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ВСТУП 

Програмою курсу “Фотограмметрія і дистанційне зондування” 

передбачено виконання лабораторної роботи з розділу «Побудова 
фототріангуляції». Лабораторну роботу «Побудова фототріангуляції на ЦФС 

«Дельта» виконує індивідуально на цифровій фотограмметричній станції 
(ЦФМ) «Дельта» кожен студент. 

Завдання: 

1. Ознайомлення з інтерфейсом програмного комплексу «Models». 

2. Формування файла камер знімання. 

3. Формування файла опорних точок. 

4. Формування масиву фототріангуляції. 
5. Внутрішнє, взаємне і зовнішнє орієнтування моделі за допомогою ЦФС 

«Дельта». 

6. Обчислення координат зв’язуючих точок. 

Мета. Засвоєння студентами методики побудови фототріангуляційної 
мережі. 

Тривалість занять: 4 годин. 

Максимальна кількість балів: 4 бали. 

Матеріали та обладнання: ЦФС «Дельта». 

Заняття проводять в лабораторіях кафедри геодезії і геоінформатики. 

 

Лабораторна робота № 13 

Завдання: виконання підготовчих робіт зі створення фототріангуляції на 
ЦФС «Дельта», орієнтування знімків, вимірювання координат зв’язуючих 

точок. Формування масиву опорних і контрольних точок. Обрахунок елементів 

взаємного орієнтування. Геодезичне орієнтування маршруту. Оцінка точності 
побудов. 

Тривалість заняття: 4 години. 

Максимальна кількість балів: 4 бали. 

1. Інтерфейс програмного комплексу «Models» 

Головна панель інструментів показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Головна панель інструментів програми «Models» 

 – розділ формування файла опис фотокамер. 

 – розділ формування файла опорних точок для проекту. 

 – розділ формування файла загального опису проекту. 

 – розділ формування файла для згущення мережі. 

 – розділ формування файла орієнтування знімків. 
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 – розділ формування файла створення карти за матеріалами фотознімання 

або формування цифрової моделі. 
 – розділ формування файла обробки геодезичних даних. 

 – розділ формування файла коректування і перетворення растрових файлів 

форматів TIFF, BMP, RAW та DIP. 

 – розділ переносу елементів орієнтування та архівування INI- файлів. 

 – довідковий розділ. 

2. Введення вихідних даних 

2.1. Введення характеристик камери 

У разі активації розділу «Список камер» відкривається вікно, яке показано 

на рис. 2. 

З метою введення назви камери наводять курсор на піктограму  і 
натискають ліву кнопку миші. У вікні 
«Наименование» відкриється вільний 

рядок, до якого записується назва камери. 

Щоби забрати камеру, наводять курсор на 
піктограму . Відтак чого вибирають тип 

камери, для чого відкривають випадаюче 

вікно «Проекция»  і вибирають тип 

камери «Центральная». 

 

Рис. 2. Робоче вікно «Список камер» 

У віконці «Фокус, мм» вводять значення фокусної віддалі в міліметрах, у 

віконця «DX, мм» та « DY, мм» вводять віддалі між мітками знімка відповідно 

за осями X і Y. Віконце «Базис, мм» можна не заповнювати. Координати 

головної точки знімка записують у віконцях «X0, мм» і «Y0, мм» 

З метою активації камери слід натиснути на піктограму . 

2.2 Введення координат опорних точок 

Піктограма  викликає вікно «Работа с опорными точками» (рис. 3). 

Для введення номерів і координат контрольних точок використовують 

нижнє праве вікно «Точки блока в: (0)» і натискають піктограму , яка 

відкриває випадаюче вікно , в якому набирають номер точки і 
координати контрольних точок, розділяючи їх пробілами. Виконуючи аналогічні дії, вводять 
координати всіх контрольних точок. 
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Після набору всіх характеристик 

контрольних точок, активізують їх всі і 
натискають на піктограму , тим 

самим переводяться характеристики 

контрольних точок у вікно «Точки 

модели в Models.ini:(0)» і у лівому 

вікні відобразиться схема розташування 
цих точок. Після завершення цих 

операцій закривають вікно (піктограма 
). 

Рис. 3. Робоче вікно «Опорные точки» 

Можна вводити координати опорних точок з текстового файла «Блокнот». 

Номер точки та її координати записують за такими самими правилами. Для 

переписування цих даних слід натиснути на піктограму   і у вікні, яке 
відкриється, слід вибрати відповідний файл. 

 

3. Формування масиву фототріангуляції 

З метою створення масиву фототріангуляції в опції «Models» вибирають 

піктограму . Відкриється вікно «Noname.tmf» в якому вибираємо опцію 

«Файл/Открыть» після чого відкривається вікно (рис. 4). 

У першому рядку «Наименование 
блока:» вводять назву об’єкта. 
Рядочки «Средний масштаб:», 

«Среднее продольное перекрытие:», 

«Среднее поперечное перекрытие:» і «Дата 
залета:» не обов’язкові, тобто їх можна не 
заповнювати. У рядку «Камера:» 

вибирають камеру, яку використовували 

для знімання. 
 

Рис. 4. Вікно «Определение параметров блока» 

Решта рядків не обов’язкові. Номер першого знімка (537) записують у 

віконце під написом «Перв.», номер останнього знімка маршруту (541) – під 

написом «Посл.». Далі автоматично вираховують крок і кількість знімків. Під 

написом «Камера» вибирають камеру. Відтак фіксують результат (ОК). 

Фіксуючи піктограму , відкривають вікно, показане на рис. 5. 
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Рис. 5. Вікно «Проект триангуляции» 

У вікні, яке відкривалося, вибирають масив, у якому розміщені знімки. 

4. Орієнтування моделі 

4.1. Внутрішнє орієнтування знімків 

Внутрішнє орієнтування полягає у візуванні мишкою на координатні мітки 

рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Внутрішнє орієнтування знімків 

У вікні «Автоизмерение меток» вибирають командні рядки «Весь блок», 

або «Активный маршрут». Якщо роботу починають не з першого знімка, тоді 
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відповідно вибирають «Остаток блока» або «Остаток маршрута» і фіксують 

(ОК). Відтак автоматично вимірюють перші мітки всіх знімків маршруту. 

Аналогічно вимірюють координати всіх міток. 

Після завершення внутрішнього орієнтування відкривається вікно 

«Разметка точек» (рис.7), де вибирають «Ручной». У розділі «Число точек в 

каждой зоне» можна вибрати кількість точок, яке необхідно для автоматичного 

підводу марки у задану зону. 

За взаємного орієнтування найвищої точності досягають у тому разі, коли 

зв’язуючі точки розташовані згідно з рис. 6, причому віддалі на відповідних 

осях повинні бути приблизно рівними 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Зони розташування зв’язуючих точок за взаємного орієнтування 

У розділі «Межмаршрутная связь» для одного маршруту фіксують «Нет», 

якщо два маршрути фіксують «Одинарная», якщо більше маршрутів – тоді 
«Двойная». Відтак фіксують обраний варіант. 

 

Рис. 8. Завершення взаємного орієнтування 

ВісьY лівого знімку 

Вісі X лівого і 

правого знімків 

ВісьY правого знімку 

Друга зона 

Перша зона 

Третя зона 

Четверта зона 

П’ята зона 

Шоста зона 
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4.2. Взаємне орієнтування знімків 

Після завершення візування на мітки прилад автоматично переходить до 

вимірювання координат зв’язуючих точок, відкриваючи перший та другий 

знімок і підводячи марку у відповідні зони. Оператор повинен вибрати 

контурну точку, яка надійно дешифрується на обох знімках і візується на неї на 
лівому знімку за допомогою «мишки». Після ідентифікації точок на моніторі 
з’являється повідомлення (рис. 9), де у верхній частині квадрата записується 

номер знімка і номер зв’язуючої точки, нижче вдруковується коефіцієнт 
кореляції, який свідчить про ступінь автоматичного розпізнавання точки на 
правому знімку. Якщо значення цього коефіцієнта менше за 0,75, необхідно 

переміряти точку. 

 

Рис. 9. Вимірювання зв’язуючих точок 

Після завершення вимірювання знімка автоматично здійснюється третій 

знімок і так далі. 

4.3. Зовнішнє орієнтування 

Наступним етапом є зовнішнє орієнтування. Ознакою переходу до 

зовнішнього орієнтування є поява випадаючого вікна . Наводячи курсор на 
номер знімка, де розташована опорна точка, натискають праву кнопку 

«мишки». У випадаючому вікні слід ввести номер опорної точки , 

після чого відкривається випадаюче вікно (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Вимірювання опорних точок 
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У лівій таблиці («Снитки») розташовано список знімків маршруту, який 

містить таку інформацію: 

Photo – номер знімка; 
Inn – середня квадратична помилка за координатними мітками (внутрішнє 

орієнтування); 

Rel – середньоквадратичний паралакс у мікрометрах (взаємне 
орієнтування); 

Tie – середня квадратична помилка зв’язуючих точок (сумарний вектор по 

XYZ); 

K – середньоквадратичне значення коефіцієнта кореляції. 
У правій таблиці («Точки») розташовано список точок біжучого знімка 

який містить таку інформацію: 

Point – номер точки; 

PX – нев’язка на точці по координаті X знімка в мікрометрах (тільки для 

координатних міток); 

PY – нев’язка (залишковий паралакс) по координаті Y знімка у 

мікрометрах; 

Tie – помилка зв’язку в метрах (сумарний вектор по XYZ); 

DX – помилка зв’язку координати X в метрах; 

DY – помилка зв’язку координати Y в метрах; 

DZ – помилка зв’язку координати Z в метрах; 

K – значення коефіцієнта кореляції на точці. 
Найгірші результати у кожній колонці обох таблиць відокремлюються 

темним фоном комірки, що значно полегшує їх пошук. 

За встановленням мітки на точку у правій таблиці програма показує цю 

точку на біжучому і суміжному знімках. Для її повторного вимірювання 

достатньо натиснути ліву кнопку мишки в іншому місці. Це можна зробити 

лише на активному знімку, де курсор має форму перехрестя (      ). Якщо майже 
на всіх знімках, включаючи активний, результат задовільний, тоді можна 
виправляти точку лише на одному знімку за допомогою перетягування її з 
центрального знімка на той, де її результат незадовільний. 

Після завершення вимірювань переходять до врівноваження. Але перед 

цим необхідно завантажити опорні точки. Для цього натискають на піктограму 

«Файл» і у вікні, яке відкрилося вибирають рядок «Загрузить опорные 
точки…». 

Процес врівноваження починають з контролю зв’язків. Для цього 

вибирають піктограму «BlockMSG» і рядок «Контроль связей». По завершенню 

роботи програми відкривається вікно «Анализ блока» (рис. 11) 

 

 

 

 

 

Рис. 11.Вікно «Анализ блока» 

+ 
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Відтак переходять до програми «Интерактивное уравнивания». У вікні, яке 

відкрилося , необхідно вибрати «Yes». Після завершення 

роботи програми відкривається вікно програми «BlockMSG» (рис. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Головне вікно програми «BlockMSG» 

У цьому вікні вибирають опцію «Вычисления» і знову підтверджують 

врахування систематичних помилок. По закінченню зрівноважування  

вибирають опцію «Результат». 

Результати виводяться за допомогою 9 таблиць додатків. 

Питання для самоконтролю 

1. У яких випадках на випадаючому вікні «Разметка точек» у рядочку 

«Межмаршрутная связь» вибирають одну позначку («Одинарная», 

«Двойная» або «Нет»). 

2. При якому значення коефіцієнта кореляції необхідно переміряти точку? 

3. Яким чином визначаються помилкові вимірювання? 

4. Яким чином виправляються помилкові вимірювання? 

5. З якою метою вводяться координати контрольних точок? 
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Додаток 1 

Вікно «Протокол вычислений» 
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Додаток 2 

Вікно «Соединение моделей» 

 

 
 

Додаток 3 

 

Вікно «Опорные точки» 
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Додаток 4 

Вікно «Снимки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 

Вікно «Точки местности» 
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Додаток 6 

Вікно «Точки снимков» 
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Продовження додатка 6 
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Додаток 7 

Вікно «Упорядоченные точки» 
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Додаток 8 

Вікно «Контроль построений» 

 

 
 

Додаток 9 

Вікно «Контроль уравнивания» 

 


