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Вступ  

 

Виконання самостійної роботи з дисципліни „Аналіз і 

моделювання в ГІС” студентами денної форми навчання спе-

ціальності «Геодезія та землеустрій» передбачено діючим на-

вчальним планом та робочою програмою дисципліни з метою 

закріплення отриманих теоретичних знань та набуття необ-

хідних практичних навичок просторового аналізу та моделю-

вання процесів з використанням геоінформаційно-

картографічного інструментарію.  

В зв’язку з цим майбутній спеціаліст повинен володіти 

геоінформаційними системами (ГІС) широкого призначення 

та зокрема, що містять блоки просторового чи просторово-

часового аналізу. Для чого потрібна адекватна математична 

модель, яка повинна давати змогу не лише швидко отримати 

необхідні числові дані, але й наочно зображати результати у 

вигляді плоскої чи об’ємної карти для перегляду, а також 

надавати інструментарій для дослідження цієї моделі та 

аналізу результатів. Сучасні методи комп’ютерного 

опрацювання інформації ґрунтуються на створенні цифрових 

моделей об’єкта (ЦМО), цифрових моделей місцевості (ЦММ) 

та цифрових моделей рельєфу (ЦМР), які широко 

використовують для розв’язування цілої низки наукових та 

народно-господарських завдань.  

У цьому контексті методичні вказівки присвячені питан-

ням планового та просторового аналізу даних, побудови циф-

рових моделей поверхонь та розробки схем системного і ком-

плексного дослідження процесів моделювання включаючи 

створення 3D карт з урахуванням освітленості і тіней, викори-

стання зображення місцевості в різних форматах, експорту-

вання створених карт в різні графічні формати, тощо. Великий 

вибір інтерполяційних функції дозволяє створювати точні по-

верхні високої якості з можливістю одержання просторових 

характеристик (висоти, нахилу, експозиції тощо) у довільній 

точці.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Нижче відповідно до змісту наведена структура самос-

тійної роботи. Кожне завдання супроводжується викладенням 

основних теоретичних положень з рекомендаціями щодо 

практичного використання тих чи інших методів обробки ви-

хідних даних чи окремих робочих формул. Завдання 

розв’язуються за індивідуальними вихідними даними.  

Крім методичних вказівок для виконання самостійної 

роботи потрібно використовувати конспект лекцій, рекомен-

довану навчальну і нормативну літературу, геоінформаційні 

програмні продукти з розвинутими аналітичними блоками та 

креслярські матеріали і приладдя. Самостійна робота є скла-

довою частиною дисципліни і повинна бути виконана в термі-

ни, передбачені навчальним планом.  

 

Завдання до виконання самостійної роботи 

з дисципліни: 

“Аналіз і моделювання в ГІС” 

НА ТЕМУ: 

“Аналіз геоінформаційних даних та цифрове моделювання 

з використанням ГІC технологій” 

студента спеціальності 

«Геодезія та землеустрій» денної форми навчання  

_______________________________________________ 

П.І.П. 

 

Зміст курсової роботи 

Вступ  

1. ЦМР на основі статистичних даних.  

1.1. Вибір даних.  

1.2. Аналіз статистичних параметрів.  

1.3. Проведення інтерполяції можливими методами та 

відображення результатів.  

1.4. Порівняння отриманих результатів та формування 

висновків.  
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2. Оцифровування растрового зображення AutoCAD 

[.DXF], Windows Metafile [.WMF], Bitmap Graphics [.TIF], 

[.BMP], [.PCX], [.GIF], [.JPG].  

2.1. Виконати прив’язку та встановити масштаб для вхі-

дного та растрового зображення.  

2.2. Окреме по-горизонтальне оцифровування.  

2.3. Збір результатів та перевірка відповідності ЦМР.  

3. Порівняння різних методів інтерполяції при створенні 

сіткового файлу.  

3.1. Визначення розбіжностей в координатах заданих да-

них.  

3.2. Побудова карт на основі сіткових даних.  

3.3. Висновки по використаних методах інтерполяції.  

4. Згладжування отриманих сіткових даних в з допомо-

гою сплайнів і фільтрації.  

4.1. Сплайн-інтерполяція.  

4.2. Фільтрація даних.  

4.3. Порівняння методів згладжування.  

4.4. Застосування сіткових числень.  

4.5. First Derivative (перша похідна) по дирекційним ку-

там 0 і 90
0
.  

4.6. Second Derivative (друга похідна) по дирекційним 

кутам 0 і 90
0
.  

4.7. Terrain Slope (нахил террейна).  

4.8. Terrain Aspect (аспект террейна).  

4.9. Profile Curvature (профільна кривизна).  

4.10. Аналіз отриманих результатів 

5. Побудова графіка профілю.  

5.1. Знаходження об’ємів та площ отриманих сіткових 

даних.  

Список використаної літератури.  

Завдання видав:  _________ “____” _______ 201  р.  

Завдання отримав:  _________ “____” _______ 201  р. 
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1. Цифрова модель рельєфу на основі статистичних даних  

В цьому розділі потрібно вибрати вихідні дані для на-

ступних завдань. Доцільно скористатись існуючими топогра-

фічними планами чи картами, або створити рельєф з умовни-

ми плановими і висотними координатами та узгодити з керів-

ником роботи.  

Використовуючи ГІС пакети (Surfer, ArcGis, MapInfo) 

проаналізувати кількісні показники на основі статистичних 

даних вибраної поверхні та зробити висновки. При відповід-

ності результатів заданим вимогам, провести інтерполяцію 

наявними методами. Використані методи інтерполяції описа-

ти, вказавши до якої групи вони належать (точні, неточні), при 

використанні коефіцієнта згладжування зазначити його зна-

чення та ступінь фільтрації. Для відображення побудованої 

регулярної сітки можна використовувати різні типи карт.  

На основі порівняння отриманих результатів інтерполя-

ції за найбільшими, середніми та найменшими відхиленнями 

від вихідних даних сформувати висновки.  

 

2. Оцифрування (Digitizing) растрового зображення  

Найчастіше застосовують для перетворення сканованих 

карт в електронну форму з використанням карти-основи. За-

звичай, вона являє собою растровий малюнок, імпортований з 

графічного файлу. Карта-основа може бути скомбінована з 

будь-яким іншим видом карт. Оцифрування можна виконува-

ти у вибраному на власний розсуд програмному середовищі, 

що підтримує таку можливість, зважаючи на подальше вико-

ристання оцифрованих даних у інших програмних продуктах. 

В Surfer для створення карти-основи потрібно:  

- створити новий плот-документ *.srf;  

- зберегти його під іменем «Family_name.srf» (власне 

прізвище латинськими літерами);  

- виконати команду Map/Base Map (Карта-основа) і ви-

брати потрібний графічний файл AutoCAD [*.DXF], Windows 

Metafile [*.WMF], Bitmap Graphics [*.TIF], [*.BMP], [*.PCX], 
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[*.GIF], [*.JPG]. Виконавши прив’язку до координатної сітки 

згідно існуючих координат на карті та встановивши масштаб 

для вхідного та растрового зображення виконують оцифру-

вання всіх ізоліній вихідної карти.  

Для оцифрування карти-основи потрібно:  

1) виділити карту та виконати команду Map/Digitize 

(Оцифрування). При цьому курсор змінить вигляд на тонкий 

хрестик. При його переміщенні над картою в рядку стану бу-

дуть відображатися поточні координати X та Y карти;  

2) лівою кнопкою маніпулятора управління курсором 

викликати вікно дигітайзера. В ньому автоматично буде дода-

но рядок із значеннями координат X та Y. Крім того, у вибра-

ній точці карти з’явиться маленький (тимчасовий) хрестик че-

рвоного кольору;  

3) таким чином потрібно оцифрувати всю ізолінію;  

4) виконавши команду File/Save As (Зберегти як) у вікні 

дигітайзера, зберегти результати оцифрування кожної ізолінії 

окремо (тип файлу вибрати Data Files (*. DAT)), по закінчен-

ню процесу оцифрування натиснути клавішу Esc.  

Після оцифрування чергової ізолінії виконувати побудо-

ву точкової карти на основі тільки що створеного файлу з ре-

зультатами оцифрування. В менеджері об’єктів задавати назву 

кожній точковій карті у відповідності до відмітки відповідної 

ізолінії. Точкові карти включати в оверлей з картою-основою.  

Оцифрувавши горизонталі потрібно відкрити файл кож-

ної горизонталі у вікні Worksheet (Робочий лист) та вказати в 

третьому стовпці, наприклад, значення висот точок, гравіта-

ційного поля, тощо для кожної ізолінії. Всі дані зібрати в од-

ному файлі “Збірний.dat” та створити сітковий файл “Збір-

ний.grd” за даними файла “Збірний.dat”. По цим даним може 

бути побудована точкова, чи контурна карта, колір контурів 

всіх ізоліній бажано класично – коричневим, закладення гори-

зонталей встановити в 1м та підписати.  

Перевірити відповідність зображення, що оцифровується 

і контурної карти, для чого накласти на отримане зображення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

вихідне растрове заданої карти. Виправити виявлені значні 

відхилення та недоліки і при потребі повторити п.п. 4 і 5 на-

ведені вище.  

Скомпонувати карту на листі (заданого формату А3, А4) 

так щоб всі елементи були видні. У верхній частині по центру 

розмістити назву карти "Фрагмент карти … області", в лівому 

куті розмістити орієнтацію на Північ. Внизу по центру вста-

новити лінійний та текстовий масштаби.  

 

3. Порівняння різних методів створення регулярної сітки  

Визначити середню відстань між точками даних, отри-

маних при оцифруванні карти.  

Створити по цим файлам сіткові файли з допомогою всіх 

доступних методів, (в Surfer останні три методи в даному роз-

ділі не розглядати Moving Average, Data Metrics, Local Poly-

nomial). В методі “Поліноміальна регресія” використати по 

черзі три методи визначення поверхні (Simple planar surface, 

Quadratic surface, Cubic surface). Кожний раз зберігати сітку в 

окремому сітковому файлі з назвою, що відповідає методу ін-

терполяції (Назва, *(Kriging).grd ).  

Звернути увагу на те, щоб при побудові сіткового файла 

межі сітки не виходили за границі реальних значень.  

Створити новий плот-документ.  

Побудувати в одному вікні контурні карти на основі всіх 

сіткових файлів. Розмістити карти у вигляді мозаїки і викона-

ти підписи назв методів інтерполяції.  

Провести аналіз отриманих карт і попарне порівняння 

кожної карти з картою, побудованою за допомогою методу 

Кріге (Кригінг). Вказати подібності та відмінності.  

Зробити висновки про особливості роботи кожного ме-

тоду інтерполяції. Визначити, які методи виявляють локальні і 

глобальні тренди в даних. Вивчити роботу методів в областях 

з низьким, середнім і високим забезпеченням вихідними да-

ними.  
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При використанні ArcGis доцільно використати модуль 

Geostatistical Analyst, який призначений для сучасного моде-

лювання поверхні з використанням детерміністичних і геоста-

тичних методів. В ньому представлені допоміжні інструменти 

призначені для досліджувального аналізу просторових даних, 

а також майстра операцій геостатистики, який помагає в про-

цесі побудови статистики вірної поверхні.  

Побудова поверхні з використанням модуля 

Geostatistical Analyst включає три ключових етапи:  

- досліджувальний аналіз просторових даних;  

- структурний аналіз;  

- інтерполювання поверхні та оцінка результатів.  

Програмне забезпечення включає серію зрозумілих у ви-

користанні інструментів та майстрів операцій, які проводять 

по кожному із етапів аналізу. Він також включає цілий ряд 

унікальних інструментів для статистичного аналізу просторо-

вих даних.  

Щоб дослідити наші дані завантажте їх в ArcMap. Для 

цього спершу імпортуйте shape-файл який містить географіч-

ну інформацію про пункти отримання інформації (ПОІ). Потім 

потрібно зв’язати просторову інформацію з shape-файла з ат-

рибутивною, яка міститься в MS Excel. Для цього використо-

вують шар з пунктами отримання інформації та вибираємо 

«Соединения и Связи» – «Соединения». У діалоговому вікні, 

що відкриється використовуємо поле на основі якого буде 

здійснено зв’язок (рис.3.1).  

Будемо розглядати наступні типи дослідження даних:  

– Гістограма (Histogram).  

– Нормальний графік КК (Normal QQPlot).  
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Рис. 3.1. З’єднання географічної та атрибутивної інформації  

 

Підпрограма Histogram призначена для дослідження під-

порядкованості даних нормальному законові розподілу та при 

необхідності, визначення способу нормалізації (рис. 3.2).  

З вигляду та параметрів гістограми можна зробити ви-

сновок, про підпорядкування даних нормальному законові ро-

зподілу. Це підтверджується якщо гістограма має одну вер-

шину, її форма нагадує «дзвоник» та середнє значення і зна-

чення медіани близькі одне до одного. Проте, якщо показники 

даних не влаштовують їх можна привести до нормального за-

кону розподілу. Для цього потрібно скористатися меню «Пре-

образование», у випадаючому вікні якого вибираємо один із 

запропонованих методів трансформації.  
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Рис. 3.2. Вікно гістограми досліджуваних даних  

 

Нормальний графік КК (Normal QQPlot) є інструмен-

том, за допомогою якого можна дослідити розподіл даних 

(рис. 3.3).  

 

 
  

Рис. 3.3 Графік побудований за допомогою інструмента 

Normal QQPlot  

 

З даного графіка можна зробити висновок, чи підпоряд-

ковуються вихідні дані нормальному законові розподілу (чим 

ближче точки до прямої – тим розподіл даних ближче до нор-

мального закону).  

За допомогою інструменту Trend Analisys можна дослі-

дити певну математичну закономірність розподілу точок, тоб-

то виявити тренд. На діаграмі аналізу тренду кожен вертика-
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льний відрізок представляє місцеположення, а його висота – 

пропорційна значенню кожної точки із набору даних. Точки 

проектуються на перпендикулярні площини, що відповідають 

напрямкам: схід-захід (вісь X), північ-південь (вісь Y). Через 

проектовані точки проведена лінія (поліном), що найкращим 

чином описує їх положення та моделює тренди в конкретних 

напрямках (рис. 3.4) 

 

 
 

Рис. 3.4. Вікно Trend Analysis. Аналіз трендів по напрямках  

 

Якщо виявлені тренди описуються похилою лінією це 

означає, що найкраще поверхня може бути зображена за до-

помогою площини.  

Просторова автокореляція (Semivariogram/Covariance 

Cloud) – інструмент дозволяє виявляти автокореляцію між до-

сліджуваними точками. Просторова автокореляція ґрунтуєть-

ся на гіпотезі: точки, які розташовані ближче одна до одної в 

більшій мірі подібні між собою, ніж точки, які розташовані 

далі.  

Провівши попередній аналіз можна побудувати точнішу 

картографічну модель з врахуванням виявлених факторів.  
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Якщо було встановлена наявність тренду, його теж пот-

рібно врахувати – на вкладці «Шаг 1 из 5» з списку «Порядок 

вычитаемого тренда» вибираємо «Первый». 

Варіограма — це функція, яка пов’язує дисперсію опор-

них точок і віддаль, на якій вони знаходяться.  

Модуль спочатку визначає оптимальний розмір лага для 

групування значень варіограми. Розмір лага – це розмір класу 

віддалей, в які згруповані пари точок для скорочення великого 

числа можливих комбінацій. Така операція називається бінінг. 

Радіус впливу – це значення віддалі, при якій лінія варіограми 

вирівнюється. Автокореляція проявляється в межах радіусу 

впливу.  

На цьому етапі для оптимального розподілу даних мож-

на змінити розмір лага. Отримана хмара варіограми приведена 

нижче (рис. 3.5) 

 
 

Рис. 3.5. Моделювання автокореляційної варіограми  

 

Анізотропія – це характеристика випадкового процесу 

який показує, що просторова автокореляція проявляється си-

льніше в одному напрямку ніж у всіх інших. Врахування ані-

зотропії можна здійснити за рахунок зміни параметрів анізот-

ропного еліпса, які б найкраще описували тренд.  
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Рис. 3.6. Врахування параметрів анізотропного еліпса  

 

Із зображення хмари варіограми (рис. 3.6) видно, що 

врахування анізотропії дало позитивний вплив на модель. 

Натискаємо Далі, відкриється вікно перехресної перевір-

ки (рис 3.7.) 

 

 
 

Рис. 3.7. Перехресна перевірка  
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Проаналізувавши отримані результати, потрібно зробити 

висновок про якість отриманих інтерпольованих даних (отри-

мана модель грубо і не точно інтерполює досліджувані зна-

чення, якщо середня похибка не є близькою до 0, середня ква-

дратична похибка і середня стандартна похибки не мають 

найменше із можливих значення, середня квадратична нормо-

вана похибка не є близькою до 1 і навпаки). 

Порівняння геопросторових моделей  

В результаті дослідження розподілу значення забруд-

нення було отримано дві моделі:  

1) з використанням геостатистичного інструментарію;  

2) стандартними методами.  

Для моделі, яка точно інтерполює досліджуване значен-

ня середня похибка повинна бути близькою до 0, середня ква-

дратична похибка і середня стандартна похибки повинні мати 

найменші із можливих значення, а середня квадратична нор-

мована похибка повинна бути близькою до 1 (рис. 3.8.). 

 

 

 

Рис. 3.8. Порівняння геопросторових моделей 

 

4. Згладжування сітки з допомогою сплайна і фільтрації  

Згладжування сіткового файлу використовується для то-

го, щоб згладити кути на лініях контурів та багатогранні бло-

ки на графіках поверхонь, а також видалити “шуми” або “ко-

ливання” вихідного сіткового файлу.  
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Сплайнове згладжування виконується за допомогою 

команди меню Grid/Spline Smooth (Сітка/Сплайнове згла-

джування) використовує сплайнову інтерполяцію для обчис-

лення нових вузлів сітки. Інтерполяція моделює креслярську 

техніку (застосовувалася до середини XX століття), в якій 

гнучка смужка (сплайн) використовувалася для малювання 

гладкої кривої між заданими точками. Сплайн – це інтерполя-

ція кубічними поліномами з однаковими нахилами на суміж-

них кінцях.  

Сплайнове згладжування не може екстраполювати за 

межі вихідної сітки. Згладжена сітка завжди буде мати ті ж 

межі, що й до згладження. Сплайнове згладжування може 

призвести як до зменшення мінімального значення Z вихідної 

сітки, так і до збільшення максимального Z.  

Є два способи проведення сплайнового згладжування: за 

допомогою згущення сітки та шляхом переобчислення сітки. 

У першому способі нові вузли вставляються між існуючими 

вузлами вихідної сітки. Оригінальні значення вузлів вихідної 

сітки зберігаються, а нові вузли обчислюються так, щоб отри-

мати гладку поверхню. Якщо сітка переобчислюється, то зна-

чення всіх вузлів сітки розраховуються заново. У цьому випа-

дку можна як збільшити, так і зменшити кількість рядків і 

стовпців згладженої сітки.  

Сплайнове згладжування може бути використано для 

зменшення щільності сітки. Це використовується в тому ви-

падку, якщо спочатку була створена занадто густа сітка і по-

будова карти по ній займає надто багато часу. 

Іншим застосуванням сплайнового згладжування є запо-

внення негустої сітки. Наприклад, при побудові карт по сітці 

розміром 10 x 10 вузлів, контури будуть представлені як ла-

мані лінії, тобто складені із суміжних прямолінійних відрізків. 

При збільшенні щільності сітки за допомогою команди 

Grid/Spline Smooth до розміру 50 x 50 вузлів подання ізоліній 

і графіків поверхонь буде набагато більше гладким, ніж при 

сітці 10 x 10.  
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Потрібно створити новий плот – документ.  

Створити два нових сіткових файли з допомогою обох 

методів сплайнового згладжування на основі сіткового файла 

*(Kriging).grd.  

Побудувати три контурні карти по вихідним і згладже-

ним сіткам.  

Виконати порівняльний аналіз отриманих зображень од-

не з одним на предмет подібності і відмінності.  

Провести фільтрацію сіткового файла *(Kriging).grd. 

Отриманий файл назвати *(ФНЧ).grd.  

Побудувати контурну карту по цьому файлу.  

Виконати порівняння результатів усереднення з допомо-

гою двох методів сплайнового згладжування і фільтрації.  

 

4.1. Застосування сіткових числень.  

Виконати обчислення наступних функцій математичного 

числення над сітковим файлом *(Kriging).grd:  

First Derivative (перша похідна) по дирекційним кутам 0
0
 

і 90
0
 – виконує обчислення нахилу поверхні уздовж зазначе-

ного напрямку. Контурні карти, побудовані за результатами 

роботи цього числення, зображують лінії постійного нахилу 

вздовж фіксованого напрямку. У будь-якому конкретному ву-

злі сітки, якщо поверхня спрямована вгору, її нахил позитив-

ний, а якщо вниз – негативний.; 

Second Derivative (друга похідна) по дирекційним кутам 

0
0
 і 90

0
 – виконує обчислення ступеня зміни нахилу поверхні 

уздовж зазначеного напрямку. Контурні карти, побудовані за 

результатами роботи цього числення, зображують лінії пос-

тійної ступеня зміни нахилу вздовж фіксованого напрямку. 

Terrain Slope (нахил террейна) – це метод зображення 

земної поверхні. Моделювання террейну, крім топографії, та-

кож використовується для аналізу геометрії сіткового файлу і 

в інших науках про Землю. Результати моделювання базують-

ся на напрямку градієнта (напрямку найбільшого нахилу в да-
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ній точці), а не на заздалегідь заданому напрямку, як у випад-

ку дирекційних похідних.  

Terrain Aspect (аспект террейна) – проводить обчислення 

азимута напряму «вниз» для найбільшого нахилу (тобто ази-

мута падіння) в кожному вузлі сітки. Цей напрям завжди пер-

пендикулярний контурним лініям і точно протилежний на-

прямку градієнта. Значення аспекту террейна – це азимуталь-

ний кут, де 0° вказує на північ, а 90° – на схід.  

Profile Curvature (профільна кривизна) визначає ступінь 

зміни нахилу поверхні в напрямку градієнта (проти напрямку 

аспекту террейну) для кожного вузла сітки. Профільна криви-

зна подібна другій дирекційній похідній, але більш універса-

льний інструмент, оскільки автоматично визначає напрям 

найбільшого нахилу. Негативні значення вказують приско-

рення потоку води, вилитої на поверхню. Позитивні значення 

відзначають уповільнення потоку води.  

Побудувати образні карти з кольоровою шкалою по роз-

рахованим сіткам і включити кожну в оверлей з контурною 

картою без заливки, побудованою по сітковому файлу 

*(Kriging).grd.  

Проаналізувати отримані результати. Виявити додаткові 

особливості вихідного поля, які не були очевидними на про-

стій карті.  

 

5. Побудова графіка профіля  

Створити бланкувальний файл “Профіль.bln”, що міс-

тить координати південно-західного та північно- східного ку-

тів карти.  

Провести обчислення лінії профілю по сітковому файлу 

*(Kriging).grd.  

Побудувати графік профіля.  
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6. Знаходження об’ємів та площ отриманих сіткових даних  

1. Знайти додатні, від’ємні та загальні об’єми між верх-

ньою та нижньою поверхнями, а також загальну, додатню, 

від’ємну та бланковану площі.  

2. В якості верхньої поверхні прийняти сітковий файл 

отриманий за результатами найбільш відповідного методу ін-

терполяції. В якості нижньої поверхні відповідні дані сітково-

го файлу після згладжування:  

a. Сплайнами.  

b. Фільтрацією.  

3. Провести кількісний (вказавши одиниці вимірювань) 

та якісний аналіз отриманих результатів.  
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