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Інколи для створення схем, базової основи
для роботи у незнайомому районі, вини-

кає необхідність векторизувати растрове зобра-
ження, «прив’язавши» його до координатної
сітки. Як один із варіантів використовуються
функції Image geo reference у програмі HYPACK
2010. Маючи зображення хоча б з двома відоми-
ми координатами (відскановане, супутниковий
знімок) легко можна «прив’язати» його до
потрібної системи координат.

Задавши координати зображенню і зберіг-
ши його, ми отримаємо файл з розширенням tif
(Geo Tif). Щоправда, у такому файлі є низка
недоліків: він занадто великий, що є незручним
при використанні значної кількості зображень,
страждає перенасиченістю кольорів і переванта-
женістю зображення зайвою інформацією.
Використовуючи line editor, можна відразу про-
класти лінії галсів майбутнього промірювання,
визначити приблизний час для його виконання.
Слід зазначити, що таке зображення через назва-
ні вище причини не зовсім зручне під час прове-
дення промірних робіт. Проте його можна векто-
ризувати, використовуючи додаткове програмне
забезпечення. Для цього добре підійде програма

«nanoСad» від фірми «Нанософт» (http://www.nano-
cad.ru), яка не займає багато місця на жорсткому
диску, має схожий інтерфейс і можливості про-
грами AUTOCAD, працює з файлами з розши-
ренням dwg, dxf (які підтримуються програмою
HYPACK), має російськомовний інтерфейс.
А основна цінність програми – основний блок,
який розповсюджується безкоштовно (на сайті
слід лише зареєструватися). 

Далі, коли ми маємо растрове зображення з
координатами і програму, в якій можна вектори-
зувати це зображення, з допомогою функції
«вставка–   растровий файл» вставляємо tif файл у
робочий аркуш і починаємо з ним працювати.
Так, використовуючи функцію сплайн, можна
обкреслити берегову смугу і, зберігши отрима-
ний файл, надалі використовувати його у про-
грамі HYPACK як основу для орієнтування на
місцевості. Використання функції нашарування
дозволяє створювати багатошарові схеми, розме-
жовувати різні об’єкти у різних шарах, що спро-
щує роботу із зображенням. Для прикладу роз-
глянемо акваторію піщаного кар’єру. Отриманий
за допомогою HYPACK tif файл відкриваємо у
nanocad. Спираючись на можливості програми,
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ми можемо нанести берегову смугу, створні
знаки, буї та багато іншого. Для цього треба
лише заздалегідь вказати накресленим зобра-
женням умовних знаків відповідні координати.
Функція нашарування дозволяє, у разі потреби,
приховати частину умовних позначень, не змі-
нюючи при цьому основної схеми.

Отриману схему можна відкрити в HYPACK
і нанести лінії галсів, звірити зображення схеми з
електронною картою. При проведенні робіт таку
схему нескладно відкоригувати, використовуючи
нові дані, отримані на місцевості.

HYPACK може експортувати готові планше-
ти в dxf-формат, розділяючи при цьому інформа-
цію, яка є на планшеті по різних шарах. Це дуже
зручно при роботі з dxf-файлом. Наприклад, якщо
потрібно швидко змінити яку-небудь схему, а з
робочого планшета нам потрібна лише частина
інформації, є можливість виділити і скопіювати
лише потрібний нам шар і вставити його до схеми.

Повернемося до прикладу з піщаним
кар’єром. Через видобуток піску там досить

швидко змінюються берегова смуга і глибини.
Після проведення чергових топогеодезичних і
промірних робіт можна дуже легко відкоригувати
існуючу схему програмою, що працює з dwg або
dxf-файлами. Для цього потрібно лише вилучити
на шарах застарілу інформацію і вставити онов-
лені дані.

Нижче наведено приклад експортування з
HYPACK планшета проміру, який було доповне-
но зображенням берегової смуги, отриманим
шляхом векторизування супутникого зображен-
ня створними знаками, буями, віхами. Ця інфор-
мація зберігалася на схемі у файлі dwg. Для того,
щоб доповнити планшет, треба було лише ско-
піювати її з базової точки і вставити у готовий
планшет.

Це один зі способів спільної роботи
HYPACK і програми, що працює з форматом dwg
для векторизації зображень, створення і коректу-
ри схем, планшетів тощо, що дозволяє в деяких
випадках спростити робочий процес і зекономи-
ти час.




