Украины.
Ключевые слова: инвестиции, статистика, геоинформационные системы, картограмма, инвестиционная привлекательность.
O. Azanovych
FOREIGN INVESTMENTS MAPPING
The problem of cartographic presentation of foreign investment
activity in Ukraine is considered. Statistical information is treated. The
subject for foreign investments maps is offered. GIS possibilities for
mapping foreign investment are described. The fund market maps and
investment attractiveness of Ukraine regions are presented.
Key words: investments, statistics, GIS, cartogram, investment
attractiveness.
Надійшла до редакції 2 квітня 2013 р.

УДК 519.6
Барановський В. Д.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Обчислення та оцінка точності площ великих
територій
Розглядаються методи обчислення площ більших територій,
границі яких задані координатами пунктів полігонів. Показано
залежність помилки обчислення площ від відстаней між сусідніми
пунктами полігонів. Зроблено висновок про необхідність обчислення
координат проміжних крапок, що лежать на геодезичних лініях,
для випадків, коли відстані між сусідніми пунктами полігонів
перевищують припустимі значення.
Ключові слова: обчислення площ, оцінка точності, похибка,
координати, геодезія.
Постановка проблеми. За два останніх десятиліття докорінно
змінилася економічна ситуація в українському суспільстві. Одним
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із найважливіших факторів, що характеризує ці зміни є земельні
відносини. Незважаючи на те, що новітнє земельне законодавство
далеке від усталеності, земельні відносини в Україні стрімко
розвиваються. Одним із результатів цього розвитку є поява ринку
землі і, як наслідок, стрімкого підвищення цін на землю. Це, в свою
чергу, спонукало до вдосконалення методів визначення кількісних
характеристик земельних ділянок, зокрема визначення їхніх площ та
оцінки точності цих визначень.
Картографія завжди займалася визначенням площ земельних
ділянок, в тому числі, великих територій. Обчислення площ великих
територій є необхідною складовою багатьох науково-прикладних
задач, зокрема, задач з визначення запасів природних ресурсів на
тій чи іншій території, прогнозування природних явищ тощо [2].
Ще зовсім недавно такі задачі вирішувалися інструментально з
використанням різноманітних карт [4] та технічних засобів [8].
Нині картографічне виробництво практично перейшло на
випуск високоточних цифрових матеріалів – цифрових карт (ЦК) та
цифрових моделей місцевості (ЦММ), де межі територій представлені
у вигляді замкнутих полігонів (поліліній), заданих координатами
кутів повороту меж (у подальшому – контурів). Це дає змогу для
обчислення площ застосовувати сучасні комп’ютерні технології.
На сьогодні в української картографії для розв’язання більшості
науково-прикладних задач (включаючи і обчислення площ територій)
картографи використовують спеціалізовані програмні продукти
відомих фірм – Esri, Microstation, MapInfo, AutoCad. Оскільки в цих
продуктах, як правило, не розкриваються алгоритми функцій, що
використовуються, автор вважає доцільним розглянути теоретичні й
практичні засади алгоритмів для обчислення і оцінки точності площ
великих об’єктів – від регіонального рівня до глобального.
Знаходження математичних методів та розробка оптимальних
комп’ютерних алгоритмів обчислення площ великих територій та
оцінки точності цих визначень і є темою даної статті.
Предметом дослідження є математико-картографічні методи та
алгоритми для визначення площі географічних об’єктів на площині
та для оцінки точності визначених площ.
Зміст дослідження. У ході дослідження створювались тестоб’єкти – геометричні фігури на поверхні еліпсоїда – круги,
прямокутники та трикутник. (В даній роботі наведені результати
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тестування лише трикутника). У процесі тестування розроблялись
алгоритми та обчислювались площі вибраних об’єктів. Результати
порівнювались між собою.
Метою дослідження є розробка та вибір оптимальних методів
та алгоритмів для обчислення площ та оцінки точності великих
територій, межі яких представлені у вигляді замкнутих полігонів
(поліліній), заданих координатами своїх пунктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найповніше питання
визначення площ за картами висвітлене в праці [3]. Сучасний стан
досліджень проблеми обчислення площ за цифровими матеріалами
описано в працях [1], [2], [8]. У публікації [6] проблема розглядається
як частина більш складної геодезичної задачі – визначення
географічного центру території. Задача конструювання алгоритмів
розглядається в [2].
Виклад основного матеріалу. До завдань виявлення
числових параметрів географічних об’єктів входить визначення
їх місцезнаходження та розмірів, зокрема площ. Найважливішим
джерелом для отримання даних про розміри географічних об’єктів
є картографічні матеріали, які використовуються для аналізу та
отримання геопросторової інформації про об’єкти. Оскільки карти
різняться між собою масштабом, картографічними проекціями, то
для вимірювання за картами розроблено спеціальні методи. Цим
займається наука картометрія, яка не втратила свого значення і
сьогодні.
З розвитком інформатики та цифрової картографії змінилися і
методи картометрії. Замість паперових карт стали використовувати
цифрові карти й цифрові моделі місцевості (ЦММ), а на зміну
ручним та інструментальним вимірюванням прийшли математичні
методи обчислення і моделювання, що дає змогу практично до нуля
звести помилки обчислювальних методів [1].
Щодо точності картографічних матеріалів та їх корекції, то це
питання досить детально розглянуто в [2]. Ця обставина дає змогу
при аналізі та вирішенні картометричних задач абстрагуватися від
систематичних помилок координат кутів повороту меж і розглядати
тільки суттєві залежності.
Необхідно відзначити, що розвиток методів та технологій
визначення площ певних територій є одним з найголовніших
завдань землевпорядної науково-технічної діяльності. Проблема
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ускладнюється тим, що на сьогоднішній день в геодезичних
та землевпорядних роботах використовується декілька систем
координат, зокрема УСК 2000, СК 63, місцеві тощо.
У великих містах з метою зменшення помилок картографічних
проекцій, як правило, застосовують місцеві системи координат.
Найчастіше математичною основою таких місцевих систем координат
є проекція Гаусса-Крюгера зі зміщеним осьовим меридіаном.
Для невеликих містах іноді застосовують перенесення об’єкта
з поверхні еліпсоїда на площину приймаючи виміряні кути і
відстані на еліпсоїді за кути і відстані на площині. В останній час
така технологія отримала назву «ортогональне проектування» (не
сплутувати з «ортогональною проекцією»). Зауважимо, що у випадку
перенесення метричних розмірів об’єкта з поверхні еліпсоїда на
площину отримана таким способом картографічна проекція не буде
ні рівнокутною ні рівновеликою.
Також можливим є застосування рівнокутної азимутальної
проекції (найчастіше стереографічної):
І у випадку перенесення об’єкта з поверхні еліпсоїда на площину,
і у випадку застосування стереографічної проекції використовується
прямокутна система координат.
Очевидно, що і перенесення з еліпсоїда на площину і
застосування рівнокутної азимутальної проекції можливе тільки в
локальних геодезичних мережах, наприклад, в тих випадках коли
полюс місцевої системи координат і точка орієнтування визначені
за допомогою GPS. Якщо прив’язка знімальних (межових) мереж
здійснюється до державної геодезичної мережі або до геодезичної
мережі місцевої системи координат то в цих випадках математичною
основою таких систем координат, як правило, є проекція ГауссаКрюгера.
Обчислення площ земельних об’єктів на площині. Як правило,
в практичній діяльності, зокрема, в землевпорядкуванні межі
об’єктів визначаються кусково-лінійними поліномами (полілініями)
які задаються координатами кутів повороту меж земельної ділянки
(початків та кінців лінійних відрізків що утворюють межі).
Послідовно задані відрізки утворюють замкнутий контур. Кути
повороту цього контуру ще називають вершинами.
В тих випадках, коли координати кутів повороту меж задані
в прямокутній системі координат, включаючи проекцію Гаусса15

Крюгера (оскільки зона Гаусса-Крюгера розгортається у площину)
то незважаючи на картографічну проекцію, площі об’єктів
обчислюються по відомій формулі (або аналогічним їй):

P=

1 n
∑ xi (yi +1 − yi −1 )		
2 1

(1)

Тут xi yi – координати i-го кута повороту меж (зауважимо, що
y0 = yn i yn+1 = y1).
Обчислення площ земельних об’єктів на еліпсоїді. Коли мова
заходить про обчислення площ межі яких задані геодезичними
координатами на еліпсоїді, справа дещо складніша.
При
картометричних обчисленнях на сфероїді найчастіше використовують
криволінійні, поверхневі та просторові інтеграли. У всіх цих
випадках координати об’єктів задані параметрично:

x = x (B, L ) ;

y = y (B, L ) ;

z = z (B, L ) ,

і обчислення зводяться до розрахунків відповідних інтегралів.
Розглянемо обчислення поверхневого інтегралу від поверхні,
заданої параметрично [7]:			

Тут

– елементарний поверхневий елемент площі, а

множник
визначає перехід від сфероїдальної поверхні до
плоскої.
В [2]) показано, що і для геоцентричних, і для топоцентричних
координат
			
			
(3)
де M – радіус кривизни меридіанного перетину; r– радіус
паралелі.
Територією об’єкта будемо вважати частину поверхні еліпсоїда,
обмежену проекцією замкнутого полігона, заданого координатами
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кутів повороту меж (контуру), тобто просторову фігуру. Оскільки
контур заданий у вигляді послідовності вершин полігону, то,
з’єднавши кожні дві послідовні точки скінченим відрізком, можемо
представити контур як послідовність таких відрізків. За формулами
(2, 3) визначимо площу об’єкта:
			

		

(4)

Інтеграл (4) можна обчислити кількома методами (див [2]).
Автор обмежився тільки двома з них:
1) числове інтегрування за контуром заданим відрізками;
2) дискретне обчислення площ у прямокутній системі координат
рівновеликих проекцій.
Очевидно, є сенс проаналізувати ці методи з точки зору їхньої
ефективності та доцільності застосування. Розглянемо теоретичні
посилки, що лежать в основі цих методів та особливості їх
застосування для науково-прикладних задач картографії.
а) Числове інтегрування за контуром заданим відрізками
Перший метод обчислення – числове інтегрування за контуром
заданим відрізками – ґрунтується на застосувавнні формули Ґріна
і переходу від поверхневих інтегралів типу (4) до інтегралів за
контуром.
Розглянемо способи обчислення інтегралу (4).
- спосіб сумування криволінійних трапецій:
Спосіб сумування площ криволінійних трапецій зводиться
до обчислення інтегралу (4) шляхом переходу до інтегралів по
контуру:
		

		

(5)

Розглянемо контур як послідовність скінчених відрізків (див
рис.1).
Із малюнка очевидно, що площа Р трикутника Ai −1 Ai Ai +1
дорівнює сумі трьох криволінійних трапецій:

P = PAi′−1 Ai′+1 Ai+1 Ai−1 − PAi′−1 Ai′Ai Ai−1 − PAi′Ai′+1 Ai +1 Ai .

Отже, для обчислення цього інтегралу можна застосувати
дискретну числову процедуру:
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Рис. 1. Схема обчислення площі об’єкта способом сумування
площ криволінійних трапецій

. 			

(6)

Інтеграл під знаком суми можна обчислити як параметричний за
наступною формулою:
(7)
Перевагою цього методу є те, що він точний, і кількість обчислень, як правило, значно менша, ніж в інших методах.
Існує інша модифікація цього способу – криволінійні трапеції
обчислюють відносно екватора. Обидві модифікації практично
ідентичні, проте остання потребує дещо більше обчислень.
Спосіб сумування криволінійних секторів. Спосіб сумування
площ криволінійних секторів зводиться до обчислення дещо
модифікованого інтегралу (4) (див. рис. 2).
Із мал. 4 видно, що площу P сфероїдичного трикутника Ai −1 Ai Ai +1
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Рис. 2. Схема обчислення площі об’єкта способом
сумування площ криволінійних секторів
можна отримати сумуванням трьох криволінійних секторів:
		

.

В загальному вигляді площа об’єкта визначиться із виразу:
		

M (z ) =

.		

a (1 − e 2 )

(1 − e

2

cos z )
2

3

2

, r (z ) =

(8)

a sin z

(1 − e

2

cos z )
2

1

2

.

(9)

Тут z = p − B – зенітна відстань від полюса до контуру
2
об’єкта,
M(z) – радіус кривизни меридіану на зенітній відстані z ,
r(z) – радіус паралелі на зенітній відстані z .
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Як і в попередньому алгоритмі (сумування криволінійних
трапецій) площі криволінійних секторів обчислюються числовим
інтегруванням:
(10)
Інтеграли під знаком суми (25) доцільно обчислювати
параметричним:

Обидва способи практично ідентичні і дають одинакові результати
за єдиним виключенням – спосіб сумування площ криволінійних
трапецій чутливий до наявності в середині об’єкта точки полюсу.
В цьому випадку він є некоректним. Алгоритми способу сумування
площ криволінійних секторів дещо повільніші за алгоритми способу
сумування криволінійних трапецій, але цей спосіб має ту перевагу,
що не потребує перевірки на наявність всередині об’єкту точки
полюсу.
б). Дискретне обчислення площ у прямокутній системі
координат рівновеликих проекцій. Ще один важливий, з точки зору
практики, метод обчислення площ полягає в тому, що координати
точок контуру переобчислюються в прямокутну систему координат
будь-якої рівновеликої картографічної проекції і далі площа
обчислюється за формулою (1).
Найчастіше об’єкти переобчислюють в циліндричну рівновелику
проекцію (для країн, що розташовані поблизу екватора), в конічну
рівновелику проекцію (для країн, що розташовані в середніх
широтах) та в азимутальну проекцію (для приполярних областей).
Перевагою даного методу те що він точний, а недоліком –
великий обсяг обчислень (якщо, звичайно, координати об’єкту не
задані в тій чи іншій рівновеликій проекції).
Які з цих методів слід застосовувати? Кожен із них має свої
обмеження. Очевидна рекомендація така - якщо координати об’єкта
задані в геодезичній системі координат, то слід використовувати
метод числового інтегрування, якщо координати об’єкта задані в
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системі координат рівновеликої проекції, то слід використовувати
метод дискретного обчислення площ у прямокутній системі
координат, у всіх інших випадках слід переобчислювати координати
в геодезичну систему і користуватися першим методом.
2. Оцінка точності обчислення площ земельних об’єктів.
Розглянемо джерела похибок визначення площ окремих об’єктів.
Похибка визначення площі об’єкта складається із двох похибок –
випадкової похибки зумовленої випадковими похибками координат
кутів повороту меж земельної ділянки та методичної похибки що
має систематичний характер і зумовлена похибками картографічної
проекції та особливостями алгоритмів обчислення.
Послідовно розглянемо вплив цих похибок на кінцевий
результат.
Теоретично точність визначень площ аналітичними методами
може бути як завгодно висока, але на практиці вона залежить від
багатьох факторів. В першу чергу це:
1. точність визначення координат кутів повороту меж;
2. кількість кутів повороту меж;
3. вид поверхні на якій обчислюється площа (площина, сфера,
еліпсоїд);
4. картографічна проекція, що застосовується (для площини);
5. максимальні відстані між кутами повороту меж;
6. характеристики обчислювальних алгоритмів (строгі,
наближені).
Проаналізуємо джерела похибок обчислення площ аналітичними
способами.
а) Оцінка точності обчислення площ земельних об’єктів
визначених на площині в прямокутній системі координат.
Для об’єктів, межі яких задані кусково-лінійними полігонами
(координатами кутів повороту меж) на площині випадкова складова
обчислюється незалежно від картографічної проекції по відомій
формулі:
1

n
1 n
 2
2
2
m p = ∑ (y i +1− y i −1 ) m x2i + ∑ (xi −1 − xi +1 ) m 2y i  .		
i =1

(12) 2  i =1

Позначимо mt = mx2 + m 2y і mâ.ï . =
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mt2i −1 + mt2i .

Тут m x , m y - похибки координат кутів повороту меж, mt похибка положення кута повороту межі, mâ.ï . = похибка взаємного
положення кутів повороту меж.
Якщо

припустити,

mâ.ï .i = mâ.ï .i −1

що

всі

m xi = m y i = m ,

mti = mti −1 ,

,
то формула (12) спроститься:

mâ.ï . n 2
Di , 		
∑
		
4
i =1
i =1
де діагоналі Di - відстань між i − 1 та i + 1 точками.
mp =

m
2

n

∑D

2
i

=

(13)

Формула (13) навмисне представлена в такому виді, оскільки
землевпорядна нормативна документація певним чином регламентує
похибки взаємного положення кутів повороту меж.
Ці формули справедливі тільки в тому випадку, коли похибки
взаємного положення кутів повороту меж некорельовані. Інша
передумова застосування цих формул - це відсутність систематичного
зсуву однієї чи декількох груп кутів повороту меж відносно інших.
На практиці дуже складно визначити корельовані чи
некорельовані похибки цих координат. Але старанне виконання
геодезичних робіт і продумана технологія дадуть змогу отримати
некорельовані похибки.
Ще складніше витримати другу умову. Хорошою рекомендацією
може бути така теза. Якщо знімальні мережі (межові мережі)
опираються на вихідні пункти однієї геодезичної побудови
(пункти державної геодезичної мережі чи один хід полігонометрії)
то формулами (12, 13) можна користуватись. В інших випадках
потрібен детальний аналіз методики геодезичних вимірів. Особливо
це стосується тих випадків коли знімання виконується із двох різних
геодезичних побудов (наприклад, двох ходів полігонометрії).
Аналізуючи формулу (13) робимо до важливий висновокоскільки сума під знаком радикала залежить від величин Di2 то
зменшення величин Di приведе до зменшення цієї суми і, отже, до
зменшення помилки m p . Наприклад, якщо взяти квадрат зі стороною
100 м. і величиною m = 0,1 м. то випадкова похибка площі буде рівна
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0,1
4 ⋅ 20000 = 1414,14
,14 м2. Якщо ж визначити ще по одній точці
2
посередині кожної сторони то похибка m p зменшиться до 12,25 м2.
mp =

При визначенні трьох додаткових точок на кожній стороні випадкова
похибка площі квадрата зменшиться до 9,35 м2.
Цю обставину можна ефективно використовувати для
попереднього обчислення та корекції похибок площ земельних
ділянок шляхом планування геодезичних робіт.
Із аналізу формул (12, 13) очевидно, що найбільше впливає на
випадкову похибку фактор 1 (точність визначення координат кутів
повороту меж), в дещо меншій мірі – фактор 2 (кількість кутів
повороту меж).
Що стосується методичної похибки обчисленої площі то
вона визначається властивостями картографічної проекції, що
застосовується для обчислення прямокутних координат кутів
поворотів меж земельних ділянок на площині, максимальної відстані
між кутами повороту меж та характеристиками обчислювальних
алгоритмів (пункти 4 – 6).
а) Розглянемо вплив цих похибок при ортогональному
проектуванні
Методика перенесення об’єкта з поверхні еліпсоїда на площину
при умові що виміри на еліпсоїді переносяться на площину без змін
(ортогональне проектування) часто використовується для малих та
середніх міст (рис. 3).
Перенесення відбувається при умові, що відстані і кути на
площині рівні відстаням та кутам на еліпсоїді:
d′ = d ,
a ′ = 2p − a = a .
Випадкова похибка визначається стандартними формулами (2,3)
і, власне кажучи її знаходження не викликає проблем.
Важливо визначити ті параметри, які дають змогу довіряти
отриманим результатам.
Вважаючи координати кутів повороту меж безпомилковими
визначимо різницю площ на еліпсоїді та площині (тобто, методичну
похибку). Розглянемо детально рис. 4.
З малюнка видно що площа еліпсоїдального сегмента
дорівнює:
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Рис. 3. Перенесення об’єкта з поверхні еліпсоїда на площину по
виміряним кутам та відстаням

Рис. 4. Ілюстрація методики визначення систематичної похибки
визначення площі
		
		
Масштаб спотворення довжин на площині визначиться із відомої
формули [5]:
24

m ≈1+

d2
2 R02 , де R0 = M 0 N 0 .

		
Звідси визначиться масштаб і спотворення масштабу площ:
2


d2 
d2
d2
p ≈ 1 + 2  ≈ 1 + 2 , ∆p ≈ 2 ,
Ro
R0
 2 Ro 

		
а саме спотворення площі визначиться із формули
		

(14)

Інтеграл (14) доцільно обчислювати параметричним способом
(див. далі). Методична похибка визначиться DP і завжди буде із знаком
«плюс» (тобто для отримання реальної площі її слід віднімати).
Обчислення по формулі (4) досить складні, тому на практиці
достатньо визначити розміри територій (великих, середніх та малих)
для яких методична похибка менша за нормативну величину.
Дослідження показали що при перенесенні об’єкта з поверхні
еліпсоїда на площину по виміряним кутам та відстаням методична
похибка складе:
• для площ менше 4 кв. км – менше 0,1 кв. м.,
• для площ від 4 кв. км до 25 кв. км – від 0,1 кв. м. до 2 кв. м ,
• для площ від 25 кв. км до 100 кв. км – від 2 кв. м. до 30 кв. м ,
• для площ від 100 кв. км до 400 кв. км – від 30 кв. м. до 400 кв. м.
• для площ від 400 кв. км до 2500 кв. км – від 400 кв. м. до
0,15 кв. км.
б). Оцінка точності площ визначених в проекції ГауссаКрюгера
Зона проекції Гаусса-Крюгера розгортається в площину. Площі в
цій проекції обчислюються по формулі (1). Випадкові похибки площі
зумовлені випадковими похибками кутів поворотів обчислюються
по формулам (2), (3).
Як і у випадку з плоскою системою координат при обчисленні
площ великих ділянок необхідно враховувати систематичну
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складову. Масштаб довжин в проекції Гаусса-Крюгера визначається
за формулою [3]:

		
відповідно масштаб площі визначиться із формули

.			

(15)

		
Систематична похибка масштабу площі буде

			
,
а сама систематична похибка площі складе
		

.		

(16)

Найчастіше інтеграл (16) обчислюють аналітично. Оскільки, за
умовою межа об’єкта S є замкнутою лінією, що ніде не перетинається,
то інтеграл (16) замінюють на інтеграл по контуру:
		

(17)

		
Оскільки контур (17) складається із прямолінійних відрізків то
інтеграл по контуру можна замінити сумою інтегралів:
.

(18)

		
Інтеграл під знаком суми доцільно обчислювати параметричним
способом (див. далі). У разі необхідності підвищеної точності
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обчислень використовують ітераційний процес.
в). Оцінка точності площ визначених в стереографічної
проекції
В цій проекції прямокутні координати, масштаби довжин ліній
та площ визначається за наступними формулами:
,

		
			

z
z
m= sec 2   , p = sec 4   .		
2
2

Тут m - масштаб довжин, p - масштаб площі, Ro =

		

d = x2 + y2

z = 2arctg

(19)

M o No ,

d
.
2 Ro

Підставивши ці значення z в формули (19) отримаємо формулу
для визначення масштабів площ в стереографічній проекції (рис. 5):
2


d2 
d2
p = 1 + 2  ≈ 1 + 2 .			
2 Ro
 4 Ro 

(20)

		
Систематична помилка масштабу площі за відображення
еліпсоїда на площині буде дорівнювати

			

d2
dp ≈
2 Ro2

а систематична помилка площі відповідно буде рівна:
.

(21)

Оскільки, за умовою межа об’єкта S є замкнутою лінією, що
ніде не перетинається то інтеграл (21) можна замінити на інтеграл
по контуру:
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Рис. 5. Стереографічна проекція
(22)
Інтеграл (22) можна обчислити різними методами. Найчастіше
використовують числове інтегрування по апроксимованому контуру
(див.далі) або ж аналітичне обчислення.
Позначимо x = d cos a, y = d sin a.
Тоді dx = -d sin a da, dy = -d cos a da
Звідси, враховуючи (22) отримаємо:
(23)
Оскільки контур (23) складається із прямолінійних відрізків то
інтеграл по контуру можна замінити сумою інтегралів:

∆P =

1
1
d 4 (cos2 a ⋅ sin 2 a )da =
∫
M o No S
M o No
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n

ai

∑ ∫ d (cos
i =1 a i −1

4

2

a ⋅ sin 2 a )da

Тут a i - дирекційний напрямок з полюсу топоцентричної
системи координат на i-тий кут повороту межі. Інтеграли (24) під
знаками суми розв’язують числовими методами:
а) параметричним
ai

∫ d (cos
4

2

1

[

]

a ⋅ sin a )da = ∫ d 4 (t ) cos2 a (t )⋅ sin 2 a (t ) (a i − a i −1 )dtd (25)
2

0

a i −1

або ж
б) наближено, по формулі Сімпсона. Позначимо

d 4 (cos2 a ⋅ sin 2 a )= F (a ) .

		
Тоді
ai

∫ d (cos

a i −1

4

2

a ⋅ sin 2 a )da ≈

(a i − a i −1 ) F (a )+ 4 F  a i −1 + a i  + F (a )



i −1
i 

6





2



Ітераційні процеси за формулами (25) та (26) дає змогу
обчислювати інтеграли (21) з якою завгодно, наперед заданою
точністю.
Формули (14), (16) та (21) визначають систематичні похибки
площ великих об’єктів при ортогональному проектуванні, в проекції
Гаусса-Крюгера та в стереографічній проекції. Із побіжного аналізу
цих формул можна зробити висновок, що спотворення площ в
стереографічній проекції в 2 раз менше ніж в проекції ГауссаКрюгера та вдвічі менші ніж при ортогональному проектуванні.
В будь-якому випадку ці похибки мають бути виключені із
обчислених площ.
в)Оцінка точності обчислення площ земельних об’єктів
визначених на еліпсоїді
Оцінка точності площ визначених числовим інтегруванням
за контуром заданим відрізками:
Вище було показано декілька способів обчислення площ великих
об’єктів на еліпсоїді.
Найчастіше із цих методів використовується інтегрування по
контуру заданому відрізками - числове інтегрування по контуру
методом сумування криволінійних трапецій (19).
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Як і раніше будемо розглядати випадкові та методичні похибки
при обчисленні площі. Випадкові похибки площі зумовлені
випадковими похибками кутів поворотів.
Взявши до уваги, що довжини відрізків контуру не перевищують
декількох кілометрів [5] із мал. 3 отримаємо:

де
Підставивши (27) в (4) та звівши подібні члени отримаємо

P≈

1 n
∑ p , де p i = r(Bi )Li M(Bi )(Bi +1 − Bi −1 ).
2 i =1 i

(28)

Зробивши допущення, що всі координати є некорельованими
між собою, а також mB i , і, аналогічно, всі mL i є між собою рівні
( mB i = mB , mL i = mL ) із (28) отримаємо:

1
m pi =
2
1
2

2

[r(Bi )(Li +1 − Li −1 )]

[r (Bi )(Li +1 − Li −1 )]

2

2

 B i +1

2
mB +  ∫ MdB  mL2 »
B

 i−1


mB2 + [M (B i )(B i +1 − B i −1 )] mL2 (29)
2

Звідси нескладно отримати формулу для оцінки точності P:

mP =

n

∑m

2

(30)
			
Оцінка
точності для способу криволінійних секторів виконується
			
аналогічно.
Апробація досліджень. Для підтвердження отриманих формул
були проведені числові експерименти, які мали б підтвердити
i =1
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pi

отримані теоретичні результати. В якості тест-об’єкта була
використана геометрична фігура – трикутник, площа якого приблизно
рівна площі України, з координатами вершин:
В процесі досліджень використовувалися наступні методи:
безпосереднє інтегрування по точному контуру заданому
кусково-лінійним поліномом - полілінією (координатами вершин
кутів повороту меж);
обчислення площі об’єкта в рівновеликій конічній та
циліндричній проекціях.
обчислення площі об’єкта в рівнокутній проекції ГауссаКрюгера.
Що стосується першого методу, то його застосування повністю
визначене формулами (19)-(21) та (22)-(25). Другий метод
заключаються в тому що геодезичні координати кутів повороту меж
B, L переобчислюються в прямокутні x, y рівновеликої конічної або
циліндричної проекції з наступним обчисленням площ по формулі
[1];
В числовому експерименті використовувались три варіанти.
Суть експерименту полягала в тому, що послідовно обчислювались
а) Площа трикутника заданого координатами трьох своїх
вершин, а саме:
- площа трикутника на еліпсоїді,
- площа трикутника переобчисленого в рівновеликі конічну та
циліндричну проекції на площині,
- площа трикутника переобчисленого в проекцію ГауссаКрюгера на площині;
б) Площа трикутника проінтерпольованого через 100 м:
- пропорційно B, L на еліпсоїді,
- пропорційно координатам x, y в рівновеликих конічній та
циліндричній проекціях,
- пропорційно координатам x, y в проекції Гаусса-Крюгера,
в) Площа трикутника проінтерпольованого через 100 м по
геодезичним лініям на еліпсоїді:
- безпосередньо на еліпсоїді,
- переобчисленого в рівновеликі конічну та циліндричну
проекції на площині,
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- переобчисленого в проекцію Гаусса-Крюгера на площині.
В таблиці 1 наведено зведені результати обчислень по пунктам
а) – б).
Впадає в око велика розбіжність (майже 24000 кв. км.) між
величинами площ отриманих в результаті обчислень різними
методами.
Це можна пояснити тим, що кожний алгоритм з’єднує вершини
полігону по своєму: алгоритм числового інтегрування по точному
контуру пропорційно геодезичним
координатам на еліпсоїді B, L, алгоритм обчислення площ на
площині в рівновеликій конічній проекції пропорційно прямокутним
координатам x, y на площині в даній проекції, алгоритм обчислення
площ на площині в рівновеликій циліндричній проекції пропорційно
прямокутним координатам x, y на площині в цій проекції.
На мал. 6 проілюстровано різні методи інтерполяції для
еліпсоїда. Синім кольором позначено межі отримані інтерполяцією
пропорційно B і L, червоним - по геодезичним лініям.
Очевидно, що площі обчислені по алгоритмах пунктів а) і
б) повинні бути однаковими для кожної проекції (але різнитись
між проекціями), а площі обчислені по алгоритмах пункту в)
повинні бути однаковими для всіх методів і дещо відрізнятися в
проекції Гаусса-Крюгера (це пояснюється тим, що ця проекція не
рівновелика). В таблиці 2 наведені результати обчислення площі
трикутника проінтерпольованого по геодезичним лініям. Як і слід
було чекати, результати обчислення практично співпадають (окрім
проекції Гаусса-Крюгера).
Результати обчислення площ, наведені в таблиці 1 дають змогу
зробити ряд висновків.
По-перше, з метою уникнення методичної похибки алгоритмів
необхідно інтерполювати довгі відрізки межі по геодезичним лініям.
Частота інтерполяції має бути досить високою. Наведемо дані, що
характеризують вплив інтерполяції на точність обчислення площ.
Помилка при обчисленні площі тест-об’єкта у вигляді трикутника
без інтерполяції становила близько 24 000 км2, при інтерполяції через
50 км вона зменшилась до 35 км2, при інтерполяції через 5 км – уже
0,3 км2, при інтерполяції через 500 м – 0,003 км2 , а при інтерполяції
через 100 м- 0,1 кв. м.
По-друге, слід дуже обережно ставитися до обчислення площ
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725889,7039202

729598,9941916

722437,8762248

Визначення
площі трикутника
проінтерпольованого пропорційно
B, L та x, y

Визначення
площі трикутника
проінтерпольова729598,9941917
ного по геоде-зичним
лініям

729598,9940530

701902,9820345

701902,9820325

В рівновеликій В рівновеликій
конічній
циліндричній
проекції, кв. км. проекції, кв. км.
725889,7039200

На еліпсоїді
кв. км.

Визначення площі
трикутника заданого 722437,8762249
трьома вершинами

Алгоритми
обчислень

Результати обчислення площі трикутника

731337,4152249

729102,7650045

729102,7650035

В проекції
Гаусса-Крюгера, кв. км

Таблиця 1

Рис. 6. Інтерполяція меж трикутника заданого координатами
своїх вершин на еліпсоїді
великих об’єктів в рівнокутних проекціях. Із таблиці 2 слідує, що
методична похибка зумовлена нерівновеликістю проекції при
обчисленні площі трикутника в проекції Гаусса-Крюгера становить
майже 2 тисячі кв. км.
Із усього вищенаведеного слід зробити висновки щодо
визначення площ великих об’єктів. Похибка визначення площ таких
об’єктів має дві складові – випадкову та методичну. На точність
визначення цих складових впливає ряд факторів, що в певній мірі,
перетинаються між собою. Їх можна розбити на дві групи: фактори,
що впливають на випадкову складову, та фактори, що впливають на
методичну складову.
На випадкову складову вирішальний вплив має точність
визначення кутів повороту меж mx і my. В дещо меншій мірі впливає
кількість кутів повороту меж, в тому числі, додаткових (створних)
точок. Проте, точність визначення координат кутів повороту
меж, зумовлюється технологією виконання геодезичних робіт
(приладовою базою, методикою проведення геодезичних вимірів,
природними умовами тощо) і її зміна потребує додаткових, іноді
досить серйозних, організаційних та фінансових зусиль. Збільшити
ж кількість кутів повороту меж за рахунок створних точок, задача
значно простіша.
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Стосовно методичної складової похибки визначення площ
великих об’єктів, то її можна, в основному, охарактеризувати трьома
факторами:
- деформаціями державної геодезичної мережі (після введення
в дію референцної системи координат УСК 2000 практично не
впливає),
- особливостями картографічних проекцій (якщо вони
застосовуються), в першу чергу це стосується проекції ГауссаКрюгера, в якій знаходиться величезна кількість картографічних
матеріалів,
- особливостями математичних алгоритмів, що застосовуються
для обчислення площ та геометричними характеристиками меж.
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В. Д. Барановский
ВЫЧИСЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПЛОЩАДЕЙ
БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассматриваются методы вычисления площадей больших
территорий, границы которых заданы координатами пунктов
полигонов. Показана зависимость ошибки вычисления площадей от
расстояний между соседними пунктами полигонов. Сделан вывод
о необходимости вычисления координат промежуточных точек,
лежащих на геодезических линиях, для случаев, когда расстояния
между соседними пунктами полигонов превышают допустимые
значения.
Ключевые слова: вычисление площадей, оценка точности,
ошибка, координаты, геодезия.
V. Baranovskyy
AREAS CALCULATING AND ACCURACY ESTIMATION
OF LARGE TERRITORIES
The methods of calculating areas of the large territories, the
boundaries of which are determined by the coordinates of polygon vertexes
are considered. The dependence of the calculating areas mistakes caused
by the distances between polygon vertexes is shown. Also we made a
conclusion that is necessary to calculate coordinates of the intermediate
points, laying on the geodetic line in cases when the distances between
the proximate polygon vertexes are above permissible value.
Keywords: areas calculating, accuracy estimation, mistake,
coordinates, geodesy.
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