The author examines the principles a city urban system is based on
(dissipativity, temporarity, emergence etc.). Formation of objective image
of the Dnipro city is taken as a reference point for the examination. The
toponymic analysis is founded on a row of urban maps and based on the
concept of space-time sections.
The author takes into scrutiny and juxtaposes the notions
«toponymic-space», «toponymic field» and «toponymic landscape». The
paper also deals with urbanonyms which are regarded to be artefacts, i.e.
the phenomena of the spiritual life of a city community which should be
perpetuated. The author elaborated a general urban map and a complex
of thematic maps presenting urbanonyms of different kinds including
religious and industrial ones, as well as foreign-influenced place names
and the ones reflecting landscape particularities. The author provides
examples for urbanonyms at different stages of their development. At
the end of the paper it is outlined a recent research trend concerning the
naming principles for ergo-urbanonyms.
Keywords: urbanonyms, place names renaming, toponymic city
landscape, loss of toponymic information, toponymic persistence,
toponymic tourist attractions, urbanonyms as artefacts.
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номенклатурний аркуш топографічної карти, растрове зображення,
цифрова топографічна карта, перетворення Хо.
Актуалізація проблеми. Стандартна технологія створення
цифрових топографічних карт, що застосовується на підприємствах
топографічної служби Збройних Сил України, передбачає поділ
топографічної карти на сегменти, які на паперовому відбитку
подаються різними кольорами, і переведення кожного сегменту з
растрового в векторний формат. Цифрова карта місцевості згідно
нормативів її створення складається з восьми базових сегментів
[1].
Перший сегмент. Математичні елементи, елементи планової
і висотної основи (опорні пункти, пункти державної геодезичної
мережі, точки мережі знімання, астрономічні пункти, нівелірні
марки і репери, позначки висот).
Другий сегмент. Рельєф суші (рельєф, виражений
горизонталями або висотами на рівномірній чи нерівномірній сітці
і форми рельєфу, які не виражаються горизонталями).
Третій сегмент. Гідрографія (водойми, водотоки, джерела
води) та гідротехнічні споруди.
Четвертий сегмент. Населені пункти (населені пункти,
окремі будівлі, елементи внутрішньої структури).
П’ятий сегмент. Промислові, сільськогосподарські і соціальнокультурні об’єкти.
Шостий сегмент. Дорожня мережа (залізниці, шляхи, стежки)
і дорожні споруди.
Сьомий сегмент. Рослинний покрив і ґрунти.
Восьмий сегмент. Політико-адміністративний устрій, огорожі
і окремі природні явища і об’єкти.
Топографічні об’єкти, що входять до складу сегментів, за
типом просторової локалізації можуть бути точковими, лінійними
і площинними. Такий розподіл топографічних об’єктів проводиться
до початку векторизації відповідно до визначення: до точкових
відносять об’єкти, які мають розміри 1 мм2 і менше в масштабі
вихідної паперової карти, до лінійних – лінійно-протяжні об’єкти,
які мають ширину 1 мм і менше в масштабі карти, до площинних –
об’єкти, які мають розміри більше 1 мм2 в масштабі карти.
Найбільш трудомісткими при векторизації є лінійні і площинні
топографічні об’єкти. Досвід показує, що практично половину
виробничого часу, який виділяється на створення номенклатурного
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аркушу цифрової карти забирає процес векторизації другого
сегменту – рельєфу (рис. 1). Рельєф карти може бути дуже простим,
і не займати багато часу у виконавця, або дуже складним. Це, як
правило, високогірний рельєф, який зображує круті схили або
скелі (горизонталей на зображенні дуже багато і вони дуже близькі
одна до одної). Складний рельєф вимагає на порядок більше часу
для виконання векторизації. Тому аркуші топографічних карт,
які підлягають векторизації, класифікують за рівнем виробничої
складності і в залежності від цього визначають час на їх обробку.

Рис. 1. Фрагмент рельєфу топографічної карти масштабу
1:100 000
Процес оцінки складності аркуша карти проводиться
наступним чином: в альбомі категорій складності топографічних
карт знаходиться зображення за навантаженням подібне до
номенклатурного аркуша, який розглядається, або до листа карти
прикладається палетка і обчислюється кількість елементарних
об’єктів, що знаходяться в границях визначеної палеткою
площі. Тобто визначення складності аркушу ведеться методом
порівняння з еталоном. Однак, еталони існують не для всіх
елементів графічного навантаження. І цей спосіб не завжди дає
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об’єктивну оцінку категорії складності аркуша. Норми можуть
бути завищені або навпаки знижені. Тому складаються комісії, до
складу яких входять працівники з багатим досвідом роботи. На
засіданні комісії після візуального огляду визначається категорія
складності номенклатурного аркуша, рішення по призначенню
категорії приймається колективно. В деяких випадках при розгляді
зображень рельєфу використовується метод «дециметра». Він
використовується для особливо складних форм рельєфу. Таких
«складних місць» може бути декілька, їх визначають квадратним
дециметром.
Таким чином, при створенні цифрових карт на сучасному етапі
існує проблема відсутності засобів (спеціалізованої документації
чи програмного забезпечення) оцінки складності номенклатурного
аркуша цифрової топографічної карти. Вирішенню цієї проблеми
(створенню методики і спеціалізованого програмного забезпечення
з визначення складності номенклатурного аркуша топографічної
карти) і присвячена подана робота.
Постановка завдання. Вирішення проблеми автоматичної
оцінки технологічної складності векторизації картографічних
матеріалів можливе шляхом застосування перетворення Хо,
яке досить широко використовується в задачах розпізнавання і
обробки растрових зображень [2].
Виклад основного матеріалу досліджень. В основі
перетворення Хо лежить метод з'єднання граничних точок
шляхом визначення їх розміщення на прямій лінії. Розглянемо
точку (хi,уj) і загальне рівняння прямої лінії уj= ахi + b. Маємо
нескінченну кількість ліній, які проходять крізь точку (хi,уj), але
всі вони задовольняють рівнянню уj= ахi + b при різних значеннях
a та b. Однак, якщо записати це рівняння у вигляді b= -хiа + уj, і
розглянути простір параметрів (площину (ab)), то маємо рівняння
однієї лінії для фіксованої пари чисел (хi,уj). Більше того, інша
точка (хk,уm) також має в просторі параметрів зв’язану з нею лінію,
яка перетинає іншу лінію, що зв’язана з точкою (хi,уj) в точці (a′,b′),
де значення a′ і b′ – параметри лінії, на якій розташовані точки
(хi,уj) та (хk,уm). Фактично усі точки, що розташовані на цій лінії, в
просторі параметрів будуть мати лінії перетину в точці (a′,b′).
Обчислювальна привабливість перетворення Хо полягає у
поділі простору параметрів на так звані збираючи елементи, де
(амакс, амін) та (bмакс, bмін) – припустимі значення параметрів ліній.
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Збираючий елемент А (і, j) відповідає площині, що зв’язана з
координатами простору параметрів (аi,bj). Спочатку ці елементи
визначаються рівними нулю, тоді для кожної точки (xi, yj) в
площині зображення параметр аi визначається рівним кожному
з допустимих значень на осі а і обчислюється відповідне bj з
використанням рівняння b = -xia + yj. Отримане значення bj
округляється до найближчого припустимого значення на осі
b. Якщо вибір аі приводить до визначення bj, до значення A(і,j)
додається одиниця, тобто A(i,j)=A(i,j)+1. Після завершення цієї
процедури значення М в елементі A (i,j) відповідає М точкам
у площині (ху), які знаходяться на лінії у = аiх + bj. Точність
розташування точок на одній прямій залежить від числа елементів
площини (аb). Якщо розбити вісь а на К частин, то для кожної
точки (xk,ym) отримуємо К значень b, що відповідають К можливим
значенням а. Оскільки загальна кількість точок зображення n,
то процес вимагає nК обчислювальних операцій. Тому наведена
процедура лінійна відносно n і вимагає менше обчислювальних
операцій, ніж процедура, що описана вище, якщо К < n.
Проблема, яка пов’язана з представленням прямої лінії
рівнянням у = ах + b, полягає у тому, що обидва параметри а і b
прямують до нескінченності. Тому для вирішення цієї проблеми
використовується нормальне представлення прямої лінії у вигляді
p = x·cosϕ + y·sinϕ.
Перетворення Хо ставить у відповідність зображенню його
спектр параметрів згідно з правилом:
∞

H(ϕ,p) =

∫ ∫ S ( x, y)d ( x ⋅ cosj

+ y ⋅ sin j − p )dxdy

−∞

де H(ϕ,p) – величина параметру Хо в точці площини параметрів
з координатами (ϕ,p);
р – відстань по нормалі від початку координат до лінійного
фрагмента контуру об’єкта;
ϕ – кутове положення нормалі відносно осі Ox;
S(x,y) – амплітуда сигналів зображення;
δ – дельта-функція Дірака.
В результаті перетворення Хо буде одержано функцію
H(ϕ,p), яка розподіляється таким чином, що найбільш яскравим
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та протяжним прямолінійним відрізкам контуру об’єкта на
зображенні будуть відповідати локальні максимуми в площині
параметрів Хо. Враховуючи те, що лінійні і площинні растрові
об’єкти переводяться у векторний формат шляхом виділення
прямолінійних відрізків і подальшого їх об’єднання, то
перетворення Хо є зручним інструментом для автоматизованого
визначення категорії складності аркуша карти.
Методика визначення рівня складності номенклатурного
аркуша топографічної карти за допомогою перетворення Хо
передбачає наступну послідовність операцій:
1. Сканування діапозитиву постійного зберігання відповідного
базового сегменту з необхідною розподільною здатністю. Як
результат – отримання растрового зображення.
2. Введення параметрів ϕo і рo для початкової прямої лінії.
3. Обчислення значення збираючого елемента для заданих ϕ і р.
4. Занесення обчисленої суми до відповідної комірки з
координатами (ϕi, рj) вихідної матриці.
5. Зміна значення одного з параметрів (ϕi або рj) на одиницю.
6. Виконання процедур 3-5 до заповнення всіх комірок площини
(ϕ р) обчисленими значеннями.
7. Порогова обробка значень вихідної матриці в залежності
від розподільної здатності вихідного зображення.
8. Визначення рівня складності базового сегмента
номенклатурного аркуша топографічної карти.
Порогова обробка результатів перетворення Хо необхідна
для визначення мінімального розміру растрового відрізка, який
може бути векторизованим. Якщо роздільна здатність сканування
вибрана 150-200 dpi (6-8 точок на мм), то товщина лінії відповідає
1-2 точкам отриманого растрового зображення (товщина лінії
в масштабі карти 0,12-0,25 мм). Також треба взяти до уваги
визначення лінійних об’єктів, яке було дано вище (ширина 1мм
і менше в масштабі карти). Тобто, для горизонталей сегменту
„рельєф» мінімальний відрізок складається з 8-10 точок растрового
зображення. Виходячи з цього, поріг обробки результатів
перетворення Хо також повинен дорівнювати 8-10.
Рівень складності базового сегмента номенклатурного аркуша
топографічної карти визначається кількістю заповнених комірок
результуючої матриці перетворення Хо.
Запропонована
методика
була
апробована
шляхом
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комп’ютерної реалізації перетворення Хо ділянок різної складності
сегменту «рельєф» (рис. 2).

Рис. 2. Тестові ділянки рельєфу топографічної карти
масштабу 1:100 000, кожна розміром 150х150 растрових
елементів
Тестові ділянки були скановані з роздільною здатністю 150
dpi. В результаті сканування були отримані растрові зображення
розміром 150х150 елементів. Кожна з цих ділянок була піддана
впливу перетворення Хо і оброблена порогом, якій змінювався в
діапазоні від 1 до 10. Результати обчислень зведені в таблицю 1.
Числа в таблиці показують кількість комірок матриці
перетворення Хо, значення яких після порогової обробки
відрізняються від 0. Для кожного значення порогу відповідні
растрові зображення ділянок рельєфу можна розташувати за
рівнями складності (табл. 2).
Аналіз отриманих результатів показує, що для мінімального
відрізку, що складається з 8-10 точок растрового зображення
розташування зображень рельєфу за рівнями складності наступне:
ж, б, е, г, в, д, а.
Висновки. Таким чином, запропонована методика дозволяє
автоматично віднести номенклатурний аркуш топографічної карти
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1
10236
7669
10342
9107
10373
9527
8498

2
9936
6917
9864
8612
10162
8920
7553

3
9591
6252
9301
7964
9905
8293
6382

4
9405
5704
8856
7229
9479
7742
5511

Поріг
5
6
9176
8926
5127
4463
8294
7931
6867
6493
9024
8680
7202
6693
4816
4216
7
8686
3865
7621
6208
8411
6130
3590

8
8465
3155
7305
5931
8158
5603
2969

9
8268
2502
6997
5670
7913
5100
2467

10
8068
1939
6714
5380
7705
4649
1907

Таблиця 1

1
б
ж
г
е
а
в
д

2
б
ж
г
е
в
а
д

3
б
ж
г
е
в
а
д

4
ж
б
г
е
в
а
д

5
ж
б
г
е
в
д
а

Поріг
6
ж
б
г
е
в
д
а

7
ж
б
е
г
в
д
а

8
ж
б
е
г
в
д
а

9
ж
б
е
г
в
д
а

10
ж
б
е
г
в
д
а

Таблиця 2
Розташування зображень ділянок рельєфу за рівнями складності для різних порогових значень

Тестова
ділянка
а
б
в
г
д
е
ж

Результати обробки тестових зображень рельєфу

до відповідного рівня виробничої складності.
Однак треба відмітити, що для реалізації методики у масштабі
реального часу потрібні досить великі обчислювальні потужності
(алгоритм тестувався на комп’ютері з тактовою частотою 2,2 ГГц).
Найкращім виходом є створення спеціалізованого обчислювача. В
основу такої розробки пропонується покласти технічні рішення,
які розглянути в [3].
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А. Г. Михно
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛОЖНОСТИ
ПРОЦЕССА
ВЕКТОРИЗАЦИИ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.
В работе предложена методика автоматического определения
технологической сложности векторизации номенклатурного листа
топографической карты при помощи преобразования Хо исходного
растрового изображения.
Ключевые
слова:
векторизация
картографических
материалов, номенклатурный лист топографической карты,
растровое изображение, цифровая топографическая карта,
преобразование Хо.
O. Mikhno
THE METHOD OF TECHNOLOGICAL COMPLICATION
DEFINITION OF TOPOGRAPHICAL MAP NOMENCLATURAL
SHEET VECTORIZATION PROCESS.
When creating digital maps, there is a lack of specialized
documents or software for assessing the vectorization complexity
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of nomenclatural sheet of digital topographic map. The creation of
methodology and specialized software to determine the complexity
of nomenclatural topographic map sheet are considered in article.
Topographic map sheets, which to be tracing, classified in terms of
manufacturing complexity and depending on it to determine the time
of processing. The process of evaluation of complexity map sheet held
as follows: the image, which is similar to the load nomenclatural sheet
in the album of complexity of topographic maps is looking for there
or measuring grid applied and calculated the number of elementary
objects that are within the boundaries defined by measuring grid
area. That is the definition of complexity sheet by comparison with a
standard. However, standards do not exist for all elements of graphic
loading. But this way does not always give an objective assessment of
the complexity of sheet. Resolving automatic evaluation of technological
complexity vectorization of cartographic material is possible by Hough
transform applying, which is widely used in problems of pattern
recognition and image processing. As a result of the Hough transform
will be function, which is distributed so that the brightest and extended
straight path segments in the image will meet local maxima in the
plane of Hough parameters. That linear and planar scanning objects are
converted to vector format by providing straight segments and further
their associations. Hough transform is a handy tool for automated
determination of complexity of map sheet.
Keywords: vectorization of maps, nomenclatural sheet of
topographical map, raster image, digital topographical map, Hough
transform.
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