

Window
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діаграм і таблиць, причому зміни, внесені в один вид перегляду,
миттєво відбиваються в інших. MapInfo дозволяє працювати в
різних системах географічних координат, розбивати карти на
шари, які накладаються один на одний, і розміщенням яких
можна управляти. Аналітичні можливості системи дозволяють
знаходити площі, відстані, центри об’єктів, належність одного
об’єкта іншому й т.д.

3.5.2. Геоінформаційна система"Digitals
для Windows 95/98/NT"

Принципи роботи з програмною
"Digitals для Windows 95/98/NT"
Програма "Digitals для Windows 95/98/NT" (у подальшому

– Digitals) розроблена Науково-виробничим підприємством
“Геосистема”, м. Вінниця (Департаментом геодезії, картографії і
кадастру України).

Програма працює у двох режимах: демонстраційному та
активному.

Для активної роботи програми на робочому ПК повинен
бути встановлений ключ програми (USB-порт).

Установка програми та ключа здійснюється з CD-диску
шляхом її інсталяції в папку "Digitals", яку необхідно створити
на жорсткому диску.

У програмі "Digitals" використовуються стандартні угоди і
принципи, прийняті для Windows-програм. Багато функцій
програми можуть бути також викликані “гарячими” клавішами:

а) незалежно від режиму роботи програми:
"+" і "-" – використовується для збільшення і зменшення

зображення на екрані;
"Shift" – при утриманні ця клавіша активізує режим

“перетаскування” (курсор–рука);
"Ctrl",  "Alt"  –  при утриманні з відкритим растром

активізує режим навігації (дрібний масштаб);
"F9" – переключає режими "Правка" і "Збор".
б) режим "Правка":
"Ctrl" – при переміщенні точки, при утриманні лівої

кнопки миші, створює нову точку (копіювання точки). Також
дозволяє позначити кілька об’єктів при утриманні клавіші
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натиснутою;
"Shift" – при переміщенні точки тимчасово відключає

“захоплення”;
"С" – розділяє позначений об’єкт на дві частини у позиції

курсору (Сut);
"D" – видаляє найближчу лінію (лінії) позначеного об’єкта

(Delete).
"E" – продовжує позначений об’єкт до перетинання з

найближчою лінією (Extend).
"S" – створює перехрестя з трьох позначених об’єктів

(Cross), (останнім позначається об’єкт, з якого потрібно вирізати
фрагмент, рис. 3.46).

Рис. 3.46. Операція "гарячої" клавіші "S"
у режимі "Правка"

в) режим "Збор":
"R" – усуває зворотний стереоефект при роботі зі стерео-

окулярами (Reverse);
"Shift", "Стрілки Вправо/Уліво" – у режимі "захоплення"

змінює форму марки;
"Shift", "Стрілки Уверх/Униз" – у режимі "захоплення"

змінює колір марки;
"Alt", "Ctrl", "C" – активізує режим центрування марки;
"Alt", "Стрілки" і "Ctrl", "Стрілки" – використовується для

центрування марок у стереорежимі при усуненні паралакса, а
також у випадку невідповідності розмірів стереоскопа і
монітора. Для активізації даного режиму потрібно попередньо
натиснути "Alt", "Ctrl", "C";

"Shift",  "Літери"  –  дозволяє швидко вибрати шар,  що
збирається, після набору його імені на клавіатурі (утримуючи
"Shift");

"Shift",  "Цифри"  –  дозволяє швидко вибрати шар,  що
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збирається, після набору його коду на клавіатурі;
"Enter" – позначає об’єкт, поблизу якого знаходиться

курсор;
"Alt" – при утриманні під час реєстрації точки тимчасово

переключає режим 2D/3D захоплення;
"Ctrl"  –  при утриманні під час реєстрації точки із

"захопленням" додає "ланцюжок" раніше зібраного об’єкта до
об’єкта, що збирається;

"X"  –  переміщає найближчу точку позначеного об’єкта в
поточну позицію;

"Z" – змінює висоту найближчої точки позначеного
об’єкта на поточну;

"H" – змінює висоту на поточну для всього позначеного
об’єкта;

"P" – виконує "захоплення" найближчої точки;
"L" – виконує "захоплення" найближчої лінії;
"I" – дозволяє "захопити" найближче перетинання ліній;
"E" – побудова перпендикуляра до найближчої лінії;
"C" – починає новий об’єкт з кінця останнього зібраного

об’єкта (продовження);
"N" – створює полігон, усередині якого знаходиться

курсор.
Текст, скопійований у буфер обміну, доступний іншим

додаткам. Аналогічно, текст, скопійований у буфер обміну з
інших додатків, може бути вставлений у будь-яке текстове поле
"Digitals" командою "Вставити".

Позначені об’єкти цифрової карти, скопійовані в буфер
обміну,  можуть бути вставлені в будь-яке інше вікно з картою
"Digitals".

Якщо активізована можливість вставки об’єктів у
текстовому вигляді, то в карту можна вставляти об’єкти,
скопійовані в буфер обміну у вигляді текстового списку
координат.

З буфера обміну Windows  у карту також можна вставити
растрове зображення.

Програма дозволяє робити збір векторної інформації з
растрових зображень (ручну векторизацію). Можливий також
збір із відсканованих карт (планів), аерознімків центральної та
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панорамної проекцій. Збір по знімках можливий як у
стереорежимі,  так і в моно-  (по одиночному знімку).  В
останньому випадку потрібна наявність цифрової моделі
рельєфу у вигляді пікетів, горизонталей або контурів.

Програма забезпечує:
– створення і редагування (доповнення) цифрових карт

(планів);
– створення ортофотопланів;
– використання програми для вирішення питань зв’язку і

транспорту, землевпорядження, обліку житла, благоустрою
території, обліку комунальної власності, охорони здоров’я,
торгівлі та побутового обслуговування, містобудування й
архітектури, оцінки екологічного стану і багатьох ін.

Залежно від сфери застосування цифрової карти (плану) в
розділі Інформація (Инфо) заноситься відповідна інформація по
конкретному об’єкту.

Елементи управління програмою "Digitals"
Для запуску програми використовується файл "Ged.exe".

Після запуску програми файлом "Ged.exe" на моніторі
з’являється робоче поле програми. Робоче поле програми
містить: головну панель управління, головну (верхню) панель
інструментів, робоче вікно, праву панель інструментів та нижню
інформаційну стрічку (рис. 3.47).

Рис. 3.47. Розміщення елементів управління
програмою "Digitals"

Програма "Digitals" структурно включає менеджер
умовних знаків, менеджер шарів та менеджер параметрів (див.
рис. 3.48).
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Параметри
 об`єктів (явищ)

Позамасштабн ий
 об`єкт (явище )

Фотоплан

Вве дення переліку  параметрів для ус іх
доданих шарів – Мене джер параметрів

(Параме три – головна панель інструментів)

Створення доступних параме трів для
 категорії об`єктів (Інфо/Параметри

 - права панель  інструментів)

Створення шару кате горії об`єктів (яви щ) – Ме неджер шарів
( Шар – головна  панель  інст рументів)

Масштабний
 об’є кт (явище)

Карта

Створення умовного знаку об`єкта
(явища) – Менеджер умовних
знаків (Карта/Умовні знак и –

головна панель  управ ління )

Цифрова карта

Окресле ння контуру об`єкта
(явища )  на ц ифровій карті

(Збір/Шаблон збору (Ре жим
конструювання) – права панель

інструментів)

Розміщення об`єкта  (явища )
на цифровій карті

(Сбор/Активний шар
(Вбрані шари) – права панель

інструментів )
В инес ення підпис ів на цифрову карту

 (Інфо /"Око" – прав а панель
 інструментів)

Рис. 3.48. Загальна послідовність додавання (нанесення)
агроекологічної інформації на цифрову карту (план)

На цифрову карту (план) споживачем може наноситися
специфічна  інформація  відповідно  до  його  вимог. При цьому

доцільно дотримуватися наступного:
- скласти перелік елементів (об’єкти або явища),  які

будуть додатково відображатися на цифровій карті (плані);
- визначити, до якої категорії відносяться конкретні

елементи (масштабні або позамасштабні);
- визначити категорію умовних позначень елементів

(площинні, лінійні, точкові);
– визначити перелік необхідних параметрів для категорії

елементів, які будуть занесені в базу даних (характеристики
об’єкта або явища).

Головна панель управління програми "Digitals"
Головна панель управління програми містить такі меню:

"Файл", "Правка", "Вид", "Вставка", "Группа", "Карта", "Растр",
"Сбор", "Орто", "ЦМР", "Сервис", "GPS", "Окно",
"Помощь"(рис. 3.49).

Рис. 3.49. Головна панель управління програми



194

Команди меню Digitals
Меню "Файл":
"Создать" –  створює нове вікно для цифрової карти

(плану).
"Открыть" ... – з’являється стандартний діалог відкриття

файлів Windows, що дозволяє вибрати ім’я й формат файлу
цифрової карти для відкриття.

"Закрыть" –  закриває активне вікно.  У разі,  коли в карту
були внесені зміни, програма видасть запит про збереження
змін.

"Сохранить" –  записує активну карту у файл з тим же
ім’ям і в тому ж форматі.

"Сохранить как" ...  –  з’являється стандартний діалог
збереження файлів Windows, що дозволяє вибрати ім’я і формат
файлу цифрової карти (плану).

"Избранное" – фіксує адреси файлів цифрової карти.
"Калибровка принтера" … – викликає вікно калібрування

принтера.
"Предварительный просмотр" – використовується

попередній перегляд для перевірки того, як буде виглядати
карта або ортофотоплан, які друкуються.

"Параметры страницы" ...  –  стандартне діалогове вікно
для настроювання параметрів принтера і друку.

"Печать" ..., "Печать окна" ... – стандартне діалогове
вікно друку, у якому можна задати параметри друку.

"Экспорт" …  –  перетворення карти у формати BMP,
WMF і TIF.

Сохранить In4... –  зберігає карту у форматі IN4/GBD file.
Меню "Правка":
"Отмена" – скасування останньої операції редагування.
"Вырезать" –  видаляє позначені об’єкти і зберігає в

буфері обміну.
"Копировать" – копіює позначені об’єкти в буфер обміну.
"Вставить" –  вставляє в активну карту об’єкти,  що

знаходяться в буфері обміну.
"Удалить" – видаляє позначений об’єкт.
"Специальная вставка" –  вставляє об’єкти з буферу

обміну в центр екрана.
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"Пометить" – позначає всі об’єкти на карті (за винятком
тих, статус шару яких не допускає позначки), які потрапляють у
видимий фрагмент карти.

"Снять пометку" –  усі позначені об’єкти на карті
втрачають ознаку позначки.

"Инвертировать" –  інвертує стан всіх об’єктів на карті
(знімає позначку з позначених об’єктів і позначає непозначені).

"Найти" ...  –  здійснюється пошук об’єкта за одним або
декількома параметрами.

"На передний план" та "На задний план" – зміна порядку
відображення об’єктів карти.

"Совместить с соседними" – для сполучення границь
суміжних об’єктів, загальні контури яких точно не збігаються.

"Сгладить" – згладжування окреслення позначених
об’єктів (горизонталей).

"Добавить точки" … – додавання точки в межі об’єкта із
зазначеним кроком.

"Свойства объекта" … – команда викликає вікно, у якому
виводиться список координат і різних властивостей позначеного
об’єкта.

Меню "Вид":
"Режимы пересмотра карты" – вибір режиму перегляду

карти на екрані (ці установки не впливають на друк):
"Черновой"; "Обычный"; "Полный"; "Распечатка".

"Расслоение" –  зрушує на екрані всі об’єкти на довільну
відстань.

"Высотная раскраска" – виділяє об’єкти за висотою.
"Развернутый" – програма запросить кут для розвороту

карти і розгорне її на екрані на зазначений кут.
"Миллиметровая сетка" – включає міліметрову сітку у

робочому вікні.
"Контроль узлов" ...  –  перевірка відсутності вузлів на

лініях із заданим допуском.
"Показать все" – вибирає таке збільшення, щоб усі

об’єкти карти умістилися у робочому вікні.
"Показать помеченные" – показує карту з таким

збільшенням, щоб усі позначені об’єкти знаходилися у
робочому вікні (видимій області).
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"Обновить" – обновляє робоче поле програми.
"Предыдущий" – повертає карту до попереднього вигляду

(екранного масштабу і позиції карти у вікні).
"Выйти в точку XYZ" –  вихід в точку карти по заданих

координатах.
"Сохранить позицию" – дозволяє запам’ятати поточну

позицію карти на екрані.
"Восстановить позицию" –  повертає карту на екрані в

позицію, попередньо збережену у "Вид/Сохранить позицию".
"Синхронизация позиций" – порівняння двох різних карт

однієї території.
"Фон" – вибір фонового кольору вікна карти за

варіантами.
Меню "Вставка":
"Карта"... – виклик стандартного діалогового вікна

відкриття файлів Windows, за допомогою якого можна вибрати
файл цифрової карти.

"Карта в шаблон"...  –  виконується така ж дія,  як і
звичайна вставка карти.

"Растровое изображение" – для вставки в карту
растрових зображень з файлів будь-якого графічного редактора.

"Рамка и легенда"... – вставляє в карту рамку та зарамкове
оформлення.

"Сетка"...  –  вставляє в карту кілометрову сітку,  яка
потрібна для дрібномасштабних карт, коли позиція кілометрової
сітки не прив’язана жорстко до лівого нижнього кута рамки.

"Разбивка на листы"... – функція дозволяє автоматично
розбити карту на аркуші заданого масштабу.

"Номенклатурная рамка" – для створення
дрібномасштабних рамок та зарамкового оформлення. Вона
створюється у розграфці системи координат 1942 року.

"Таблица"… – дозволяє формувати горизонтальні або
вертикальні таблиці з необхідними даними.

"Промер" – для вставки промірів позначених полігонів та
точок (пункт стояння). Програма створює лінії з пункту стояння
до кожної точки ділянки і підписує їх довжини та дирекційні
кути.

"Внутренние углы" –  вставляє в усі позначені об’єкти
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(полігони) підписи значень їх внутрішніх кутів.
"Точки в полигон"... – заповнює позначені полігони

одиночним умовним знаком.
"База данных"... – дозволяє поповнити атрибутивну

частину опису об’єктів (параметрів) інформацією з зовнішньої
бази даних у форматі DBF.

"Блок триангуляции"... – після урівняння й орієнтування
блоку в модулі "Тріада"  межі всіх знімків будуть вставлені в
окремий шар як об’єкти карти.

Меню "Группа":
"Пометить" – позначає всі об’єкти заданої групи.
"Список объектов" – для перегляду параметрів об’єктів

групи у вигляді текстового списку.
"Создать" –  для створення нової групи об’єктів,  які

заносяться.
"Занести помеченные в" – очищає існуючу групу і

заносить у неї позначені об’єкти.
"Добавить помеченные в" ("Изъять помеченные из")  –

команда, не очищаючи групу, заносить у (вилучає з) неї
позначені об’єкти.

Меню "Карта" – призначене для створення і редагування
списків шарів карти (крім фіксованих), встановлення їхніх
атрибутів, створення і редагування векторних умовних знаків,
які потім можна привласнювати різним шарам карти,
перерахування координат всіх об’єктів карти з однієї системи
координат в іншу та інші операції з картою.

Меню "Растр" –  призначене для опрацювання растрових
файлів  формату TIF або BMP з растровим зображенням знімка
або карти. Растрове зображення в подальшому може бути
використане для збору векторної інформації. Векторна
інформація карти на екрані зображується поверх растрового
зображення знімка. Вона накладається на растр відповідно до
його елементів орієнтування. Командами даного меню
створюється цифрова модель рельєфу.

Меню "Сбор" – призначене для створення елементів
цифрової карти (плану). Воно дублюється відповідними
вкладками Правої панелі інструментів ("Сбор", "Правка").

Меню "ЦМР" – призначене для створення  регулярної
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цифрової моделі рельєфу із використанням позначених пікетів
і/або контуру.

"Профиль ..." – для побудови вертикального профілю
залягання корисних копалин із використанням даних
свердловин.

"Сечение ..." – для побудови горизонтального перетину
(зрізу) залягання корисних копалин за даними шурфів.

"Объем" – для розрахунку об’єму за додатково зібраними
даними.

Меню "Сервис":
"Розворот ..." – повертає позначені об’єкти на заданий кут

щодо центру карти або позначений растровий об’єкт на заданий
кут щодо центру самого об’єкта.

"Обрезать по рамке" – обрізає  об’єкти по рамці,
параметри якої задаються в "Карта/свойства" ... .

"Преобразовать" –  здійснюється перетворення:  лінії –  в
крапку;  символ –  в об’єкт;  крапку –  в коло;  невидимі лінії –  в
розриви.

"Отчет ..."  –  дозволяє сформувати список усіх
позначених об’єктів (їх параметрів).

Меню "GPS" – містить команди прийому даних з
навігаційного GPS-приймача.

Меню "Окно" – містить стандартні команди управління
вікнами.

Меню "Помощь" – для виклику довідкової інформації
програми.

Головна панель інструментів програми "Digitals"
Головна (верхня) панель інструментів – це область

основного вікна програми, що знаходиться під головною
панеллю управління, на якій знаходяться кнопки із
зображеннями, що ілюструють дію цих кнопок.

Аби виконати команду, пов’язану з тією або іншою кнопкою,
потрібно клацнути на ній лівою кнопкою миші (див. рис. 3.50 а).
Для прискорення виконання операцій, які часто застосовуються,
деякі кнопки дублюють основні команди панелі управління (див.
рис. 3.50 в).

Деякі кнопки активізують при натисканні різні режими такі,
як режим збільшення, режим перетаскування й ін. (див. рис. 3.50 б).
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а         б
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Рис. 3.50. Кнопки управління головної (верхньої)
панелі інструментів:

а – "Создать", "Открыть", "Сохранить", "Печатать", "Вырезать", "Копировать",
"Вставить", "Пометить все", "Снять пометку"; б – "Увеличение", "Увеличить",

"Уменьшить", "Перемещение", "Автоинформация", окно "Масштаб"; в –
"Слои", "Параметры", "Свойства карты", "Настройки", "Показ центров",

"Мигающая пометка", "Синхронизация точек", "Автосглаживание",
"Множественная пометка"

Менеджер умовних знаків програми "Digitals"
Менеджер умовних знаків служить для створення і

редагування векторних умовних знаків, які потім можна
привласнювати різним шарам карти.

Вікно менеджера умовних знаків. Менеджер умовних
знаків являє собою вікно, призначене для перегляду і
редагування умовних знаків. У верхній частині вікна міститься
панель інструментів, на якій розташовані кнопки, натискаючи на
які можна робити різні операції над позначеним знаком (рис.
3.51).

У правій частині вікна
розташована панель із двома закладками:
Symbols (знаки)  і Edit (редагування).  На
першій знаходиться каталог із
зображеннями всіх умовних знаків
поточної бібліотеки, а на другій можна
здійснювати різні настроювання, що
стосуються поточного умовного знаку.
Частину вікна займає робоча область, на

якій здійснюється редагування знака.
Крім того, у "Менеджері" можна викликати контекстні

меню (клацанням правої кнопки миші) як для знака, що
редагується (клацання на робочій області),  так і для всієї
бібліотеки (клацання на каталозі умовних знаків).

У нижній частині вікна знаходяться кнопки OK (вихід зі
збереженням усіх змін бібліотеки знаків), Cancel (вихід зі
скасуванням усіх зроблених змін) і Help (викликає сторінку
допомоги).

Рис. 3.51. Вікно
менеджеру умовних

знаків
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Створення умовного знака.
Щоб створити новий умовний знак,
необхідно натиснути на кнопку
на верхній панелі інструментів
Менеджера або виконати команду
New (новий) контекстного меню
каталогу умовних знаків. При цьому
створюється новий (порожній)
умовний знак. Центральна частина
робочої області обмежується
червоною лінією, де показуються
поточні розміри знака (при

створенні знака його робоча область за замовчуванням становлять
2х2 мм). У центрі робочої області з’являється перехрестя з двох
зелених ліній, яке вказує точку прив’язки знака (рис. 3.52).

Завдання розмірів умовного знака. Для
зміни розміру робочої області знаку потрібно у
групі Dimensions (розміри) ввести значення в
поля введення Length (довжина) і Height
(ширина) (рис. 3.53).

Креслення умовного знака. Після того, як створений
порожній умовний знак (робоча область знака), необхідно створити
геометричні фігури (елементи), з яких він буде складатися. Аби
почати креслення окремого елементу, необхідно натиснути на одну
з кнопок елементарних фігур для вибору необхідного режиму
креслення. Виключення режиму креслення здійснюється
повторним клацанням миші по кнопці.

Режими креслення (рис. 3.54):
- полілінія – для збору полілінії клац-нути

лівою кнопкою миші на першій точці лінії, яку
необхідно накреслити, потім підвести курсор до
наступної точки і знову клацнути лівою кнопкою
миші. Коли всі потрібні точки лінії будуть
зібрані, клацнути правою кнопкою миші для

закінчення побудови лінії;
- прямокутник – для збору прямокутника підвести курсор до

точки лівого верхнього кута і клацнути лівою кнопкою миші. Далі
навести курсор на правий нижній кут прямокутника і зареєструвати
його;

-  коло –  для збору кола підвести курсор до його центра і

Рис. 3.52. Вікно
створення нового
умовного знаку

Рис. 3.53. Вікно
розміру умовного

знаку

Рис. 3.54. Па-
нель режимів

креслення
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клацнути лівою кнопкою миші. Далі перемістити курсор на будь-
яку точку, що знаходиться на окружності, і зареєструвати її;

- півколо – для збору півкола спочатку реєструється центр
його діаметра, потім – один з кінців діаметра.

Поточний режим креслення не припиняється з побудовою
одного елементу. Він буде діяти до натискання на іншу кнопку на
верхній панелі.

Позначка елементів знака. Всі операції над елементами
знака можна робити тільки тоді, коли вони позначені. Для того,
щоб позначити елемент умовного знака, необхідно клацнути лівою
кнопкою миші у робочій області поблизу потрібного елементу. Він
позначиться (перемінить свій колір на червоний). Якщо позначився
не той елемент, який потрібен, це означає, що він знаходиться
ближче до місця, на якому було зроблено клацання мишею. Після
позначки потрібного елементу можна робити над ним різні операції
редагування: видалити весь елемент, видалити або перемістити
одну чи декілька його точок, перемістити весь елемент в інше
місце, установити атрибути його зображення.

Якщо будь-який елемент вже позначений і позначається
інший елемент, то позначка з раніше позначеного елементу
знімається і переходить на елемент, позначений останнім. Таким
чином, при звичайному способі позначки може бути позначений
тільки один елемент. Якщо необхідно позначити декілька
елементів, то позначається перший з них звичайним способом, а всі
наступні позначаються при утриманні клавіши “Ctrl”. При цьому
позначка з раніше позначених елементів знака зніматися не буде.
Сигналом того, що діє режим множинної позначки, служить знак "
+ " біля стрілки покажчика миші, що з’являється при натисканні
клавіші “Ctrl”.

Кнопкою  включається режим переміщення позначки
послідовно з одного на інший елемент умовного знака. Так можна
позначати елементи, які важко позначити за допомогою миші.
Позначивши будь-який елемент, необхідно клацати мишею на цій
кнопці доти, поки позначка не переміститься на потрібний елемент.

Вибір типу умовного знака. Після створення умовного знака
вказується його тип, який можна вибрати зі спадаючого списку на
верхній панелі інструментів Менеджеру (див. рис. 3.55).

Можливі такі типи знаків: Ordinal (Одиночний); Linear
(Лінійний); Areal (Площинний); Oriented linear (Лінійно-
орієнтований); Scalable linear (Лінійно-масштабований); Сorner



202

Ordinal (Поодиноко-кутовий); Corner Linear (Лінійно-кутовий);
Double Linear (Дволінійний); Shading Absolute (Штрихування
абсолютне); Shading Relative (Штрихування відносне).

Для того, щоби створити лінійний
умовний знак, вибирається точка
прив’язки у крайньому лівому куті
об’єкта. Довжина умовного знака
визначає крок його повторення.

Точка прив’язки площинного
умовного знака, як правило,
розташовується в центрі.

Лінійно-орієнтований умовний
знак відрізняється від лінійного тим, що

він не тиражується з постійним кроком, а креслиться на кожній
точці об’єкта.  На кожній точці об’єкта,  за винятком першої й
останньої, знак відображається двічі: у напрямку попередньої і
наступної точки.

Лінійно-масштабований умовний знак використовується
для об’єктів типу укіс, підпірна стінка і т.д.

Зміна форми існуючих елементів знака. У разі,  коли
необхідно виправити форму елементу, тобто пересунути одну
або кілька точок полілінії чи прямокутника, збільшити радіус
кола чи півкола, змінити орієнтацію півкола або перемістити
весь елемент в інше місце в межах робочої області умовного
знака, не змінюючи його контурів. Слід виконувати такі дії:

- позначити елемент, який потрібно змінити;
- навести елемент на одну з точок повороту (для полілінії),

одну з вершин (для прямокутника),  будь-яку точку кола або на
один з кінців діаметру півкола. При цьому курсор прийме форму
кружка з розбіжними від нього по діагоналі стрілками;

- натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, пересунути
курсор у потрібну позицію. При цьому точка разом із сусідніми
лініями (полілінія/прямокутник) буде переміщатися, коло або
півколо будуть розтягуватися/стискуватися;

- коли потрібне положення досягнуте, відпустити ліву
кнопку миші. Елемент зафіксується в новому положенні.

Якщо необхідно видалити точку полілінії, то потрібно
виконати 1 й 2 кроки, а потім натиснути клавішу Delete (Del).

Рис. 3.55. Панель
вибору типу

умовного знаку
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Точка з прилягаючими лініями буде вилучена.
Якщо необхідно пересунути один або декілька елементів

цілком, то потрібно клацнути на кнопці  на верхній панелі
інструментів. Позначити потрібний елемент (елементи), навести
курсор на одну з його точок, перемістити елемент у нову
позицію, натиснувши й утримуючи ліву кнопку миші. Щоби
виключити режим руху об’єктів, потрібно знову клацнути на цій
кнопці.

Зміна атрибутів елементів знака. Зміна атрибутів
елементів, створеного раніше знака, здійснюється на закладці
Edit на правій панелі Менеджеру умовних знаків.  На ній
знаходяться дві групи атрибутів:

-  група атрибутів лінії (рис.  3.56)  –
забезпечує вибір одного зі стандартних
кольорів для зображення контурів елементу у
спадаючому списку Color або з діалогу
розширеного вибору кольору і зміну
товщини лінії умовного знака (у десятих
частках міліметра) у вікні Width;

- група атрибутів заливання (рис. 3.57) – забезпечує вибір
одного зі стандартних кольорів для заливання елементу

умовного знака (якщо його контур
замкнутий) у спадаючому списку Color або з
діалогу розширеного вибору кольору і
одного зі стандартних шаблонів заливання
за допомогою спадаючого списку шаблонів
Style.

Якщо включено режим зображення
сітки, то зміна заливання не спостерігається. Для спостереження
вигляду знака необхідно виключити режим зображення сітки.

Видалення існуючих елементів знака. Для видалення
одного або декількох елементів знака необхідно позначити їх і
потім клацнути на кнопці . Також для видалення позначених
елементів можна виконати команду контекстного меню знака
Delete Elements (видалити елементи).

Зміна порядку відображення елементів знака. Для того,
щоб елемент зображувався поверх всіх елементів, необхідно
позначити його, викликати контекстне меню і вибрати команду

Рис. 3.56. Групи
атрибутів лінії

Рис. 3.57. Групи
атрибутів
заливання
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Bring to Front (на передній план). Для того, щоб елемент
зображувався за всіма елементами – вибрати команду Send to
Back (на задній план).

Управління сіткою в робочій області. Для настроювання
зображення сітки в робочій області
необхідно перейти на закладку Edit правої
панелі і задати у групі Grid (сітка) необхідні
параметри сітки (рис. 3.58). У поле введення
Size (розмір)  вводиться розмір крока сітки в
мм. За замовчуванням це значення дорівнює
0,1 мм. Після позначення пункту Show grid
(показувати сітку) включається режим

зображення сітки на робочому полі. Сітка корисна при побудові
елементів знака, оскільки з її допомогою можна легко визначати
розміри елементів знака. За замовчуванням цей режим
включений.

Після позначення пункту Snap to grid (прив’язувати до
сітки)  включається режим прив’язки елементів до сітки.  Коли
цей режим включений, то при побудові елементів або при
пересуванні їх точок, вони можуть пересуватися тільки у вузли
сітки, найближчі до точки, на яку вказує курсор.

Установка точки прив’язки знака. Кнопка  включає
режим вибору точки прив’язки умовного знака. Точка прив’язки
вказує ту точку знака, яка при зображенні його на цифровій
карті буде сполучена з точкою об’єкта карти. Для зазначення
точки прив’язки потрібно навести курсор на необхідну точку
робочого поля і клацнути на ній лівою кнопкою миші.
Перехрестя з двох зелених ліній, яке вказує точку прив’язки
знака, переміститься у вказану точку. Після зазначення точки
прив’язки цей режим виключається автоматично.

Кнопка  служить для групування позначених елементів
знака. Це необхідно для площинних умовних знаків, для
кращого заповнення полігонів.

Операції над групами знаків та всією бібліотекою
Вибір умовного знака для редагування. Для редагування

умовного знака, який вже існує в поточній бібліотеці, його треба
позначити в каталозі знаків (на правій панелі Менеджера
умовних знаків – закладка Symbols). Позначка здійснюється

Рис. 3.58. Групи
управління

сіткою



205

клацанням лівої кнопки миші на зображенні потрібного знака або
пересуванням позначки за допомогою клавіш управління курсором.
При цьому збільшений знак зображується в робочій області і
доступний для редагування, а в каталозі зображення знака стає
позначеним (синім кольором).

Операції над позначеними умовними знаками. Над
позначеними умовними знаками можливе виконання таких
операцій, які викликаються натисканням кнопок на
інструментальній панелі:

-  вирізання – копіює позначені знаки в буфер обміну
Windows, а потім видаляє їх з поточної бібліотеки знаків;

-  копіювання – копіює позначені знаки в буфер обміну
Windows. Використовується при копіюванні умовних знаків з
поточної карти в іншу. Якщо необхідно скопіювати всю бібліотеку
знаків в іншу карту, можна також скористатися командою запису
бібліотеки на диск;

-  вставити – вставляє знаки з буфера обміну Windows.
Використовується при вставці умовних знаків у поточну карту з
іншої карти.

Запис і завантаження бібліотеки умовних знаків з файлу.
Кнопка  на верхній панелі інструментів Менеджеру викликає
стандартне діалогове вікно відкриття файлів Windows, у якому
вибирається один з раніше записаних файлів бібліотек умовних
знаків.

Кнопка  на верхній панелі інструментів Менеджеру
викликає стандартне діалогове вікно збереження файлів Windows, у
якому вказується ім’я файлу і шлях, куди він буде записаний.

Менеджер шарів програми "Digitals"
У менеджері шарів створюють та редагують список шарів

цифрової карти або плану (крім фіксованих) і встановлюють їх
атрибути: товщину, тип і колір лінії, колір і шаблон забарвлення,
умовний знак шару, визначення доступних параметрів шару. Також
можна записати список шарів у файл.

Менеджер шарів запускається: "Карта/Слои"... головної
панелі управління або "Слои" головної панелі інструментів (див.
рис. 3.59).

Редагування списку шарів. Для редагування списку шарів
потрібно натиснути кнопку "Редактирование" –  на верхній
інструментальній панелі. Поки кнопка натиснута, список буде
знаходитися в режимі редагування. У цьому режимі можна
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переміщатися за списком або модифікувати його зміст. Для
додавання нового шару використовується клавіша “Ins” або “Enter”
в останньому рядку списку. Для виклику контекстного меню з
функціями редагування використовується права кнопка миші.

Після завершення редагуван-
ня необхідно повторно натиснути
кнопку "Редактирование".

Режим редагування
необхідний тільки для зміни
найменувань шарів. Інші операції
(копіювання, видалення і вставка)
доступні по клацанню правої кнопки
миші.

Сортування списку шарів.
Послідовність зображення шарів у
менеджері може бути змінена. Для
цього необхідно викликати

контекстне меню менеджера (клацання правою кнопкою миші на
списку шарів) і в ньому вибрати пункт "Сортировать", у якому
вибрати один з підпунктів: "По ID" (по коду), "По имени" або "По
числу объектов". При сортуванні за кодом шари будуть розміщені в
порядку зростання їхнього ідентифікатора, при сортуванні за
іменем шари будуть розташовані за алфавітом.

Установка атрибутів (графічного представлення) шарів.
Для зміни атрибутів шару (шарів) необхідно позначити потрібний
шар (шари) і скористатися елементами управління на правій
інструментальній панелі менеджеру. Увесь її простір розбитий на
такі групи:

Атрибути лінії (Line Attributes):
 – для завдання кольору лінії зі списку кольорів

стандартної палітри Windows або з розширеного діалогу
визначення кольору ;

 – для завдання типу лінії із списку стандартних
шаблонів;

 – для завдання товщини лінії на папері в десятих
частках міліметра.

Тип шару (Layer Style)  – підтримуються такі
типи шарів:

- Полігон/Полілінія (Polygon/Polyline) – відображається як
послідовність точок об’єкта, з’єднаних прямими лініями. Цей

Рис. 3. 59. Панель менеджера
шарів програми "Digitals"
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тип має переважна більшість картографічних об’єктів. Для того,
щоб розрізняти полігони і полілінії, необхідно поставити
галочку "Только полигоны" для тих шарів, що містять тільки
полігони;

-  Полігон/Полілінія гладка (Polygon/Polyline Smoothed)  –
відображається як послідовність точок об’єкта, з’єднаних
плавними лініями, які не обов’язково проходять через усі точки
об’єкта. Цей тип, як правило, призначають для горизонталей;

-  Пікет (SpotHeight)  відображається у вигляді точки.  Цей
тип призначають для відмітки висот, глибин тощо;

- Одиночний символ (Symbol)  відображається у вигляді
точки (одиночного умовного знака). Використовується кнопка

 на верхній панелі менеджеру шарів для  присвоєння шару
умовного знака з бібліотеки умовних знаків;

-  Рамка і легенда (Frame and Legend) – використовують
для елементів зарамкового оформлення;

-  Таблиця (Table)  –  відображається у вигляді таблиці,  яка
містить одну або декілька колонок тексту;

-  Сітка ЦМР (DEM-Grid) – відображається у вигляді
регулярної або нерегулярної сітки висот (цифрової моделі
рельєфу);

-  Тріангуляційна мережа (TIN)  –  являє собою мережу
тріангуляції Делоне, що будується по існуючих пікетах
командою "ЦМР/Создать TIN". Мережа тріангуляції вико-
ристовується для побудови горизонталей;

- Розбивка по аркушах (Print Layout) – відображається у
вигляді квадратів або прямокутників, що містять кути рамки
листа карти. Розбивка по аркушах вставляється в карту
командою "Вставить/Разбивка на листы", а для установки
рамки як поточної використовується "Карта/Установить
рамку". Об’єкти розбивки по аркушах не виводяться на принтер
при друкуванні.

Група шарів (Group Layout) –  даний тип шару
використовується при експорті в деякі формати файлів, де
об’єкти кожного шару (покриття) зберігаються в окремому
файлі. Створення груп дозволяє зменшити число створюваних
при експорті файлів, поєднуючи у групи подібні шари.

Атрибути забарвлення (Brush Attributes):



208

 – використовується список кольорів, який
відкривається, для завдання кольору забарвлення зі стандартної
палітри Windows або кнопка  для виклику розширеного
діалогу визначення кольору;

 – використовується список стандартних
шаблонів, який відкривається, для завдання типу забарвлення.

Кнопка  використовується для вибору BMP-файлу як
шаблону забарвлення об’єктів. Розмір шаблону – 8*8 точок.
Якщо зображення у BMP-файлі має більший розмір,  то
використовується його ліва верхня частина.

Статус шару (Layer State) – використовується список для
зміни статусу позначеного шару (шарів). Шар може знаходитися
в одному з наступних станів: редагується (Editable), позначений
(Selectable), видимий (Visible), невидимий (Hidden).

Діапазон видимості шарів (Visible Scale Range) –
використовуються два випадаючі списки для завдання
найкрупнішого і найдрібнішого масштабу карти (плану), на яких
буде відображення даного шару.

Установка параметрів (полів бази даних), доступних
для шару. Для зміни параметрів, які доступні для позначеного
шару, використовується кнопка  на верхній інструментальній
панелі. У вікні, яке відкривається, є два розділи: "Список" (лівий
список) – список усіх параметрів карти і "Выбор" (правий
список) – параметри, які доступні для даного шару. Позначити
необхідні параметри у розділі "Список", а потім натиснути
кнопку "Copy" для переносу його у розділ "Выбор" або зробити
подвійне натискання лівої кнопки миші по вибраному
параметру. Аналогічно, позначивши параметри розділу
"Список", можна повернути їх за допомогою кнопки Remove.
Кнопка Copy All дозволить перенести всі параметри з лівого
списку в правий, а Remove All – очистити правий список.

Для додавання нових параметрів у список
використовується Менеджер параметрів.

Вибір умовного знака для шару. Для привласнення або
зміни умовного знака позначеного шару використовується
кнопка  на верхній інструментальній панелі. У викликаному
вікні висвітиться уся бібліотека умовних знаків відкритої
цифрової карти (плану). Позначити необхідний умовний знак і
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натиснути кнопку OK або здійснити подвійне клацання лівою
кнопкою миші на позначеному знакові для його вибору і
закриття вікна умовних знаків. Крім привласнення шару
умовного знака, також вказується його тип: Ordinal
(Одиночний), Linear (Лінійний), Areal (Площинний), Oriented
linear (Лінійно-орієнтований), Scalable linear (Лінійно-
масштабований), Сorner Ordinal (Поодиноко-кутовий), Corner
Linear (Лінійно-кутовий), Double Linear (Дволінійний), Shading
Absolute (Штрихування абсолютне), Shading Relative
(Штрихування відносне).

Для редагування бібліотеки умовних знаків карти
використовується Менеджер умовних знаків.

Запис і читання списку шарів з файлу. Для запису
списку шарів у текстовий файл використовується кнопка запису

, вказується ім’я файлу, у який необхідно записати список. Не
вся інформація про настроювання шарів записується в текстовий
файл, але вона може бути потім відновлена.

Для читання списку шарів з текстового файлу
використовується кнопка читання ,  вказується ім’я файлу,  у
якому знаходиться список. Читання списку шарів призначено
для імпорту готового переліку, що містить коди і назви з інших
систем.

Перекодування дозволяє змінити коди (ID) усіх шарів при
завантаженні їх зі списку перекодування. Для цього необхідно
створити у текстовому редакторі (блокноті) файл, який містить
два стовпчики цифр, розділених пробілом або знаком табуляції.
У лівому стовпчику повинні бути старі (поточні) коди шарів, а в
правому – нові коди. Для перекодування натиснути кнопку
Перекодування і вказати ім’я створеного текстового файлу.

Перетаскування – для впорядкування списку шарів.
Кнопка  активізує режим перетаскування шарів.  Після входу
в цей режим вибрати шар, який необхідно перемістити, навести
курсор на стрічку шару, натиснути ліву кнопку миші і
перетягнути шар в нову позицію, утримуючи кнопку миші
натиснутою.

Фільтр  –  команда дозволяє залишити у списку для
перегляду й роботи тільки визначений вид шарів (площинні,
лінійні та ін.), тимчасово сховавши всі інші.
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Фіксовані (службові) шари. Шари з кодами, меншими і
рівними нулю, є фіксованими. Ці шари зарезервовані для деяких
категорій об’єктів: позначених, вилучених та ін. Для цих шарів
можна змінювати атрибути для завдання способу відображення
таких об’єктів на екрані. До фіксованих шарів відносяться:
Selected objects – позначені об’єкти (червоний колір лінії за
замовчуванням); Deleted objects – вилучені об’єкти (шар не
бачимо за замовчуванням); Hidden objects – невидимі об’єкти
(шар яких має статус невидимості); Service layer – службовий
шар (рамка, опорні точки й ін.).

Якщо позначити об’єкт на карті, а потім викликати
Менеджер шарів, позначка встановлюється на шар, до якого
належить позначений об’єкт.

Подвійне клацання лівою кнопкою миші на списку шарів
або в лівому верхньому куті списку позначає всі шари (крім
службових).

Менеджер параметрів програми "Digitals"
У Менеджері параметрів (полів бази даних) створюється і

редагується список усіх доступних об’єктам карти (плану)
параметрів (крім фіксованих), задаються їхні типи і
встановлюються атрибути відображення у вигляді підписів на
карті (плані). Параметри об’єктів можуть виноситися на карту у
вигляді підписів і, у цьому випадку, вони будуть мати атрибути
шрифту і заливання,  які задані в Менеджері параметрів (рис.
3.60).

Робота у менеджері
параметрів дуже схожа на роботу у
менеджері шарів.

Редагування списку
параметрів. Для редагування
списку необхідно натиснути
кнопку  на верхній
інструментальній панелі. Поки
кнопка натиснута, список буде
знаходитися в режимі редагування.
У цьому режимі можна вільно

переміщатися за списком і модифікувати його вміст. Клавіша
“Ins” або “Enter” використовується для додавання стрічок

Рис. 3.60. Панель
менеджера параметрів

програми "Digitals"
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параметрів. Права кнопка миші використовується для виклику
контекстного меню з функціями редагування. Після завершення
редагування натиснути кнопку  повторно.

Режим редагування необхідний тільки для зміни
найменувань параметрів. Інші операції (копіювання, видалення і
вставка) доступні по клацанню правої кнопки миші, аналогічно до
зміни атрибутів. Подвійне клацання лівою кнопкою миші на списку
параметрів позначить усі параметри, крім фіксованих.

Сортування списку параметрів. Послідовність параметрів у
списку може бути змінена. Для цього необхідно викликати
контекстне меню Менеджера (клацання правою кнопкою миші на
списку параметрів) і в ньому вибрати пункт "Сортировка", у якому
вибрати один з підпунктів: "По I"D (по коду), або "По имени", або
"По числу объектов".

При сортуванні по коду параметри будуть розміщені в
порядку зростання ідентифікатора, по імені – за алфавітом, по
кількості об’єктів – в порядку зростання кількості об’єктів.

Установка атрибутів (графічного представлення)
параметрів. Для зміни атрибутів необхідно позначити потрібні
параметри і скористатися елементами управління на правій
інструментальній панелі. Увесь її простір розбитий на такі панелі:

- атрибути лінії (Line Attributes):
 – список кольорів, який випадає, для

завдання кольору лінії, що буде обрамляти підпис на карті, зі
стандартної палітри Windows або кнопка  для виклику
розширеного діалогу визначення кольору лінії;

 – список стандартних шаблонів, який випадає,
для завдання типу лінії;

 – поле редагування для завдання товщини лінії на
папері в десятих частках міліметра.

- тип параметра (Parameter Style) –  –  список, який
випадає, для завдання типу позначеного параметра (параметрів).
Підтримуються такі типи: Байт, Слово, Ціле або Дійсне число,
Рядок (для збереження текстового рядка), Логічне (для збереження
логічних значень Істина/Неправда – Так/Ні), Файл (посилання на
будь-який зовнішній файл), Список (для параметрів, які задаються
власним класифікатором), Таблиця.

- атрибути заливання (Brush Attributes):
 – список кольорів, який випадає, для завдання

кольору забарвлення підпису зі стандартної палітри Windows або
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кнопка  для виклику розширеного діалогу визначення кольору.
Якщо необхідно, щоб підпис “затирав” небажані об’єкти (підпис
горизонталі), то вибирається білий колір забарвлення;

 – список стандартних шаблонів, який
випадає, для завдання типу забарвлення.

- статус параметра (Parameter State) – список для зміни
статусу позначеного параметра (параметрів). Параметр може
знаходитися в одному з таких станів: такий, що редагується
(Editable); такий, що позначається (Selectable); видимий
(Visible); невидимий (Hidden).

- діапазон видимості параметра (Visible Scale Range) –
два випадаючих списки для завдання найкрупнішого і
найдрібнішого масштабів карти, для яких ще буде
здійснюватися відображення даного параметра.

- атрибути шрифту – установки шрифтів для підпису
позначеного параметра. У цій групі зі списку, що випадає,
можна вибрати тип шрифту,  задати розмір шрифту і вибрати
один зі стандартних кольорів Windows для підпису. Обраний
шрифт буде використаний як шрифт за замовчуванням при
створенні підпису позначеного параметра (параметрів). Надалі
розмір шрифту для конкретного підпису можна змінити прямо
на цифровій карті.

 – кнопка виклику стандартного діалогового вікна
Windows для вибору шрифту. У цьому вікні, крім вибору типу,
розміру і кольору шрифту, можна також указати стиль шрифту
(звичайний, жирний, курсив) і т.п.

 – кнопка виклику розширеного діалогу визначення
кольору.

Завдання маски форматування параметру. На верхній
інструментальній панелі Менеджера параметрів знаходиться
поле "Маска", у якому можна ввести маску форматування
позначеного параметра (параметрів) або вибрати одну зі
стандартних масок, що знаходяться у списку:

 –  маски форматування –  це шаблони
представлення значення параметрів на панелі "Инфо",  на карті,
у звітах й ін.  Маски застосовуються тільки до параметрів типу
"Действительное" і "Строчное".

Запис і читання списку параметрів з файлу. Для запису
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списку параметрів в текстовий файл використовується кнопка
запису  з наданням імені файлу.

Для читання списку з текстового файлу використовується
кнопка відкриття  із вказанням імені файлу,  у якому
знаходиться список параметрів.

Перекодування. Кнопка  дозволяє змінити коди (ID)
усіх параметрів, які завантажені зі списку перекодування. Для
цього необхідно створити у текстовому редакторі (блокноті)
файл, який містить два стовпчики цифр, розділених пробілом
або знаком табуляції. У лівому стовпчику повинні бути старі
(поточні) коди, а у правому – нові коди. Для перекодування
натиснути кнопку "Перекодировка" і вказати ім’я створеного
текстового файлу.

Перетаскування. Кнопка  активізує режим
перетаскування параметрів для упорядкування списку. Після
входу в цей режим здійснюється клацання лівою кнопкою миші
на вибраному параметрі та перетягування в нову позицію із
утриманням кнопки миші.

Вибір умовного знака для підпису. Параметру, як і шару,
також можна привласнити умовний знак ( ), який з’явиться на
карті скрізь, де даний параметр буде винесений як підпис. Дана
функція підтримує тільки точкові умовні знаки.

Фіксовані параметри (обчислюються автоматично).
Параметри з кодами, меншими і рівними нулю, є фіксованими.
Це означає, що значення цих параметрів не потрібно
заповнювати для кожного об’єкта карти, – вони заповнюються
автоматично. У всьому іншому ці параметри нічим не
відрізняються від звичайних. Їх можна розміщати на карті і вони
будуть автоматично поновлятися при редагуванні об’єктів
карти.

Фіксовані параметри: Line Length [N] – довжини ліній
об’єкта (параметр-масив); Points number [N]  –  номера точок в
об’єкті (параметр-масив); Count – кількість точок в об’єкті;
Layer  ID  – ідентифікатор шару об’єкта; Object ID –
ідентифікатор об’єкта; Шар (Layer) – найменування шару
об’єкта; X, Y, Z – відповідно координата X, Y, Z центру об’єкта
(точки прив’язки); Довжина (Length) – довжина (периметр)
об’єкта (сума довжин складових його ліній); Площа (Area) –
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геометрична площа об’єкта.
Нанесення об’єктів на карту (план) у програмі
"Digitals"
Для створення (нанесення додаткових) об’єктів (явищ) на

карту (план) використовується розділ "Сбор" головної панелі
управління або права інструментальна панель (Сбор, Правка,
Инфо, Список). Процес нанесення додаткової інформації
агроекологічного спрямування на карту (план) аналогічний
процесу оцифрування, але як основа використовується існуюча
цифрова карта (план).

Режим "Сбор"
Для переходу в режим збору

необхідно переключити праву
інструментальну панель програми в режим
"Сбор". Маркер при цьому прийме вигляд
перехрестя.

Збір об’єктів може здійснюватися за
шаблонами збору або за вибраними
шарами (рис. 3.61).

Збір за шаблоном збору. Для
здійснення збору необхідно:

- на закладці "Активный слой"
вибрати поточний шар, у якому будуть
збиратися дані;

- на закладці "Шаблон сбора" вибрати один із шаблонів,
який буде використовуватися для збору (векторизації) об’єкта.

Група "Шаблон сбора" вказує програмі,  якої форми буде
об’єкт, що збирається. Для вибору шаблону необхідно
натиснути відповідну кнопку на правій панелі інструментів.
Якщо жодна з кнопок не натиснута,  то програма знаходиться в
режимі збору незамкнутої полілінії. Після включення режиму
збору об’єкта і вибору шаблону можна приступати до збору
об’єкта,  тобто до реєстрації поворотних точок об’єкта на
цифровій карті (плані).

Реєстрація точок об’єкта. Для реєстрації першої точки
об’єкта необхідно підвести до неї курсор і натиснути ліву
кнопку миші. Якщо поточний шаблон – точковий об’єкт, то
реєстрація однієї точки завершує збір об’єкта,  і не потрібно

Рис. 3. 61. Панель
режиму "Сбор"
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виконувати команду завершення збору.
Далі підвести курсор до наступної поворотної точки і

зареєструвати її у такий же спосіб –  клацанням лівої кнопки
миші. Таку дію виконати для всіх поворотних точок об’єкта.

Коли всі точки об’єкта зібрані,  то необхідно завершити
збір об’єкта через контекстне меню (Закончить объект) або
натисканням клавіші F5.

Останню зібрану точку можна видалити клавішею F8.
Якщо поточний шаблон – об’єкт-лінія, то реєстрація двох

точок завершує збір об’єкта автоматично.
Якщо поточний шаблон – прямокутник, то реєстрація

трьох точок завершує збір об’єкта, і в подальшому не потрібно
виконувати команду завершення збору.

У процесі збору доступний ряд додаткових сервісних
команд, які можна вибрати з контекстного меню, натиснувши
праву кнопку миші або натиснувши гарячі клавіші:

"Авторегистрация" – F2 – автореєстрація точок із кроком
1  мм або іншим,  який задається у масштабі карти.  Крок і
параметри автоматичної реєстрації можна змінити, викликавши
"Сервис/Настройки" (закладка Сбор).

"Замкнуть объект" – F3 – замикання об’єкта (якщо обраний
шаблон збору – полілінія).

"Вставить разрыв" – F4 – вставляє ознаку розриву у
поточній точці.

"Невидимая линия" – включає/виключає ознаку невидимості
поточної лінії.

"Закончить объект" – F5 – завершує збір поточного об’єкта.
“Установить высоту” – Alt+9 – встановлює вимірювальну

марку на визначену висоту (для збору горизонталей).
"Вставить дугу" – Ctrl+A – заміняє останні три точки

об’єкта дугою.
"Удалить точку" – F8 – видаляє останню точку об’єкта,  що

збирається.
"Отменить объект" – Backspace – видаляє весь об’єкт,

що збирається. У режимі редагування видаляє всі позначені
об’єкти.

"Шаблон" – дозволяє вибрати шаблон збору об’єкта.
"Слой" – дозволяє вибрати шар для збору об’єкта.
"Отмена" – Alt+BkSpace –  скасовує останню дію



216

(видалення об’єкта, завершення збору і т.д.)
Основні шаблони збору:
"Полигон"  – включає збір замкнутих об’єктів. При

закінченні збору об’єкт замикається автоматично.
"Прямоугольник"  –  включає збір прямокутників.  При

зборі такого об’єкта реєструються дві точки на одній стороні
прямокутного об’єкта (довгій), а потім перемістити покажчик
миші в напрямку наступної (3-ї) точки. Коли рухлива сторона
прямокутника буде знаходитися в потрібному положенні, то
вона реєструється натисканням лівої кнопки миші.

"Ортогональный"  – включає збір ортогональних
об’єктів (об’єкт, усі кути якого – прямі). Після побудови перших
двох точок такого об’єкта програма дозволяє реєструвати
наступні точки тільки на лініях, перпендикулярних до
попередньо побудованої лінії.

"Точка"  – включає збір точкових об’єктів (стовпи,
окремі дерева, колодязі й ін.). Для збору такого об’єкта
достатньо зареєструвати одну його точку, після чого об’єкт буде
довершений автоматично.

"Линия"  – включає збір лінійних об’єктів.  При зборі у
такому шаблоні об’єкт буде завершуватися автоматично після
реєстрації двох точок.

"Окружность"  – включає збір окружностей. Для збору
окружності потрібно зареєструвати три точки, що лежать на ній,
або точку центру й одну точку на поверхні окружності.

У процесі збору об’єкта з будь-яким шаблоном збору
можлива також вставка в нього дуги. Для заміни останніх трьох
зібраних точок дугою необхідно натиснути Ctrl+A.

"Параллельный"  –  включає збір контурів,  що
складаються з паралельних ліній.  Об’єктами такого роду є
дороги, канали та ін. Спочатку необхідно зареєструвати точку
на одній зі сторін смуги, потім відповідну їй точку на
протилежній стороні. Далі потрібно виконувати збір по тій же
стороні, а інша – буде добудовуватися автоматично.

"Трилиния"  –  шаблон автоматизує збір вулиць (доріг)
по осьових лініях. При виборі цього шаблону запитується шар, у
якому необхідно збирати зовнішню сторону дороги, а шар, яким
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збирається осьова лінія, вибирається звичайним способом. Після
цього необхідно зареєструвати точку на одній зі сторін дороги і
точку на розділовій смузі. Далі потрібно збирати дорогу по
розділовій смузі, а зовнішні сторони (краї) дороги будуть
добудовуватися автоматично.

По завершенню збору об’єкта натиснути на панелі
"Сбор/Замкнуть объект" або "Закончить объект" (рис. 3.62).

Рис. 3.62. Дія команди "Замкнуть объект"

Для збору об’єктів іншого виду переключитися на новий
шаблон об’єкта.

Збір за вибраними шарами. Для збору об’єктів іншого
шару вибрати новий шар зі списку "Активный слой" на закладці
"Сбор".  Шари,  які часто використовуються,  можна вибирати
кнопками у групі "Избранные слои" (рис. 3.61).

Збір здійснюється аналогічно, як і за шаблонами.
Режим конструювання. Режим конструювання

полегшуює процес збору деяких типів об’єктів. Для вибору
одного з режимів вибирається відповідна йому кнопка закладки
"Сбор".

Під час збору об’єкта не всі вузлові точки будуть
зафіксовані точно за контуром об’єкта. Тому, надалі необхідно
провести редагування розташування вузлових точок об’єкта. Це
здійснюється у режимі "Правка".

Режим "Правка"
Для включення режиму редагування необхідно включити

режим "Правка" правої панелі інструментів (див. рис. 3.63).
Всі операції редагування здійснюються над позначеними

об’єктами. Позначений об’єкт виділяється на карті (плані)
спеціальним кольором (за замовчанням – червоним) і вказує
програмі, що подальші операції редагування будуть застосовані
саме до цього об’єкта.
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Позначка об’єктів може бути
виконана декількома способами:

- клацнути поблизу потрібного
об’єкта лівою кнопкою миші. Клацання
мишею варто виконувати якнайближче до
кожної з точки/лінії об’єкта. Якщо в місці
перетинання декількох об’єктів позначився
не той об’єкт, що потрібний, необхідно
клацнути мишею повторно. Подвійне
клацання миші видасть список усіх
найближчих об’єктів, за умови, що дана
можливість активізована в "Сервис /
Настройки / Правка".

- щоб позначити групу об’єктів,
достатньо клацнути мишею і, утримуючи ліву кнопку миші,
"захопити" всі об’єкти, які потрібно позначити. "Розтягнувши"
прямокутник до необхідних розмірів, відпустити кнопку миші.
Всі об’єкти, що цілком знаходяться усередині прямокутної
області, будуть позначені.

Для зняття позначки з усіх позначених об’єктів у режимі
одиночної позначки достатньо позначити будь-який інший
об’єкт.  Якщо ж потрібно зняти позначку з усіх або з частини
позначених об’єктів, і не позначати при цьому інших об’єктів,
можна скористатися командами, що знаходяться в розділі
"Правка" головного меню у групі "Снять пометку".

Редагування об’єкта. Геометричні контури об’єктів
складаються з поворотних точок, що були зареєстровані при
зборі. При редагуванні виникає необхідність змінювати контури
об’єктів. Для цих цілей можна застосовувати переміщення
окремих точок і операції над маркірованими точками.

Операції над точкою. У звичайному (немаркованому)
стані поворотні точки зображуються як невеликі “вузли”,
причому перша й остання точка об’єкта виділяються вузлами
більшого розміру.

Маркірування точок –  підвести до точки курсор,  після
того як покажчик змінить форму,  визвати контекстне меню
клацанням правої кнопки миші. Щоб позначити обрану точку,
необхідно виконати команду "Маркировать точку" з цього меню.

Рис. 3.63. Панель
режиму "Правка"
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Маркіровані точки позначаються невеликою окружністю і
порядковим номером точки в об’єкті. Якщо маркіровані дві
послідовні точки об’єкта, то лінія, яку вони утворять, також
маркірується – зображується з двома поперечними "насічками"
усередині.

Якщо будь-яка із точок уже була замаркірована, то підвівши
курсор до іншої точки, можна вибрати з контекстного меню
команду "Маркировать фрагмент". Ця команда позначає
ланцюжок точок, тобто всі точки від раніше маркірованої до
поточної.

Для правильного маркірування фрагмента в замкнутому
об’єкті (полігоні) необхідно замаркірувати дві точки (на кінцях
фрагмента), а потім викликати команду "Маркировать фрагмент"
на будь-якій точці усередині потрібного фрагмента.

Для маркірування всіх точок об’єкта, підвести курсор до
будь-якої його точки і виконати команду "Маркировать все".

Можна зняти маркірування з усіх точок об’єкта, підвівши
курсор до будь-якої його точки, а потім виконати команду
"Очистить все".

Операції маркірування точок доступні також у вікні
редагування властивостей об’єкта, яке можна викликати за
допомогою команди "Правка/Объект"... .

З маркірованими точками можлива одна з наступних
операцій:

- "Вырезать точки" – видаляє маркіровані точки з об’єкта і
копіює їх у буфер обміну Windows. Після видалення цих точок,
точки, що залишилися, будуть з’єднані лініями в порядку їх
проходження в об’єкті.

- "Копировать точки" – копіює маркіровані точки в буфер
обміну Windows. Точки і лінії копіюються з усіма своїми
атрибутами (ознаками розриву, невидимості ліній). Ці точки можна
потім вставити з буфера обміну в інший об’єкт на карті (плані) або
ж вставити в текстовий редактор.

- "Вставить точки" – вставляє точки, раніше скопійовані в
буфер обміну, в позначений об’єкт.

- "Вырезать разрыв" – видаляє з об’єкта ознаку розриву.
Для переміщення точки об’єкта в іншу позицію необхідно:
- позначити об’єкт;
- підвести курсор до точки (при цьому покажчик змінить

форму на курсор, що складається з чотирьох стрілок);
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- натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, переміщати
точку в потрібному напрямку. При цьому захоплена точка об’єкта і
суміжні з нею лінії також будуть переміщатися;

- підвівши курсор до нового положення точки, відпустити
кнопку миші. Точка буде зафіксована.

Команди групи "Операции с точками":
"Реверс"  – ця команда змінює порядок точок в об’єкті на

зворотний, тобто перша з позначених точок стане останньою, а
остання – першою (точки об’єкта поміняють напрямок ходу на
зворотний).

"Правка объекта"  – дозволяє вручну редагувати список
точок об’єкта.

"Режим высоты"  – дозволяє змінювати висоту точок
об’єктів.

Операції над лінією. Для складних операцій над лініями
необхідно позначити об’єкт, потім замаркірувати точки, з яких
складається необхідна лінія.

У подальшому можна виконувати різні операції над цими
лініями, викликавши контекстне меню клацанням правої кнопки
миші на одній із точок:

- "Вырезать линию" – видаляє лінію, що знаходиться між
маркірованими точками (вставляється ознака розриву, наприклад,
якщо позначені точки з номерами 3,  4,  5,  6,  то всі точки між
крайніми номерами (тобто точки 4,  5)  будуть вилучені,  а між
точками 3 і 6 буде вставлена ознака розриву).

- "Невидимая" – переключає ознаку видимості/ невидимості
маркірованої лінії, тобто робить маркіровані лінії невидимими,
якщо раніше вони були видимі, і навпаки.

- "Перемещение" – маркіровані лінії можна пересувати. Для
цього необхідно підвести курсор до "насічки", що відзначає
маркіровану лінію, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її,
почати пересувати курсор. При цьому всі маркіровані лінії об’єкта
(а не лише та, що перетаскується) будуть рухатися залежно від
руху покажчика миші. Рух можливий тільки в напрямку,
перпендикулярному лінії, за якою перетаскується маркірований
фрагмент.

Можна редагувати властивості окремої маркірованої лінії,
клацнувши правою кнопкою миші на “насічці”. При цьому
з’явиться діалогове вікно, за допомогою якого можна вказати точні
розміри й орієнтацію лінії.
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Операції над об’єктами. Крім операцій над маркірованими
точками або лініями, можна виконувати операції, для яких
маркірування не потрібне. Деякі з цих операцій викликаються з
контекстного меню точки об’єкта, а деякі – кнопками команд у
групі "Операции с объектами" в режимі "Правка" правої панелі
інструментів.

Команди групи "Операции с объектами":
"Реверс"  – змінює порядок точок в об’єкті на зворотний.

Як правило, ця операція застосовується для зміни орієнтації
лінійного умовного знака.

"Замкнуть/разомкнуть"  –  з’єднує лінією першу й
останню точки об’єкта, якщо вони не були з’єднані до цієї операції,
тобто замикає розімкнутий об’єкт. І навпаки, видаляє останню
лінію замкнутого об’єкта, тобто розмикає полігон.

"Соединить"  – поєднує всі позначені об’єкти в один.
"Сложный полигон"  – створює об’єкт, який містить

внутрішні об’єкти. Площа такого полігона дорівнює різниці площ
основного контуру і його внутрішніх полігонів.

"Разделить"  – розбиває об’єкт, який складається з
декількох частин (розділених ознаками розриву), на окремі об’єкти.

"Добавить узлы"  – створює одиночні об’єкти в кожній
точці об’єкта. Це необхідно, наприклад для того, щоб підписати
відмітку висоти в кожної точки об’єкта.

"Линию в полосу"  – перетворює лінію в полігон-смугу
заданої ширини.

"По часовой стрелке"  – забезпечує порядок проходження
точок об’єкта за годинниковою стрілкою. Функція аналогічна до дії
кнопки "Реверс", але дана команда не змінює об’єктів, точки яких
уже розташовані за годинниковою стрілкою.

"Вставить"  – вставляє в позначений об’єкт об’єкти, що
примикають. Функція спрощує модифікацію об’єктів.

"Объединить" – створює сумарний полігон із усіх
позначених об’єктів. Для скасування видалення вихідних об’єктів
використовується функція "Правка/Отменить".

"Пересечение"  – будує перетинання двох або декількох
полігонів, тобто виділяє їх загальну частину. Для скасування
видалення вихідних об’єктів використовується функція "Правка/
Отменить".
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"Расширить/сжать"  – дозволяє створювати буферні зони
заданої ширини навколо полігона або навпаки зменшувати полігон
на задану ширину.

"Вверх/вниз"  – піднімає/опускає об’єкти (змінюючи
висоту всіх точок) на задану різницю.

"Символ вдоль контура"  – використовується, коли
необхідно точно зорієнтувати умовний знак уздовж певного
контуру (наприклад, будинку, що виражаються не в масштабі
уздовж вулиці або кварталу).

Верхня панель інструментів
"Автосглаживание"  – призначене для редагування

горизонталей та інших гладких об’єктів. При натиснутій кнопці
автосглажування після переміщення будь-якої точки об’єкта також
буде переміщувати сусідні з нею точки, зберігаючи гладкість
об’єкта в місці редагування.

"Показ центров"  – призначена для переміщення всього
об’єкта. Поряд з об’єктами і підписами на карті відображаються їх
центри, що дозволяє переміщати об’єкти. Для цього необхідно
спочатку натиснути кнопку показу центрів на верхній панелі
інструментів. Потім позначити потрібний об’єкт (або об’єкти),
підвести курсор до зображення центру і, натиснувши ліву кнопку
миші, перемістити об’єкт у нове положення. У такий  же спосіб
можна переміщати групу об’єктів.

"Синхронизация точек"  ("скріпка") – використовується
при пересуванні точки об’єкта, що знаходиться на стику двох (або
більш) об’єктів. Цей режим потрібен тоді, коли необхідно аби
відповідні точки суміжних об’єктів (що знаходяться в тій же
позиції) перемістилися в нову позицію синхронно з точкою, яка
переміщується.

Ряд команд Верхньої панелі інструментів дозволяє
змінювати спосіб зображення карти на екрані.

Режим перегляду карти. Деякі властивості об’єктів і
шарів можуть ігноруватися при зображенні карти, що дає змогу
зображувати і прокручувати карту швидше,  однак з деякою
втратою її оформлення. Режими перегляду дозволяють
управляти усіма властивостями шарів і об’єктів,  що
зображаються на карті.

Зміна збільшення карти  –  зміна масштабу її
відображення на екрані. За допомогою даних кнопок одним
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клацанням миші можна збільшити або зменшити зображення
карти на екрані вдвічі.

Кнопка  активізує режим збільшення для зміни
збільшення за допомогою рамки.

Режим перетаскування карти активізується натисканням
кнопки "рука".  Для переміщення карти в цьому режимі
необхідно натиснути ліву кнопку миші в будь-якому місці на
карті і рухати карту мишею, утримуючи кнопку натиснутою.
Для виходу з режиму перетаскування натиснути кнопку
повторно.

Режим "Инфо"
В режимі "Инфо" вибирається

перелік доступних параметрів для
позначеного об’єкта (шару), їх
індикація, а також забезпечується
введення значення параметрів та, за
необхідності, винесення значення
вибраного параметра на карту (план) у
вигляді підпису (рис. 3.64).

Введення значень параметрів.
Список доступних об’єктові

параметрів залежить від шару, до якого
належить об’єкт. Вибір переліку
доступних параметрів для об’єкта (шару) здійснюється на
закладці "Инфо/Параметры" шляхом вилучення (введення) з
вікна "Список"  у вікно "Выбор"
(навпаки)  (рис.  3.65).  У разі,  коли
потрібні параметри створені і
зроблені доступними для шару,
можна заповнювати їх значення
для конкретних об’єктів. Для цього
необхідно переключитися на
закладку "Инфо" на правій панелі
інструментів і позначити об’єкт
(або кілька об’єктів).

На закладці розташована
таблиця всіх доступних позначеному об’єктові параметрів, куди
можна внести значення або змінити раніше введені значення.

Рис. 3.64. Панель
режиму "Инфо"

Рис. 3.65. Панель режиму
"Инфо /Параметры"
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Для збереження змін переліку параметрів натиснути
кнопку "OK" під таблицею,  а для скасування змін –  кнопку
"Отмена".

Якщо позначено більше одного об’єкта, то в таблиці на
закладці "Инфо" з’являються тільки ті параметри,  що доступні
для кожного з цих об’єктів.  Якщо в позначених об’єктах будь-
який з параметрів приймає різні значення, то у відповідному
рядку таблиці виводиться знак " * ".

Якщо змінити значення параметра при декількох
позначених об’єктах і підтвердити введення кнопкою "OK", то
воно зміниться у всіх позначених об’єктах.

Іноді виникає необхідність скопіювати значення одного
параметра в іншій для багатьох або всіх об’єктів плану.
Копіювання можна робити безпосередньо або через буфер
обміну "Windows".

Підписи на цифровій карті (плані)
Створення підпису. Важливою властивістю параметрів є

можливість виносу їх на карту (план) як підпис. За допомогою
підписів на карту (план) можна виносити значення будь-яких
характеристик об’єкта і розміщати їх на карті (плані) в довільній
позиції. Атрибути шрифту підпису задаються в "Менеджере
параметров" головної панелі інструментів. Крім цього, розмір,
орієнтація і позиція розміщення кожного підпису може бути
змінена прямо на карті (плані) за допомогою миші.

Для винесення визначеного параметра у вигляді підпису
для всіх позначених об’єктів необхідно вибрати потрібний

параметр у списку на правій
панелі інструментів "Инфо" і
натиснути кнопку "Глаз" (рис.
3.66). Потім у діалоговому
вікні, що з’явиться, вибрати в
панелі "Операция" значення
"Создать подпись" для
створення підписів або
"Удалить подпись" – для
вилучення.

Створення або вилучення підписів не торкається значень
параметрів. Тобто, підписи є вторинними і будь-який параметр

Рис. 3.66. Панель "Менеджер
подписей"
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може бути винесений або невинесений на карту. При наступній
зміні значення параметра його підпис обновляється
автоматично.

Підпис також можна виносити на карту за допомогою
перетаскування. Для цього в режимі "Инфо" правої панелі
інструментів необхідно позначити об’єкт. Вибравши потрібний
параметр, натиснути ліву кнопку миші на назві параметру і,
утримуючи її, перемістити покажчик на карту (план).
Відпустити ліву кнопку миші, і в позиції курсору з’явиться
підпис зі значенням обраного параметру. Якщо позначено
більше одного об’єкта, то підписи будуть створені в центрі
кожного з них незалежно від позиції, у якій був курсор при
відпусканні кнопки миші.

Операції з підписами. Підпис, створений автоматично, не
завжди потрапляє в потрібну позицію. Іноді буває необхідно
повернути підпис або змінити його розмір. Для операцій з
підписом необхідно позначити об’єкт, до якого він відноситься.
При цьому всі його підписи будуть позначені рамками. Далі
можна робити наступні операції з будь-яким підписом:

- Перетаскування підпису –  для того,  щоби перемістити
підпис, необхідно підвести курсор до його центру. Після того, як
курсор змінить форму, натиснути ліву кнопку миші і,
утримуючи її, перемістити підпис у потрібну позицію. Для того,
аби бачити центр підпису на екрані, потрібно включити режим
зображення центрів.

- Копіювання підпису (створення дубліката) – натиснути й
утримувати клавішу "Ctrl" у процесі його перетаскування.
Копіюванням можна створювати дублікати одного й того ж
підпису, які необхідні для виносу на карту найменувань
лінійних об’єктів (річок, вулиць, доріг й ін.).

- Розворот підпису – підвести курсор до потовщеної точки
в лівому нижньому куті рамки підпису. Після того, як курсор
змінить свою форму на дві напівкруглі стрілки, натиснути ліву
кнопку миші і, утримуючи її, переміщати покажчик. При цьому
підпис буде повертатися щодо точки прив’язки (програма
допомагає зорієнтувати підпис на будь-який кут, кратний 90° з
допуском 2°. При цьому програма автоматично змінить
орієнтацію підпису на найближче вертикальне або
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горизонтальне положення. Для тимчасового відключення цієї
функції утримувати клавішу "Shift" при розвороті).

- Зміна розміру підпису – розмір шрифту при створенні
підпису відповідає значенню, яке встановлено в "Менеджере
параметров" головної панелі інструментів для даного
параметру. Для зміни розміру підпису на карті (плані) необхідно
підвести курсор до правого нижнього кута рамки, що виділяє
підпис.  При цьому курсор змінить свою форму на дві
діагональні стрілки. Натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи
її, змінити розмір шрифту (розтягнутий або стиснутий таким
способом підпис одержує унікальне форматування. Якщо в
подальшому змінити параметр розміру шрифту в "Менеджере
параметров", то розмір шрифту не зміниться у тих підписів, які
масштабувалися безпосередньо на плані).

Деякі операції з підписами можна виконувати за
допомогою контекстного меню підпису. Щоб викликати це
меню, необхідно позначити об’єкт, підвести курсор до центру
підпису. Коли він змінить свою форму, натиснути праву кнопку
миші.  З’явиться контекстне меню,  у якому доступні такі
команди:

- "Удалить подпись" – вилучає підпис (або дублікат), для
якого було викликане контекстне меню.

- "Горизонтально" – дозволяє вибрати один з варіантів
горизонтального вирівнювання (точку прив’язки) підпису:
ліворуч, по центру, праворуч.

- "Вертикально" – установлює положення точки
вертикальної прив’язки по верхньому краю, по центру або по
нижньому краю підпису.

Система пошуку програми "Digitals"
У програмі "Digitals"  режим пошуку включається на

головній панелі управління –
"Правка/Найти" …. Пошук
здійснюється по одному або декількох
параметрах (до чотирьох параметрів)
за умовами: дорівнює, не дорівнює,
менше, більше, менше–дорівнює,
більше–дорівнює, кратно (рис. 3.67).

Після виконання операціїРис. 3.67. Панель "Поиск
объектов"
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пошуку зображення карти (плану) змінюється таким чином, щоб
усі знайдені об’єкти були одночасно видними у робочому вікні.
Це дозволяє використовувати пошук у навігаційних цілях – для
швидкого переміщення по карті (плану) і знаходження
потрібних ділянок міста.

Визначення властивостей поміченого об’єкта
У програмі "Digitals" властивості поміченого об’єкта

вказуються на вкладці "Инфо" правої панелі інструментів у
розділі довідка по об’єкту або "Правка/Свойства объекта", або
активізацією об’єкта та викликом контекстового меню правою
клавішею миші з вибором команди "Свойства" (рис. 3.68).

Ця команда викликає вікно, у
якому виводиться на монітор список
координат і різні властивості
позначеного об’єкта. При використанні
даної команди для табличних об’єктів
з’явиться вікно з можливістю
редагування змісту таблиці. У цьому
вікні також можна змінити положення
(висоту) рядків таблиці. Для всіх інших
об’єктів з’явиться вікно поточкового
редагування координат. У верхній частині "Свойства объекта"
розташовуються дані про кількість точок і розривів в об’єкті,
про шар, до якого належить об’єкт, а також його порядковий
номер у списку об’єктів й унікальний ідентифікатор (ID).

У нижній частині розташований "Список точек" об’єкта з
координатами. Якщо об’єкт у даний момент видний на екрані,
то при переміщенні покажчика миші на будь-яку точку у списку
на плані з’являється миготливий маркер (покажчик), який вказує
на відповідну точку.

Вікно "Свойства объекта" також можна викликати,
вибравши кнопку із зображенням таблиці на закладці „Правка”
у підрозділі "Операция с точками".  Це вікно можна не
закривати після закінчення роботи з ним, а просто перемістити
його в зручне для роботи місце.  У даному вікні можна робити
різні операції над маркірованими точками.

Для маркірування точки можна клацнути на осередку, що
містить її номер; можна позначити точки, які необхідно

Рис. 3.68. Панель
“Свойства объекта”
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маркірувати, і натиснути на кнопку з "галочкой" (яка замаркірує
позначені точки). Для того, щоби маркірувати всі точки, можна
клацнути на клітині таблиці у лівому верхньому куті,  що має
символ # (при цьому будуть позначені всі точки), а потім
натиснути на кнопку з "галочкой".  На плані маркіровані точки
відображаються у вигляді окружності з порядковим номером
точки в об’єкті.

Щоб скасувати маркірування в позначених точках,
використовується кнопка з зображенням "резинки".

3.6. Сутність ГІС-аналізу

Картографічний метод дослідження заснований на
аналізі карт як просторово-часових моделей дійсності. Для
вивчення явищ за їх зображенням на картах використовуються
різні способи аналізу, серед яких виділяють візуальний,
картометричний, графічний і математичний.

Візуальний аналіз – найбільш поширений прийом
дослідження за картою, заснований на сутності карти як
образно-знакової моделі, що відтворює у наочній формі
просторові форми, відносини і структуру об’єктів та явищ.
Навіть швидкий погляд на карту породжує,  при наявності
досвіду, зоровий образ простору зображених явищ. Уважний
перегляд карти дозволяє надалі (залежно від її змісту) побачити
особливості форм і своєрідність просторового зображення явищ
та здійснити змістовну інтерпретацію цих форм; зіставити
величини показаних об’єктів; установити закономірності
розміщення, подібність характеру явищ і місця їх різкої зміни;
знайти просторові взаємозв’язки; усвідомити характер
просторових структур; оцінити особливості динамічних
ситуацій тощо.

Картометричні дослідження полягають у вимірі та
вирахуванні за картами кількісних характеристик явищ
(визначення координат, відстаней, довжин, висот, площ, об’ємів,
кутів й азимутів, ухилів й інших топографічних характеристик
об’єктів) з оцінкою точності результатів, що одержані. Діапазон
картометричних робіт надзвичайно широкий. Вони можуть
зводитися до вимірів окремих об’єктів або бути масовими, мати
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локальний характер або поширюватися на значні простори (або
навіть мати глобальне значення). Доцільна точність визначень
по картах установлюється з урахуванням мети досліджень,  що
обумовлює вибір карт, інструментів і методів вимірів.
Інтенсивне впровадження автоматизованих прийомів вимірів по
картах і залучення ЕОМ для обробки їх результатів значно
підвищують ефективність і точність картометричних
досліджень.

Графічний аналіз полягає в дослідженні явищ за
допомогою графічних побудов, що виконуються по
географічних картах. Такими побудовами можуть бути профілі,
розрізи, блок-діаграми й інші образно-знакові моделі, похідні
від карт,  а також різні графіки-діаграми,  рози напрямків і т.п.
Графічний аналіз, як правило, використовується для з’ясування
закономірностей просторового розміщення по основних
напрямках (азимутах). Автоматизація графічних побудов
дозволяє легко змінювати їх масштаби, орієнтування й інші
параметри, зіставляти і сполучати різні графіки й незрівнянно
прискорює роботу та підвищує ефективність графічного аналізу.

Математичні прийоми аналізу для одержання нових
характеристик відображених на картах явищ засновані на
математико-статистичному аналізі. Серед багатьох задач, що
розв’язуються по картах за допомогою статистичного аналізу,
можна виділити:

- визначення статистичних характеристик певного
однорідного явища,  що залежить від багатьох факторів з
невідомим функціональним зв’язком;

- вивчення просторових і тимчасових зв’язків між
явищами;

- оцінка ступеня впливу окремих факторів на
досліджуване явище і виділення основних факторів.

Для характеристики явища за допомогою певного
статистичного показника (середнє арифметичне, мода, медіана і
т.п.) визначають кількісні значення явища в багатьох точках
карти й опрацьовують отримані дані, дотримуючись правил
математичної статистики за осередками обраної територіальної
сітки (адміністративного розподілу, природного районування
тощо).
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При дослідженні за картою просторових (і тимчасових)
залежностей явища –  їх форми і щільності –  вдаються до
обчислення кореляційних показників (коефіцієнтів кореляції,
кореляційних відносин, показників множинної кореляції й ін.) і
до з’ясування (оцінки) їх надійності.

Для успішного використання будь-якого прийому,
особливо математичного, необхідні аналіз, тлумачення і
контроль одержуваних результатів, їх змістова (географічна)
інтерпретація. Взаємозалежне застосування способів полегшує
вирішення цієї задачі.

На результати кількісних визначень впливають технічна
точність вимірів, вірогідність самої карти (що залежить від
наявних у карті похибок), а також географічні особливості
досліджуваних явищ. У свою чергу, на технічну точність
впливають застосовувані інструменти і методика проведення
вимірів.

При картометричних роботах важливо враховувати
географічні особливості об’єктів, зокрема їх просторову
визначеність, стійкість у часі, а також картографічні прийоми
фіксації цих особливостей.

Вивчення об’єктів за картами, як і будь-яке інше
дослідження, складається з кількох етапів:

- постановка завдання;
- підготовка до вивчення об’єкта;
- дослідження об’єкта;
- інтерпретація (розкриття змісту) одержаних результатів.
Метою багатьох досліджень за картою є вивчення

особливостей та закономірностей розміщення об’єктів,
виявлення їх структури та взаємозв’язків, вивчення динаміки
розвитку або зміни тощо.

Майже завжди є декілька способів одержання інформації,
яка потрібна споживачу.   Метод аналізу вибирають виходячи з
поставленої проблеми і того, яким чином будуть використані
його результати. Після обрання методу будують ланцюжок його
реалізації засобами ГІС.

Розміщення об’єктів на земній поверхні визначається вже
під час безпосереднього розгляду карт. Цьому сприяє наочність
і оглядовість картографічного зображення.
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Візуальний аналіз карти дає можливість одержати дані
про географічне положення об’єктів (явищ), характер
просторового розміщення і географічного середовища, що його
оточує, сформувати уявлення про закономірності його
розповсюдження на локальному, регіональному і навіть
глобальному рівні. За  потреби, візуальне сприйняття
місцеположення, величини або форми об’єкта доповнюють
картометричними і графічними роботами. Так, вивчення за
картами об’єктів суцільного поширення привело до відкриття
зональності в розміщенні типів клімату й рослинності, до
встановлення широтної та висотної зональності ґрунтів.

Аналіз структури об’єкта передбачає виявлення
складових, які цей об’єкт утворюють, їх просторового
розміщення, підпорядкованості. Так, за аналізом гідрографічних
об’єктів можна встановити основні русла річок, притоки різних
порядків, характер їхнього взаємного розміщення, густоту
річкової мережі та її контрастність на окремих ділянках тощо.

Карти дають можливість аналізувати просторові
взаємозв’язки об’єктів за різними напрямками: зв’язки
внутрішні та зовнішні, силу зв’язків, їх просторову мінливість,
фактори, що зумовлюють зв’язки, тощо. Виявлення зв’язків
здійснюють за однією чи кількома картами. Так, візуальний
аналіз загально-географічної карти показує чіткий зв’язок між
гідрографією і рельєфом.

Зіставлення різних за змістом карт збільшує можливості
аналізу. Один із поширених прийомів зіставлення – накладання
карт одна на одну. Для цього найпридатнішими є карти, які
створені в однакових масштабах і проекції та мають однакове
призначення (серії карт, карти комплексних науково-довідкових
або інших атласів).  Такі карти мають один і той же розмір та
розміщення загальногеографічних елементів змісту, за якими
легко суміщати картографічні зображення. Зіставляючи карти
ґрунтів і рослинності, виявляють відповідність рослинних форм
певним ґрунтам, а також встановлюють зв’язок забруднення
території з кліматичними особливостями регіону та ін.

За картами вивчаються й взаємозв’язки об’єктів, які важко
встановити безпосередньо в реальному середовищі.

Динаміку природних і суспільних явищ можна вивчати:
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- за однією картою, на якій зміни стану об’єкта подані
відповідними картографічними засобами (наростаючими значками,
знаками руху тощо) (рис. 3.69);

- за кількома картами,
кожна з яких відображає стан
об’єкта за певний відрізок часу
або на певну дату (різночасові
карти). Головна мета порівняння
таких карт – виявити зміни стану
або просторового розміщення
об’єктів і на цій підставі зробити
висновки про швидкість і
напрямок змін. Зміни можуть бути
різними: рух, переміщення і навіть
заміщення одного об’єкта іншим
(поява сільськогосподарських
угідь на місці боліт тощо, в тому
числі й під впливом
антропогенних факторів).

Картометричними прийома-
ми можна визначити кількісні показники динаміки. Прирости
координат (±Δх,  ±Δу) характеризують просторове переміщення
точкових об’єктів, змінення довжин, площ, об’ємів тощо.

Разом з величиною змін можна встановити їх напрямок
(вектор), визначити швидкість змін берегової лінії Vl або площі
дельти Vp за той чи інший відрізок часу Δt:
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де Δl та Δp – переміщення  берегової лінії та приріст площі
відповідно.

Карти застосовують і для прогнозування стану і можливих
змін об’єктів (явищ), недоступних для безпосереднього вивчення.
Розрізняють прогнози просторові, часові й просторово-часові.

Просторовий прогноз (прогноз поширення об’єктів)
базується на екстраполяції, тобто вивченні в даному випадку
закономірностей розміщення об’єктів на добре дослідженій
території і поширенні цих висновків на недостатньо досліджені
території.

Прогноз у часі є науково аргументованим передбаченням
майбутнього стану об’єктів, розмивання берегів, забруднення

Рис. 3.69. Територіальний
розвиток населеного пункту

 протягом 500 років
(─· ─·  границя даного населеного

пункту на 1997 р.)
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довкілля тощо. Зіставлення карт з різними даними
метеоспостережень дає можливість виявити тенденції розвитку
атмосферних процесів, передбачити переміщення фронтів,
циклонів та антициклонів, зон опадів тощо.

У більшості випадків прогноз у часі за суттю є просторово-
часовим прогнозом, оскільки картографічному зображенню
притаманне відбиття просторових ознак об’єктів.

Необхідно враховувати той фактор, що картографічний
прогноз базується не тільки на даних, одержаних за картами, а й
враховує теоретичні уявлення про об’єкт дослідження та робочі
гіпотези про можливі шляхи його розвитку, які можуть
змінюватись або уточнюватись під час роботи. Тому за ступенем
достовірності розрізняють попередні прогнозні карти, карти
ймовірних і найімовірніших прогнозів. Вони розрізняються за
масштабом, ступенем докладності змісту, наявністю кількісних
даних про час і глибини змін об’єкта.

Візуальний аналіз і опис за картами – традиційні прийоми,
перевага яких полягає в тому, що вони дають можливість скласти
образне і цілісне уявлення про об’єкт, який вивчається, з будь-яким
ступенем узагальнення. Якість аналізу залежить від професійної
підготовки дослідника, глибини його знань, розуміння сутності
досліджуваного об’єкта, притаманних йому рис тощо.

Основний принцип проведення візуального аналізу – від
загального до часткового. Результати візуального аналізу
подаються у вигляді опису. Основні вимоги до опису: логічність,
підпорядкованість і послідовність висловлень; відбір та
систематизація фактів; введення в опис елементів порівняння,
аналогії, зіставлення з використанням кількісних показників. Опис
завершується оцінкою об’єктів і чіткими висновками. Доцільно
супроводжувати його таблицями, графіками та схемами. Обсяг і
структура опису визначається конкретним завданням дослідження.

Графічні прийоми дають можливість здійснити за
допомогою карти або серії карт різні графічні побудови (профілі,
розрізи, графіки, епюри, діаграми, блок-діаграми), метою яких є
унаочнення певних особливостей об’єкта, зв’язків між його
складовими.

Профілі й розрізи мають найбільше поширення. Перше
уявлення про профіль та його побудову подається в топографії. Це
– побудова за заданим на карті напрямком, вздовж якого
вивчається зміна відміток висоти земної поверхні. Горизонтальний
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і вертикальний масштаби профілю, як правило, різні. За допомогою
профілів подають характеристику й інших об’єктів (рис. 3.70).

Рис. 3.70. Побудова профілю місцевості
 у вибраному напрямку

Сполучені профілі одержують накладанням серії профілів
(рис. 3.71). За такими побудовами зручно виділяти однорідні
поверхні.

Рис. 3.71. Сполучений профіль, який дає змогу
 намітити поверхні вирівнювання

Розрізи (або перерізи) будують за серіями карт і подають на
них розподіл певного показника об’єкта залежно від вибраних
факторів.

Графіки складають для виявлення особливостей динаміки
розвитку чи зміни стану об’єктів. Будують такі графіки за
різночасовими картами.

Окремим видом графіків є епюри,
які відображають різні просторові
проекції і перетворення об’єктів, завдяки
чому графіки набувають особливої
наочності.

Під час картографічних
досліджень часто використовують рози-
діаграми, які добре передають основні й
підпорядковані напрями об’єктів (явищ)
на певній території (рис. 3.72).

Блок-діаграма подає тривимірне
зображення певної ділянки земної

Рис. 3.72. Роза-
діаграма

кліматичного явища
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поверхні шляхом поєднання перспективного рисунка поверхні, її
повздовжнього та поперечного профілів, що дає змогу унаочнити
зв’язок між такими об’єктами, як, наприклад, рельєф та ґрунти,
водні маси, глибинні течії та солоність води тощо. Блок-діаграми є
одним із прийомів спільного вивчення карт різної тематики.

Графоаналітичні прийоми включають картометрію і
морфометрію.

Картометрія – вимірювання за картою кількісних
параметрів об’єктів (явищ): координат, довжин і відстаней, висот,
площ, кутів, напрямів тощо.

Морфометрія – отримання кількісних параметрів форми і
структури об’єктів. Морфометричні показники обчислюють за
картометричними вимірами, здебільшого вони є відносними
величинами, які подають співвідношення між довжинами та
площами, довжинами та висотами, площами та кутами нахилу, а
також густоту об’єкта, ступінь розчленування його поверхні,
звивистість ліній і контурів тощо.

Картометричними й морфометричними показниками можна
відобразити густоту річкової мережі, звивистість берегових ліній,
розчленованість ландшафтів, інтенсивність розорювання земель,
лісистість або заболоченість, густоту шляхів сполучення та багато
іншого.

Під час роботи з дрібномасштабними тематичними картами
треба враховувати картографічні спотворення, тому дослідження
доцільніше проводити на  великомасштабних картах.

Особливості аналізу за цифровими картами
Типи об’єктів (явищ). Просторові об’єкти цифрової карти

можуть являти собою дискретні, безперервні або узагальнені по
площі явища.

Дискретні об’єкти. Для дискретних точкових, лінійних або
площинних об’єктів завжди може бути визначене їх фактичне
розташування на місцевості. Тобто, у будь-якій точці простору
даний об’єкт може бути або представлений, або – ні.

Безперервні об’єкти. Безперервні об’єкти характер-
ризуються не окремими просторовими елементами, а територією в
цілому. Безперервні дані часто представляють у вигляді регулярної
або нерегулярної безлічі точок. ГІС використовує дані в цих
точках, аби у процесі інтерполяції обчислити значення у проміжках
між ними. Деякі види дискретних даних у визначених випадках
представляють у вигляді безперервних, показуючи зміну
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кількісного показника зі зміною місця розташування. Безперервні
дані можуть бути також представлені у вигляді обмежених
областей, у межах яких розташовані однотипні дані. Незважаючи
на те, що дані змінюються безупинно, границі вказують дискретну
зміну величини в межах заданих площ.

Об’єкти, узагальнені по площі. Об’єкти даного типу
відбивають узагальнену характеристику або концентрацію окремих
об’єктів у межах даної області. Таким чином, величина такого
показника характеризує площу в цілому, а не кожну її точку
зокрема. Деяка інформація також може бути узагальнена в межах
адміністративних або інших границь. Узагальненню можуть
піддаватися й інші типи даних ("середній рівень забруднення",
"середня щільність насаджень" тощо). Якщо об’єкти мають код, що
визначає їх приналежність до певної площі, вони можуть стати
об’єктом статистичного аналізу. Якщо об’єкти не мають коду, який
характеризує їх приналежність до певної площі, то засобами ГІС
можна установити приналежність шляхом накладення різних шарів
карти і зробити узагальнення даних по площі.

Типи моделей. Просторові дані можуть бути представлені в
ГІС двома типами моделей.

У векторній моделі кожному об’єктові відповідає рядок у
таблиці, положення його границь у просторі визначено
координатами X і Y (ГІС з’єднує ці точки лініями або контурами).
Об’єкти можуть бути представлені окремими точками, лініями або
полігонами. Такі місця на карті мають пари географічних
координат. Лінії такі, як водотоки, дороги або трубопроводи,
представляються серією координатних пар.

Площі, які окантовані границями, представляються у вигляді
закритих полігонів. Вони можуть бути визначені адміністративно
як ділянки землі, а можуть мати природні границі як річкові
басейни. У процесі аналізу векторних даних значно більше часу
витрачається на обробку (узагальнення) атрибутів в атрибутивній
таблиці шару.

Растрова модель представляє безперервний простір у
вигляді матриці осередків. Кожен шар представляє один атрибут
(хоча інші можуть бути приєднані до нього), і тому більше часу іде
на створення нових шарів, що несуть значення інших атрибутів.
Розмір осередків, що задається при створенні растрового шару,
істотно впливає на точність результатів аналізу і виду карти. Він
визначається, виходячи з точності вихідної карти і мінімальних
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розмірів об’єктів, які картографуються. Використання занадто
великих розмірів осередків призводить до втрати дрібних деталей.
Використання занадто малих осередків займає невиправдано великі
обсяги пам’яті, значно збільшуючи час аналізу і додаючи зайву
точність карті.

У той же час, різні типи об’єктів по-різному представляються
різними моделями даних. Так, дискретні об’єкти й дані, узагальнені
по площі, як правило,  представляють за допомогою векторної
моделі. Безперервні категорії представляють як у векторі, так і в
растрі, а безперервні числові величини частіше – з використанням
растрової моделі.

Усі карти (шари даних), що використовуються для аналізу,
повинні бути виконані в одній і тій же картографічній проекції та
єдиній системі координат. Інакше їх неможливо буде накласти
один на одного і зіставити, аби побачити, які об’єкти вміщають,
перекривають або перетинають інші, а також установити ступінь їх
сусідства і взаємозв’язки. Система координат визначає спосіб
розміщення об’єктів у двомірному просторі та точку початку
відліку.

Кожен географічний об’єкт має один або більше атрибутів,
які ідентифікують даний об’єкт, описують його або представляють
деяку величину, пов’язану з об’єктом. Вибір типу аналізу частково
залежить і від типу атрибутів, які використовуються.

Типи атрибутивних величин. До атрибутивних величин
відносяться: категорія, ранг, кількість і величина, відношення.

Категорія. Категоріями є групи подібних об’єктів. Вони
допомагають краще відобразити сутність даних. Об’єкти одного
класу завжди певним чином подібні та мають характерні
відмінності від об’єктів іншого класу (наприклад, у категорію доріг
можна віднести автостради, дороги з твердим покриттям або
дороги без покриття; зелені насадження – листяні, хвойні, змішані
або чагарники і т.п.). Значення категорій можуть бути представлені
у вигляді числового коду або тексту, або умовної позначки.
Текстові значення часто приводяться у скороченому вигляді з
метою економії місця в таблиці.

Ранг. Ранги начебто систематизують об’єкти в порядку
зростання або зменшення величини певного параметра
(характеристики). Ранжування використовується у разі, коли
безпосередня оцінка величини утруднена або визначається цілою
комбінацією факторів. Як правило, ранжування здійснюється
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методом експертних оцінок (наприклад, об’єкт із рангом 3 вище,
ніж об’єкт із рангом 2,  але нижче,  ніж об’єкт із рангом 4,  проте
неможливо визначити наскільки вище або нижче).

Кількість й величина відображають числові значення
параметрів об’єкта. Кількість відображає фактичне число об’єктів
заданого виду на карті (плані). Величина може представляти деяку
числову асоціацію з кожним об’єктом. Використання показника
кількості або величини дає змогу побачити реальне значення
кожного об’єкта і порівняти його зі значеннями його сусідів.

Відношення відображає взаємозв’язок між двома величинами
і визначається для кожного об’єкта шляхом розподілу однієї
величини на іншу. Використання відносних показників відображає
різницю між великими і малими площами, площами, які
включають багато об’єктів і площами, які мають меншу їх
кількість. Виділяють, як правило, два типи відношення – пропорція
і щільність. Пропорції показують, яку частину від загального являє
собою кожна величина і, як правило, представляється у відсотках.
Щільність характеризує розподіл об’єктів (явища) або їх наявність
на одиницю площі.

Види атрибутивної величини. Атрибутивні величини
можуть бути дискретними або безперервними.

Категорії і ранги – це дискретні величини, що
використовують числа і значення, які містяться в шарі даних.

Кількість, величина і відношення є безперервними
величинами: у кожному об’єкті потенційно закладена величина, що
знаходиться на інтервалі між мінімальним і максимальним
значенням. Ця інформація допоможе вирішити задачу найкращого
групування об’єктів для виявлення закономірностей розподілу.

Робота з таблицями даних, які містять атрибутивну
інформацію і підсумкову статистику, є важливою частиною ГІС-
аналізу. Основними операціями роботи з таблицями є вибірка,
обчислення і статистичний аналіз.

Вибірка. Зробити вибірку означає вибрати ті рядки в
атрибутивній таблиці шару даних, які відповідають визначеним
умовам. Вибір здійснюється за запитом, який, як правило, має
форму логічного виразу ("рівності" (=), "більш ніж" (>), "менш ніж"
(<), "не дорівнює" (<>) та ін). Можна також побудувати кілька
виразів у ланцюжок, вказуючи відразу кілька критеріїв вибірки.

Обчислення. Можна розрахувати атрибутивну величину,
привласнивши їй нове значення в таблиці даних. Для цього
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додається нове поле до таблиці даних, потім позначається
величина, що відповідає кожному об’єктові. Можна
привласнити значення безпосередньо або задати його залежно
від значень інших полів таблиці, визначаючи відносні значення.

Статистичний аналіз. Можна одержати єдине значення
таке, як сума або середнє, або створити нову таблицю, вносячи в
неї значення для кожної категорії (типу) і кількість об’єктів.  Це
поняття відоме як частота.

Відображення у ГІС
Засоби відображення ГІС дозволяють розділити об’єкти,

використовуючи для кожної категорії різні умовні позначки.
Відображення об’єктів по категоріях допомагає підкреслити
функціональне призначення місця розташування об’єктів. Поділ
по категоріях розкриває ієрархію об’єктів.

Об’єкт може належати більше ніж до однієї категорії.  У
такому випадку комплексне використання відразу декількох
категорій може виявити нові закономірності.

Кількість відображуваних категорій.  При аналізі може
знадобитися вивести одночасно на одній карті декілька
категорій об’єктів. При цьому необхідно враховувати, що
більшість людей може сприймати на карті до семи кольорів або
штрихувань одночасно, тому відображення більшого числа
категорій утруднить сприйняття інформації. Характер розподілу
об’єктів і масштаб карти (плану) також впливають на число
категорій, що припустимо відображати разом.

Розподіл об’єктів на карті (плані). Якщо на карті (плані)
маленькі об’єкти переважають над великими та розташовані
купчасто, користувачам буде складно розрізняти категорії.
Однак, мала щільність розподілу об’єктів дає можливість
показати одночасно більшу кількість категорій, чим при
щільному їх розташуванні.

Групування категорій. Якщо використовується більше
шести або семи категорій, може виникнути потреба згрупувати
їх таким чином, щоби зробити відображення більш наочним і
простим для сприйняття. Отже, генеруються різні карти (плани)
із використанням однакового набору категорій. При цьому
компроміс полягає в тому, що деяка важлива інформація може
бути загублена. Однак використання меншої кількості категорій
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полегшує розуміння карти для більш широкої аудиторії, проте
знижує кількість деталей, що відображаються.

Вибір умовних позначок. Кольори і символи,  що
використовуються для відображення категорій, можуть
допомогти відшукати закономірності в розподілі даних.

Якщо на карту (план) наносяться точки розташування
об’єктів, то доцільно використовувати один тип символу з
різними кольорами для кожної категорії, або різні форми
символу для кожної категорії, або обидва способи відразу.
Використання унікального символу може наочніше виявити
закономірність, оскільки для точкових символів легше
відрізнити форму чим колір. Якщо карта (план) буде
друкуватися, необхідно переконатися, що точкові символи
достатньо помітні в обраному масштабі, але і не затінюють інші
об’єкти.

При відображенні на карті (плані) лінійних об’єктів
доцільно використовувати різні типи ліній (подвійні, пунктирні і
т.п.), щоби розділити категорії. Якщо лінія зроблена достатньо
широкою (вулиця, смуга зелених насаджень), можна для поділу
категорій використовувати колірне забарвлення. Різні пробіли і
символи часто використовуються для відображення результатів
ранжування категорій.

Текстові позначення також допомагають у розподілі
категорій. На окремих картах (планах) можуть
використовуватися дві або три символьних комбінації для
маркірування кожного об’єкта і включати декілька
характеристик.

Аналіз розподілу числових показників дозволяє
порівнювати об’єкти на основі їх кількісних характеристик,
визначаючи місця, які відповідають заданим критеріям або
виявляти просторові зв’язки між кількісними показниками
об’єктів. У ГІС на цифровій карті можливе відображення
числових значень умовними позначками.

Шкала символів використовується для відображення на
карті точки об’єктів або лінії.  Шкала точкових символів дає
можливість показати зміну значення параметра в точці. Шкала
лінійних об’єктів використовується, щоб показати масштаб чи
ранг лінійних об’єктів.  Для відображення класів із
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Рис. 3.73. ГІС-програма
ERDAS Imaqine (приклад

тривимірного відображення)

використанням шкали символів необхідно визначити мінімальні
та максимальні розміри символів і кількість класів.

Шкала кольорів використовується для відображення на
карті дискретних областей, узагальнених по площі даних або
безперервних явищ. Як правило, усім класам привласнюються
відтінки одного або двох кольорів. Спочатку вибираються
кольори найнижчих і найвищих класів. Проміжні кольори
можна вибрати самому або доручити це ГІС-програмі. У
випадку, коли наявні п’ять–шість класів, доцільно
використовувати відтінки одного кольору, виходячи з того, що
більшість людей розрізняє одночасно до семи кольорів.

Діаграми використовуються для відображення на картах
(планах) узагальнених по площі даних, точкових об’єктів або
областей. За допомогою діаграм відображають закономірності
розподілу кількісних показників і категорій одночасно. Карти
(плани) з діаграмами вимагають великих зусиль для розуміння,
оскільки доводиться сприймати кількісні характеристики і
категорії одночасно. Дані можна представляти у вигляді
кругових або стовпчастих діаграм.

Ізолінії використовуються, щоб показати характер зміни
величин просторово-безперервних явищ у межах області.
Згущення ліній говорить про прискорення зміни. Ізолінії
використовують при складанні карт рельєфу, або атмосферного
тиску,  або рівня забруднень та ін.  Вони наносяться через
визначені інтервали. На ізолінії повинно бути написане їх
значення, щоб оперувати реальними значеннями при вивченні
розподілу явища. Кожна точка ізолінії має однакову величину, у
той час як значення в точці,
розташованій між ізолініями,
знаходиться в межах діапазону,
обмеженого їх значеннями.
Інтервал (крок) визначає
кількість ліній і відстані між
ними. У разі призначення
меншого інтервалу карта буде з
великою кількістю ізоліній.

Тривимірна перспектива
– об’ємні (тривимірні) від об-
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раження (у ГІС, де це реалізовано (див. рис. 3.73)), які найбільш
часто використо-вуються для візуалізації безперервних явищ,
роблячи поверхню видимою. Можна також створювати
тривимірні відображення для областей або точок.

При використанні триви-мірних відображень можна
візуально оцінити різницю між високими і низькими
величинами. Для створення тривимірного відображення
необхідно задати три обов’язкових параметри, які визначають
вид відображення: точку спостереження, вертикальний масштаб
(Z-фактор) і точку розташування джерела світла.

Карти (плани) щільності дають можливість візуально
оцінити концентрацію об’єктів (явищ) на ділянці місцевості. Це
допомагає відшукувати області, що вимагають впровадження
термінових заходів або відповідають іншим обраним критеріям,
а також контролювати зміни умов.

Карти щільності дискретних об’єктів відображають
графічно із використанням позначок точкових об’єктів або
обчислюють величину щільності для кожної дискретної області.

Карти поверхні щільності. В ГІС, як правило,
створюється растровий шар із використанням шкали кольорів
або ізоліній. Цей підхід забезпечує найбільш конкретну
інформацію, але вимагає значних зусиль для виконання.

На планах можна показати як щільність розподілу самих
об’єктів (наприклад підприємств), так і їх числові
характеристики (наприклад квота забруднення навколишнього
середовища підприємством).

Аналіз оточення об’єкта. Кожен об’єкт не знаходиться
на місцевості ізольовано, тому аналіз оточення дає змогу в
межах заданої відстані оцінити територію, що прилягає до
об’єкта, або оцінювати його просторові зміни та взаємозв’язки.
Це дає можливість контролювати події,  що відбуваються в
заданому оточенні, визначати територію впливу або оцінювати
його наслідки.

Діапазон просторових змін об’єкта виміряється за
допомогою таких понять, як відстань, час або витрати.

В екологічному плані навколо підприємств створюються
буферні зони.  Для того,  щоб на карті (плані)  нанести буферну
зону, необхідно визначити об’єкт-джерело екологічного
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забруднення і ширину буфера навколо нього. ГІС креслить
лінію навколо об’єкта на заданій відстані, яку можна зберегти як
постійну границю, або використовувати тимчасово для оцінки
вмісту буфера.  Для точкових об’єктів ГІС креслить коло з
радіусом, рівним установленій відстані. Для лінійних об’єктів
ГІС створює рівновіддалену від об’єкта замкнуту лінію.  Для
полігонів ГІС креслить лінію на заданій відстані від границі.
Причому, буферні зони можуть бути ранжовані за рівнями
характеристик (ГДК).

Аналіз просторових змін та прогноз
Рух об’єктів або зміни їх параметрів. ГІС дозволяє

відобразити на карті рух об’єктів або зміни їх параметрів у часі.
Можливість візуально оцінювати зміни, що відбуваються,
дозволяє глибше зрозуміти їх причини, передбачити й оцінити
наслідки їх впливу. Географічні об’єкти можуть змінювати
місце розташування, геометрію або свої властивості. Зміни
також можуть стосуватися й кількісних характеристик об’єкта.
Вибір моментів часу,  а також розбивка на інтервали,  у межах
яких проводяться спостереження, багато в чому визначають
процес виявлення просторових закономірностей на карті (плані).

Моделі часового ряду.  У процесі аналізу явища
використовують такі моделі оцінки зміни за часом:

-  тенденції –  зміна явища між двома (або більше)
моментами часу;

- "до" і "після" – умови, що були перед подією, і наслідки
після неї;

- цикл – зміни явища, яке повторюється з визначеним
періодом часу (… раз у день, місяць або рік).

З метою проведення операцій ГІС-аналізу більшість
ліцензійних програмних продуктів ГІС мають блок
(підпрограму) інформаційно-пошукової системи.

Інформаційно-пошукова система (ІПС) – це сукупність
інформаційного фонду, представленого за допомогою
інформаційно-пошукової мови, програм, а також технічних
засобів зберігання, пошуку та видачі картографічних творів.
Така система функціонує за певними правилами обробки,
пошуку та індикації (візуалізації) необхідної інформації. Однією
з умов успішного функціонування ІПС є зменшення фізичного
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обсягу картографічних джерел, а перехід від зображення на
папері до цифрової форми дозволяє здійснювати масштабне
перетворення картографічних зображень (у бік зменшення або
збільшення) із збереженням повноти їх змісту, точності й
достовірності. Одночасно цифрова форма забезпечує спрощені
умови зберігання, швидкого доступу до даних тощо.

Карти застосовують і для прогнозування стану та
можливих змін об’єктів (явищ). Розрізняють прогнози
просторові, часові й просторово-часові.

Картографічний прогноз базується не тільки на даних,
одержаних за картами, він враховує теоретичні уявлення про
об’єкт дослідження та робочі гіпотези про можливі шляхи його
розвитку,  які можуть змінюватись або уточнюватись під час
роботи. Тому, за ступенем достовірності розрізняють попередні
прогнозні карти, карти ймовірних і найімовірніших прогнозів.
Вони розрізняються за масштабом, ступенем докладності змісту,
наявністю кількісних даних про час і глибини змін об’єкта.

Оцінка результатів аналізу карт
Результати аналізу можуть бути представлені у вигляді

нової карти, значень у таблиці або діаграми – фактично нової
інформації. Необхідно вирішити, яку інформацію варто нанести
на карту, як згрупувати значення для найкращого представлення
даних.

У процесі оцінки результатів можна визначити
об’єктивність і необхідність отриманої інформації, прийняти
рішення про повторення аналізу з іншими параметрами або
застосування іншого методу. ГІС дозволяє порівняно легко
зробити необхідні зміни й одержати новий результат,
оперативно порівняти результати різних аналізів і з’ясувати,
який метод представляє інформацію найбільш точно. Тип
просторових об’єктів, з якими необхідно буде працювати,
значною мірою визначає весь ланцюжок процесу аналізу.
Попередня типізація даних допомагає правильно організувати
аналітичний процес. Таким чином, приступаючи до
використання конкретної ГІС для аналізу ситуації або явищ,
необхідно довідатися, які існують типи просторових об’єктів на
даній  цифровій карті (плані), способи їх представлення в ГІС, а
також дещо про картографічні проекції і системи координат.
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3.7. Оцінка надійності досліджень
 за картами

Здатність картографічного методу досліджень забезпечити
достовірне вирішення поставленого завдання не викликає
сумнівів. Однак, наскільки отримані результати відповідають
дійсності, тобто надійність результатів, можна визначити,
якщо оцінити їхню точність й достовірність.

Точність є кількісною оцінкою результатів дослідження.
Достовірність досліджень – це якісна оцінка

відповідності результатів дослідження, інтерпретації їх
відповідно до сучасних уявлень про об’єкт, що вивчається.

Рівень надійності досліджень за картами зумовлюється
деякими факторами:

- рівень надійності досліджень визначається метою і
завданням, поставленими дослідником. Саме мета обумовлює
вимоги до точності результатів дослідження, вибору потрібних
карт, методики роботи, обсягу вимірювань, обчислень тощо.
Найбільші вимоги до точності морфометричних досліджень
ставляться під час проектування промислового, шляхового та
іншого будівництва;

- картографічна точність, або точність кількісних
визначень за картою, яка зумовлена тільки властивостями цієї
карти. Картографічна точність залежить від математичної
основи карти (перш за все її проекції й масштабу), сучасності,
достовірності і повноти її змісту, ступеня генералізації
зображення, технології складання й видання карти тощо.

- генералізація зображення. Від неї залежить ступінь
докладності поданої інформації на карті, узагальнення її змісту
та графічних елементів. На тематичних картах помилки в
положенні об’єктів, пов’язані з генералізацією, дорівнюють в
середньому 0,6–1,2 мм (а інколи й 3 мм) у масштабі зображення.
Однак,  доведено,  що ці помилки мало впливають на такі
статистичні або морфометричні показники, котрі визначають за
картами, як коефіцієнти кореляції, густота об’єктів,
співвідношення площ, зайнятих різними ареалами, тощо;

- географічні особливості об’єктів дослідження. Важливо,
наскільки чітко виражені просторові межі об’єкта, наскільки
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вони стабільні, рухливі, мінливі у просторі й часі;
- невідповідність змісту карти сучасним уявленням про

зображений об’єкт, що може призвести до збільшення у десятки
разів помилок картографічного зображення, значно зменшує
надійність досліджень за такими картами. Разом з тим
надійність залежить від дійсності робочої гіпотези,  за якою
досліджується об’єкт, наукового досвіду дослідника, рівня
вивченості об’єкта;

- технічна точність дослідження пов’язана з надійністю
вимірювальних приладів, обчислювальної техніки та з
методикою вимірювань.

Під час визначення загальної оцінки результатів
вимірювань і обчислень за картами враховують сукупний вплив
картографічної й технічної точності.

За точністю одержаних результатів всі дослідження за
картами поділяють на групи:

- точні дослідження – це дослідження, під час яких
вимірювання, обчислення та кінцеві результати мають точність,
максимально можливу для даної карти й обраного прийому
аналізу. Для цього слід старанно враховувати й виключити
можливі помилки, проводити багато разів повторні й контрольні
вимірювання, незалежні обчислення. Помилки у визначенні
довжин і площ не перевищують 1%, а кутів – 1°;

- дослідження середньої точності мають результати,
помилки яких не перевищують певної допустимої границі.
Помилки, набагато менші від заданої точності, не враховують,
що дозволяє іноді значно скоротити обсяг і термін роботи.
Помилки вимірювання довжин та площ становлять не більше 3–
5%, а кутів – 3°;

- наближені дослідження в основному на підставі
візуального аналізу виконують з невеликою точністю: 6–10%
для довжин і площ та до 8° – для кутів.

На практиці за тематичними картами найчастіше
проводять дослідження середньої точності. Наближені
дослідження виконують на попередніх стадіях роботи для
правильного планування подальшого її проведення.
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Контрольні запитання
1. Поняття "географічна інформаційна система".
2. Складові елементи ГІС та їх призначення.
3. Сутність та особливості растрової та векторної моделей

зображення у ГІС.
4. Загальна структура нанесення додаткової інформації до

існуючого ГІС-проекту.
5. Способи комп’ютерної побудови точкових (лінійних,

площинних) картографічних умовних знаків.
6. Комп’ютерні колірні моделі, їх представлення та сфери

застосування.
7. Поняття "цифрова модель рельєфу" та її форми.
8. Функції головної панелі управління ГІС-програми

"MapInfo 5.0".
9. Інструменти ГІС-програми "MapInfo 5.0" та їх

призначення.
10. Основні положення роботи із шарами в ГІС-програмі

"MapInfo 5.0".
11. Запити в ГІС-програмі "MapInfo 5.0".
12. Компонування карти та її друк в ГІС-програмі

"MapInfo 5.0".
13. Загальна послідовність додавання (нанесення)

агроекологічної інформації на цифрову карту (план) у ГІС-
програмі "Digitals".

14. Структура та функції головної панелі управління ГІС-
програми "Digitals".

15. Головна панель інструментів ГІС-програми "Digitals".
16. Порядок використання менеджера умовних знаків ГІС-

програми "Digitals".
17. Порядок використання менеджера шарів ГІС-програми

"Digitals".
18. Порядок використання менеджера параметрів ГІС-

програми "Digitals".
19. Порядок нанесення додаткової картографічної

інформації у режимі "Сбор" ГІС-програми "Digitals".
20. Сутність використання режиму "Правка" ГІС-

програми "Digitals".
21. Сутність використання режиму "Инфо" ГІС-програми
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"Digitals".
22. Порядок винесення підписів на цифрову карту (план)

ГІС-програми "Digitals".
23. Система пошуку ГІС-програми "Digitals".
24. Картографічний метод дослідження. Способи аналізу

та опису за картою (планом).
25. Особливості аналізу за цифровими картами.
26. Сутність оцінки надійності досліджень за картами.
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Терміни та визначення

Банк даних ГІС – зберігання тематичних даних. Банк
даних ГІС вміщує просторову інформацію у вигляді шарів
однорідних картографічних даних (об’єктів), а також
атрибутивну інформацію, яка просторово прив’язана до
конкретних об’єктів або точки спостереження атрибутивної
інформації.

Вертикальна лінія координатної сітки – лінія,
паралельна осьовому меридіану 6-градусної зони.

Висота перерізу рельєфу – відстань між двома суміжними
основними горизонталями по висоті.

Водні ресурси – запаси поверхневих і підземних вод
території, яка розглядається.

Географічна інформаційна система (геосистема) –
комп’ютерна система для збору, перевірки, інтеграції та аналізу
просторово-часової інформації, що являє собою набір підсистем
збору, збереження та вибірки даних, маніпулювання даними та
аналізу, виведення та представлення просторово-координатної
інформації на кінцеві пристрої (картографічної та атрибутивної
у вигляді моделей, таблиць, діаграм).

Географічні полюси –  кінці земної осі,  навколо якої
обертається Земля.

Геодезична основа карти – сукупність геодезичних
даних, необхідних для створення карти й визначальне
положення об’єктів на карті по широті, довготі й абсолютній
висоті. Геодезична основа карти включає прийнятий для
побудови карти еліпсоїд і геодезичну мережу.

Геоінформаційна технологія – комп’ютерна технологія
вводу, збереження, обробки та подання просторово-
розподільних даних.

Геоінформаційний аналіз – аналіз розміщення,
структури, взаємозв’язків об’єктів й явищ із використанням
методів просторового аналізу й геомоделювання.

Геоїд – уявна фігура Землі, обмежена поверхнею
Світового океану (рівневою поверхнею).

Геокодування – метод і процес позиціювання просторових
об’єктів щодо деякої системи координат й їх атрибутування.
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Групове кодування – метод стискання растрових даних,
заснований на заміні груп повторюваних символів у
послідовності значенням числа повторень (наприклад,
послідовність 00000111107777 має груповий код 50411047),
тобто заміна відрізка, що складається з однойменних елементів
растру, довжиною відрізка.

Дигітайзер – пристрій для вводу в комп’ютер координат
точок із прикріпленого до планшету листа за допомогою
рухомого курсору з клавіатурою.

Дирекційний кут (α)  –  кут між північним напрямом
вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямом на об’єкт.

Екологічне картографування – наука про способи збору,
аналізу і картографічного представлення інформації про стан
середовища незаселеного людьми та іншими біологічними
видами.

Загальногеографічні карти – географічні карти, на яких
відображається сукупність основних елементів місцевості без
виділення будь-яких з них.

Закладення схилу – відстань на карті між двома сусідніми
горизонталями (чим більш стрімкий схил, тим менше
закладення).

Запит – це процес звернення користувача до БД із метою
введення, одержання або зміни інформації в БД.

Зближення меридіанів (γ) – кут між північним напрямом
істинного меридіана даної точки і вертикальною лінією
кілометрової сітки може бути східним (додатнім) або західним
(від’ємним).

Земельні ресурси – сукупний природний ресурс поверхні
суші як просторового базису розселення та певної діяльності
людей, основний засіб виробництва в сільському та лісовому
господарстві.

Істинний  азимут (Аі)  –  кут між північним напрямом
істинного меридіана (східна чи західна рамки карти) і напрямом
на об’єкт.

Істинний меридіан – лінія перетину поверхні Землі
площиною, проведеною через дану точку і земну вісь.

Картографічна прагматика –  відношення знаків до
конкретної діяльності і спілкування (відношення
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картографічних знаків до споживачів карт і тих,  хто їх
виготовляє).

Картографічна семантика –  відношення знаків до
об’єктів, що позначаються.

Картографічна синтактика –  відношення знаків між
собою всередині даної системи, вивчає побудову знаків і їх
систем безвідносно до змісту, що передається ними.

Картографічний метод дослідження – метод наукового
дослідження,  в якому карта виступає як модель об’єкта,  що
вивчається, і проміжна ланка між об’єктом та дослідником.

Колірна модель – аналітичні вирази для обчислення
колірної складової пікселя в різних колірних просторах
(базисах) і для переходу від одного базису до другого.

Колірний тон –  якість кольору,  що дозволяє прирівняти
його до одного із спектральних кольорів (червоний, зелений,
блакитний та ін.).

Магнітне схилення (δ) – кут між істинним і магнітним
меридіанами, може бути східним (додатнім) або західним
(від’ємним).

Об’єкт – це абстракція безлічі предметів реального світу,
що володіють однаковими характеристиками й законами
поводження.

План міста – картографічне відображення території міста
та інших важливих населених пунктів та їх околиць.

Поправка напряму (ПН)  –  кут між північним напрямом
вертикальної лінії кілометрової сітки в даній точці і магнітним
меридіаном.

Система знаків – сукупність умовних позначень,
вживаних на карті певного масштабу, призначення, змісту і
характеру використовування.

Система координат – сукупність ліній і площин,
орієнтованих певним чином у просторі, відносно яких
визначається положення об’єктів. Лінії, прийняті за початкові,
служать осями координат, а площини – координатними
площинами.

Система плоских прямокутних координат – система,  в
якій розташування точки на земній поверхні визначається
лінійними координатами Х (відлік від екватора) та У (відлік від
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осьового меридіана 6-градусної зони, який винесено вліво на
500 км).

Система географічних координат –  система,  в якій
розташування точки на земній поверхні визначається кутовими
величинами (широтою і довготою) відносно площин екватора і
початкового (Гринвіцького) меридіана. Відлік географічних
координат ведеться від точки його перетину з екватором.

Спектр – сукупність випромінювань, розташованих в ряд
за збільшенням довжин хвиль.

Стрімкість схилу – кут нахилу схилу до горизонтальної
площини (чим більший цей кут, тим схил більш стрімкий).

Схил – нахилена поверхня форми рельєфу.
Тематичні дані – групування даних за характеристиками

основних компонентів предметної області, що здійснюються за
принципом змістовної організації інформації.

Тематичні карти – карти, основний зміст яких
визначається конкретно зображеною темою.

Топографічні елементи місцевості – все, що створено на
поверхні землі природно або штучно (населені пункти, дорожня
мережа, гідрографія, рельєф, ґрунтово-рослинний покрив,
місцеві предмети, опорна мережа).

Тріангуляційна модель – набір довільно розташованих
точок із значеннями висот в них разом із структурою
тріангуляції, побудованої по цих точках (як правило, це
тріангуляція Делоне).

Файл (таблиця) – сукупність екземплярів записів однієї
структури.
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