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С.В. Ленков, А.Г. Михно, А.В.Кравчук. Мето-

дика оперативного создания компьютерной
трехмерной модели местности. На основе анали-
за различных методов формирования трехмерных
пространственных моделей предлагается методика
оперативного создания компьютерной модели ме-
стности, основным критерием формирования ко-
торой является временной фактор.

S.V. Lenkov, A.G.Mikhno, A.V.Kravchuk. The
method of operational creation of computer 3-D
terrain model. On the basis of analysing of different
methods of 3-D spatial models formation the method
of operational creation of computer 3-D terrain model
is proposed, the fundamental criterion of which is the
time factor.

Під час постановки завдання на проведення військових операцій для забезпечення наочно-
сті подання поля бойових дій завжди використовувались макети місцевості, які виготовлялись
на основі топографічних карт з пенопласту, піску, тирси, інших підручних матеріалів. Основ-
ною вимогою до них було реалістичне подання рельєфу місцевості та місцевих предметів,  які
могли б слугувати орієнтирами. Потім на створеному тривимірному макеті місцевості відпові-
дними умовними знаками формувалась оперативно-тактична обстановка, яка змінювалась в
міру проведення військової операції.

З розвитком засобів озброєння і військової техніки бойові дії стали настільки швидкоп-
линними, що внесення змін в обстановку на макеті і проведення аналізу ситуації не встигали за
дійсним розгортанням подій. Застосування комп’ютерних інформаційних технологій у військо-
вій справі дозволило забезпечити наочність подання поля ведення бойових дій шляхом форму-
вання комп’ютерної тривимірної моделі місцевості і проведення швидкого аналізу змін обста-
новки з застосуванням складних алгоритмів прийняття рішень [1].

 Хоча швидкодія сучасних обчислювальних засобів і досягла досить високого рівня, про-
цес обробки інформації для реконструкції і подання тривимірних моделей геопросторових да-
них є достатньо повільним. Проведемо аналіз операцій, які використовуються для створення
тривимірних моделей геопросторових даних за критеріями зменшення обчислювальних витрат
і мінімізації спотворень моделі по відношенню до реальної місцевості.

Основним програмним забезпеченням, яке використовують збройні сили передових країн
світу для створення і аналізу тривимірних моделей місцевості, є географічна інформаційна сис-
тема ArcGIS виробництва Інституту охорони навколишнього середовища (ESRI) Сполучених
Штатів Америки [2, 3].

Будь-яка класична модель місцевості апроксимує поверхню, використовуючи значення,
що отримані в точках вимірювань, та інтерполюючи їх в проміжках між цими точками. Існує
два типи моделей поверхонь: тріангуляційна нерегулярна мережа (Triangulated Irregular
Network — TIN) і растр. TIN формує поверхню в вигляді сітки трикутників, вершини яких (ву-
зли) є набором нерегулярно розподілених точок, для яких відомі значення висоти z. Растр фор-
мує поверхню в вигляді регулярної сітки чарунок, для кожної з яких відомі або інтерпольовані
значення z.

Тривимірна модель місцевості, створена за допомогою TIN, є досить жорсткою структу-
рою і не може змінювати свій вигляд без введення в базу даних додаткових значень параметра
z. Растрова модель поверхні є більш гнучкою і суттєво залежить від методів інтерполяції.

Існує досить велика кількість методів створення растру за точковими даними. Найбільш
поширені з них методи обернено-вагових відстаней, природної околиці, сплайну, Кріге.
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Кожний з методів інтерполяції будується на певних припущеннях про те, як точніше обчи-
слити значення. Незалежно від методу інтерполяції модель тим точніша, чим більше є значень
вихідних точок і чим рівномірніше вони розподілені по поверхні.

Метод обернено-вагових відстаней передбачає спад впливу значення виміряної змінної в
міру збільшення відстані від точки виміру.  Точки,  розміщені ближче до чарунки,  що обробля-
ється, мають більшу вагу або вплив, ніж точки, розміщені далі. Для визначення величини пара-
метра в кожній вихідній чарунці може бути використана детермінована кількість точок або всі
точки в межах заданого радіуса.  Цей метод,  як правило,  застосовується,  коли вплив змінної
зменшується зі збільшенням відстані від точки виміру. При цьому можна контролювати декіль-
ка параметрів інтерполяції методом обернено-вагових відстаней: степінь, тип радіуса та
бар’єри.

За допомогою степеня інтерполяції можна контролювати вплив виміряних значень повер-
хні на інтерпольоване значення, спираючись на їх відстань від чарунки. Якщо задати більший
показник степеня, то вплив ближніх точок буде більш значним, поверхня буде більш детальною
і менш гладкою. Менший показник степеня збільшить вплив далеких точок, і поверхня буде
більш гладкою. Як правило, значення степеня дорівнює двом.

На характеристики інтерпольованої поверхні впливає також вибір радіуса (фіксованого
або змінного), який обмежує кількість вихідних точок, що беруть участь в інтерполяції значен-
ня чарунки. При фіксованому радіусі для всіх інтерпольованих чарунок коло пошуку сусідніх
точок однакове. При використанні змінного радіуса пошуку задається кількість точок, що бе-
руть участь в обчисленні значення параметра в інтерпольованій чарунці, тому радіус пошуку
для кожної чарунки індивідуальний і залежить від того, як далеко від кожної чарунки набира-
ється задана кількість точок. Метод змінного радіуса дозволяє створювати більш точні поверх-
ні, якщо щільність точок вимірювань неоднакова в різних частинах поверхні. Якщо відомо, що
існують ділянки, де точки вимірювань розподілені рідко, можна вказати максимальну відстань,
яку не повинен перевищувати пошук. Якщо радіус пошуку досяг максимальної відстані, не на-
бравши заданої кількості точок, обчислення значення параметра чарунки буде виконано на ос-
нові тієї кількості точок, яка опинилася в межах максимального радіуса.

Бар’єри використовуються для установки межі пошуку точок вимірювань.  Лінією бар’єра
може бути обрив, гірський хребет чи інший розрив в ландшафті. При обчисленні значень чару-
нок будуть враховуватись тільки точки, розміщені по той же бік бар’єра, що й чарунка.

Метод природної околиці, як і метод обернено-вагових відстаней, ґрунтується на ваговому
усередненні значень. Однак, замість обчислення значення по всіх точках з вагою оберненої від-
стані до них, при інтерполяції цим методом будується тріангуляція Делоне по вхідних точках,
тобто вибираються найближчі вузли, які формують опуклу оболонку навколо інтерпольованої
точки, а потім їх значенням присвоюється вага, що пропорційна площі ділянок. Цей метод най-
більш придатний, коли точки вимірювань розподілені нерівномірно. Метод природної околиці
є методом інтерполяції загального призначення. Його перевага в тому, що не потрібно задавати
такі параметри, як радіус, кількість точок або вагу.

Метод сплайну також є методом інтерполяції загального призначення. Він створює повер-
хню мінімальної кривизни через вхідні точки, яка будується підбором математичної функції
поверхні до заданої кількості найближчих точок за умови проходження її через всі точки вимі-
рів. Цей метод найбільш зручний для поверхонь, що повільно змінюються. Це — рельєф, рівень
ґрунтових вод або концентрація шкідливих речовин. Метод не бажано використовувати при
наявності різких змін значень в межах невеликої відстані по горизонталі, тому що він може
призвести до спотворення реальних значень. Використовують два методи сплайну: регуляризо-
ваний сплайн і сплайн з натягом. В обох методах використовується один і той же параметр ─
кількість точок. Цей параметр контролює середню кількість точок в кожній ділянці, що викори-
стовується при обчисленні поверхні. Ділянки являють собою однакові прямокутники, їх кіль-
кість визначається поділом загальної кількості вхідних точок на задану кількість точок.  Коли
дані розміщені нерівномірно, фактична кількість точок може відрізнятися від встановленої кі-
лькості точок.
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Регуляризований сплайн. Метод регуляризації створює гладку поверхню, що поступово
змінюється, значення в якій можуть виходити за межі діапазону даних вимірів. Регуляризова-
ний сплайн дозволяє контролювати згладженість поверхні. Коефіцієнт ваги методу регуляризо-
ваного сплайну визначає вагу третіх похідних поверхні у виразі мінімізації кривизни. Значення
ваги в регуляризованому сплайні дозволяє змінити гладкість поверхні. Вага задає коефіцієнт
для третьої похідної і використовується для мінімізації кривизни поверхні.

Сплайн з натягом. Метод натягу змінює жорсткість поверхні в залежності від характеру
модельованого явища. Він створює менш гладку поверхню, значення в якій ближчі до діапазо-
ну даних вимірів. Коефіцієнт ваги методу сплайна з натягом регулює еластичність поверхні.
Вага нуль — це базова сплайн-інтерполяція. Більш високі значення означають збільшення елас-
тичності. Найбільш типові значення ваги: нуль, один, п’ять, десять.

Методи інтерполяції обернено-вагових відстаней, природної околиці і сплайну є детермі-
нованими, оскільки вони безпосередньо ґрунтуються на виміряних значеннях в околиці точок
або на заданих математичних формулах, що визначають згладженість утвореної поверхні. Інша
група методів інтерполяції складається із геостатистичних методів, які ґрунтуються на статис-
тичних моделях, що включають автокореляцію. Тому така технологія дозволяє не тільки обчи-
слити поверхню, а і визначити точність та достовірність обчислень.

В основі методу Кріге (крігінгу) лежить припущення, що відстані або напрямки між точ-
ками вимірів відображають просторову кореляцію, яку можна використати для формування по-
верхні. Для визначення вихідного значення в кожній чарунці метод Кріге підбирає математичну
функцію, що проходить через всі точки в межах заданого радіуса або через задану кількість то-
чок. Крігінг — це багатокроковий процес: він включає попередній статистичний аналіз даних,
моделювання варіограми, створення поверхні і, додатково, аналіз дисперсійної поверхні. Цей
метод застосовується,  коли відомо,  що в даних існує кореляція по відстані або напрямку.  Крі-
гінг схожий на метод обернено-вагових відстаней в тому, що він враховує вагу навколишніх
виміряних значень для того, щоб визначити значення для чарунки, в якій не було даних. Зага-
льна формула для обох інтерполяцій являє собою суму виміряних значень з урахуванням ваги
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де Z(si) — виміряне значення в i-й чарунці;
λi — вага виміряного значення i-ї чарунки;
s0 — чарунка, що обчислюється;
N — кількість виміряних значень.
В методі обернено-вагових відстаней вага λi залежить тільки від відстані до чарунки,  що

обчислюється. Однак в крігінгу вага залежить не тільки від відстані між окремою точкою вимі-
ру і обчислюваною чарункою, а також від загального просторового розподілу точок вимірів.
Для врахування просторового розподілу при визначенні ваги необхідно обчислити автокореля-
цію. Так, в звичайному крігінгу вага λi залежить від відповідності моделі точкам вимірів, відс-
тані до обчислюваної точки і просторових залежностей виміряних значень, які знаходяться на-
вколо чарунки, що обчислюється. Для розрахунків за методом Кріге необхідно: виявити вид
залежності і обчислити значення.

Для розв’язання цих задач крігінг виконує двокроковий процес:
— створюються варіограми і коваріаційні функції для оцінки статистичної залежності зна-

чень, що залежать від моделі автокореляції, яка використовується в даному випадку;
— визначаються невідомі значення чарунок.
Через такий явний розподіл завдання на два можна сказати, що крігінг використовує дані

двічі: вперше для оцінки просторової автокореляції даних, а вдруге для обчислення значень.
Варіографія (побудова моделі за методом Кріге) розпочинається з кривої емпіричної напі-

вваріограми, що обчислюється як
2)(5,0)( ji sshD -= , (2)
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де D(h) — напівдисперсія;
si — значення в точці і;
sj — значення в точці j для всіх пар точок i та j, що знаходяться на відстані h.
Пари точок, як правило, об’єднуються в інтервальні групи. Далі підбирається аналітична

модель до точок варіограми (сферична, експоненціальна, кругова, лінійна, Гаусова).
Отримавши просторову автокореляцію, дані використовують для розрахунку невідомих

значень. Крігінг визначає вагу навколишніх точок вимірів, яка пов’язана з моделлю варіограми,
що вибрана на основі просторової природи даних. Для створення неперервної поверхні або кар-
ти явища обчислюються прогнозні значення для кожної точки в ділянці дослідження на основі
моделі варіограми і просторового розподілу виміряних значень в околиці.

В геоінформаційній системі можуть використовуватись дві модифікації метода Кріге: ор-
динарний та універсальний. Ординарний метод ґрунтується на передбаченні, що постійне сере-
днє значення невідоме. Універсальний метод Кріге передбачає, що в даних є домінуюча тенде-
нція і її можна змоделювати за допомогою детермінованої поліноміальної функції. Він викори-
стовується в тих випадках, коли у даних є певні тенденції і можна провести науковий аналіз для
їх підтвердження.

Враховуючи аналіз методів тривимірного моделювання, проведено моделювання рельєфу
за допомогою всіх описаних методів в геоінформаційній системі ArcGIS версії 8.2.

Тестовим набором даних було вибрано цифрову модель місцевості, яка складалась з точок
планово-висотної основи, горизонталей та лінійних об’єктів гідрографії (рис. 1).

На першому етапі досліджень була створена TIN-поверхня на базі тестової цифрової моде-
лі місцевості. При цьому використовувались тільки  точки планово-висотної основи. Таким чи-
ном була створена модель, що враховує особливості тільки макрорельєфу. Хоч вона є досить
приблизною, але дозволяє створити загальне враження про місцевість і може служити основою
для подальших розрахунків.

На наступному етапі до вихідної моделі були додані горизонталі, річки, водоймища та ін.
(рис. 2). При цьому кожний вид об’єктів характеризувався певним типом даних, за яким він до-
давався до вихідної моделі. Горизонталі виступали як “м’які лінії” (soft line), при цьому значен-
ня висоти горизонталі було показником, що інтерполюється. Лінійні річки і обриви були вклю-
чені в модель як “ тверді лінії” (hard line) без кількісного показника,  а тільки як ребра трикут-
ників. Водоймища виступали як “ тверді площі” (hard place), з використанням урізу води як по-
казника, що інтерполюється.

Рис. 1. Тестова цифрова модель місцевості Рис. 2. TIN-модель поверхні

Створена модель була досить точною і відповідала всім вимогам щодо похибок інтерполя-
ції. Але вона є найбільш складною за своєю будовою і має явну триангуляційну текстуру, що не
завжди є приємним до сприйняття. Крім того, при представленні TIN-поверхні у тривимірному
вигляді сучасні комп’ютерні засоби не завжди можуть швидко виконати такі операції, як зміна
масштабу, обертання навколо вертикальної осі, проліт над місцевістю. Дуже багато залежить
від конфігурації і технічних характеристик комп’ютерних засобів, на яких проводяться обчис-
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лення. Пряма конвертація TIN-поверхні в растрову основних проблем не вирішує — поверхня
залишається складеною з трикутних областей, що при збільшенні не створює враження непере-
рвності і гладкості рельєфу.

Тому наступим кроком на етапі оперативного формування тривимірної моделі місцевості є
конвертація TIN-поверхні в растр і застосування методів її згладження, що були описані рані-
ше. Для цього був вибраний такий розмір чарунки растру, щоб загальний розмір ділянки скла-
дав від 25 до 40 тисяч пікселів. При більшому обсязі розрахунки дуже уповільнювались. За за-
даних умов був створений попередній растр. Наступним кроком була конвертація растру в на-
бір точкових об’єктів.  Створювався шейп-файл з точковими об'єктами,  що розміщені в центрі
відповідної чарунки растру. В атрибутиці даних були присутні значення висоти в точках. Після
цього проводилась інтерполяція поверхні за допомогою описаних методів.

Для того, щоб значення точок можна було інтерполювати на всю поверхню, тип значень
висот встановлювався як цілий (integer) або плаваючий (float). В іншому випадку інтерполяція
неможлива. Експериментальним шляхом було встановлено, що найбільш придатним для моде-
лювання рельєфу є метод сплайну з натягом. Він дозволяє регулювати міру згладженості моде-
лі.  При виборі параметрів моделювання особливу увагу слід звернути на кількість точок,  що
беруть участь в розрахунках для кожної чарунки растру. Експериментально було встановлено,
що кількість точок повинна становити від 9  до 15  в залежності від розчленованості рельєфу.
При більшій кількості точок час підбору інтерполюючої функції суттєво збільшується.  Якщо
ділянка моделювання за формою відрізнялась від прямокутника, то пусті ділянки заповнюва-
лись точками з висотою, що близька до висоти в граничних точках, в іншому випадку інтерпо-
льовані значення були значно спотворені. Точність інтерпольованої моделі в точках вимірю-
вання відповідала вихідним даним,  а сама модель була цілісною та однорідною (рис.  3).  Крім
того швидкість роботи з растровою моделлю значно (на порядок для робочої станції типу
Athlon з тактовою частотою 2,4 ГГц, оперативною пам’яттю 512 кбайт, відеопам’яттю 128
кбайт і роздільною здатністю екрана дисплея 1024 х 768 точок) перевищувала швидкість робо-
ти з TIN, що при великій ділянці геопросторових даних має вирішальне значення.

На останньому етапі досліджень для відображення тривимірної моделі місцевості викори-
стовувався програмний модуль ArcScene, що призначений для перегляду зображень в тривимі-
рному просторі (рис. 4).

Рис. 3. Модель растрової поверхні Рис. 4. Модель растрової інтерпольованої поверхні
в тривимірному вигляді

Таким чином, проведено аналіз комп’ютерних методів формування тривимірних моделей
місцевості, на базі якого запропоновано методику оперативного створення тривимірної моделі
місцевості в геоінформаційній системі ArcGIS. Вона складається з таких етапів:

— формування TIN-поверхні на базі значень точок планово-висотної основи вибраної те-
риторії;

— додавання незмінних об’єктів до створеної TIN-поверхні з визначенням їх властивос-
тей;
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— створення попереднього растру;
— створення шейп-файлів з точковими об'єктами, що розміщені в центрі відповідної чару-

нки растру і подальша інтерполяція поверхні за допомогою метода сплайну з натягом;
— візуалізація растрової інтерпольованої моделі в тривимірному вигляді.
На основі проведених досліджень можна сформулювати вимоги до тривимірної моделі мі-

сцевості, яка може застосовуватись для забезпечення наочності подання поля бойових дій: бути
оперативно створеною, відповідати точності відтворення геопросторових даних і не висувати
високих вимог до характеристик обчислювальної техніки.
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