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ОБРОБКА ДАНИХ, НАДАНИХ ОДНИМ ОЧЕВИДЦЕМ 
 

Обробка даних, наданих одним очевидцем. При обробці даних, наданих 

одним очевидцем, визначення діаметрального розміру та висоти об’єкта 

фактично зводиться до плоскої задачі, де визначальними параметрами є кут 

між умовним центром об’єкту
1
 та горизонтальною площиною, в якій 

знаходиться спостерігач (скорочено – кут до горизонту); висота об’єкту над 

горизонтальною площиною, що проходить через точку спостереження 

(скорочено – висота об’єкту); відстань від точки спостереження до умовного 

центру об'єкта (скорочено – відстань до об’єкту); та віддалення від точки 

спостереження до точки, над якою проходило “зависання” об’єкту у момент 

обчислення, тобто проекція відстані до об’єкту на горизонтальну площину 

(скорочено – проекція відстані до об’єкту). Причому для фіксації об'єкта в 

просторі достатньо двох будь-яких з вищенаведених параметрів.  

Як правило, одним з таких параметрів є кут до горизонту, оскільки його 

визначення не потребує додаткових даних, і може бути проведене як 

безпосередньо під час спостереження, так і під час складання ситуативного 

плану на місці. При змінному куті до горизонту його прийнята величина 

повинна відповідати окремому моменту спостереження, в який проводиться 

визначення характеристик.   

Висота об’єкту при обробці даних, наданих одним очевидцем, може 

бути визначена як шляхом прямих вимірювань спеціальними приладами, так 

і на основі позиціювання об'єкта відносно тіл, висота яких відома або може 

бути визначена з інформації поза даними спостереження. Частіше за все 

позиціювання проводиться по відношенню до хмар – чи спостерігалось 

покриття хмарами об’єкту або навпаки; рідше - по відношенню до інших 

атмосферних об’єктів – літаків, птахів (оскільки при цьому необхідною 

умовою є перетин траєкторій або інша взаємодія об'єкта, що розглядається, 

та об'єкта порівняння). Види хмар та їх висотні позначки наведено у табл.1. 

Проекція відстані до об’єкту найточніше може бути визначена у 

випадку, якщо у момент реєстрації мала місце дистанційна взаємодія об’єкту 

з елементами навколишнього середовища, відстань до яких відома (вплив на 

ділянки місцевості, дерева, тварин тощо).   

У випадку прямої взаємодії, або наближеної до неї відстань, як і інші 

характерні параметри може бути визначена на основі прямих показів 

очевидця (з урахуванням психофізіологічного стану на момент взаємодії), 

або слідів на місцевості при проведенні рекогносцировки.   
 

 

                                                 
1
 Умовний центр визначається візуально і приблизно відповідає геометричній середині 

об’єкту  



 

 

Табл.1. 
Ярус Характер хмарності Висотний рівень, м 

Нижній шаруваті, шарувато-купчасті, шарувато-дощові ... 2000 

Середній високо-шаруваті, високо-купчасті     2000 ... 6000 

Верхній пір'ясті, пір’ясто-шаруваті, пір’ясто-купчасті     6000... 

Також, проекція відстані до об’єкту може бути знайдена шляхом 

позиціонування об’єкта відносно наземних тіл, відстань до яких відома, на 

основі відомостей про візуальне місцезнаходження (покриття) об’єкту 

відносно наземних тіл.  

 

 
Рис. 1. 

 

Прийняті позначення: 
11OO – лінійний діаметральний розмір об’єкту; т. А 

– точка спостереження, яка знаходиться на висотному рівні зросту 

спостерігача, що приймається 1,8 м [1] (при значній величині висоти об’єкту 

над горизонтальною площиною зріст спостерігача можна не враховувати); т. 

О – точка умовного центру об’єкта; т. С – проекція умовного центру об’єкта 

на горизонтальну площину, що проходить через т. А; d – відносний лінійний 

розмір на довжині витягнутої руки; 0,6 – умовна відстань від очей 

спостерігача до місця тримання (середини долоні) предмету, відносний 

лінійний розмір якого застосовується при порівнянні, м;   – кутовий розмір 

об’єкту;  – кут між умовним центром об’єкту та горизонтальною 

площиною, в якій знаходиться спостерігач («кут до горизонту»); ОС – висота 

об’єкту над горизонтальною площиною, що проходить через точку 

спостереження; АО – відстань від точки спостереження до умовного центру 

об'єкта; АС – проекція відстані до об’єкту на горизонтальну площину. 

Розрахункові формули для обчислення діаметрального розміру та висоти 

об’єкту наведено у табл.2. 
 



 

 

Табл.2. 

Вихідні дані: 
Розрахункові формули: 

Діаметральний розмір, 
11OO  Висота, ОС 
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