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МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПОШКОДЖЕНИХ 

АРХІВНИХ КАДАСТРОВИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

У період впровадження в Україні ринку землі велике значення набувають архівні документи щодо уточнення меж 

земельних ділянок, прав власності, спадковості, а також ґрунтові карти різних років. Розглянуто результати 

дослідження можливості використання цифрової фотокамери, що не має заявленого виробником режиму зйомки в 

інфрачервоному діапазоні, для отримання цифрових растрових зображень документів. 

Надано рекомендації щодо збільшення контрасту зображення в випадках, коли документи містять матеріали 

непрозорі для інфрачервоного випромінювання: графіт, сажу, солі важких металів, що входять до складу 

графітних олівців, чорного барвника машинописної стрічки і копіювального паперу, чорної друкованої та 

штемпельної фарби, туші, тонера для принтерів і т.д. Встановлено умови отримання растрових цифрових 

зображень документації, які є придатними для подальшої обробки за допомогою інфрачервоного освітлення з 

вузьким спектром. 

Ключові слова: цифрові зображення документації, інфрачервоне освітлення, документи з частково нечитаною 

інформаційної частиною, поліпшення читаності архівних документів, відновлення інформації.   
 

Постановка проблеми. Архівні документи 

щодо уточнення меж земельних ділянок, прав 

власності, спадковості, а також ґрунтові карти 

різних років мають велике значення для 

формування правових відносин землекористувачів. 

Архівні документи знаходяться на збереженні 

в системі страхового фонду документації 

України (далі – СФД). Їх стан підтримується у 

належній формі внаслідок роботи по накопи-

чуванню, обліку та надійному зберіганню у 

спорудах посиленого захисту. З метою опера-

тивного забезпечення користувачів інформація 

з паперових та фотографічних носіїв перево-

диться в електронну форму, що призводить до 

необхідності покращення якості документів, 

що  підлягають відцифровуванню.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У роботі [1] були наведені результати  

досліджень по відновленню інформації на 

згасаючих документах за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів для 

редагування цифрових зображень. У даній 

роботі розглянуто можливість покращення 

якості документів, для відтворення інформації. 

Вирішення задачі покращення читаності 

документів, наданих на відцифрування, тісно 

пов’язано з використанням методів посилення 

контрасту зображення [2]. Якщо інформація 

представлена у вигляді текстового документа, 

то істотним буде безпомилкове прочитання 



Альманах науки 

 

42 

тексту, а не відповідність оригіналу зобра-

ження шрифту тексту. Методи, що збільшують 

контраст зображення використовують відмін-

ність матеріалів за допомогою яких нанесена 

інформація на той чи інший носій (папір, 

фотоплівка тощо) за хімічним складом, 

фізичними властивостями, та структурно-

морфологічними характеристиками. Зокрема 

дослідження в інфрачервоній області спектра 

дозволяє виявляти зображення за рахунок 

відбивання і поглинання. Тобто такі методи 

застосовуються у тих випадках, коли документи 

виконано матеріалами, до складу яких входять 

непрозорі для інфрачервоного випромінювання 

графіт, сажа, солі важких металів, що є 

складовими графітний олівця, чорного барвника 

машинописної стрічки і копіювального паперу, 

чорні друкарські і штемпельні фарби, туші, 

тонеру для принтерів тощо [3]. 

Мета, завдання та методика досліджень. 

Мета дослідження −  збільшення контрасту 

для забезпечення розрізнення зображення та 

однозначної інтерпретації. Під однозначною 

інтерпретацією можна розуміти безпомилкове 

зчитування актуальної інформації, що 

міститься у зображенні, тобто при представленні 

інформації  у вигляді текстового документа 

необхідно безпомилкове відтворення тексту. 

Основним завданням дослідження є розробка 

збільшення контрасту тексту на основі вико-

ристанням різниці хімічного складу, фізичних 

властивостей  матеріалів, за допомогою яких 

нанесена інформація; дослідження впливу 

структурно-морфологічних характеристиках 

носіїв на якість зображення.  

Дослідження виконано на розробленому і 

виготовленому в Науково-дослідному, 

проектно-конструкторському та технологічному 

інституті мікрографії лабораторному макеті 

пристрою. До складу лабораторного пристрою 

входять  об’єкт зйомки, інфрачервоний 

освітлювач, реєстраційний пристрій 

цифрового зображення (цифрова фотокамера, 

наприклад Nikon D80), фотоштатив. 

Інфрачервоний освітлювач виготовлено з 

використанням діодного випромінювача 

SFH 4233, що має випромінювання із 

центральною довжиною хвилі 940 нм та 

шириною спектральної лінії 35 нм. 

Основні результати дослідження. 

Дослідження в інфрачервоній області спектра 

дозволяє виявляти зображення за рахунок 

відбивання і поглинання. Тобто такі методи 

застосовуються у тих випадках, коли 

документи виконано матеріалами, до складу 

яких входять непрозорі для інфрачервоного 

випромінювання матеріали: графіт, сажа, солі 

важких металів [4, 5]. 

Інфрачервоний освітлювач є джерелом 

необхідного для формування растрового циф-

рового зображення. Відомо, що світлочутливі 

матриці цифрових фотокамер чутливі до 

діапазону інфрачервоного випромінювання з 

довжиною хвилі від 780 нм до 1400 нм. 

Випромінювання такого діапазону мають 

діодні випромінювачі, що зазвичай використо-

вуються як типове джерело інфрачервоного 

оцінювання отриманого цифрового зображен-

ня на власному вбудованому дисплеї. 

Характеристиками зображення є видимість, 

розпізнаваність, а також розподіл яскравості 

[6]. Оцінка характеристик складається з декіль-

кох етапів. Один з них − оцінка за допомогою 

цифрової камери, яка забезпечує оперативне, 

візуальне виведення зображення, і має шкалу 

оцінок виду «видно – не видно» та «розпізнаю 

– не розпізнаю». Незважаючи на певну 

суб’єктивність таких оцінок, цей підхід є 

цілком прийнятним для первинної оцінки. Слід 

зазначити, якщо зображення можна розпізнати, 

то є можливість покращити його читання та 

відтворюваність після необхідної обробки з 

врахуванням хімічних властивостей друкар-

ських матеріалів. Одним з шляхів підсилення 

кольору є обробка носіїв розчинами барвників, 

що здатні утворювати як однорідні так і 

різнорідні асоціати на твердих поверхнях.    

Кількісну оцінку яскравості зображення 

проводять з використанням  нормованої гісто-

грами растрового цифрового зображення, яка є 

графічним представленням розподілу яскраво-

сті  зображення. Нормована гістограма  lh   

це дискретна функція : 
 

 
N

N
lh l ,  (1) 

 

де l   рівень квантування яскравості, 

 255,...,1,0l ; 

lN   кількість пікселів, що мають яскравість l ; 

N   загальна кількість пікселів зображення. 

Для зручності візуального сприйняття 

використана гістограма  ns lh , нормована по 
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обом осям та введенням безрозмірного 

коефіцієнта масштаба (k ), виходячи з достатності 

значення 
nl

Nk   для зорового сприйняття: 
 

 
N

Nk
lh nl

ns


 ,  (2) 

 

де nl   нормований рівень квантування 

яскравості, 









255
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255

1
,0

l
ln

; 

nl
N   кількість пікселів, що мають яскравість nl . 

Для аналізу зображення за нормованою по 

обох осях гістограмою  ns lh  важливим є 

наявність пікселів з певним значенням 

яскравості, а вже потім оцінка кількість таких 

пікселів. Такий аналіз є першим етапом 

попередньої обробки растрових цифрових 

зображень та дає змогу підібрати найменш 

деструктивні методи для підсилення яскравості. 

Приклади отриманих нормованих по обох 

осях гістограм зображень із зменшеним 

діапазоном яскравості темних тонів та 

відблисками наведено на рис. 1. Встановлено, 

що за умови фокусної відстані 135 мм, 

діафрагми 5,6, чутливості цифрової фотокамери 

100, дискретних значень часу експозиції з 

інтервалу від 20 с до 152 с, розроблений 

лабораторний макет пристрою дозволяє 

отримувати растрові цифрові зображення 

документації, придатні для подальшої обробки, 

за умови інфрачервоного освітлення із вузьким 

спектром. Найбільш сприятливим є часу 

експозиції, що дорівнює 30 с. 

 

 
Рис. 1.  Приклади нормованих гістограм різних типів зображень за характеристиками 

яскравості:   

а) нормована по обох осях гістограма зображення із    зменшеним діапазоном 

яскравостей темних тонів, k=3; 
б) нормована по обох осях гістограма зображення із дзеркальними відблисками, k=16 

 

Нами було отримано растрові цифрові 

зображення у видимому та інфрачервоному 

спектрі досліджуваних документів, інформація 

на яких була нанесена машинописним методом. 
 

 
Рис. 2. Зображення фрагмента документа, виконаного методом електрографії, у 

видимому та інфрачервоному спектрі. 

а) видимий діапазон;  

б) інфрачервоний діапазон, фокусна відстань – 135 мм, діафрагма – 5,6, чутливість цифрової 

камери – 100, час експозиції – 30 с. 
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Зображення, які наведено на рис. 3, 

демонструють, що машинописна стрічка 

чорного кольору, яка використана для друку 

документа, містить фарбник, складові якого 

видимі в інфрачервоному діапазоні, що доз-

воляє отримати растрові цифрові зображення 

в інфрачервоному випромінюванні. 

 

 

 Рис. 3. Зображення фрагмента документа, виконаного машинописним методом, у 

видимому та інфрачервоному спектрах: 

а) видимий діапазон, автоматичний режим зйомки, k =16; 

б) інфрачервоний діапазон, фокусна відстань  135 мм, діафрагма  5,6, чутливість цифрової 

фотокамери  100, час експозиції  30 с, k =42 

 

На рис. 4 наведені зображення, які 

демонструють можливості покращення види-

мості та розрізнювання деталей зображення, 

викривлених шляхом замальовування окре-

мих слів тексту документа червоним та 

чорним маркерами. 
 

 

 
Рис. 4  Зображення у видимому та інфрачервоному спектрі фрагмента документа, 

виконаного машинописним методом та викривленого різними способами 

а) видимий діапазон; 

б) інфрачервоний діапазон, фокусна відстань -135 мм, діафрагма – 5,6, чутливість цифрової 

фотокамери – 100, експозиція – 30 с. 
 

Висновки. Таким чином, в результаті 

проведеного експериментального дослідження 

встановлено, що за умови фокусної 

відстані – 135 мм, діафрагми  5,6, 

чутливості цифрової фотокамери  100, 

дискретних  значень часу експозиції в 

інтервалі від 20 с до 152 с, розроблений 

лабораторний макет пристрою дозволяє 

отримувати растрові цифрові зображення 

документації, придатні для подальшого 

обробляння за умови інфрачервоного 

освітлення із вузьким спектром. Найбільш 

прийнятним є відлічуване автоматично 

значення часу експозиції, що дорівнює 30 с. 

 

CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дубина О.М., Ткаченко В.П., Тімров О.О. Проблеми  забезпечення, збереження та відновлення 

інформації стосовно раціонального використання ґрунтів України. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. 

«Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». 2017. № 2. С. 169-177. 



№ 9 (42) жовтень 2020 р.  

 

45 

2. Надточій І.І., Ткаченко В.П., Дубина О.М. Шляхи покращення збереженості архівних 

документів. Наук.-виробн. журн. «СФД». 2017. №2(21). С. 17-23.  

3. Дубина О.М., Ткаченко В.П., Семенов Є.В. рН-контроль процесів деструкції паперових 

форматів при зберіганні архівних документів. Модернізація національної системи управління 

державним розвитком: виклики і перспективи: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 

8-9 грудня. 2016 р. Київ, 2016. С. 86-89. 

4. Дубина О.М. Відновлення інформації зі згасаючих документів. Екологія і 

природокористування в системі оптимізації відносин природи і людини: матеріали ІІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 24-25 березня. 2016 р. Тернопіль, 2016. С. 67-69. 

5. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. Москва: Мир, 1982. 480 с. 

6. Козирев В.М. Розробка методу створення комлексного електронного образу документації, 

наданої на мікрофільмування з використанням спеціальних схем освітлення. Звіт про НДР 

(проміжний): НДІ мікрографії. Харків, 2014. 58 с.  
 

 

Дубина А.М., Надточий   И.И., Свищева Я.А., Тимров А.А., Ткаченко В.П.  
ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЕЖДЕННЫХ АРХИВНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В период введения в Украине рынка земли большое значение приобретают архивные документы по уточнению границ 

земельных участков, прав собственности, наследования, а также грунтовые карты разных лет. В статье рассмотрены 

результаты исследования возможности использования цифровой фотокамеры не имеющей заявленного производителем 

режима съемки в инфракрасном диапазоне для получения цифровых растровых изображений документов.           

Даны рекомендации по увеличению контраста изображения в случаях, когда документы содержат материалы 

непрозрачные для инфракрасного излучения: графит, сажу, соли тяжелых металлов. Даные компоненты входят в 

состав графитных карандашей, черного красителя машинописной ленты и копировальной бумаги, а так же черной 

печатной и штемпельной краски, туши, тонера для принтеров и т.д. Установлены условия получения растровых 

цифровых изображений документации, пригодных для дальнейшей обработки при помощи инфракрасного 

освещения с узким спектром. 

Ключевые слова: цифровые изображения документации, инфракрасное освещение, документы с частично 

нечитаемой информационной частью, улучшение читаемости архивных документов, восстановление информации.   
 

Dubyna A.M., Nadtochii I.I., Svishchova Y.A., Timrov A.A., Tkachenko V.P.  

POSSIBILITIES OF RECOVERY OF DAMAGED ARCHIVAL CADASTRE DOCUMENTS 

During the introduction of the land market in Ukraine, archival documents to clarify the boundaries of land plots, property 

rights, inheritance, as well as land maps of different years are of great importance. The results of the study of the possibility of 

using a digital camera that does not have a mode of shooting in the infrared range declared by the manufacturer for obtaining 

digital raster images of documents are considered. 

Recommendations are given for increasing the image contrast in cases where documents contain materials that are opaque to 

infrared radiation: graphite, soot, heavy metal salts. These components are included in graphite pencils, black ink on typewriter tape 

and carbon paper, as well as black printing and stamp ink, ink, toner for printers, etc. The conditions for obtaining raster digital 

images of documentation suitable for further processing using infrared illumination with a narrow spectrum are established. 

Key words: digital images of documentation, infrared lighting, documents with a partially unreadable information part, 

improving the readability of archival documents, information recovery. 

 
 

  


