
 1 

 
 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Геологічний факультет 
 

 
 
 
 
 
 
Кафедра гідрогеології та інженерної геології 
 
Укладачі: доцент Кошляков О. Є., 
                   асистент Диняк О.В. 
 
 
 
 
 
 

ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ГЕОЛОГІЇ  
 
 
 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
для магістрів спеціальності 8.070703 – гідрогеологія  

 

 
 

 
 
 

Затверджено 
на засіданні кафедри 

                                                                                                                                     Протокол №  
від   травня 2009року 

Зав. кафедри 
_____________Кошляков О.Є. 

 
 

Декан факультету 
_____________Вижва С.А. 

 
 
 
 

Київ – 2009 
 
 



 2 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Географічні інформаційні системи в геології» 
 
 
Укладачі: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Кошляков Олексій Євгенович 
                   асистент Диняк Оксана Василівна 
 
 
Лектор: кандидат геолого-мінералогічних. наук, доцент Кошляков Олексій Євгенович   
 
 
Викладач: асистент Диняк Оксана Василівна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погоджено 
з науково-методичною комісією 

«   » червня 2009 р. 
 

__________________________ 



 3 

ВСТУП 
Дисципліна «Географічні інформаційні системи в геології» є нормативною дисципліною, 

орієнтованою на підготовку магістрів гідрогеології.  Дисципліна викладається на І курсі 
магістратури в II-му семестрі в обсязі 180 години, з них лекцій 30 годин, лабораторні роботи – 
60 годин, самостійна робота – 90 годин. Форма підсумкового контролю – іспит у II-му 
семестрі. 

 
Метою викладання дисципліни «Географічні інформаційні системи в геології» є  ознайомлення 
магістрів, що навчаються за спеціальністю «8.070703 гідрогеологія», з теоретичними основами 
створення і практичного використання географічних інформаційних систем з позицій 
застосування сучасних геоінформаційних технологій в гідрогеологічних, інженерно-
геологічних та  еколого-геологічних дослідженнях, що базуються на фундаментальних 
розробках циклу природничих наук: картографії, математики, інформатики, структурної 
геології, гідрогеологічного та інженерно-геологічного моделювання тощо. До завдань 
дисципліни належить опанування теоретичними уявленнями про можливості сучасних 
геоінформаційних систем, рівень і перспективи їх застосування в геології, а також навичками 
практичної реалізації геоінформаційних технологій в гідрогеологічних, інженерно-геологічних 
та  еколого-геологічних дослідженнях.  

 
Предметом вивчення є геологічні об’єкти з точки зору фактографічного опису, збереження 

інформації, представлення, моделювання і аналізу за допомогою ГІС-технологій, а також 
питання методики застосування ГІС при вирішенні низки наукових і практичних господарських 
задач (запобігання процесу підтоплення, дослідження змін екогеологічних умов території, вибір 
оптимального з інженерно-геологічної точки зору варіанту розташування інженерної споруди, 
тощо).   

 
Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Географічні 

інформаційні системи в геології» магістри  повинні:   
знати:  
- загальні положення сучасної теорії географічних інформаційних систем; 
- основи методики створення геоінформаційних баз даних; 
- основи методики моделювання за допомогою ГІС; 
- основи методики ГІС-аналізу ; 
- рівень та перспективи застосування ГІС-технологій в геології та гідрогеології.  
 
вміти:   
- створювати геоінформаційні бази геологічних та гідрогеологічних даних; 
- моделювати геологічні та гідрогеологічні об’єкти за допомогою ГІС;  
- застосовувати ГІС-аналіз у геологічних та гідрогеологічних дослідженнях.  
 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.   
Нормативна навчальна дисципліна «Географічні інформаційні системи в геології» є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за 
спеціальністю гідрогеологія.  

 
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Географічні 

інформаційні системи в геології» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона 
складається з 2 модулів.  

Результати  навчальної діяльності магістрів оцінюються за 100-бальною шкалою. 
Форми поточного контролю:  
- модульні контрольні роботи у вигляді електронних звітів за результатами лабораторних 

робіт (2 контрольні роботи по 30 балів) -  60 балів; 
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Підсумковий контроль: іспит – 40 балів. 
За результатами семестру магістр отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка 

розраховується за наступною формулою. 
 Змістовий 

модуль 1 (ЗМ1) 
Змістовий модуль 

2 (ЗМ2) 
Комплексний 

підсумковий модуль  
(КПМ) - іспит 

Підсумкова  
оцінка  
(ПО) 

Вагові 
коефіцієнти 

(%) 

 
30% 

k1=0,3 

 
30% 

k2=0,3 

 
40% 

kісп.=0,4 

 
100% 

Максималь-
на кількість 

балів 

 
100 

 
100 

 

 
100 

 
100 

Оцінка(бали) 30 30 40 100 
(60 + 40) 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34  - «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 - «задовільно» («достатньо); 
65-74 - «задовільно»; 
75-84 - «добре»; 
85-89 -  «добре» («дуже  добре»); 
90-100 -  «відмінно». 
 
Шкала відповідності 

 За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 

75 – 84 
4 добре 

65 – 74 

60 – 64 
3 задовільно 

35 – 59 

1 – 34 
2 незадовільно 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю магістр отримав середнє 
арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 20 балів, то магістр не допускається до 
іспиту і вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальним 
планом на семестр з дисципліни «Географічні інформаційні системи в геології». 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

Кількість годин № 
теми 

Назва теми 
лекції лабораторні самост. 

робота 
Змістовий модуль 1  

«Загальні поняття про ГІС. Типи просторової інформації» 
1 Поняття геологічної інформатики, геоінформаційної 

системи та геоінформаційного підходу.  
 
2 

 
0 

 
0 

2 Функції ГІС. Організація просторових даних. 2 0 0 
3 Основні типи географічних об’єктів. Типи атрибутивної 

інформації. 
 
4 

 
12 

 
16 

4 Засоби обробки атрибутивної інформації. Методи 
інтерполяції та апроксимації поверхонь. 

 
6 

 
16 

 
26 

Модульна контрольна робота 1 (3-тя декада березня)    

Разом 14 28 42 
Змістовий модуль 2  

«ГІС-аналіз та моделювання в ГІС. Застосування ГІС в геології» 
5 Класифікація та картографічне накладання в ГІС. 6 24 40 
6 Цифрові моделі поверхонь. 2 8 8 
7 ГІС в геологічній галузі. 4 0 0 
8 Використання ГІС при вирішенні екологічних задач. 4 0 0 

Модульна контрольна робота 2 (3-тя декада травня)    
Разом 16 32 48 

Всього 30 60 90 
Загальний обсяг 180 год, у тому числі –  
Лекцій – 30 год, 
Лабораторні роботи – 60 год, 
Самостійна робота – 90 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ГІС. ТИПИ ПРОСТОРОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ» 

 

ТЕМА 1 Поняття геологічної інформатики, геоінформаційної системи та 
геоінформаційного підходу (2 год.) 

Лекція 1. Поняття геологічної інформатики, геоінформаційної системи та 
геоінформаційного підходу.  – 2 години. 
План лекції:  
• Головні поняття геологічної інформатики (геоінформатики). 
• Геоінформатика в гідрогеології.  
 

Головні поняття геологічної інформатики (геоінформатики) 
Підходи до визначення поняття «Геоінформатіка»: 

− виходить з поняття еволюційного розвитку геології як науки (є більш змістовним і широким 
з науково-філософської точки зору);  

− має за основу поняття «географія» та «інформатика» (є більш  технологічним).  
Перший підхід запропонований А.Є.Кулінковичем та М.А.Якимчуком. Геоінформатика – 

це геологічна інформатика. Геоінформатика виникла як природна реакція геологів (в більш 
широкому розумінні – всього циклу наук про Землю) на розвиток низки фундаментальних 
програм ХХ ст., зокрема кібернетики, теорії інформації, загальної теорії систем тощо.    
Геоінформатика – це наука про геологічні поліценози, про геотехноценози (про ансамблі 
технічних інформаційних приладів), про програмоценози (алгоритмоценози), про 
інформоценози – у складній взаємодії елементів цих ансамблів.  

Геоінформатика являє собою використання математичного апарату, програмного 
забезпечення і обчислювальної техніки для збору, обробки, збереження геологічної інформації, 
побудови геологічних моделей і відтворення геологічних процесів, процесів утворення родовищ 
корисних копалин, структурно-тектонічних процесів планети Земля. 

Другий підхід запропонований В.С.Тікуновим. Термін «геоінформатика» походить від 
іноземного терміна «інформатика», який позначає науковий напрямок, що вивчає теорію, 
методи і способи накопичення, обробки і передачі даних, інформації і знань із допомогою ЕОМ 
та інших технічних засобів, або групу дисциплін, що займаються різними аспектами 
застосування і розробки ЕОМ. Специфічні аспекти інформатизації різних областей наукової та 
виробничої діяльності породили ряд приватних «інформатик». Наприклад, так створений 
термін «екоінформатика» для позначення дисципліни, пов’язаної з обробкою даних, інформації 
і знань про оточуюче середовище. Етимологічно термін «геоінформатика» утворився під 
впливом двох паралельних процесів: редукції «географічної інформатики» до короткої форми 
«геоінформатика» і прямого походження від родового поняття «інформатика». Саме так термін 
«географічні інформаційні системи» (ГІС) перетворився в «геоінформаційні системи». 

Геоінформатика розглядається як інтегратор багатьох наук і технологій, які оперують 
просторово-координованими даними.  

Під геоматикою (англ. geomatics від GEO + InfoMATICS, франко-канадський оригінал 
geomatique) звичайно розуміють область діяльності, яка пов’язана з використанням системного 
підходу до вибору засобів збору, інтеграції, обробки і поширення просторових даних у 
континуумі потоків цифрової інформації. Співвідношення геоінформатики та геоматики (точки 
зору): 
− геоматика розглядається як синонім геоінформатики;  
− геоінформатика входить складовою частиною в геоматику (більш поширена точка зору). 

З теоретичної точки зору геоінформатика являє собою вчення про географічні 
інформаційні системи (ГІС).  
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З технологічної і практичної точок зору геоінформатика являє собою особливу 
інформаційну (геоінформаційну) технологію, яка є технологічною основою створення та 
експлуатації ГІС.  

Суть геоінформаційних технологій за В.С.Тікуновим: 
− введення просторових даних; 
− обробка просторових даних; 
− виведення просторових даних. 

Три аспекти геоінформатики за В.С.Тікуновим: 
− наука;  
− технологія;   
− виробнича діяльність. 

Головні напрямки (завдання) геоінформатики: 
− наукове обґрунтування, проектування, створення, експлуатація і використання географічних 

інформаційних систем (ГІС); 
− розробка геоінформаційних технологій;  
− застосування ГІС для практичних або наукових цілей.  

Геоінформатика (за В.С.Тікуновим) може бути визначена як наука, технологія і виробнича 
діяльність із наукового обґрунтування, проектування, створення, експлуатації і використання 
географічних інформаційних систем, із розробки геоінформаційних технологій і застосування 
ГІС для практичних або наукових цілей.  

Геоінформатика (за А.Є.Кулінковичем, М.А.Якимчуком) являє собою використання 
математичного апарату, програмного забезпечення і обчислювальної техніки для збору, 
обробки, збереження геологічної інформації, побудови геологічних моделей і відтворення 
геологічних процесів, процесів утворення родовищ корисних копалин, структурно-тектонічних 
процесів планети Земля. 

Географічна інформаційна система (геоінформаційна система, ГІС) визначається як 
інформаційна система, що забезпечує збір, зберігання, обробку, доступ, відображення та 
поширення просторових даних (просторово-координованих даних).  

Геоінформаційний аналіз (геоаналіз, просторовий аналіз) являє собою групу функцій, які 
забезпечують аналіз розміщення, зв’язків та інших просторових відношень просторових 
об’єктів, включаючи аналіз зон видимості/невидимості, аналіз сусідства, аналіз мереж, 
створення і обробку цифрових моделей рельєфу, просторовий аналіз об’єктів у межах буферних 
зон тощо.  

 
Геоінформатика в гідрогеології 
Геоінформатика в гідрогеології являє собою використання математичного апарату, 

програмного забезпечення і обчислювальної техніки для збору, обробки, збереження 
гідрогеологічної інформації, побудови гідрогеологічних моделей (переважно постійно діючих 
гідрогеологічних математичних моделей) і відтворення за їх допомогою гідрогеологічних 
процесів із застосуванням географічних інформаційних систем (ГІС) та геоінформаційного 
аналізу.  

Географічні інформаційні системи в гідрогеології визначаються як інформаційні системи, 
що забезпечують збір, зберігання, обробку, доступ, відображення і поширення просторово-
координованих гідрогеологічних даних.  

Геоінформаційний аналіз (геоаналіз, просторовий аналіз) в гідрогеології являє собою групу 
функцій, які забезпечують аналіз розміщення, зв’язків та інших просторових відношень 
просторових гідрогеологічних об’єктів, створення і обробку цифрових моделей геологічних і 
фізичних полів, просторове моделювання в ГІС.  

Геоінформаційний підхід у вирішенні гідрогеологічних задач означає системне використання 
гідрогеологічного моделювання в поєднанні з геоінформаційним аналізом для збору, обробки 
та збереження інформації, що має за мету створення постійно діючих гідрогеологічних 
математичних моделей на основі ГІС.  
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Література [1,2]  
 
 

ТЕМА 2 Функції ГІС. Організація просторових даних (2 год.) 

 
Лекція 2. Функції ГІС. Організація просторових даних. – 2 години. 
План лекції:  
• Функції ГІС.  
• Організація просторових даних.  

 
Функції ГІС 
ГІС виконує шість головних функцій:  

1) збір даних;  
2) зберігання даних; 
3) запит; 
4) аналіз;  
5) представлення даних; 
6) видача результатів. 

Збір даних відбувається: 
− шляхом введення інформації за відомими географічними координатами вручну;  
− з паперових носіїв; 
− з цифрових носіїв;  
− за допомогою GPS 

Зберігання даних здійснюється:  
− у векторному вигляді (дискретне представлення об’єкту); 
− в растровому вигляді (використання клітинок для моделювання об’єкту). 

Запит буває двох видів:  
− вибір (визначення) конкретних об’єктів («де» - «що»); 
− вибір (визначення) об’єктів за наданими умовами («що» - «де»). 

Види аналізу в ГІС: 
− аналіз відстаней (близькість); 
− оверлейний аналіз (накладання); 
− аналіз мереж. 

Види представлення даних у ГІС: 
− карти; 
− графіки;  
− звіти. 

Видача результатів у ГІС відбувається у вигляді: 
− зображення (рисунку, схеми);  
− паперової карти;  
− звичайного документу;  
− Internet-информації. 
 

Організація просторових даних 
ГІС працює з тематичними шарами просторових даних.  
Існує три основних інформаційних елемента просторових даних:  

− атрибути; 
− геометрія; 
− образ (правила). 
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 За геометрією  об’єкти в ГІС поділяються на три види:  
− точкові;  
− лінійні;  
− полігональні.  
 

Література [1,2,5]  

 

ТЕМА 3 Основні типи географічних об’єктів. Типи атрибутивної інформації (4 год.) 

 
Лекція 3. Основні типи географічних об’єктів. Типи атрибутивної інформації. – 4 години. 
План лекції:  

• Основні типи географічних об’єктів.  
• Типи атрибутивної інформації.  

 
Основні типи географічних об’єктів 
Згідно типізації Ендрі Мітчелла (1999 рік), географічні об’єкти можуть являти собою: 

− дискретні явища; 
− безперервні явища; 
− узагальнені за площею явища. 

Дискретні явища завжди займають точно визначену частину простору (у будь-якій точці 
простору даний об’єкт може бути або наявним, або відсутнім). Вони можуть бути точковими, 
лінійними або полігональними. 

Приклади:  
− точкові дискретні об’єкти – точки закладення свердловин, 
− лінійні дискретні об’єкти – вулиці, 
− полігональні дискретні об’єкти – промислові зони. 

Характерні ознаки дискретних об’єктів: 
1) наявність ознаки, що досліджується, тільки в межах об’єкта; 
2) незмінність значення даної ознаки в точці, на лінійному відрізку або в межах площі. 

Безперервні явища можуть виявлятися або вимірюватися в будь-якому місці. Вони 
безперервно змінюються в просторі, тобто не мають проміжків.  

Приклади:  
− поверхня рівня ґрунтових вод,  
− рельєф місцевості,  
− атмосферні опади,  
− температура повітря. 

Характерна ознака: явища безперервно змінюються в просторі, тобто не мають проміжків.  
Безперервні явища можуть бути подані у вигляді точок, ліній, полігонів. 
Узагальнені за площею явища характеризують загальну кількість об’єктів у межах даної 

площі або їх узагальнені показники. 
Приклади:  
кількість підприємств у межах адміністративного району,  
загальну довжина водотоків у межах басейну водозбору.  
Характерна ознака: характеризують площу цілком, а не кожну її точку окремо. 

 
     Типи атрибутивної інформації 

Головні типи атрибутивної інформації: 
1) кількісні показники; 
2) категорії; 
3) ранги; 
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4) відносні (питомі) показники. 
Кількісні показники – це кількісні характеристики об’єктів (площа, абсолютна відмітка 

гідродинамічного напору, вміст Ca, загальна твердість води тощо) або фактична кількість 
об’єктів заданого типу на карті. 

Засоби відображення кількісних показників: 
− цифрові підписи;  
− засоби ділової графіки; 
− ізолінії; 
− кольорова або тонова градація; 
− тримірні зображення. 

Категорії об’єднують групи подібних об’єктів. Критерієм подібності є якісні або умовні 
показники, що вказують на належність об’єкта до визначеного типу. Наприклад, категорія 
«Водні об’єкти» включає: струмки, канали, річки, ставки, водойми, водоймища, моря.  

Категорії позначаються в атрибутивній таблиці символьним виразом (кодом). Наприклад,       
в електронній карті України масштабу 1:500000 районні центри в атрибутивній таблиці шару 
«Населені пункти» мають загальний код «41100000». 

Ранги дозволяють впорядкувати об’єкти одного типу за ознакою зниження або зростання 
певного показника. Вони використовуються, коли безпосередня оцінка є складною або 
пов’язана з використанням складної комбінації факторів. Наприклад, за швидкістю руху 
водотоки можна ранжувати наступним чином:  
1) дуже стрімкий; 
2) стрімкий; 
3) нестрімкий; 
4) повільний; 
5) дуже повільний. 

Існують також ранги, що ґрунтуються на кількох характеристиках об’єкта (наприклад, 
типізація ділянок землі за комплексним показником придатності її для будівництва). Спосіб 
оцінки за допомогою рангів є відносним.  

Відносні (питомі) показники віддзеркалюють відношення між двома параметрами, 
визначаються шляхом ділення одного виміру на інший. Виділяють два типи відношень – 
пропорції та щільність.  

Пропорції показують, яку частину від загальної кількості становить окрема категорія; їх 
часто подають у відсотках.  

Щільність – це кількість об’єктів на одиницю площі. 
 
 
Література [1, 2, 5]  

 
Лабораторна робота №1 (4 год.) 

Тема  
Основні типи географічних об’єктів. Типи атрибутивної інформації 

План 
1. Картографічна прив’язка носіїв геологічної інформації (карти, космічні знімки, тощо) 

до існуючої картографічної ГІС-основи з метою подальшого створення макета 
гідрогеологічної бази даних у ГІС.  

2. Створення макета гідрогеологічної бази даних у ГІС, що складається з точкових, 
лінійних та полігональних об’єктів.  

3. Внесення інформації в атрибутивні таблиці шарів макета гідрогеологічної бази даних. 
 
 

Лабораторна робота №2 (4 год.) 
Тема  
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Основні типи географічних об’єктів. Типи атрибутивної інформації 
План 

1. Картографічна прив’язка носіїв геологічної інформації (карти, космічні знімки, тощо) 
до існуючої картографічної ГІС-основи з метою подальшого створення 
індивідуального фрагмента гідрогеологічної бази даних у ГІС.  

2. Створення індивідуального фрагмента гідрогеологічної бази даних у ГІС, що 
складається з точкових об’єктів.  

 
Лабораторна робота №3 (4 год.) 

Тема 
Основні типи географічних об’єктів. Типи атрибутивної інформації 

План 
1. Створення індивідуального фрагмента гідрогеологічної бази даних у ГІС, що 

складається з лінійних та полігональних об’єктів.  
2. Внесення інформації в атрибутивні таблиці шарів індивідуального фрагмента  

гідрогеологічної бази даних. 
 
 

Завдання для самостійної роботи (16 год.): 
Створення індивідуальних електронних звітів за результатами лабораторних робіт 

№1,2,3.  
 

ТЕМА 4  Засоби обробки атрибутивної інформації. Методи інтерполяції та апроксимації 
поверхонь (6 год.) 

 
Лекція 4. Засоби обробки атрибутивної інформації. Методи інтерполяції та апроксимації 
поверхонь. – 6 годин. 
План лекції:  

• Засоби обробки атрибутивної інформації.  
• Методи інтерполяції та апроксимації поверхонь.  

 
Засоби обробки атрибутивної інформації 
 
Робота з таблицями даних, що містять атрибутивну інформацію – важлива складова частина 

ГІС-технології.  
Основні операції роботи з атрибутивною інформацією:  

1) вибірка; 
2) обчислення; 
3) статистична обробка. 

Вибірки потрібні для того, щоб:  
− працювати тільки з необхідною частиною інформації, яка міститься в таблиці атрибутивних 

даних;  
− присвоїти нові атрибутивні характеристики лише визначеним об’єктам.  
Здійснити вибірку означає вибрати лише ті рядки в атрибутивній таблиці певного шару даних, 
що відповідають заданим умовам. Вибір даних проводиться з використанням запиту, який 
звичайно має форму логічного виразу. 

Обчислення потрібне, якщо необхідно визначити нову атрибутивну характеристику на 
основі вже існуючих в атрибутивній таблиці. При обчисленні спочатку створюється нове поле в 
атрибутивній таблиці, потім задається вираз (правило) обчислення.  

Статистична обробка – це розрахунок статистичних характеристик на основі 
атрибутивних даних як вибірки.  
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Методи інтерполяції та апроксимації поверхонь 
Автоматизована процедура побудови безперервних поверхонь взагалі включає два 

послідовних етапи.  
Перший етап – це етап побудови мережи (Gridding Overview). По наявній мережі точок (де 

значення поверхні є відомим), яка зазвичай є нерегулярною (координати точок по площі 
розподілені в області карти нерівномірно), створюється мережа (масив) значень поверхні 
шляхом інтерполяції або апроксимації на вузли достатньо щільної регулярної прямокутної сітки 
(так званої Grid-сітки). Згадані методи умовно поділяють на два класи – точні (інтерполяційні) 
та такі, що згладжують (апроксимаційні). В дійсності більшість методів можна віднести до 
того чи іншого класу в залежності від того, які параметри методу в конкретному випадку 
побудови задає користувач.  

Точні методи включають вихідні точки для побудови поверхні в Grid-файл лише тоді, коли 
ця точка точно співпадає з вузлом Grid-сітки, що будується. Ці методи доцільно 
використовувати тоді, коли значення у вихідних точках виміряні або розраховані з несуттєвою 
похибкою. Методи, що згладжують, використовуються у випадках, коли значення у вихідних 
точках містять похибку, якою не можна нехтувати. Отже, питання про умови включення 
вихідних значень в Grid-файл взагалі не розглядається.  

На другому етапі отримані значення поверхні у вузлах Grid-сітки використовуються для 
відтворення (генерації) поверхні у вигляді карти ізоліній або тримірного графічного 
зображення.  

Визначальним з точки зору достовірності побудови поверхні є перший етап автоматизації.  
Найбільш поширені методи інтерполяції та апроксимації на вузли Grid-сітки, які 

застосовуються в ГІС:  
1) тріангуляція з лінійною інтерполяцією,  
2) метод зворотних зважених відстаней,  
3) метод Шепарда,  
4) метод поверхні тренда,  
5) метод сплайну (метод мінімальної кривизни),  
6) метод крігінгу,  
7) метод радіальних базисних функцій.   
Метод тріангуляції з лінійною інтерполяцією близький до описаної вище ручної лінійної 

інтерполяції. Вихідні точки з’єднуються таким чином, що результуюча поверхня покривається 
трикутниками, причому жодна із сторін трикутника не перетинається сторонами інших 
трикутників. Значення поверхні в точках Grid-мережи, які знаходяться усередині трикутника, 
розраховуються виходячи з того, що вони належать площині, яка проходить через вершини 
згаданого трикутника. Метод є точним у тому розумінні, що отримана таким чином поверхня 
обов’язково проходить через усі вихідні точки, в яких значення поверхні визначені 
експериментально. Вважається, що метод дає добрий результат за умови, що вихідні точки 
розташовані на карті рівномірно, а їхня кількість перевищує 200. Застосування методу при 
недостатній кількості вихідних точок призводить до появи на карті ізоліній великих 
прямолінійних сегментів, що явно не відповідає дійсності.  

Метод зворотних зважених відстаней базується на обчисленні вагових коефіцієнтів, за 
допомогою яких «зважуються» значення поверхні у вихідних точках при побудові 
інтерполяційної функції. Побудована функція  використовується в подальшому для розрахунку 
значень поверхні у вузлах Grid-сітки. Ваговий коефіцієнт, що надається окремій вихідній точці 
для розрахунку значення поверхні у вузлі Grid-сітки, пропорційний степені зворотної відстані 
від вихідної точки до розрахункового вузла Grid-сітки. Степінь зворотної відстані та критична 
відстань (або кількість вихідних точок), при перевищенні якої взаємний вплив точок при 
відтворенні поверхні стає несуттєвим, задаються дослідником. При наближенні степені до нуля 
розрахункова поверхня наближається до горизонтальної площини, яка проходить через середнє 
значення величин у всіх вихідних точках. При наближенні степені до нескінченності 
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розрахункова поверхня стає багатогранною: кожній вершині цій поверхні надається значення 
величини у вихідній точці, яка є ближчою до вершини. При обчисленні значення поверхні у 
вузлі Grid-сітки (при побудові інтерполяційної функції) сума всіх вагових коефіцієнтів 
вихідних точок, що при цьому використовуються, дорівнює одиниці, а ваговий коефіцієнт 
кожної вихідної точки є долею цієї загальної одиничної ваги. Якщо вихідна точка співпадає з 
вузлом Grid-сітки, то ваговий коефіцієнт цієї вихідної точки приймається рівним одиниці, а для 
всіх інших вихідних точок – нулю. В такому разі значення у вузлі Grid-сітки повністю 
співпадає зі значенням поверхні у вихідній точці, тобто метод працює як точний інтерполятор. 
Недоліком методу зворотних зважених відстаней є генерація структури ізоліній типу «бичаче 
око» навколо точок з великими або малими значеннями величини поверхні. Для зменшення 
впливу згаданих точок при реалізації методу можна задати значення параметру, що згладжує 
інтерполяційну функцію. Проте якщо цей параметр більше нуля, то при розрахунку значення 
поверхні в жодному вузлі Grid-сітки не буде співпадати зі значеннями у вихідних точках, 
навіть коли  вихідна точка співпадає з вузлом. Чим більше параметр, що згладжує, тим менший 
вплив має кожна вихідна точка на розрахункове значення у вузлі Grid-сітки.  

Метод Шепарда схожий з методом зворотних зважених відстаней. Він також використовує 
зворотні відстані для розрахунку вагових коефіцієнтів. Відмінність полягає в тому, що при 
побудові інтерполяційної функції в локальних областях використовується метод найменших 
квадратів. Останнє зменшує імовірність появи на карті ізоліній структур ізоліній типу «бичаче 
око».   

Метод поверхні тренда не є, власно кажучи, інтерполяційним методом. Він призначений 
для апроксимації поверхні (виявлення загальних тенденцій змін поверхні в різних напрямках), 
а не точного моделювання її дрібних нерівномірностей. Апроксимація поверхонь - це 
спрощення (наближення) реальних складних конфігурацій більш простими, опис реальних 
поверхонь за допомогою відомих функцій .  

Будь-яка поверхня, яка зображена на карті і задовольняє рівнянню 
),( yxFZ =                

може бути апроксимована, тобто наближено подана за допомогою відомої функції ),( yxf : 
ε+= ),( yxfZ            

де ε  - залишок, який не можна апроксимувати; yx, - координати точок на площині.  
Зазвичай функцію ),( yxf  розкладають у ряд, отримуючи рівняння поверхні у вигляді 

ε++++= ),(),(),( 21 yxfyxfyxfZ nK              

),( yxf i  - компоненти розкладання, які описують апроксимуючу поверхню. Вони невідомі і 

повинні бути визначені. Визначення числових значень ),( yxf i  виконується за умови мінімуму 

квадратів відхилень апроксимуючої поверхні від вихідної (тобто, застосовується метод 
найменших квадратів). 

Визначена таким чином функція ),( yxf  може бути використана для розрахунку значень 
поверхні у вузлах Grid-сітки. По суті справи, отримується математична модель поверхні у 
вигляді рівняння регресії в залежності від координат yx, . Зрозуміло, що фізична природа 
процесу, який формує поверхню, тут не враховується.  

Існує декілька способів апроксимації поверхонь в залежності від конкретних задач 
досліджень та математичного апарата, що застосовується. Апроксимація за допомогою 
алгебраїчних поліномів має назву тренд-аналізу, методу поверхні тренду або поліноміальної 
регресії. При застосуванні тренд-аналізу функція ),( yxf  розкладається по степеням координат 
x  та y : 

nm
mn yxAxAxAAyxf ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅+⋅+= 2

201000),(     

Якщо використовують алгебраїчний поліном першого степеня, кажуть про лінійний тренд, 
якщо другого – квадратичний тренд і т.д. Точність апроксимації збільшується зі збільшенням 
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степені полінома. За умови, що степінь полінома дорівнює кількості вихідних точок, що 
використовуються для отримання функції, поверхня тренда пройде через всі вихідні точки.  

Метод сплайну (метод мінімальної кривизни) генерує гладку апроксимаційну поверхню з 
мінімальною кількістю вигинів, яка проходить як можна ближче до вихідних точок. У такому 
разі досягається мінімум кривизни поверхні. Термін «сплайн» походить від англійської назви 
тонкої дерев’яної рейки, яка застосовується для креслення кривих складної конфігурації. За 
допомогою кріплень та навантажень можна домогтися, щоб рейка проходила через задані 
точки. Вигнута таким чином рейка дає плавну криву, яка звичайно задовольняє вимоги до цієї 
частини креслення.  

Математичний сплайн використовує поділ кривої на ділянки, де точки прикладання сил 
поділяють область визначення кривої на відрізки. На кожному такому відрізку сплайн являє 
собою математичну функцію - параболу третього степеня (базисний сплайн). Усі параболи 
разом (їх кількість збігається з кількістю відрізків) утворюють гладку безперервну криву. В 
особливих випадках переходять до базису із сплайнів п’ятого степеня.  

При реалізації методу спочатку шляхом підбору визначається базисний сплайн. Підбір 
здійснюється доти, поки розрахункові значення поверхні у вихідних точках не будуть збігатися 
з дійсними із заданою дослідником точністю.  Потім за допомогою базисного сплайну 
визначаються значення поверхні у вузлах Grid-сітки. Цей метод краще застосовувати для 
поверхонь, що плавно змінюються.  

За своєю суттю метод сплайну не є інтерполяційним. Його недоліком є те, що в деяких 
випадках штучно з’являються різкі пики та западини розрахункової поверхні, які призводять до 
генерації структур ізоліній типу «бичаче око».  

Метод крігінгу оптимізує процедуру побудови поверхні на основі уявлень про її 
статистичну природу. Крігінг використовує ідею перемінної, що змінюється від місця до місця 
з деякою відомою безперервністю, але не може бути адекватно описана тільки одним 
математичним рівнянням. Метод обробляє вихідні дані вважаючи, що поверхня складається з 
трьох незалежних складових. Першою складовою є загальна тенденція зміни поверхні у 
визначених напрямках. Ця складова поверхні має назву загального тренду,  дрейфу або 
структури. Друга складова – це відносно невеликі відхилення від дрейфу типу піків та западин, 
які є випадковими, але просторово корельованими (пов’язаними одне з одним). Третя складова 
поверхні – це випадковий шум, який не пов’язаний із загальною тенденцією і не має 
просторової кореляції. Останню складову можна розглядати як випадкову похибку.  

З кожною із трьох складових оперують окремо. Дрейф оцінюється з використанням 
математичної функції, що визначає загальні зміни поверхні подібно до тренда. Найчастіше тут 
використовуються наступні варіанти: тренду нема взагалі, лінійний тренд та квадратичний 
тренд. Функція, що описує тренд, дає можливість розрахувати величину дрейфу у вузлах Grid-
сітки. 

Друга складова враховується наступним чином. Спочатку будується варіограма, на якій по 
горизонтальній осі відкладається відстань між вихідними точками (так званий лаг), а по 
вертикальній – так звана напівдисперсія. Остання розраховується як половина квадрату різниці 
величини поверхні між значеннями у вихідних точках. На варіограмі проводиться крива 
найкращого наближення, яка дозволяє встановити критичне значення лага – граничний радіус 
просторової кореляції. При перевищенні граничного радіусу величина згаданого квадрату 
різниці залишається постійною. Отже, визначається радіус, у межах якого вихідні точки мають 
суттєвий взаємний вплив. Потім розраховується величина другої складової кожному вузлі Grid-
сітки по вихідних точках, що знаходяться на відстані від вузла, яка не перевищує радіус 
граничної просторової кореляції.  Ваговий коефіцієнт, що надається кожній вихідній точці для 
розрахунку значення поверхні у вузлі Grid-сітки, пропорційний відстані від вихідної точки до 
розрахункового вузла Grid-сітки (як в методі зворотних зважених відстаней).  

Врахування третьої складової перетворює метод крігінгу в наближений (апроксимаційний). 
У такому разі розрахункове та дійсне значення поверхні у вихідних точках не будуть 
співпадати точно, але розрахункова поверхня в цілому буде більш плавною.  
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Метод радіальних базисних функцій  вважається точним інтерполяційним методом, але для 
отримання більш гладкої поверхні зазвичай застосовують відповідний параметр (параметр, що 
згладжує). Радіальні базисні функції аналогічні варіаграмам у методі крігінгу. Ці функції 
визначають оптимальну мережу ваг, за допомогою яких «зважуються» значення поверхні у 
вихідних точках для побудови інтерполяційної функції. Деякі дослідники розглядають метод 
радіальних базисних функцій як найкращій при точній побудові гладких поверхонь.   

 
Література [1, 2, 3,4]  
 

Лабораторна робота №4 (4 год.) 
Тема  

Засоби обробки атрибутивної інформації. Методи інтерполяції та апроксимації поверхонь 
План 

1. Обробка атрибутивної інформації шарів макета гідрогеологічної бази даних. 
2. Апроксимація поверхні гідродинамічних напорів ґрунтових вод засобами ГІС за 

даними відповідного шару точкових об’єктів макета гідрогеологічної бази даних.  
3. Коригування створеної поверхні гідродинамічних напорів ґрунтових вод макета 

гідрогеологічної бази даних засобами ГІС. 
 

Лабораторна робота №5 (4 год.) 
Тема  

Засоби обробки атрибутивної інформації. Методи інтерполяції та апроксимації поверхонь 
План 

1. Обробка атрибутивної інформації шарів індивідуального фрагмента гідрогеологічної 
бази даних. 

 
Лабораторна робота №6 (4 год.) 

Тема  
Засоби обробки атрибутивної інформації. Методи інтерполяції та апроксимації поверхонь 

План 
1. Апроксимація поверхні гідродинамічних напорів ґрунтових вод засобами ГІС за 

даними відповідного шару точкових об’єктів індивідуального фрагмента  
гідрогеологічної бази даних.  

 
Лабораторна робота №7 (4 год.) 

Тема  
Засоби обробки атрибутивної інформації. Методи інтерполяції та апроксимації поверхонь 

План 
1. Коригування створеної поверхні гідродинамічних напорів ґрунтових вод 

індивідуального фрагмента  гідрогеологічної бази даних засобами ГІС. 
 

Завдання для самостійної роботи (26 год.):  
Створення індивідуальних електронних звітів за результатами лабораторних робіт 

№4,5,6,7.  

 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи №1 

 
Представити та захистити індивідуальний електронний звіт за результатами лабораторних 

робіт №1,2,3,4,5,6,7.  
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Контрольні запитання до змістового модуля 1 
 

1. Які існують підходи до визначення поняття «геоінформатика»? 
2. Що являє собою геоматика? 
3. Що являє собою географічна інформаційна система (ГІС)? 
4. Що таке геоінформаційний аналіз?  
5. Що являє собою ГІС в гідрогеології? 
6. Що таке геоінформаційний аналіз у гідрогеології? 
7. Що являє собою геоінформаційний підхід у вирішенні гідрогеологічних задач? 
8. Охарактеризуйте головні функції ГІС.  
9. Як відбувається організація просторових даних у ГІС? 
10. Охарактеризуйте основні типи географічних об’єктів у ГІС. 
11. Які існують типи атрибутивної інформації в ГІС? 
12. Охарактеризуйте основні операції роботи з атрибутивною інформацією. 
13. У чому полягає процедура побудови безперервних поверхонь в ГІС? 
14. Охарактеризуйте основні методи побудови безперервних поверхонь в ГІС. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «ГІС-АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ГІС. ЗАСТОСУВАННЯ 
ГІС В ГЕОЛОГІЇ» 

 

ТЕМА 5  Класифікація та картографічне накладання в ГІС (6 год.) 

Лекція 5. Класифікація та картографічне накладання в ГІС. – 6 годин. 
План лекції:  

• Аналітичні операції з географічними об’єктами. Класифікація в ГІС. 
• Картографічне накладання (оверлейний аналіз).   
Аналітичні операції з географічними об’єктами. Класифікація в ГІС 
Основні аналітичні операції з географічними об’єктами в ГІС: 
1) аналіз геометрії об’єктів, 
2) аналіз місцеположення, 
3) дистанційний аналіз, 
4) класифікація, 
5) картографічне накладання, 
6) аналіз поверхонь. 
При нанесенні на карту кількісних показників з метою виявлення закономірностей завжди 

існує проблема вибору щодо наведення точкових характеристик об’єктів та їх узагальнюючих 
за площею значень. Якщо кожне значення нанести на карту за допомогою унікального символу, 
то оцінити ситуацію можна лише за умови невеликої кількості таких символів. Якщо кількість 
об’єктів є великою, об’єкти за своїми числовим значеннями групуються в класи.  

 Процес об’єднання об’єктів у класи називається класифікацією. Класи об’єднують об’єкти 
з подібними значеннями, присвоюючи їм однаковий символ на карті. Класифікація є одним з 
найпоширеніших методів обробки даних, це певне штучне впорядкування даних. Тому 
класифікація завжди містить елемент суб’єктивності. Вона може виконуватись по одному 
параметру або  шляхом комбінування багатьох параметрів.  

Технологія класифікації об’єктів у ГІС передбачає перекодування атрибутів у таблицях або 
значень клітин растра для створення нових шарів. Найбільш простий випадок класифікації – 
перейменування полігонів на основі значень їх власних атрибутів. Більш складні випадки 
класифікації потребують розчинення меж угрупувань полігонів одного класу або визначення 
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нового класу шляхом інтеграції властивостей багатьох шарів інформації. Досить часто 
підставою для визначення класів стає аналіз поверхонь.  

Важливою проблемою класифікації є об’єктивне визначення категорій класифікації.       
Наприклад, при визначенні категорії «вологі землі» можливі такі варіанти: 

− болота, 
− підтоплені землі (додаткове питання - яка глибина до рівня ґрунтових вод?),  
− сезонно підтоплювальні землі (додаткове питання - який термін часу землі 

підтоплюються?).  
Призначення класів у ГІС можна здійснити або вручну, або шляхом використання      

стандартних схем класифікації.  
Ручну класифікацію зазвичай застосовують лише тоді, коли необхідно згрупувати об’єкти, 

що відповідають специфічним критеріям, або порівняти значення їх атрибутів з конкретною 
характерною величиною. 

Стандартні схеми враховують характер розподілу вибірки, при цьому автоматично 
визначаються інтервал розбивки та кількість інтервалів. 

Найбільш поширеними є такі стандартні схеми класифікації:  
− природна розбивка,  
− квантіль, 
− рівні інтервали, 
− стандартне відхилення. 
Природна розбивка утворює класи таким чином, що в середину класу потрапляють близькі 

між собою значення, а між класами різниця відчутна. Природно існуючі групи даних 
розміщуються в одному класі, а межі класів визначаються там, де є різкий перепад між групами 
значень.  

Технологія природної  розбивки: ГІС автоматично визначає максимальне й мінімальне 
значення для кожного класу, використовуючи математичну процедуру, що аналізує різкі зміни 
в даних. Природна розбивка є найбільш ефективною, якщо дані мають нерівномірний розподіл 
(поміщає розкидані по карті близькі значення в один клас). 

Недоліки схеми природної розбивки: труднощі зіставлення класів на різних картах, оскільки 
інтервали розбивки характерні лише для даної вибірки. Використання методу не 
рекомендується у випадку рівномірного розподілу даних. 
Класифікація в ГІС 

Квантілі мають рівну кількість об’єктів у кожному класі.  
Технологія схеми квантілю: ГІС впорядковує об’єкти за принципом зміни їхнього атрибута в 

інтервалі від максимального до мінімального значення й підсумовує їхню кількість, потім  
ділить загальну кількість об’єктів на задане число класів, щоб отримати кількість об’єктів у 
кожному класі. Після цього ГІС присвоює першим по порядку об’єктам значення найнижчого 
класу, поки цей клас не буде заповнений, потім переміщається до наступного класу, заповнює 
його тощо.  

Переваги схеми квантілю: наочне зіставлення областей, розміри яких приблизно рівні; 
можливість ефективного відображення на карті об’єктів, значення яких рівномірно розподілені; 
можливість оцінити відносне положення об’єкта серед об’єктів оточення. 

Недоліки схеми квантілю: об’єкти з близькими значеннями можуть потрапити в різні класи, 
особливо, якщо значення розташовані щільно; навпаки, кілька далеко рознесених суміжних 
значень можуть виявитися в одному класі; класифікація може змінювати реальні 
закономірності розподілу, якщо області мають велику різницю в розмірах.  

Рівні інтервали передбачають, що кожен клас має однаковий діапазон значень (різниця між 
максимальним і мінімальним значеннями однакова для всіх класів).  

Технологія схеми рівних інтервалів: ГІС віднімає мінімальне значення в наборі даних від 
максимального, отримане значення ділиться на кількість класів; граничне значення для 
першого класу отримується шляхом додавання результату ділення до найменшого значення 
вибірки, у такий же спосіб встановлюються інтервали для інших класів.   
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Переваги схеми рівних інтервалів: рівні інтервали більш прості для розуміння, тому що 
діапазон для кожного класу однаковий; схема дуже зручна для представлення інформації 
нетехнічній аудиторії.  

Недолік схеми рівних інтервалів: ефективність схеми істотно знижується при оцінці 
нерівномірних розподілів, коли допускається можливість скупчення великої кількості об’єктів в 
одному чи двох класах при повній їхній відсутності в інших.  

Стандартне відхилення передбачає, що кожен клас визначається величиною стандартного 
відхилення від середнього арифметичного вибірки.  

Технологія схеми стандартного відхилення: ГІС визначає середнє арифметичне та 
стандартне (середньоквадратичне) відхилення вибірки; межі класів визначаються величиною 
стандартного відхилення від середнього арифметичного.  

Переваги схеми стандартного відхилення: схема дає можливість уявити напрямок 
відхилення параметра об’єкта від середнього значення в більший чи менший бік та звернути 
увагу на дані, що мають у загальній масі невелике відхилення від середнього (нормальний чи 
логнормальний закони розподілу).  

Недоліки схеми стандартного відхилення: застосування схеми є правомірним, якщо закон 
розподілу величини є нормальним або логнормальним; карта, яка отримана шляхом 
використання схеми стандартного відхилення, може не виявити реальні характеристики 
об’єкту.  
    

Картографічне накладання (оверлейний аналіз) 
Здатність порівнювати картографічне зображення тематичної інформації двох або більше 

обраних шарів карти є найбільш потужною можливістю сучасних ГІС. Процес порівняння 
називають картографічним накладанням або оверлейним аналізом (оверлеєм). 

Історія застосування картографічного накладання. В XVIII ст. застосовувалися 
напівпрозорі шовкові картографічні покриття для зіставлення будівель із ландшафтами 
території. Більш пізній винахід – світловий стіл. До появи комп’ютерів модернізація 
картографічного накладання стосувалася лише покращення якості зображення, а основні 
функції виконувались вручну олівцем. В 70-80х рр. XX ст. геологи створювали числові матриці, 
в які заносили дані про властивості геологічного середовища. Комплексний аналіз пошукових 
ознак, проведений таким чином, давав змогу виявити вірогідне місцезнаходження родовищ 
корисних копалин. Саме ці піонерні дослідження в геології ще до появи графічних моніторів 
показали, що накладання – це потужний інструмент, використання якого практично неможливе 
без комп’ютерної підтримки. 

Сучасні ГІС мають потужний обчислювальний інструментарій. Завдяки цьому в процес 
картографічного накладання сьогодні можна оперативно залучити дані різних типів – від 
табличних відомостей точок спостережень до статистичних поверхонь та даних космічного 
зондування.  

Картографічне накладання може бути графічним (не автоматизованим) та 
автоматизованим.  

Графічне накладання – найпростіший метод комп’ютерного накладання, подібний до 
традиційного методу суміщення прозорих плівок. Це операція спільного відображення об’єктів 
різних шарів з метою виявлення їх просторових взаємовідносин, символи відображення 
результатів картографічного накладання розташовуються на одній поверхні. Метод схожий на 
метод тематичного об’єднання, що використовується при створенні загальногеографічних карт. 
Реалізація графічного накладання дає можливість візуально оцінити розміщення різноманітних 
елементів та наочно показати наявність або відсутність просторового зв’язку між ними. Для 
виконання графічного накладання потрібно, щоб усі об’єкти були подані в одній проекції та 
системі координат. Результатом графічного накладання є зображення на екрані, нове покриття в 
даному випадку не створюється, об’єднання атрибутів об’єктів не відбувається. 

Розрізняють такі види автоматизованого картографічного накладання:  
1) графічне накладання,  
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2) геометричне накладання, 
3) застосування логічних операторів, 
4) математичне накладання, 
5) комбіноване накладання. 
 
Геометричне накладання є найбільш поширеним та розвиненим автоматизованим методом 

накладання. При цьому оцінюється тільки просторова відповідність об’єктів, розташованих у 
різних шарах карти. Власне геометричне накладання дозволяє поділити об’єкти одного шару за 
межами об’єктів іншого та надати створеним таким чином об’єктам атрибути обох похідних 
шарів. Воно дає змогу реалізувати в просторовому аналізі елементи булевої алгебри, що 
визначають такі типи співвідношень графічних об’єктів (діаграми Венна): об’єднання, 
перетинання, доповнення. 

Застосування логічних операторів передбачає використання двох типів логічних 
операторів: OR (укр.: АБО) – якщо присутність певного фактора визначає заборону; AND (укр.: 
ТА) – якщо факт заборони вимагає виконання двох або більше умов одночасно. 

Математичне накладання - це ускладнення оверлейного аналізу шляхом переходу від 
бінарних показників («так» – «ні»; «0» – «1») до більш високих шкал вимірів, призначаючи 
більшому ступеню обмеження більше числове значення, а потім шляхом додавання 
(віднімання, множення, піднесення у ступінь, вибору більшого або меншого значення, 
усереднення тощо) знаходження сумарного показника ступеня заборони. 

Комбіноване накладання - це об’єднання й розширення розглянутих методів. Підхід 
дозволяє використовувати виключну логіку, зважування та математичні операції одночасно.    
Набір таких правил може виглядати як алгоритм із використанням конструкції «ІНАКШЕ». 
 
Література [1, 2, 5]  
 

Лабораторна робота №8 (4 год.) 
Тема  

Класифікація та картографічне накладання в ГІС 
План 

1. Картографічне накладання поверхонь рельєфу та гідродинамічного напору ґрунтових 
вод макета гідрогеологічної бази даних засобами ГІС з метою створення поверхні 
глибин залягання ґрунтових вод.   

2. Коригування шару поверхні гідродинамічного напору ґрунтових вод макета 
гідрогеологічної бази даних засобами ГІС на підставі результатів картографічного 
накладання.   

 
Лабораторна робота №9 (4 год.) 

Тема 
Класифікація та картографічне накладання в ГІС  

План 
1. Класифікація глибин залягання ґрунтових вод засобами ГІС за даними відповідного 

шару макета гідрогеологічної бази даних.  
2. Виявлення та аналіз підтоплених ділянок території за допомогою класифікації в ГІС 

для макета гідрогеологічної бази даних.  
 

Лабораторна робота №10 (4 год.) 
Тема  

Класифікація та картографічне накладання в ГІС 
План 
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1. Картографічне накладання поверхонь рельєфу та гідродинамічного напору ґрунтових 
вод індивідуального фрагмента гідрогеологічної бази даних засобами ГІС з метою 
створення поверхні глибин залягання ґрунтових вод.   

 
Лабораторна робота №11 (4 год.) 

Тема 
Класифікація та картографічне накладання в ГІС  

План 
1. Коригування шару поверхні гідродинамічного напору ґрунтових вод індивідуального 

фрагмента гідрогеологічної бази даних засобами ГІС на підставі результатів 
картографічного накладання.   

 
Лабораторна робота №12 (4 год.) 

Тема  
Класифікація та картографічне накладання в ГІС  

План 
1. Класифікація глибин залягання ґрунтових вод засобами ГІС за даними відповідного 

шару індивідуального фрагмента гідрогеологічної бази даних.  
 

Лабораторна робота №13 (4 год.) 
Тема 

Класифікація та картографічне накладання в ГІС  
План 

1. Виявлення та аналіз підтоплених ділянок території за допомогою класифікації в ГІС 
для індивідуального фрагмента гідрогеологічної бази даних.  

 

Завдання для самостійної роботи (40 год.): 
Створення індивідуальних електронних звітів за результатами лабораторних робіт 

№8,9,10,11,12,13.  

 
 
 

ТЕМА 6 Цифрові моделі поверхонь (2 години) 

Лекція 6. Цифрові моделі поверхонь. – 2 години. 
План лекції:  

• Векторні моделі поверхонь.  
• Растрові моделі поверхонь.  

 
Поверхня – це наочне представлення фізичного (динамічного) поля (поле функції) або 

геологічного поля (поле показнику, поле аргументу). Поля можуть бути реально існуючими або 
уявними. 

Поверхня може бути представлена в ГІС двома способами:  
1) векторна модель; 
2) растрова модель. 

 
Векторні моделі поверхонь 
Зображення поверхні провадиться за допомогою моделі нерегулярної тріангуляційної 

мережі (TIN) що є одним із способів подання величини по координаті Z (Z-величина), які 
утворюють групу цифрових моделей рельєфу). Моделі можуть бути основані на точках або на 
лініях. Моделі на основі ліній – майже графічний еквівалент традиційного методу карт ізоліній. 
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Вони створюються за звичай методом цифрування існуючих ізоліній. Після введення ці дані 
подаються або як лінійні об’єкти, або як полігони. Найчастіше вихідні дані подаються у вигляді 
регулярно або нерегулярно розташованих точок різної щільності. Зазвичай щільність точок є 
невеликою, тому виникає потреба розрахункового визначення величини в точках, які 
розташовані між точками спостережень. Такий процес розрахункового визначення має назву 
«інтерполяція». Точки можуть бути перетворені в модель TIN двома способами. Перший спосіб 
полягає в тому, що самі точки сітки використовуються як вершини трикутних граней TIN. 
Перевагою такого способу є те, що відсутня необхідність введення додаткових даних. Другий 
спосіб - значення величини інтерполюються у вершини регулярної матриці трикутних граней 
TIN. При цьому підвищується кількість точок матриці, але детальність моделі не зростає, 
оскільки інтерпольовані значення не такі точні, як виміряні.  

 
Растрові моделі поверхонь 
Оскільки з векторними моделями незручно проводити більшість математичних операцій, 

звичайно їх перетворюють у растрові моделі. Растрові моделі являють собою дискретні матриці 
величин – кожна клітинка растра несе лише одне значення величини. Це фактично 
дискретизація безперервної поверхні клітинками (пікселями, точками) растра, тобто 
безперервне просторове явище отримує дискретне зображення. Слід враховувати, що піксель 
займає певну площу, зі збільшенням якої у растровій моделі знижується точність зображення 
величини. Важливим також є розташування в межах пікселя реального значення величини. 
Воно може бути в центрі пікселя або в одному з чотирьох його кутів. При аналізі поверхонь 
вибір цих точок матиме вплив на результати обчислень. Наприклад, якщо значення величини 
належать до одного з чотирьох кутів пікселя, то отримані розрахункові величини змістяться 
щонайменше на половину ширини пікселя. 

 
Література [1, 2, 5]  

 
Лабораторна робота №14 (4 год.) 

Тема  
Цифрові моделі поверхонь 

План 
1. Побудова векторних і растрових цифрових моделей поверхонь рельєфу та 

гідродинамічних напорів ґрунтових вод макета гідрогеологічної бази даних засобами 
ГІС.  

2. Побудова цифрових моделей поверхонь рельєфу та гідродинамічних напорів ґрунтових 
вод макета гідрогеологічної бази даних засобами 3D сцени в ГІС.  

 
Лабораторна робота №15 (4 год.) 

Тема  
Цифрові моделі поверхонь 

План 
1. Побудова векторних і растрових цифрових моделей поверхонь рельєфу та 

гідродинамічних напорів ґрунтових вод індивідуального фрагмента гідрогеологічної 
бази даних засобами ГІС.  

2. Побудова цифрових моделей поверхонь рельєфу та гідродинамічних напорів ґрунтових 
вод індивідуального фрагмента гідрогеологічної бази даних засобами 3D сцени в ГІС.  

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
Створення індивідуальних електронних звітів за результатами лабораторних робіт 

№14,15.   
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ТЕМА 7 ГІС в геологічній галузі (4 години) 

Лекція 7. ГІС в геологічній галузі. – 4 години. 
План лекції:  

• ГІС в геологічній галузі. 
• Досвід використання ГІС в геологічній галузі Російської Федерації  

 
ГІС в геологічній галузі 
Геологічна інформація в переважній більшості випадків має точну координатну прив’язку.  

Це стосується:  
− польових спостережень (первинної інформації); 
− результатів опрацювання та інтерпретації всього комплексу вихідних даних. 
Мета геологорозвідувальних робіт – отримання інформації про геологічну будову надр, 

запаси корисних копалин та умови їх розміщення в надрах. 
Результат виробничої та наукової діяльності в геології – інформація (на її одержання 

витрачаються величезні зусилля й кошти). 
Геологічна інформація узагальнюється у відповідних звітах з додатками до них у вигляді 

карт, розрізів, схем і інших графічних матеріалів. Той факт, що результати геологічних 
досліджень, як правило, подані в картографічній формі із описовими доповненнями, наводить 
на думку про ефективність застосування тут геоінформаційних технологій. 

В геології інформаційні технології застосовуються досить тривалий період. В геології 
використовується майже сто видів тематичних карт. Засоби обчислювальної техніки і 
спеціалізовані програмні системи почали тут використовуватися у виробничому режимі більше 
40 років тому (обробка даних геофізичних досліджень, математичне моделювання 
геофільтраційних процесів тощо). 

Користувачів інформації в геологічній галузі можна умовно поділити на дві групи 
відповідно до їхньої ролі в геологорозвідувальному процесі  і ставлення до одержаної 
інформації.  

Перша група - виробничі й наукові організації, що отримують первинну геологічну 
інформацію, інтерпретують її, обробляють і узагальнюють, тобто, одержують нові геологічні 
знання. Перша група використовує спеціалізовані засоби опрацювання й інтерпретації даних (зі 
спеціалізацією щодо методів, стадій і етапів робіт). Візуалізація даних при цьому має 
вирішальне значення, але це, як правило, специфічна (растрова) графіка. Тут фактор 
координатної прив’язки не має принципового значення. Ефективність інтеграції в 
геоінформаційне середовище спеціалізованих програмних засобів сумнівна, необхідним і 
достатнім є узгодження форматів вхідних-вихідних даних (у першу чергу, картографічних).      

Власне ГІС в цьому випадку має забезпечити:  
1) роботу з наборами карт для інтегрованого системного аналізу (кількісна й якісна 

інтерпретація різнорівневої інформації, виділення й розпізнавання об’єктів за набором 
діагностичних ознак і побудова їхніх багатофакторних моделей);  

2) довгострокове збереження результуючих карт;  
3) геологічну зйомку, впорядкування та видання державних геологічних карт.  
Окремо серед першої групи слід виділити великі компанії, що за власний кошт ведуть 

роботи з розвідки родовищ, видобутку мінеральної сировини, транспортування і збуту або 
переробки і збуту. Такі компанії змушені розробляти питання стратегічного планування своєї 
діяльності. Для таких компаній ГІС можуть бути:   

− засобом інформаційної підтримки стратегічного планування й контролю за його 
виконанням;  

− зручним засобом інформаційного обміну між компаніями й органами управління з 
використання надр на території, а також органами охорони природи. 

Друга група - ті, хто здійснює адміністративне керівництво всіма процесами, пов’язаними з 
використанням надр (Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Державна 
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геологічна служба тощо). Приклад ддррууггооїї  ггррууппии користувачів – керування територіальним 
фондом надр. Основні завдання тут:  

1) прогнозування розвитку мінерально-сировинної бази території;  
2) планування геологорозвідувальних робіт і аналіз їхніх результатів;  
3) ліцензування надрокористування і контроль за виконанням ліцензійних угод. 
При вирішенні цих завдань необхідно використовувати всю раніше накопичену інформацію, 

але самі користувачі другої групи не займаються одержанням первинної інформації та її 
обробкою. Винятком є аналіз, внаслідок якого утворюються нові інтегральні геолого-
економічні дані, що пов’язані з оцінками ділянок території при ліцензуванні, обґрунтуванням 
планів геологорозвідувальних робіт та ін. 

Основні інформаційні блоки для керування територіальним фондом надр:  
1) вивченість (карти мереж, схем та інших первинних спостережень, паспорти вивченості, 

посилання на звіти в фондах; 
2) результати геологорозвідувальних робіт та їхнє планування (моделі геологічної будови 

території та окремих об’єктів, паспорти об’єктів, комплекти інформації до 
перспективних і щорічних планів геологорозвідувальних робіт); 

3) мінерально-сировинна база території (карти родовищ корисних копалин та їхніх проявів, 
кадастри родовищ і проявів, баланси запасів і їхня динаміка); 

4) надрокористування (карти надрокористування, реєстр надрокористувачів, ліцензійні 
угоди й пакети інформації для ліцензування); 

5) контроль за дотриманням угод (врахування видобутку і втрат, врахування платежів, 
надання обов’язкової звітної документації. 

Додатковий інформаційний блок - загальна інформація про територію (топооснова, 
спеціальна інфраструктура, дані про стійкість ландшафту, кліматичні дані, території, що 
особливо охороняються). 
    Висновки. 

1. На сьогодні ГІС можуть бути адекватним засобом підтримки діяльності спеціалістів-
геологів з виконання функцій фактографічного забезпечення й довідкового 
обслуговування.  

2. Для вирішення завдань, пов’язаних із комплексним районуванням, ранжуванням об’єктів 
за ступенем економічної доцільності їхньої розвідки й оцінки, оптимізації ділянок 
запропонованих до ліцензування тощо, системи мають бути доповнені відповідними 
модулями.  

 
Досвід використання ГІС в геологічній галузі Російської Федерації  
В колишньому СРСР геологи почали використовувати ГІС одними з перших.  
Досить швидко геологічна галузь в особі Головного науково-дослідного обчислювального 

центру (ГоловНДОЦ) і його регіональних центрів перетворилася в найбільшого колективного 
користувача програмних продуктів ESRI (близько 200 ліцензій ArcInfo I PC ARC/INFO, 250 
ліцензій ArcView) та ERDAS. Вибір програмного забезпечення цих компаній як галузевого 
стандарту засновувався  на досвіді геологічних служб США, Канади, Австралії та інших країн 
світу. У згаданих країнах як базові технології і формати представлення цифрових карт взято 
технологію сімейства програмних продуктів ESRI. 

При створенні федеральної та регіональної систем моніторингу геологічного середовища 
Російської Федерації як базове програмне забезпечення застосовується ГІС GeoLink Російської 
компанії Геолінк.  

В Групі цифрових тематичних карт ведуться роботи з наповнення Державного Банку даних 
цифрової геологічної інформації (ДБЦГІ) цифровими геологічними картами масштабу 
1:200000, а також з редагування та збереження карт, що надходять в цифрованому вигляді з 
регіональних центрів. На сьогодні архів карт перевищує 1100 листів. Група виконує також  
тематичні роботи, збір і перевірку цифрових атласів та інформаційних пакетів, що 
супроводжуються гіпертекстовим описом у вигляді HELP - файлів. 
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Велике значення для розвитку ГІС-технологій в геологічній галузі Російської Федерації 
мало рішення про масове навчання спеціалістів галузі. З цією метою на базі ГоловНДОЦ було 
створено перший у Росії навчальний центр «ГІС-проект», 15 спеціалістів якого пройшли 
стажування в навчальному центрі ESRI в США. Протягом перших шести років у «ГІС-проекті» 
навчалося понад 700 фахівців галузі по 15 різноманітних темах із використання програмних 
продуктів фірми ESRI. З самого початку впровадження ГІС-технологій було зорієнтовано на 
використання готових рішень і технологій для обробки цифрового матеріалу, а також створення 
програмних інтерфейсів для користувачів. При цьому первинні локальні (територіальні) ГІС 
повинні інтегруватися на федеральному рівні. Реалізується концепція створення Державного 
Банку цифрової геологічної інформації для інтегрування всіх ресурсів: цифрових 
топографічних карт, карт геологічного змісту різних масштабів, карт вивченості, структурних 
карт, карт родовищ корисних копалин, карт ліцензування та ін. Створена та функціонує широка 
мережа регіональних комп’ютерних центрів (13) по всій території Росії, а також ряд 
спеціалізованих центрів та їхніх філій (понад 30) по конкретній тематиці: регіональній геології, 
польовій геофізиці, гідрогеології та ін. Всі вони централізовано обладнуються апаратним і 
програмним забезпеченням. Важливим завданням ГоловНДОЦ є створення та оновлення 
топографічних основ для забезпечення геологічних робіт. 

В Державній геологічній службі України ГІС застосовуються переважно при реалізації 
проекту «Геолкарта 200» для створення комплекту тематичних карт масштабу 1:200000. При 
цьому використовується програмний засіб MapInfo Professional.  

 
 

Література [1, 6]  
 
 

ТЕМА 8 Використання ГІС при вирішенні екологічних задач (4 години) 
 
Лекція 9. Використання ГІС при вирішенні екологічних задач. – 4 годин. 
План лекції:  

• Концепція застосування ГІС при вирішенні екологічних задач.  
• Приклади застосування ГІС в екологічній сфері в Україні  

 
Концепція застосування ГІС при вирішенні екологічних задач 
В екологічній сфері ГІС в більшості випадків використовується при моделюванні і прогнозу 

розвитку екологічних ситуацій та дослідженні природних ресурсів. Самі в цій галузі сьогодні 
найбільш ефективним є застосування ГІС разом з методами дистанційного дослідження Землі 
(ДЗЗ), що забезпечує актуальність та оперативність аналітичного процесу.  

Сучасні ГІС й методи ДЗЗ є потужним інструментом, які допомагають оперативно 
вирішувати складні завдання моніторингу і прогнозу розвитку надзвичайних екологічних 
ситуацій та катастроф природного й техногенного характеру, а також дослідження природних 
ресурсів. Можливість інтеграції ГІС з проблемно-орієнтованими моделюючими комплексами 
суттєво розширюють діапазон їх застосування. Сьогодні таким шляхом у світі йде розробка 
моделей міграції забруднювачів в атмосфері та гідросфері, геологічному середовищі; повеневих 
ситуацій, розвитку карсту, зсувів, підтоплення тощо. Втім слід завжди пам’ятати, що ГІС та 
ДЗЗ – це тільки інструменти, які забезпечують ефективність аналітичних досліджень за рахунок 
підвищення оперативності та наочності результатів аналітичних операцій. Дуже важливо чітко 
уявляти фізичну природу конкретної екологічної проблеми та параметри, збір та обробка 
відомостей про які можуть бути основою для створення прогнозної моделі розвитку екологічної 
ситуації.  

За оцінками експертів, понад 90% екологічних інформаційних ресурсів пов’язано з 
просторово-часовим розподілом показників стосовно конкретної території. Подолання 
інформаційного бар’єра, пов’язаного з суперечностями між обсягом необхідної інформації для 
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прийняття рішень і можливостями щодо її впорядкування, засвоєння та використання, є 
ключовою проблемою ефективності управління. Саме цю проблему можна розв’язати за 
допомогою ГІС і ДЗЗ.  

 
Приклади застосування ГІС в екологічній сфері в Україні  
Останніми роками в західній і центральній частині Причорномор’я відбувається 

підтоплення, що має катастрофічні наслідки для міст і населених пунктів цього регіону. 
Причиною виникнення підтоплення значною мірою є незбалансована у водно-екологічному 
відношенні інженерно-господарська діяльність. Розвитку процесу також сприяють геологічні 
умови – наявність лесових порід, які підстилаються щільними водотривкими глинами  та мають 
добрі фільтраційні властивості у вертикальному напрямку. Це створює сприятливі умови для 
формування техногенних «верховодок» (водосховища, зрошувальні масиви, населені пункти та 
ін.). Швидке зростання рівнів ґрунтових вод також пов’язане зі слабким природним 
дренуванням території. Створення прогнозної моделі підтоплення на півдні України з 
використанням ГІС вимагає створення таких шарів або груп шарів: рельєф; гідрологія; 
геологічна будова (поширення лесових порід, їх потужність, чим вони підстилаються та ін.); 
житлова забудова; розподіл земель за цільовим призначенням (ліси, луки, сільгоспугіддя, 
промислові території та ін.); гідротехнічні споруди (водосховища, греблі, канали, дренажні 
системи та ін.); промислові об’єкти; заповідні території; зрошувальні землі та об’єми 
водопостачання для їх поливу; гідродинамічні напори підземних вод, тощо.  

Типовою є ситуація, коли активізація зсувних процесів викликана техногенними змінами 
умов дренування. Розташування інженерних об’єктів на схилах чи поблизу них є провокуючим 
чинником, що веде до порушення рівноваги масиву гірських порід. Поряд з іншими факторами, 
збільшення вологості та обводнення ґрунтів поблизу крутих схилів ярів та балок також 
викликає активізацію зсувних процесів. Засобами просторового аналізу ГІС було виконано 
дослідження зсувів на схилах Придніпровської берегової смуги в Правобережній частині 
Київської міської агломерації. Спочатку встановлювались фактори, які впливають на зсувну 
активність. Потім обирались фактори, які мають мінливий характер на даній території 
досліджень. Засобами просторового аналізу було показано, як впливають сполучення деяких 
несприятливих чинників на зсувну небезпеку ділянки досліджень. При створенні загальної 
концептуальної моделі було розв’язано низку обернених задач для визначення факторів, які 
сприяють активізації зсувів на даній території. В результаті проведеного просторового 
моделювання визначено фактори, які впливають на процес утворення зсувів на ділянці 
досліджень: глибина залягання ґрунтових вод; кут нахилу поверхні рельєфу; діапазон 
абсолютних відміток схилу, на яких можливий розвиток зсувних процесів; кількість 
атмосферних опадів; щільність забудови території. Створення цієї моделі базувалось на методі 
геодинамічного потенціалу прогнозу, який розроблено в 1970-72 рр. ВСЕГІНГЕО. Шляхом 
просторового моделювання було побудовано поверхні розподілу цих елементів, а також 
створено концептуальну модель, яка визначає зсувну небезпеку кожної одиничної ділянки 
території залежно від кількісного сполучення згаданих факторів. У методологічному 
відношенні дослідження показали ефективність застосування ГІС зля виявлення небезпечних 
щодо зсуву зон.  
 
Література [1, 6, 7]  
 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи №2 

 
Представити та захистити індивідуальний електронний звіт за результатами лабораторних 

робіт №8,9,10,11,12,13,14,15.  
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Контрольні запитання до змістового модуля 2 
 

1. Назвіть основні аналітичні операції з географічними об’єктами в ГІС. 
2. У чому полягає технологія класифікації об’єктів у ГІС? 
3. Охарактеризуйте найбільш поширені стандартні схеми класифікації в ГІС. 
4. Що таке «оверлейний аналіз»? 
5. Що являє собою графічне накладання в ГІС? 
6. Охарактеризуйте види автоматизованого картографічного накладання в ГІС. 
7. Охарактеризуйте моделі представлення поверхонь в ГІС. 
8. У чому сутність представлення поверхонь засобами 3D сцени в ГІС? 
9. Назвіть особливості застосування ГІС у геологічній галузі. 
10. Назвіть особливості використання ГІС при вирішенні екологічних задач. 

 
 

Перелік запитань на іспит  

 

1. Поняття геоінформатики та геоінформаційної системи. 
2. Поняття геоінформаційного піходу та геоінформаційного аналізу.  
3. Застосування ГІС в геологічній галузі.  
4. Використання ГІС при вирішенні екологічних задач. 
5. Основні компоненти ГІС. 
6. Основні функції ГІС. 
7. Інформаційні елементи даних ГІС. 
8. Основні типи географічних об’єктів у ГІС. 
9. Подання безперервних явищ у ГІС. 
10. Шляхи картографічного перетворення безперервних явищ у ГІС. 
11. Головні типи атрибутивної інформації в ГІС. 
12. Аналітичні операції з географічними об’єктами в ГІС. 
13. Класифікація в ГІС. 
14. Картографічне накладання в ГІС. 
15. Засоби обробки атрибутивної інформації в ГІС. 
16. Методи інтерполяції та апроксимації поверхонь в ГІС. 
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