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Національна інфраструктура геопросторових даних
.Національна

інфраструктура

геопросторових даних визначається як система,
що включає організаційну структуру, технічні та
програмні засоби, базовий та профільні набори
геопросторових даних, метадані каталоги та бази
метаданих,

сервіси

геопросторових

даних

та

технічні регламенти і стандарти, необхідні для
виробництва, оновлення, оброблення, зберігання,
постачання
даних

та

використання

геопросторових

Базові
геопросторові
дані

Профільні
дані

Радянські карти – взірець розвитку світового картографування

Основні вимоги до топографічного картографування в інфраструктурі картографічного виробництва

1.

Актуальність та достовірність

2.

Точність

3.

Детальність та інформативність

4.

Наочність

5.

Узгодженість за основними елементами змісту між аркушами карт суміжних
масштабів

Топографічне картографування в інфраструктурі картографічного виробництва

𝒇𝑻𝑰

T

𝒇𝑰𝑴

I

M

T

– місцевість: множина об’єктів, що картографується

T = 𝐓, 𝐈, 𝐌, 𝑭

I

– множина топографічної інформації

F = 𝒇𝑻𝑰 , 𝒇𝑰𝑴

M

– цифрова карта

F:𝑴 →𝑲

𝒇𝑻𝑰 – топографічне знімання

𝒇𝑻𝑰 : T → 𝑰, 𝒇𝑻𝑰 ∈ 𝑭

𝒇𝑰𝑴 – формування цифрової карти

𝒇𝑰𝑴 : I →M, 𝒇𝑰𝑴 ∈ 𝑭

Гістограма динаміки зміни актуальності топографічних карт

Стан та проблеми топографічного картографування
1.

Актуальність. 70 відсотків топографічних карт створено понад 15 років тому за актуальністю та інформаційним змістом вони не
відповідають сучасним потребам

2.

Дублювання топографо – геодезичних та картографічних робіт

3.

Розірвання єдиного топографо-геодезичного простору в Україні. Відсутність єдиної топографічної основи

4.

Характеристики топографічних об’єктів в основному спрямовані на військове забезпечення і не відповідають потребам
економіки

5.

Відсутність інтероперабільності. Координатна і атрибутивна неузгодженність і не сумісність геопросторових даних

6.

Відставання рівня геоінформаційних ресурсів від темпів розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій

7.

Не відповідність геопросторових даних міжнародним стандартам у сфері географічної інформації / геоматики

8.

Відставання рівня нормативно – технічного забезпечення від темпів розвитку і застосування геоінформаційних технологій

9.

Відсутність постійно-діючої системи топографічного моніторингу, яка має забезпечити публікацію геопросторових даних
практично одночасно зі змінами на місцевості

Вперше топографічні карти набули статусу ДЕРЖАВНИХ

1. Новою редакцією Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність ”, серед інших новацій
передбачено, що виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує і координує
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної
діяльності на основі встановлених Кабінетом Міністрів України порядку загальнодержавного топографічного і

тематичного картографування
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №661 “Про затвердження Порядку
загальнодержавного і тематичного картографування ”

Топографічне картографування в інфраструктурі геопросторових даних
𝒇𝑰𝑫

𝒇𝑻𝑰

T

𝒇𝑻𝑻

𝒇𝑫𝑴

I

D

M

𝒇𝑰𝑰

𝒇𝑫𝑫

𝒇𝑴𝑴

T – місцевість: множина об’єктів, що моделюються
I
– множина топографічної інформації
D – банк топографічних даних
M – множина цифрових карт
𝒇𝑻𝑻 − процес зміни місцевості
𝒇𝑻𝑰 – топографічне знімання
𝒇𝑰𝑰 − оновлення множини топографічної інформації
𝐟𝐈𝐃 − формування бази топографічних даних – Clearing House
𝐟𝐃𝐃 − оновлення бази топографічних даних
𝐟𝐃𝐌 − формування множини цифрових карт
𝐟𝐌𝐌 − оновлення множини цифрових карт

T = {𝐓, 𝐈, 𝐌, 𝑭}
F : 𝐓 → 𝑴, F = 𝒇𝑻𝑻 , 𝒇𝑻𝑰, 𝒇𝑰𝑰 , 𝒇𝑰𝑫, 𝒇𝑫𝑫 , 𝒇𝑫𝑴, 𝒇𝑴𝑴

𝒇𝑻𝑻 : T → 𝑰,
𝒇𝑻𝑰 : T → 𝑰,
𝒇𝑰𝑰 : I → 𝑰,
𝐟𝐈𝐃 : I → 𝐃,
𝐟𝐃𝐃 : D → 𝐃,
𝐟𝐃𝐌 : D →M,
𝐟𝐌𝐌 : M →M,

𝒇𝑻𝑻
𝒇𝑻𝑰
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∈
∈
∈
∈
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𝒇𝑻𝑰 – топографічне знімання
Метод складання карт/планів
(похідні карти/плани)

Методи збирання
геопросторових
даних

Картографічні

𝒇𝑰𝑫

𝒇𝑻𝑰

𝒇𝑫𝑴

I

T

Метод векторизації відсканованих карт/
планів

D

Дистанційні
(Аерокосмічні)

M
За методами знімання і
аналізу даних

Контактні

За способом
одержання даних

Горизонтальне та
вертикальне знімання

За типом сенсора

Тахеометричне знімання

𝒇𝑰𝑰

𝒇𝑻𝑻

𝒇𝑫𝑫

𝒇𝑴𝑴

Методи створення топографічних карт

Стереознімання

Фотографічне знімання

Багатозональне
знімання

Телевізійне знімання

Багаточасове
знімання

Оптико-електронне
знімання

Багаторівневе
знімання

Оптико-механічне
знімання

Багатополяризован
е знімання

Інфрачервоне знімання

Комбінований
метод

Лазерне сканування
(LiDAR)

Міждисциплінарн
ий метод

Радіотеплове знімання

Активні

Пасивні

ГНСС
Лазерне сканування
(LiDAR)

Аерофотознімання
(Aerial Photography)

Радіолокаційне знімання
(Radar)

Знімання в дальньому
інфрачервоному діапазоні
(FLIR та LWIR)

Радіолокаційне знімання за
допомогою системи бічного огляду з
реальною антеною
(SLAR)

Геодезичне знімання з
використанням ГНСС
(Geodetic Survey)

Детально методи топографічного знімання у доповіді:
Методи топографічного знімання
(первинні карти)

Метод складання (похідні карти)

Радіолокаційне знімання за
допомогою системи
із синтезованою апертурою антени
(SAR)

Контактні

Комбіновані

Радіолокаційне знімання
(Radar)

Інтерферометрія
(InSAR)

Мензульне
знімання

Тахеометричне
знімання

Двопрохідна Інтерферометрія

Метод Інтерферометрії стійких
відбивачів
(Permanent Scatterer SAR
Interferometry – PSInSAR)

Вдосконалений метод
Інтерферометрії стійких відбивачів
(SqueeSAR)

Комбінований

Стереотопографічний

Мультиспектральне знімання
(Multispectral Imaging)

Знімання в ближньому
інфрачервоному діапазоні
(Near Infrared Surveys)

Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель
Диференціальна
Інтерферометрія

Аерофототопографічні

Знімання в середньому
інфрачервоному діапазоні
(FLIR, LWIR або SWIR)

МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ДЛЯ
ТОПОГРАФІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ
Однопрохідна Інтерферометрія
(Радіолокаційне топографічне
знімання за допомогою Space
Shuttle (SRT))

Дистанційні

Гіперспектральне знімання
(Hyperspectral Imaging)

Спостереження швидкого руху
(Rapid Motion Tracking – RMT)

Радіотеплове знімання
(Радіометрія)
(Radiometric)
Стереоскопічне знімання
(Stereo Satellite Imagery)

Інерційних навігаційних
систем (Inertial surveys)

Наземна фотограмметрія
Наземне
фототопографічне
(фототеодолітне)
знімання

Наземне лазерне сканування
Системи мобільного
лазерного сканування

Системи стаціонарного
лазерного сканування

Формування бази топографічних даних – нові вимоги до топографічного картографування
𝒇𝑰𝑫

𝒇𝑻𝑰
T

𝒇𝑻𝑻

I

𝒇𝑫𝑴

1.

D
M
База топографічних даних – ядро топографічного картографування

2.

База топографічних даних не повинне залежати від ГІС

𝒇𝑰𝑰 3.
4.

𝒇𝑴𝑴 складаються в результаті запиту до бази топографічних даних
Всі𝒇цифрові
карти
𝑫𝑫
Просторові

схеми

–

опис

внутрішньої

конструкції

моделі,

правила

цифрового

опису

геопросторових об’єктів
5.

Каталог об’ єктів та їх атрибутів

6.

Топологічна узгодженість геометрії

7.

Інтегрування топографічних та профільних даних

8.

Перехід від картометричних операцій до аналітичних операцій геоінформаційного моделювання

9.

Всі топографічні дані оновлюються в базі топографічних даних в результаті здійснення
топографічного моніторингу

Національний профіль стандартів УкрГІС
ДСТУ - Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних
(комплексний профіль елементів ISO 19100)
ДСТУ - Географічна інформація. Метадані
(простий профіль ISO 19115-1 Метадані. Частина 1: Основи)
ДСТУ ISO 19131 Географічна інформація. Вимоги до специфікації геопросторових даних
(Ідентичний: ISO 19131:2007, IDT; ISO 19131:2007/Amd 1:2011, IDT)

ДСТУ ISO 19111 Географічна інформація. Просторова прив'язка за координатами
(Ідентичний: ISO 19111:2003, IDT)
ДСТУ ISO 19157 Географічна інформація. Якість геопросторових даних (Ідентичний: ISO
19157:2013, IDT)

Стандарти серії ISO 19100, гармонізовані методом підтвердження
1. ISO 19109:2015 Правила для прикладної схеми

8. ISO 19103:2015 Мова концептуальних схем

2. ISO 19107:2003 Просторова схема

9. ISO 19118:2011 Кодування

3. ISO 19108:2002 Часова схема

10. ISO/TS 19127:2005 Геодезичні коди і параметри

4. ISO 19110:2015 Методологія каталогізації об'єктів

11. ISO 19112:2003 Просторова прив'язка за
географічними ідентифікаторами

5. ISO 19117:2012 Зображення

12. ISO 19119:2016 Сервіси

6. ISO 19123:2005 Схема геометрії і функцій
покриття

13. ISO 19115-1:2014 Метадані.
Частина 1: Основи

7. ISO 19136:2007 Мова географічної розмітки GML

14. ISO/TS 19139:2007 Метадані – XML-схема реалізації

Структура профілю ДСТУ «Правила моделювання геопросторових даних»
1.

Загальні правила подання моделей з використанням UML (за ISO 19103:2015 Conceptual schema language)

2.

Правила для прикладних схем (за ISO 19109:2015 Rules for application schema)

3.

Просторові схеми (за ISO 19107:2003 Spatial schema)

4.

Часові схеми (за ISO 19108:2002 Temporal schema)

5.

Схеми для геометрії та функцій покриття (за ISO 19123:2005 Schema for coverage geometry and functions)

6.

Каталоги геопросторових об’єктів (за ISO 19110:2016 Methodology for feature cataloguing)

7.

Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами (за ISO 19112:2003 Spatial referencing by
geographic identifiers)

8.

Кодування та обмін даними (за ISO 19118:2011 Encoding)

ДСТУ «Правила моделювання геопросторових даних»
Просторові схеми.
Класидля
геометричних:
Правила
прикладнихоб'єктів,
схем примітивів,
комплексів
агрегатів(за
ISOfor
19107:2003
Spatial
schema)
(за ISO та
19109:2015
Rules
application
schema)
Ґрунтуються на загальній об'єктній моделі (1/2)
(2/2)

Комплекс стандартів “База топографічних даних” – КС БТД

КС БТД: Фрагмент каталогу об’єктів та атрибутів

КС БТД: Правила цифрового опису векторних даних

Інтеграція базових та профільних за географічними ідентифікаторами - операція з’ єднання
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Мінімальний набір атрибутів для обов’язкового постійного зберігання для кожного об’єкта включає: код класу, унікальний в класі
ідентифікатор та назву об’єкта, а також обов’язкові ідентифікатори (коди) об’єктів за офіційними загальнодержавними системами
класифікації (кодифікації) об’єктів у відповідних галузевих реєстрах:
1.

КОАТУУ для об’єктів адміністративно-територіального устрою України;

2.

коди електромереж високої напруги – згідно реєстрів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

3.

кадастрові номера земельних ділянок – згідно реєстру Державного земельного кадастру;

4.

коди річок, водойм та водостоків - за класифікатором Водного кадастру;

5.

лісів та рослинності - за реєстром Лісового кадастру;

6.

будівель та споруд - за реєстрами об’єктів нерухомості, реєстрами БТІ та містобудівного кадастру;

7.

автошляхи, мости, переїзди, об’єкти залізниці за реєстрами Мінінфраструктури та Укрзалізниці та інше

Топографічний моніторинг в Інфраструктурі Геопросторових Даних

Топографічний моніторинг синхронізований з змінами на місцевості за правилом:

1.

Артефактний об’єкт може бути введеним в експлуатацію тільки після виконавчого
топографічного знімання з поміщенням в базу топографічних даних

2.

Дані про природні топографічні об’єкти оновлюються не рідше одного разу на 3-5 років

Науково-дослідний інститут
геодезії і картографії

Дякую за
увагу!
Вул. Велика Васильківська, 69,
Київ, 03150,
Тел (044) 287-06-84, 287-36-85
Факс (044) 287-42-52
E_mail: info@gki.com.ua
Web Site : //www.gki.com.ua

