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Тэхналогія фотаграметрыі ўяўляе сабой працэс стварэння 3D мадэлі на аснове серыі фотаздымкаў. 
Разглядаюцца некаторыя праблемы, звязаныя з методыкай трохмернай адлічбоўкі археалагічных артэфактаў 
вялікага памеру. У якасці прыкладаў выступаюць артэфакты з Жаберскага замка (XVII – пачатку XVIII ст.).

Photogrammetry is the process of creating a 3D model based on a series of photographs. This article describes 
some of the problems associated with the procedure of the three-dimensional digitization of large archaeological 
artifacts. Artifacts from the Zhaber Castle (17th – early 18th centuries) are considered to be an example. 
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Тэхналогія фотаграметрыі (SfM) уяўляе сабой працэс стварэння 3d мадэлі на аснове серыі фотаздымкаў. Яна 
актыўна ўжываецца ў тым ліку ў археалогіі, музейнай справе і сферы аховы гісторыка-культурных каштоўнасцяў 
па ўсім свеце.У дадзеным артыкуле хацелася б засяродзіць увагу на некаторых праблемах, звязаных з методыкай 
трохмернай адлічбоўкі параўнальна вялікіх артэфактаў.

У якасці прыкладу будуць разгледжаныя некалькі аб’ектаў: дзве марцірныя бомбы і верхняя частка 
штурмфала. Яны знойдзеныя падчас падводных даследаванняў 2018 г. на Жаберскім замку (XVII – пачатку 
XVIII ст.) [2] у Драгічынскім р-не Брэсцкай вобл. пад кіраўніцтвам С. Б. Ліневіча.

На этапе стварэння фотаздымкаў выкарыстоўваўся фотаапарат Canon EOS 1100D з аб’ектывам Kit 18-55 mm 
F3.5 – 5.6. Апрацоўка фотаздымкаў адбывалася на камп’ютары IntelCore i7-6700HQ 2,60GHz, 8Gb RAM, nVidia 
GeForce GTX 950M 4Gb, MS Windows 10. У якасці праграмнага забеспячэння выкарыстоўвалася Agisoft PhotoScan. 

Абедзьве марцірныя бомбы ўяўляюць сабой сферычныя аб’екты дыяметрам 26,5 і 30 см. Падчас 
фатаграфавання яны знаходзіліся на рухомай аснове, што паварочвалася з кожным кадрам на 5–6°, у той час 
як фотаапарат быў статычна замацаваны на штатыве. У якасці фону выкарыстоўвалася белая драпіроўка. Такі 
спосаб дае магчымасць выкарыстоўваць пры патрэбе дадатковае асвятленне, спрашчае далейшую апрацоўку 
фотаздымкаў, а таксама дазваляе выставіць большае значэнне Av і меншае значэнне ISO. Гэта павялічвае глыбіню 
рэзкасці фотаздымкаў і змяншае шумы, што ў выніку станоўча ўплывае на якасць мадэлі. 

Фотаздымкі, загружаныя ў праграму Agisoft PhotoScan, апрацоўваліся ў двух блоках, якія ўтрымлівалі 
фотаздымкі вярхняй і ніжняй частак сферы. Былі створаныя дзве папярэднія мадэлі-паўсферы, выкарыстаныя 
ў далейшым для стварэння масак і выраўноўвання фотаздымкаў з двух блокаў. Магчыма таксама выраўноўванне 
блокаў фотаздымкаў з дапамогай пазначэння маркерамі агульных кропак [1].

Частка штурмфала па форме з’яўляецца выцягнутым конусам 1,5 м у вышыню. Выцягнутыя буйныя аб’екты 
звычайна здымаюца ў гарызантальным становішчы некалькімі серыямі з паваротам камеры вакол аб’екта. Аднак 
такі спосаб здымкі патрабуе вялікай прасторы, што не заўсёды бывае магчыма. У нашым выпадку штурмфал быў 
вертыкальна пастаўлены на рухомую аснову і быў адфатаграфаваны з выкарыстаннем штатыва і падстаўкі пад 
яго. Пры гэтым аснова конуса была ў далейшым смадэляваная ў праграме Autodesk 3dsMax.

Варта звярнуць увагу таксама на тое, што падчас здымкаў буйных аб’ектаў значна складаней выкарыстоўваць 
сістэму кантрольных кропак, размешчаных па перыметры аб’екта. Таму маштабаванне і аптымізацыя камер пры 
патрэбе часцей за ўсё могуць выконвацца з дапамогай вядомых адлегласцей паміж кропкамі на самім аб’екце.

Такім чынам варта адзначыць, што пры фотаграметрыі аб’ектаў вялікіх памераў сцэнарый і спосаб здымкі 
непасрэдна залежаць ад формы і прапорцыяў аб’екта. Яны ж уплываюць і на змены ў алгарытме пабудовы мадэлі.
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Правовая журналистика призвана содействовать устойчивому повышению правовой грамотности 
и правовой культуры населения. Ее развитие и функционирование в Узбекистане тесно увязывается со 
сроками и этапами осуществления судебно-правовой реформы, темпами либерализации и модернизации 
общественной жизни, правового регулирования деятельности СМИ. Задачи правовой журналистики 
вытекают из результатов системного мониторинга деятельности органов суда, прокуратуры, внутренних 
дел и адвокатских сообществ. 

Legal journalism is designed to promote a steady increase in the legal literacy and legal culture of the population. 
Its development and functioning in Uzbekistan is closely linked with the terms and stages of the implementation 
of judicial and legal reform, the pace of liberalization and modernization of public life, and the legal regulation of 
media activities. The tasks of the legal process stem from the results of a systematic monitoring of the activities of 
the organs of the court, the prosecutor’s office, the interior and lawyer communities.
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Цель 16 Новой повестки дня ООН, наряду с содействием созданию мирных и свободных от социальных ба-
рьеров обществ в интересах устойчивого развития, предусматривает обеспечение доступа к правосудию для всех. 
В этом смысле к 2030 г. предусматривается значительно уменьшить в мире незаконные финансовые потоки, ак-
тивизировать обнаружение и возвращение похищенных активов, борьбу со всеми формами организованной пре-
ступности, коррупции и взяточничества, обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные 
свободы, укрепить на всех уровнях потенциал по предотвращению насилия, по борьбе с терроризмом, поощрять 
и проводить в жизнь недискриминационные законы в интересах устойчивого развития. Понимая важность реа-
лизации Цели 16 для прогресса Узбекистана, в Стратегии Действий по дальнейшему развитию в 2017–2021 гг. 
отдельной задачей поставлены повышение правовой культуры и правосознания населения, организация эффек-
тивного взаимодействия государственных структур с институтами гражданского общества, средствами массовой 
информации (далее – СМИ). 

СМИ выступают основным инструментом общественного контроля за деятельностью законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти. Вместе с тем, осуществляемая в стране судебно-правовая реформа 
сама нуждается в информационном обеспечении и поддержке со стороны прессы. По своей природе она призвана 
выражать и формировать общественное мнение, тем самым воздействовать на правосознание и правовую 
культуру граждан. А значит, СМИ и журналистика выступают фактором устойчивого правового просвещения 
и образования в области прав человека, служат идейным инструментом построения правового государства.

Становление и развитие правовой журналистики в Узбекистане тесно увязывалось со сроками и этапами 
осуществления судебно-правовой реформы, темпами либерализации и модернизации общественной жизни, 
правового регулирования деятельности СМИ. Важный вклад в повышение правовой культуры граждан страны, 
наряду с общественно-политическими изданиями, вносят специализированные газеты «Хуқуқ» («Право»), 


