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Тема 19. Цифрово ортотрансформиране 

19.1. Методи за трансформиране. Елиминиране на влиянието на 
изкуствени обекти. 

19.2. Формиране на ортофотомозайки. 

19.3. Принципи на диференциалното фототрансформиране и 
сравнение с цифровото ортотрансформиране. 

 

19.1. Методи за трансформиране. Елиминиране на влиянието на 
изкуствени обекти. 

Основна характеристика на производството на цифрово ортофото лежи в 
трансформирането на матрицата на изображението координатната система на камерата 
в матрицата на изображението в XY-равнината на теренната координатна система. Ние 
говорим за координатната система на терена (в определена картна проекция), тъй като 
ортофотото се произвежда основно при обработката на въздушни снимки. В случая не с 
еползва координатната система на обекта както е при земната фотограметрия. 
Генерирането на цифровото ортофото започва с дефинирането на матрицата на 
изображението в координатната система XY в координатната система на терена и 
тяхното трансформиране в координатната система на камерата. Тази трансформация 
изисква познаването на Z координатата на всяка точка от XY – мрежата. Това може да 
изисква отчитането на много близки точки при използване на аналитичен стереоплотер 
ии друг фотограметричен апарат, позволяващ дискретно отчитане на координатите. 
Цифровите модели на терена също осигуряват много гъста мрежа от точки в XY – 
координатната система. Интерполацията на модела на терена за точка с координати 
(X,Y) ни дава котата в тази точка: 

( , )ZZ X Y= ϕ                                                                                                  (7.1) 
При известни елементи на вътрешното и външното ориентиране, то центровете 

на пикселите в теренната координатна система могат да се трансформират в 
оригиналното изображени чрез уравненията на колинеарност 
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Корекциите за дисторзия и рефракция също могат да се нанесат. За радиалната 
дисторзия се ползват зависимостите: 

0       x x y y0x r y
r r

r− −
= − = −∆ ∆ ∆ ∆                                                          (7.3) 

където 2 2
0 0( ) (r x x y y= − + − )  
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Грешката от радиалната дисторзия се дава от зависимостта: 
2

21 rr r K
f

 
= +  

 
∆ .                                                                                           (7.4) 

където K според различни автори се дава от различни зависимости. Съгласно 
Harris W.D., Tewinkel S.C., Whitten C.A. може да се ползва изразът: 
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Методите на присвояване на градационната стойност на даден пиксел се 
основават на методите на интерполация на градационните нива: 

- метод на най близкия съсед; 
- метод на линейната интерполация; 
- билинейна интерполация; 
- метод на бикубична интерполация; 
- метод на sinx/x с различен размер на прозореца. 
Предимство на цифровото ортофото пред традиционното ортофото: 
• Геометричната точност е по-висока поради много гъстата мрежа от точки, 
която се ползва за апроксимиране на теренната повърхнина; 
• Градационните характеристики са свободни от изкуствени преходи, 
дължащи се на метода на формиране (например по ивици), поради 
геометричното трансформиране на пикселно ниво; 
• Качеството на изображението може да се управлява лесно чрез корекция на 
контраста и цвета; 
• Може да се постигне прецизно съвместяване на интензивностите в краищата 
на свързваните съседни изображения, формиращи ортофото мозайката; 
• Допълнително подобряване като подсилване на границите може да се 
осигури чрез прилагането на подходяща филтрация; 
• Цифровото ортофото може да се съхранява като информационно ниво в 
ГИС; 
• Цифровото ортофото може да се анализира посредством методите за 
разпознаване на образи, като се ползва многоспектралната класификация, 
сегментацията и анализ на изображения. 

Отчитане на влиянието на терена 
Теренната повърхнина се отчита посредством използването на интеполация на 

точките от регулярната или нерегулярната мрежа. Поради много по-голямата гъстота 
на мрежата от пиксели спрямо мрежата от точки, формиращи модела на тереана са 
възможни два подхода. При първият подход за всеки пиксел от изображението на 
ортофототото се изчислява котата посредством итерполация от модела на терена. Този 
подход не е икономичен от гледна точка на изчислителни усилия. При втоия подход се 
изчисляват само координатите от регулярната или нерегулярна мрежа, формираща 
модела на терена, в координатната система на снимката. Положението на междинните 
пиксели се определя посредствоминтрполация между тези възлови точки от модела на 
терена. Тук трябва да се има в предвид, че координатите от мрежата н амодела на 
терена могат да не съвпадат с теренните координати на пикселите от резултантното 
ортофото. 
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Като пример могат да с епосочат следните числени стойности. За ортофото в 
средни мащаби мрежата от пиксели има стъпка 25:50cm, а при растер на теренния 
модел 10m  рамките на един квадрат от модела на терена попадат: 

40х40=1600pix за стъпка 25cm 
или съответно 20x20=400pix при стъпка от 50cm. 
Методът с използването на възловите точки от мрежата на модела се нарича 

метод на закотвените точки (Kraus, Photo v.2). Трансформацията на точки по четири 
възлови точки е удобно да става посредством билинейна интерполация 

01 11 21 31

02 12 22 32

x b b X b Y b XY
y b b X b Y b XY
= + + +
= + + +

 

При използване на точки от триъгълникова мрежа може да с еприложи афинна 
трансформация 

01 11 21

02 12 22

x c c X c Y
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= + +
= + +

 

Методът на закотвените точки е по-неточен от метода на изчисление 
посредством трансформация на всички точки от растера на резултантното изображение 
чрез условията на колинеарност. 

Наличие на линии на прекъсване 
Линиите на прекъсване на модела на терена водят до съществено отместване 

на съответните обекти, ако участъците от съответните изкуствени обекти не се отчитат 
при фототрансформирането. Наличието на сгради също може да бъде отчетено по този 
начин. Така се очита паралактичното отместване на техните покриви. Това обаче 
поражда и допълнителни проблеми от получаването на мъртви зони от терена, където 
има закриване. Поради тази причина елиминирането на влиянието на изкуствените 
обекти е по-сложно. 

 

2.25.2. Елиминиране на влиянието на изкуствени обекти. 
Проблемът на изкуствените обекти се състои в това, че за точки от покрива на 

сградата и за точки от заобикалящия го терен имат една и съща проекция в 
изображението. В този случай точката от терена попада в мъртвата зона. Решението на 
този проблем изисква наличието на точен модел на терена със структурните линии и 
модел на сградите, представени чрез структурни линии също. Влиянието на сградите е 
представенона фиг. 19.1. 
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Фигура 19.1 

За преобразуване на ортофотото са възможни различни алгоритми. 

Директно трансформиране на изображението 
При директния метод се определят теренните координати на всеки пиксел от 

оригиналното изображение чрез пресичането на проектиращия лъч с теренната 
повърхнина. Това генерира матрица от (X,Y) координати с размерността на изходното 
изображение. Методът е прост за програмна реализация, но има следните недостатъци: 

- гелеми разходи на памет и изчислителни усилия (редукция чрез използване 
на пирамиди от изображения); 

- мъртвите зони не се откриват директно, а чрез анализ на съседството на 
пикселите и анализ на разликата на координатите в теренни координати; 

- при интерполацията могат да участват точки от обекти, лежащи на различна 
кота, т.е. на несъседни обекти. Преодоляването на този проблем изисква описание на 
областите и анализ на съседните области, което е трудоемка процедура. 

Индиректен метод 
Построяват се лъчите от всеки пиксел на резултантното изображение като 

започват от теренната повърхнина. Ако те пресичат модела на терена включително и 
обектите върху него поне още веднъж, то точката лежи в мъртва зона, т.е. тя е 
невидима. Реализчцията на този метод изисква много точен модел на терена и сградите. 

Комбиниран метод с индексна матрица 
Изходни се явяват отделнимодели на терена и на сградите. Основа на процеса 

се явява запълването на индексна матрица с размерността на оригиналното 
изображение.  
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Фигура 19.2 

В индексната матрица се ползват три кода: 
0 – точки от терена; 
1 – точки от горните повърхнини (покривите); 
2 – точки от вертикалните стени. 
Етапи на генериране на индексната матрица: 
1. Инициализиране с 0 – т.е. предполагат се само теренни точки. 
2. Трансформиране на покривите и стените. 
3. Припокриване на индексната матрица с точките от стените и покривите с 

анализ на видимостта. 
4. Генериране на ортофото на покривите – “покривно ортофото”. 
5. Премахване на пикселите от оригиналното изображение с кодове 1 и 2 – 

маскирано изображение. 
6. Генериране на ортофото от теренните точки (“теренно ортофото”). 
7. Комбиниране на “теренното ортофото” и “покривното ортофото” с методите 

на растерната алгебра. 
Методът е ефективен при далече разположени сгради. Има проблеми съ 

сенките. Предимство е възможността за лесно откриване на мъртвите зони и 
евентуалното им запълване от съседни изображения чрез комбиниране със средствата 
на растерната алгебра. 

Замяна на генерирането на покривното ортофото с индиректна трансформация. 
Стъпките са следните: 

1. Скаларно произведение на нормалата към покрива и проектиращия лъч, 
което позволява да се определи видимостта на покрива. 
2. Пресичането на полигоните от отделните окривни повърхнини позволява да 

се определят видимите покриви. 
3. Ортофотото може да се генерира чрез мрежа от триъгълници 
4. Големи покриви могат да се трансформират чрез разпадането им на клетки 

от плоски повърхнини. 
Методът изискв апо-малко памет, но е по-сложен алгоритмично. 

Цифрово ортфото в дребни мащаби 
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При дребни мащаби са съществени изкривяванията от картната проекция. 
Влиянието на покривите и изкуствените обекти е пренебрежимо. 

Компютърна процедура 
Инициализиране на мрежата на трансформираното изображение в 

координатната система на картната проекция. Най-често това е мрежата от възли на 
модела на терена, която се припокрива с проекцията на снимката. 

Използване на “тангенциална система” за трансформация на закотвящите 
точки. Генерира се псевдорегулярна мрежа. 

Изчисление на проектирането на точките от тангенциалната система върху 
изходното изображение, Получената мрежа показва кои пиксели от изоходното 
изображение се трансформират вътре в съответните квази-квадрати. 

 

19.2. Формиране на ортофотомозайки. 
Генерирането на ортофотомозайка започва с изравнение вътре в дадена 

снимка. Снимката с еобработва по ивици в следните стъпки: 
1. трансформация на пикселите от севрните и южни ивици с матрици 5х5. 
2. Формиране на средното от всички северни и всички южни ивици gn и gs 
3. Формиране на средното от еквивалентните матрици gm 
4. Построяване на трансформационна функция, преобразуваща севернитет 

ивици в gm 
5. Построяване на трансформационна функция, преобразуваща южните ивици 

в gm. 
Трансформиране по ивици, така че да не се променят средният контраст и 

средната яркост. 

Формиране на мозайка чрез построяване на кумулативна 
хистограма 
Построяват се хистограми в зоната на свързващата ивица. Построяват се 

трансформационни функции, които водят до една и съща резултантна хистограма 
(средна). Корекционните коефициенти се намират по МНМК. 

Уравненията н апоправките са от вида: 
0 ( ) (i j ij i i j j i j ig g v g x g x x x g g− = + = + − + = − + − )j  

или 
( )ij i j i jv x x g g= − + −  

Градационните стойности gi и gj се намират от обратните функции на 
хистограмите . Определят се параметрите на преобразуване. При 
линейан отсечкова апроксимация се ползват само три параметъра за дефиниране на 
предавателната характерисика 

( )   и  ( )h i h jg S g S

Директна промяна на градационните нива в ивицата 
Осредняват се стойностите в ивицата на свързване. Възможно е генерирането 

на функция на плавен преход. 
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19.3. Принципи на диференциалното фототрансформиране и 
сравнение с цифровото ортотрансформиране. 

Принципи на диференциалното фототрансформиране 
Основната идея на диференциалното фототрансформиране се състои в 

трансформиранетона малък правоъгълен участък от изображението (прорез) в 
съответен елемент от трансформираното изображение. Параметрите, които дефинират 
тази рансформация са следните: относително положение на центровете на двата 
участъка (малки правоъгълни области с относително голямо отношение на между 
дължина и височина), ъглова ориентация и промяната на мащаба. Всички тези 
параметри могат да бъдат намерени от координатите на центра на прореза ии 
координатите на срдните точки на срещуположните къси страни. Изчислението на тези 
параметри се основава на трансфрмацията на четририъгълна мрежа между двете 
изображения [Kraus K., 199]. Трансформацията на всяка клетка от тази мрежа както и 
на произволна точка от вътрешността се описва от билинейанта трансформация: 

01 11 21 31

02 12 22 32

a a x a y a x
a a x a y a x

y
y

ξ
η
= + + +
= + + +

                                                                        (7.1) 

19.3.2. Инструментална реализация 
Инсрументалнат ареализация може да приеме няколко форми. Много често с еползва 

оптическо пенасяне с цифрово управление на изображенията. Равнината на 

изображението е разделена на вертикални ивици. Широчината на ивиците зависи от 

промяната на височината на терена. Критерий на такъ избор е границата на височинна 

разлика вътре в прореза. Генерира се набор от профили, които обикновено са 

вертикални. Бличките точки на съседните профили се използват за генериране на 

правоъгълна мрежа. За тази мрежа координтите h, y въввходното изображение се 

изчисляват. Всички тези данни се записват. 

В процеса на трансформиране много тесен прорез с дължина S, съответства на стъпката 

между профилите се премества в y-направление в xy-равнината на ортофотото. В този 

процес непрекъснато преместващият се линеен елемент в равнината ξη на снимкат, 

който се проектира върху xy-rawninata. 

Линейният елемент се трансформира чрез: 

1. Две транслации (двумерна 2D) на неговия център ; ( ' )C C→
2. Завъртане на ъгъл α; 
3. Промяна на мащаба ( ' . )S S→
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           Оригинална фотоснимка                    Ортофото (трансформирано изображение) 

Фигура 19.1. Тансформация на линеен елемент 

Следните изчисления се извършват в реално време в процеса на сканиране: 
1. Определяне на координатите на центъра на всеки линеен елемент ξc, ηc ; 

2. Ъгъл на завъртане: arctan ηα
ξ

∆
=

∆
; 

3. Мащабен фактор k - 
2 2'Sk

S S
ξ η∆ + ∆

= = . 

След трансформирането на една клетка от чеириъгълната мрежа е 
трансформирана, следващата клетка от веикалната ивица също се трансфромира. След 
прилючването на дадена вертикална ивица по подобен начинсе трансформира 
съседната ивица. 

Този принцип на трансформиране е реализиран във Wild Avioplan OR1 на 
Leica Heerbrug и Orthocomp Z2 на Zeiss Oberkochen. 
 

29.3.3. Техническа реализация на принципа на диференциално 
трансформиране 
Функционирането на апарата Avioplan OR1 е представено на схематичната 

диаграма. 
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Фигура 19.3. Цифрово управление на трансформирането 

Ядро на системата е упавляващия компютър. Входни данни за обработката в реално 

време са координатите на вертикалните профили във фото равнината. Тези данни са 

краищата по x и h на линейните елементи на фотоснимката. 

Компютърът изчислява необходимите елемени за трансформиране на прореза 

(преместването x, h, ъгъла на завъртане α, мащабният фактор k). Тези изчисления се 

извършват синхронно в съртенето на барабана, което съответства на преместване в y-
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направление. Стъпката на нарастване по y-направление е 10µm. Трансформационните 

даннисе изчисляват от системата за управление: 

1. Преместване на снимката в двете аправления; 
2. Ъгълът на Дове призмата; 
3. Мащабният фактор за опериране на увеличаващата система. 

Само малък осветен участък от снимката, който се пропуска през маската на 

прореза попада върху филма, поставен на повърхността на барабана е експонира 

линейните елементи един след друг. 
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Тема 2.20. Цифрова близкообхватна фотограметрия. 
2.20.1. Особености на обработката при близкообхватната 

фотограметрия. Области на приложение и технологични 
схеми. 
Етапите на цифровото документиране могат да се обобщят по следния начин - 

1. Формиране на дискретен (векторен) модел на обекта: 
а) изграждане на локална геодезическа мрежа за обекта, 
б) фотограметрично заснемане, 
в) изработване на векторния модел на обекта чрез фотограметрично 

картиране; 
2. Фотодокументиране и генериране на 3D фотореалистичен модел на обекта: 

а) цветно заснемане, 
б) формиране на растерни модели на отделните подобекти (фасади, стени, 

тавани, сводове и други), 
в) преобразуване на изображенията на подобектите и изграждане на 

цялостен фотореалистичен модел на обекта. 
Крайният продукт може да включва векторния модел в цифрова или графична 

форма, ортоизображения на отделните стени и фасади, съхранявани в цифрова форма, 
но с възможност за фотовъзпроизвеждане или отпечатване (цветно и полутоново). При 
изисквания за фотореалистично 3D моделиране е необходимо да се преобразуват 
отделните изображения и съответно да се редактират, за да могат да се включат в 
тримерния модел. Такъв модел може да се изработи в средата на 3D StudioMAX, 
Micro Station или други системи, които позволяват подобно моделиране. Наред с 
оперативните възможности като гъвкавост на моделирането и създаване на анимация 
важна характеристика е наличието на конвертор във формат, подходящ за 
визуализиране в Интернет. Един такъв формат е утвърденият VRML (Virtual Reality 
Modelling Language). В това отношение предимства предоставя системата 
3D StudioMAX, която притежава изход към този формат. 

Отделните етапи могат да бъдат застъпени в различна степен. При някои 
технологични схеми отделни етапи могат да отсъстват или да са обединени. Така 
например етапа на геодезическо заснемане може да се редуцира и формирането на 
мрежата може да стане по фотограметричен път, а геодезически да се получат само 
ограничен брой точки. Друг вариант е възможността да се обединят 
фотограметричното заснимане и цветното заснимане на елементите на обектите. При 
него едни и същи изображения могат да се ползват и за стереокартирането и за 
растерните фотоизображения. 

Етапите на обработка са обусловени от крайната цел - формиране на 3D модел 
или цифрова документация на архитектурния обект. 

Етапът на геодезическо заснемане изисква да се подбере по подходящ начин 
броят и разположението на станциите от изходната мрежа, а така също и да се извърши 
заснемане на точки от обекта. От гледна точка на надеждно определяне на положението 
на точките е желателно тяхното маркиране, но това не винаги е възможно поради 
причини за недостъпност, а така също и поради изискването да не се нанасят щети на 
архитектурния обект. В някои случаи е възможно използването на преносими марки, но 
тяхното закрепване обикновено е затруднено. Тахиметричното заснемане на точките 
посредством ъглово - дължинни измервания не е възможно поради необходимостта от 
използването на много малка призма. Нейното фиксиране върху обекта изисква тя да 
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остава на същото място и по време на фотограметричната и цветна снимка, което не 
може да се осигури. Ето защо точките от основната мрежа се измерват посредством 
ъглово - дължинни измервания, докато подробните точки по фасадите и стените се 
измерват посредством права засечка като се ползват характерни елементи от обектите. 
Такива са върховете на ъгли по фасадите или характерни детайли от стенописите. 

На етапа на фотограметрично заснимане може да се използва унивесална 
измерителна камера, каквато е UMK 10/1318 на ZEISS или стереокамера от типа SMK 
5,5/0808/40. Докато универсалната камера е по-подходяща за фасадите, то за 
вътрешните снимки е по-удачно използването на стереокамера с фиксирана къса база. 
Реализиацията на снимките с единична камера в тези случаи не е възможно, тъй като 
при къси бази не може да се насочи точно камерата към другата станция. Първите два 
етапа на фотограметричната обработка не се отличават съществено от случая на 
използване на традиционните фотограметрични технологии. 

Етапът на цветно заснимане на елементите на обекта изисква да се покрие 
целият обект с мозайка от снимки. Тук са в сила няколко изисквания. От една страна 
по-малкият брой снимки опростява следващата обработка, тъй като намалява 
операциите по формирането на мозайката. От друга страна попадането в една и съща 
снимка на обекти с различно отдалечение увеличава грешките при трансформирането и 
не винаги позволява избор на подходящи условия за заснимане. Положението и 
ориентацията на снимачните станции за цветни снимки могат да се избират независимо 
от изискванията за точно стереокартиране. При цветното заснимане положението на 
камерата се избира от гледна точка на минимални изкривявания на засниманите 
подобекти. 

Цел на стереофотограметричната обработка е получаването на цялостен 
тримерен модел на обекта. Той трябва да включва всички онези ръбове, които разделят 
повърхнините на отделни части. Обект на картиране са и характерни детайли, които да 
позволят привързването на цветните изображения към модела, което е от полза и за 
процесите на стенописна реставрация. Обработката на модела става по отделни фасади 
или стени като отделните части се свързват в единно цяло. Обикновено отделните 
стени или фасади се картират в координатна система, ориентирана така, че нейната 
фронталната равнина да лежи в равнината на обработвания подобект. След тяхното 
картиране се налага трансформирането на отделните части в единна координатна 
система. Това е локалната координатна система на обекта. При цифровата обработка 
съществен се явява въпросът за осигуряване на изискваната точност. Това определя и 
избора на параметри на заснимне и на сканиране. 

За точки, лежащи в една равнина на отдалечение Y, са в сила зависимостите: 

x
f
YX ∆=∆ .                                                                                                        

(1) 

При използване на сканиране с разрешение r в dpi (dots per inch) 

x
10425r

3

∆
=

−.,                                                                                                     

(2) 

където ∆x е стъпката на сканиране в m. 
За грешката в координатната система на обекта се получва оценката: 
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fr
Y10425x

f
YX

3

.
..,.

−
=∆=∆                                                                                 

(3) 

Резултатите за камерите UMK, SMK и фотоапарата Zenit-Е с обектив Helios за  
Цифровата обработка на цветните изображения преминава през следните 

етапи: 
- подобряване на радиометричните и цветови характеристики – яркост, 

контраст и баланс на цветовете; 
- изравняване на радиометричните характеристики – посредством визуално 

или хистограмно изравняване на свързваните съседни снимки; 
- геометрична трансформация на всяка от снимките по векторните данни от 

модела; 
- свързване на оделните изображения в обща мозайка; 
- геометрична трансформация на цялата мозайка; 
- отрязване на мозайката по заграждащия я контур, получен от векторния 

модел. 
Формирането на мозайка може да се избегне при използване на заснимане от 

по-голямо отдалечение или при използване на фотоапарат с малко фокусно разстояние. 
Независимо от това при малко отдалечение в редица случаи се налага заснимането на 
блок от снимки, за формирането на мозайка. Това е подходящо и в случаите, когато 
освен стени се налага и заснимането на сводове и тавани с голяма кривина или при 
голям наклон на снимачната камера (фотоапарата). Обработката на цветните 
изображения притежава някои особености в зависимост от повърхнината, върху която 
те са разположени. Проблемите, които възникват при тази обработка и методите за 
тяхното решаване са разгледани в редица работи [5], [1]. В случая на равнина се 
използва трансформиране на равнината на векторния модел в равнината на 
изображението. След това се извършва геометрично трансформиране на изображението 
с използване на контурните линии на векторния модел. При цилиндрични повърхнини 
се ползва по - сложен подход. Извършва се геометрично преобразуване на векторния 
модел до разгъването му в равнина. След това се извършва трансформиране на 
изображението към така преобразувания векторен модел. Математическият модел на 
това преобразуване е описан в [1]. По-сложен е вариантът на преобразуване при 
сферична повърхнина, която не може да се преобразува еднозначно, а се ползва модел, 
съответстващ на картографска проекция. Подходящ е изборът на проекция, 
съответстваща на тази, използвана в системата за визуализация. За нуждите на 
документиране удачна е проекция с минимални изкривявания в централната зона, тъй 
като там обикновено са разположени най-важните части от фигурите, т.е. лицата. 
Трябва да се отчита фактът, че при олтарни ниши използваните части от сферична 
повърхнина не надвишават четвърт от сфера, което създава известни облекчения. 

Формирането на фотореалистичен модел или цифровото документиране 
изискват съответно преобразуване на изображенията на отделните подобекти. 
Разрешението на изображенията за документиране трябва да е достатъчно високо, за да 
се осигури точност на стенописните реставрационни работи, а при фотореалистичен 
модел основен проблем е скоростта на обработка на изображенията, което изисква 
използването на по-ниско разрешение. Друго изискване е за съхраняването на 
изображенията в растерен формат, който да позволява лесно геометрично привързване 
на растерното изображение към векторното (т.е. дефиниране на координатно начало) в 
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координатната система на векторния модел. Такива възможности се предоставят от 
универсалните системи за графично проектиране като Micro Station или AutoCAD. 
 

2.20.2. Технологични схеми на цифровата фотограметрия за 
формиране на модела на обекта. 
Методи за формиране на модела 
1. Аналитично 
2. Графично – картиране, дигитализиране 
3. Цифрово 
4. Земно сканиране 
5. По данни от архитектурни планове 
Моделът на обекта се представя чрез скелетните линии и описанието на 

повърхнините. Във всяка повърхнина може да се регистрират както характерни ръбове, 
а така също и линии от изображението, съответстващи на цвтни или градационни 
граници.  

Тримерните модели на повърхнините се базират на различни подходи: 
1. Тримерна мрежа в XYZ пространството. 
На практика са интересни еднозначните модели, които съответстват на 2½D 

модел, когато имаме само една стойност на Z са всяко (X,Y). Този процес се развива в 
пространството като повърхността се представя чрез пресчените точки с ръбовете на 
пространствени кубове. Недостатък е изискването на много гъста мрежа. 

2.Съвкупност от отделни повърхностни елементи. 
• Повърхността се апроксимира от съседни части от повърхнини. 
• Всяка повърхнина се дефинира в локална координатна система 
• Всяка повърхнина се привързва към глобална координатна система 
посредством глобални координати на началото и ориентацията си 
• Точките от локалната правоъгълна мрежа трябва да се трансформират в 
глобалната координатна система. 
 

2.20.3. Фотореалистично моделиране на обектите – формиране на 
фототекстури. 

 Етапите на цифровото документиране могат да се обобщят по следния начин - 
1. Формиране на дискретен (векторен) модел на обекта: 

а) изграждане на локална геодезическа мрежа за обекта, 
б) фотограметрично заснемане, 
в) изработване на векторния модел на обекта чрез фотограметрично 

картиране; 
2. Фотодокументиране и генериране на 3D фотореалистичен модел на обекта: 

а) цветно заснемане, 
б) формиране на растерни модели на отделните подобекти (фасади, стени, 

тавани, сводове и други), 
в) преобразуване на изображенията на подобектите и изграждане на 

цялостен фотореалистичен модел на обекта. 
Крайният продукт може да включва векторния модел в цифрова или графична 

форма, ортоизображения на отделните стени и фасади, съхранявани в цифрова форма, 
но с възможност за фотовъзпроизвеждане или отпечатване (цветно и полутоново). При 
изисквания за фотореалистично 3D моделиране е необходимо да се преобразуват 
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отделните изображения и съответно да се редактират, за да могат да се включат в 
тримерния модел. 

Генериране на перспективни изображения 
При наличие на ортофотоизображения на повърхнините перспективното 

изображение се генерира чрез следните стъпки: 
1.Преход от пространствените координати на обекта в координатите на 

ортофотоизображението 
2. Перспективно преобразуване на пикселите на ортофотоизображението. Те 

могат да с епроектират както върху равнина, а така също и върху друга повърхнина 

Фототекстури 
Цифровата обработка на цветните изображения преминава през следните 

етапи: 
- подобряване на радиометричните и цветови характеристики – яркост, 

контраст и баланс на цветовете; 
- изравняване на радиометричните характеристики – посредством визуално 

или хистограмно изравняване на свързваните съседни снимки; 
- геометрична трансформация на всяка от снимките по векторните данни от 

модела; 
- свързване на оделните изображения в обща мозайка; 
- геометрична трансформация на цялата мозайка; 
- отрязване на мозайката по заграждащия я контур, получен от векторния 

модел. 
Основните типове повърхнини, които подлежат на трансформиране, са 

равнинни, цилиндрични, сферични и конични повърхности. Тези типове повърхнини се 
поддържат от практически всички програмни продукти, като 3D Studio Max, Micro 
Station, AutoCAD. 

Трансформиране на равнинни повърхнини 
Равнинните повърхности са най-често срещаните. Тяхното трансформиране е 

относително леко. То се подчинява на добре известните проективни съотношения: 

. 
1+e.y+d.x

c+yb+xa

, 
1+e.y+d.x

c+yb+xa

ii

yiyiy

ii

xixix

=

=

t
i

t
i

y

x

                                                                                            

(1) 
За неговото реализиране са необходими поне 5 свързващи точки, които са 

подходящо разположени. В това отношение обикновено няма особени затруднения, тъй 
като 4 точки могат да се изберат по върховете на полигона, обграждащ обекта. Петата 
точка трябва да е във вътрешността на областта. За елиминиране на случайните грешки 
подходящо е използването на 6 или 9 точки, разположени близо до местата на 
стандартните точки при обработка на стереодвойка снимки. 

Проблеми могат да възникнат, ако се ползват изображения, получени като 
фотомозайка от изходните снимки. Тогава могат да възникнат допълнителни грешки от 
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неправилното им привързване и трансформиране (при липса на подходящи точки или 
малко застъпване между цветните снимки). 

Трансформиране на изображения върху цилиндрични повърхности 
Трансформирането на изображения върху цилиндрична повърхнина е 

еднозначно, тъй като цилиндричната повърхнина лесно се разгъва спрямо някоя от 
образуващите на цилиндъра. Последователността на преобразуването е следната: 

1. Ротира се тримерният модел, така че образуващите на цилиндъра да се явят 
перпендикулярни на равнината на визуализация и обработка. 

2. Интерполират се точките от цилиндричната повърхнина до получаване на 
нейните параметри във фронталната равнина – център и радиус. 

3. Тримерните координати на точките от векторното представяне на линиите, 
формиращи цилиндричната повърхнина се преобразуват до привеждането им в 
равнина, тангираща към образувателната на цилиндъра. 

Графичното представяне на това преобразуване е показано на фигура 1. 
 

φ

C(x  , z  )cc
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I t

Фигура 1. Преобразуване на цилиндрична повърхнина 

В съответствие с означенията на фиг.1 аналитичните зависимости за 
координатното преобразуване добиват вида: 

[ ]

. 

, 

, 
z    )z-(z.).x-(x

zz                    arctan.

iic2ci

ci

Rzz

yy

zRsignx
zz
xxRx

x

c
t
i

i
t
i

cc

ci

ci
cct

i

+=

=








<++

≥
−
−

+
=

π

                                            

(2) 
Посредством зависимости (2) всички точки от линиите на цилиндричната 

повърхнина се преобразуват в равнина. За да може да се извърши привързването на 
изображенията към геометричния модел, трансформираните линии от цилиндричната 
повърхнина се ротират до привеждането им във фронтална равнина. Така полученият 
векторен модел се използва за привързване към него на изображението, лежащо върху 
тази повърхнина и формиращо фрагмента от фотореалистичния модел. 

Трансформиране на изображения върху сферични повърхнини 
Трансформирането на изображения, разположени върху части от сферична 

повърхнина е съпроводено с по-големи трудности. Изборът на метода на 
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трансформация зависи от изискванията за точност по определени линии или 
направления. Теоретически могат да се ползват всички типове картографски проекции, 
които са подходящи за карти в дребни мащаби. Анализ на грешките при някои от тях е 
извършен в [4]. При избора на подходяща проекция трябва да се изхожда от 
конкретната повърхнина – каква част от сферата обхваща. Друга особеност произтича 
от необходимостта да се ползва трансформираното изображение в система за 
фотореалистично моделиране. В този случай избраният тип проекция зависи от закона 
на преобразуване, който се ползва в системата за визуализация. Тогава трябва да се 
ползва преобразуване, което е обратно на това при визуализацията. 

Най-често срещани са случаите, когато се обработва една четвърт от 
сферичната повърхнина, каквито са например олтарните ниши, или когато се 
обработват полусферични повърхнини, каквито са куполите на църквите. Най-важни са 
частите от повърхнината, лежащи близо до фронталната равнина. Това прави 
подходящи онези проекции, които са с малки деформации около големия кръг на 
сферата в хоризонтална равнина. Графичното представяне на сферичната повърхнина и 
нейната проекция във фронтална равнина имат вида, показан на фигура 2. 
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Фигура 2. Вдлъбната сферична повърхнина 

В съответствие с тази фигура зависимостите за трансформиране, 
съответстващи на трансверзална азимутална проекция (равнопромеждутъчна) имат 
вида: 
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При трансформиране на изображенията върху сферична повърхнина, 
предназначени за визуализация в средата на някой графичен или мултимедиен продукт, 
е необходимо да се подбере трансформация, която да осигури минимални изкривявания 
при проектиране на плоското изображение върху сфера. Така например при работа със 
системата Micro Station е подходящо използването на проекция, при която полюсите се 
представят като отсечки. Такива са някои псевдоцилиндрични проекции (еквивалентни 
елиптични или еквивалентни синусоидални). Това се обуславя от възприетия в Micro 
Station метод за преобразуване, при който се прилага изгъване на плоското 
изображение върху цилиндрична повърхнина, последвано от свиване към двата полюса, 
разположени в хоризонтално направление (геодезическо направление EW). При 3D 
Studio MAX се ползва подобно преобразуване, но полюсите са разположени вертикално 
(геодезическо направление NS). 

2.20.4. Динамично визуализиране на фотореалистични модели. 
Генериране на перспективни изображения при 
фототрансформирането 
Трансформирането на изображенията се основава на методи на компютърната 

графика. За ускоряване на преобразуванията се ползват преобразувания в хомогенни 
координати. 

Приложение на хомогенните координати 
Основни въпроси на математическата интерпретация на хомогенните 

координати са представени в [11]. При дефинирането на хомогенните координати в 
координатна система с размерност n се добавя нова координата n+1. Това позволява 
процесите на транслация и мащабиране в пространството с размерност n да се 
представят чрез обобщена ротационна матрица в пространството с размерност n+1. 
Така например за вектори в двумерното пространство (равнина) въвеждането на трета 
координата води до представяне в тримерно пространство. За тримерни вектори този 
подход води до преобразуването им в четиримерни вектори. 
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където Т е матрица на преобразуванието, 
R – вектор в обектното пространство, а 
r – вектор в пространството на изображението (изобразяващото пространство). 
Ако координатата h се ползва за нормиране на вектора r, то h играе ролята на 

мащабен коефициент. В съответствие с това коефициентите в последната колона 
{ }4, 1: 3it i =  осигуряват транслация в тримерното пространство, коефициентите 
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{ }4 , 1: 3jt j =  осигуряват перспективно преобразуване, а коефициентът  - общото 

мащабиране. Коефициентите 

44t

{ }, 1: 3jjt j =  осигуряват различно мащабиране по трите 

координати.  
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Процесът на нормиране на вектора на изображението се описва от 
зависимостта: 
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 .                                                              (2) 


Общата матрица за преобразуване на хомогенните координати може да се 
разложи на четири подматрици, съответно за мащабиране, афинно транформиране, 
транслация и перспективно преобразувание. 

S A M P. . .T T T  ,                                                                                           (3) 

където матриците TS, TA , TM и TP имат съответно вида: 
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T  перспективно 

преобразувание. 

В случая, когато колоните на матрицата ТА представляват ортогонални 
вектори, за които скаларното произведение е 0, то матрицата описва ортогонално 
завъртане. 

В съответствие с приетия ред на умножение на матриците и техния вид, 
коефициентите на общата матрица са съответно: 
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Интерес представляват някои специални типове преобразувания, които 

съответстват на перспективно проектиране. Така например перспективно проектиране 
върху равнината z=0 от точка, разположена върху z оста се описва от матрицата: 
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 .                                                                                      (5) 

Перспективно проектиране върху равнината z=0 от произволна точка се 
описва от матрицата: 

Pz

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0

1c d f

 
 
=
 
 
 

T  .                                                                                    (6) 

От фотограметрична гледна точка коефициентите c и d съответстват на 
координатите на главната точка на снимката, f на камерната константа (фокусно 
разстояние на камерата). 

 
Формирането на фотореалистичния модел може да се извърши в средата на 3D 

StrudioMAX. За целта се налага използване на изображения, които са с по-ниско 
разрешение. За да се избегнат грешки от отрязването на границите, изображенията се 
изрязват по контура на подобектите (стените). По такъв начин се формират 
изображенията на отделните повърхнини, които се ползват като фототекстури за 
покриване на повърхнините. 

 
Фотореалистичният модел може да се представи във формат на описание, 

подходящ за визуализиране в средата на Интернет. Един от най-разпространените 
езици за това е VRML (Virtual Reality Modelling Language). 

Генерирането на фотореалистичен модел включва процеси на цифровата 
обработка на изображенията, методи за моделиране на пространствени обекти и 
техники от машинната графика и компютърната анимация за визуализирането. 
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Тема 2.21. Автоматизирани системи за цифрова фотограметрия. 
2.21.1. Системи за тримерно векторизиране и системи за цифрово 

ортофототрансформиране. 
 
Растерните цифрови системи предлагат алтернативен подход към решението 

на основните технологични задачи във фотограметрията – тримерно картиране и 
ортофототрансформиране. При тях източник на информация се явяват растерни 
изображения, получени в резултат на сканиране на фотоснимките с помощта на 
прецизен скенер. Получаваните пикселни координати в изображенията се преобразуват 
в процеса на предварителна обработка в образни координати и се обработват по 
методите на аналитичната фотограметрия. Технологичната схема на работа не се 
различава от тази при използването на аналитични плотери, но обработваните 
изображения не са аналогови (снимки), а са цифрови. Тези системи се различават по 
начините на формиране на стереоизображението, което се наблюдава от оператора.  

Методи за визуализация 
При някои от тях се използват специални монитори с поляризирано излъчване 

и комутация на двете изображения от стереодвойката за времето на всеки полукадър, 
като синхронно с това се комутират и стъклата на поляризационните очила на 
оператора. Другият клас системи ползват разделяне на екрана на две части и 
наблюдение на стереоизображението със стерeоскоп. Към първия клас системи спадат 
Digital Photogrammetric Workstation (DPW) на Helava, Digital Image Station на Intergraph, 
системата PHODIS на ZEISS. Към втория клас системи се отнася системата Digital 
Video Plotter (DVP) на Leica, както и вариант на DPW на Helava. Въпреки че, системите 
от първия клас осигуряват по добър обзор на цялото изображение и позволяват работа 
на няколко оператора едновременно, то тяхната цена е значително по-висока, поради 
необходимостта от използвнае на специализирани видеоплатки и допълнително 
оборудване. 

Основни функционални характеристики на системите за цифрова 
фотограметрия 

 
Някои основни апаратни характеристики на системите за растерна 

фотограметрия са показани в таблица 3. 
 
                                                                    Таблица 3 

Модел Произво- 
дител 

Компютър Операци-
онна 

система 

Визуали- 
зация 

Сканер 

DVP Leica 
(DVP 
Geomatic 
Inc.) 

PC 80486 
16MB RAM 
540MB диск 

MS-DOS Leica 
StereoViewer 
стереоскоп 

Sharp 
JX600 

 

DPW 710 Leica - 
Helava 

PC 80486 
16MB RAM 
1,6GB диск 

UNIX 
X-Window 

Motif 

стерео очила 
SGS 625 

 
DSW100 

DPW 750 Leica - 
Helava 

Sun SPARC 
32MB RAM 
540MB диск 
VI-30 видео- 

UNIX 
X-Window 

Motif 

 
стерео очила 
SGS 625 

 
DSW 300 
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процессор 
PHODIS CARL ZEISS RISC 4400 

64MB RAM 
2GB диск 

UNIX 
X-Windows 

стерео очила с 
течен кристал 
Crystal Eyes 

 
PS1 

SCAI 
IMAGINE 
Orthomax 

ERDAS Indy Silicon 
Graphics 
R4400 SC 
32MB RAM 
1GB диск 

UNIX стерео очила с 
течен кристал 

-- 

Photogrа- 
mmetric 
Image 
Station 

Intergraph InterMAP 6487 
RISC C400 
32MB RAM 
VI-50 видео- 
процесор 

UNIX стерео очила с 
течен кристал 
Crystal Eyes 

PS1 

Image 
Station Z 

Intergraph 4xPentium Pro 
128MB RAM 
3x4GB диск 
Z25 3D графи-чен 
ускорител 

Windows 
NT 4.0 

стерео очила с 
течен кристал 
Crystal Eyes 

Photo Scan 
TD 

Scanner 

 
Функционалните възможности на съвременните системи за растерна 

фотограметрия зависят от възможността за решаване на следните групи задачи: 
ориентиране на стереомодела, въвеждане на тримерна информация за дискретни точки, 
фототриангулация, регистриране на векторна информация, регистриране на данни за 
терена, ортотрансформиране и формиране на фотомозайка. Специфични са 
особеностите, предназначени за регистриране на геометрични обекти с правилна форма 
(правоъгълници, дъги от окръжности).  Важно значение има връзката с ефективна 
информационна система за регистриране и обработка на графична информация. В 
повечето случаи това са мощни Географски информационни системи, в които по-
нататък да продължи обработката на получаваната информация. Обикновено всички 
такива фотограметрични системи освен изход на информацията към основна система 
позволяват и нейното конвертиране към няколко от популярните информационни 
системи. Повечето системи за растeрна фотограметерия са изградени на модулен 
принцип и позволяват тяхното конфигуриране в зависимост от решаваната задача. 
Сравнение на някои от основните функционални възможности на съвременните 
системи е дадено в таблица 4. 

 
                                                                    Таблица 4 

Система DVP DPW PHODIS IMAGINE 
Orthomax 

Image 
Station 

Подобряване - DPW (CORE) - ERDAS 
Imagine 

MGE 
Base Imager 

Класификация - ER Mapper - ERDAS 
Imagine 
ESIS 

MGE 
Advanced 
Imager 

Ориентиране на 
модела и 
регистриране на 
точки 

DVPO DPW (DCCS) PHODIS - ST Orthomax 
(Standard) 

IS Digital 
Mensuration 

Триангулация - HATS 
PATB 
PATC 

PAT-MR 
PATB-RS 

Orthomax 
(Standard) 

MATCH-AT 

Набиране на DVPN Feature-GIS PHOCUS Vector MS 
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данни за си-
туацията 

(Vectorize) (CADMAP) 
(PRO600) 

Query Feature 
Collection 

Набиране на 
данни за тере-на 

DVPN 
(DEM) 

DPW 
TERRAIN 

TopoSURF ERDAS 
DTM 

IS DTM 
Collection 

Фототрансфор- 
миране 

DVR-3 DPW 
ORTHO-
IMAGE 

PHODIS - 
Orthophoto 

Orthomax 
(Rectifi-
cation) 

IS Image 
    Rectifier 

Директна връзка 
с ГИС 

LISCAD 
PLUS 

чрез систе-
мите за кар-
тиране 

CADMAP Arc Info MGE на 
Intergraph 

Конвертор към 
графични 
системи 

AutoCAD 
Micro-
Station 

AutoCAD 
Micro-Station 
ARC/INFO 
ARC-GEN 

Micro-Station - AutoCAD 

 
Повечето системи притежават сродни функционални възможности, но те са 

развити в различна степен. За повечето системи функциите на подобряване на 
точковите характеристики (градационни и цветови корекции, филтрация на шума и 
подчертаване на контурите) както и класификацията на изображенията се реализират 
посредстом други системи (за цифрова обработка на изображения). Аналогично е 
решен и въпросът за блоковата триангулация, за която се ползват универсални 
програмни продукти. Съществуват някои групи характеристики, които обаче не са така 
съществени при използването на горните системи за набиране на графична информация 
за целите на кадастъра. Такива са възможностите за работа с космически изображения, 
формиране на мозайка от изображения, формиране на перспективни изображения на 
терена. 

2.21.2. Класификация на системите за цифрова фотограметрия. 
Според своите функционални възможности системите се делят на системи за 

тримерно векторизиране (тримерни цифрови плотери) и системи за генериране на 
цифрово ортофото (цифрови фототрансформатори). 

Според степента на автоматизация системите за цифрова фотограметрия могат 
да се разделят на три основни класа: 

• - системи за визуална регистрация, с възможности за тримерно 

векторизиране; 

• - системи за полуавтоматична регистрация, които позволяват да се 

автоматизира измерването на рамковите марки и на свързващите точки в 

цифровите снимки, както и да се генерира автоматично цифров модел на 

терена; 

• - системи, ползващи възможностите на системите за разпознаване, което 

позволява да се подобри както автоматичното формиране на модела на 

терена, така и да се откриват автоматично структурни елементи в 

изображенията и в крайна сметка да се автоматизира векторизирането. 
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DVP 
DVP е система за дигитална фотограметрия, използваща растерни 

изображения на сканирани фотоснимки (въздушни или земни), и следваща стъпките 
при работа с класическите аналитични картировъчни апарати (аналитични плотери). Тя 
е съвременна компютърна система, с помощта на която е възможно да се автоматизира, 
опрости, ускори и поевтини процеса на картиране във фотограметрията. 

Системата DVP е съставена от различни модули, всеки от които е 
предназначен за определен вид дейност: DVPO - предназначен е за ориентиране, DVPN 
- модул за векторизиране, включени са още модули за калибриране на сканираните 
изображения DVPS, за геометрична трансформация на цифрови изображения със и без 
отчитане на модела на терена - DVRO и DVPR. 

Системата DVP се предлага понастоящем и във вариант за Windows. Нейни 
основни характеристики са: 

Калибриране на сканера 
• лесно обучение в реално време; 

• автономно въвеждане на калибриращите марки. 

Ориентиране 
• автоматично откриване на рамковите марки с използване на 

калибровъчните файлове за камерите; 

• вътрешно ориентиране на основата независими изображения, което 

позволява при генерирането на модела използване на две изображения, 

заснети с две различни камери; 

• автоматично позициониране върху точките за взаимно ориентиране 

(фон Груберовите точки) за изчистване на паралакса; 

• опция за въвеждане на допълнителни точки за взаимното ориентиране; 

• автоматична корелация върху точките за взаимно ориентиране; 

• автоматично въвеждане на теренните опорни точки, когато са зададени в 

ASCII файл; 

• автоматично позициониране върху теренните опорни точки след втората 

точка; 

• възможност за използването на съществуващи векторни файлове като 

теренни опорни точки за абсолютното ориентиране, като по този начин 

се поддържа интегрирането на предварително съществуващите данни в 

процеса на обновяване на картата; 
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• набиране на координатите на точка по точка в пикселни, моделни или 

теренни измерителни единици. 

Подготовка на аеро триангулацията 
• автоматично генериране на индекси; 

• цифрово маркиране (pugging); 

• изход към различни пакети за изравнение по метода на независимите 

модели или колинеарните връзки (SPACE-M, PATM-3D, Visual Giant и 

др.); 

• идентификация на параметрите за ориентиране и данните за 

позициониране. 

Векторизиране с DVP 
• дву-посочен интерфейс с DVP; 

• дву-посочен интерфейс с AutoCAD; 

• опция на фиксиран курсор / фиксирано изображение; 

• поддръжка на дисплей с не полукадрова (припокриваща) се и 

полукадрова развивка и работа в режим на разделяне на екрана; 

• съвместимост с правоъгълна мозайка от TIFF изображения; 

• въвеждане на елементите на външно ориентиране – ъглови ( phi, omega, 

kappa) координатни (X, Y, Z) на проекционните центрове; 

• установка и редактиране на атрибутите на елементите (цвят, тип, 

размер, ширина, тежест, дебелина, височина, код на слоя и др.); 

• избор на типа на елемента (точка, линия, дъга, октъжност, символ, 

височинна точка, текст и др.); 

• 2-D и 3-D привързване; 

• автоматично генериране на определени елементи (прави ъгли, затворени 

полигони, перпендикуляри и др.); 

• автоматично построяване на дъгови преходи между две прави; 

• редактиране на текст и графика (отстраняване/вмъкване, изтриване, 

копиране, преместване); 
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• въвеждане и филтрация в поточен режим 

• вмъкване на групови елементи дефинирани като клетки (cell) при Micro 

Station или блокове при AutoCAD; 

• въвеждане и извеждане на DGN, DXF и ASCII файлове; 

• възможност за едновременно отваряне на няколко референтни графични 

(векторни) файла – максимално до 9; 

• филтрация по цвят на кодирани графични елементи или векторни 

файлове; 

• управление на визуализацията (скриване) на кодираните елементи; 

• автоматично преместване на изображението; 

• увеличение (до отношение 1:8) и неогранично намаление; 

• дефиниране на макро-команди; 

• автоматична корелация; 

• почти изцяло автоматично или полу-автоматично генериране на цифров 

модел на терена (DEM); 

• въвеждане и визуализиране на 2-D векторни файлове за произволно 

дефинирана височина в модела; 

• обмен на информация със съществуващ теренен файл, получен с 

геодезически средства (т.е. добавяне на графични обекти към въведения 

в DVP теренен файл и тяхното обратно извеждане към теренния файл); 

• автоматична навигация по моделите на проекта по време на 

дигитализиране; 

• Undo и Redo функции (отмяна и възстановяване на операция); 

• настройка на яркостта, независимо от изображенията; 

• дефиниране на палетки. 

DVP Geomatic Systems Inc. е разработила стерео визуализатор, който 
автоматично чете данните за орентиране на камерата от системите за позициониране 
(дължина, ширина, X, Y, Z, φ, ω, χ) и данните за аеротриангулацията и автоматично 
създава за тях индекс за визуализиране на въздушните снимки в тяхното истинско 
положение. Потребителят, който желае да наблюдава в стерео, която и да е част от този 
индекс просто щраква два пъти върху желаната област и съответният стерео модел ще 
се визуализира автоматично в зададения прозорец. 
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Основни характеристики на DVP визуализатора 
• множество прозорци за визуализация; 

• засветяване в индекса на стерео модела, подлежащ на визуализация; 

• изчистване в мозайката от изображения на изобразаваната област от 

стерео модела; 

• добавяне по всяко време на работната сесия на нови фотографии към 

съществуващата работна област (индекс); 

• достъп до четири главни менюта, между които: 

- “Настройки на изображението”, които позволяват на потребителя да 
избира режима на визуализация (интерлейсно с поляризационни очила или анаглифно) 
да се увеличава или намалява яркостта на дадено изображение, да се инициализират 
прозорците и др. 

- “Инструменти”, които показват инструментите за чертане достъпни за 
потребителя Add target (добавяне на знак за точка), Add Line (добавяне на линия), Add 
Polyline (добавяне на полилиния), Information (информация) и др. 

Настройки на изображението (Image settings) 
• Interlace mode (режим на последователна смяна на лявото и дясното 

изображение) - стерео изображението може да се наблюдава със 

специални поляризационни очила; 

• Anaglyph mode (анаглифен режим) – стереоизображението може да се 

наблюдава с анаглифни очила (лявото стъкло червено, а дясното стъкло 

синьо); 

Инструменти (Tools) 
• визуализира в реално време 3D координатите на курсора; 

• изчисление и визуализиране на дължината на различни елементи от 

линията (∆x, ∆y, ∆z, ∆xy, ∆xyz); 

• изчисление и визуализиране на азимуталната проекция на линията и 

нейния наклон в проценти; 

• изчисление и визуализиране на периметъра и площта на затворена 

полилиния (полигон); 

• изтриване на избрани линии или полилинии; 
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• изтриване на всички графични елементи генерирани по време на 

работната сесия; 

• привързване към мишена или точка. 

Характеристики за визуализация (Viewing Features) 
• увеличение или намаление на стерео модела, включващо “Home” 

функция, която визуализира целия избран стереомодел, както и бутона 

“End”, който визуализира изображението при разрешението, при което е 

сканирано; 

• центрира стерео модела или част от него според позицията на курсора; 

• премества във всяко направление (N, E, S, W, NE, SE, SW, NW) в модела 

(виж жълтата стрелка на предишното изображение); 

• позициониране върху всяка част от стереомодела чрез двукратно 

щракване върху произволна област от мозайката, показана в долния ляв 

ъгъл на програмния прозорец; 

• издига или спуска курсора (плаващата марка) в стереомодела, за да 

измери височините; 

• визуализира отношението на разрешението върху монитора по 

отоношение на разрешението при сканиране (1:1 означава, че 

разрешението при визуализиране и при сканиране е едно и също, 2:1 

означава намаление на стерео модела с фактор 2); 

• избор на стерео курсор (плаваща марка) и неговия цвят; 

• извежда списък на снимките, формиращи работната област (индекс). 

 

Друга система от този клас е системата VirtuoZo. 

VirtuoZo 
Тази система има сходни функционални характеристики. Тя е разработка на 

фирмата Supresoft Inc. Тя позволява да се реализират следните процеси: 
• измерване на рамковите марки; 
• измерване на свързващи и опорни точки; 
• автоматично измерване на рамковите марки; 
• автоматично измерване на свъзващи точки; 
• блокова аеротриангулация; 
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• възможност за автоматично генериране на модел на терена; 
• визуализиране на модела на терена; 
• цифрово ортофототрансформиране; 
• тримерно векторизиране с използване на функционалните 
възможности на графичния редактор MicroStation; 

• разширени функции на тримерно векторизиране; 
• поддържа функции за подобряване качеството на изображенията, 
които облекчават визуалната интерпретация и автоматичната 
обработка. 

Z/I Imaging 
Z/I Imaging представлява мощна система за работа в областта на 

Фотограметрията и Геоизобразяването. Z/I Imaging е свързващо звено между Intergraph 
и Carl Zeiss, комбинира експертизата на Carl  Zeiss в областта на оптиката и прецизната 
техника със значителния опит на Intergraph в областта на работните станции и 
разработването на софтуер. 

• Z/I Imaging предоставя широк спектър от решения, включващ въдушни 

камери за фотограметрична стереофотография и въздушна военна 

разработка, аналитични стереоплотери, фотограметрични сканери, 

цифрови системи, работни станции и фотограметрична обработка на 

данните, мениджмънт и разпространение на софтуера. 

• Доставя най-добрия клас решения от получаването на данни до експлоатацията 
им и цифровото им разпространение.  

• Предлага не само продукти, но и необходимата подготовка за работа и 
поддръжка на системите, целящи да подпомогнат желания икономически успех. 

Image Station Digital Mensuration (ISDM) предоставя много мощен мулти 
образен трансфер и среда за измервания за разработка на фотограметрична 
фототриангулация. Координатите на точката от изображението генерирани от ISDM 
могат да бъдат използвани директно или форматирани от Image Station. 
Фотограметричният мениджър за въвеждане в една от поддържашите програми на Z/I 
Imaging, представлява една трета част от пакета за обработка на триангулации. Много 
гъвкаво изображение под формата на прозорец показва различни изображения и 
осигурява трансфер и измерване на точките в райони с многообразно надлъжно 
застъпване. Използването на аутокорелация и подобрените проверки подобряват 
точността, увеличават производителността и надежността. Достъпността до 
изображението и възможността за обработка подпомагат чувствително оператора при 
извършване обработката на измерванията. 

Основни характеристики са: 
• многоснимков режим на показване под формата на прозорец с 

възможност за табулация (изместване); 

• работа в моноскопичен или стереоскопичен режим; 

• автоматично или ръчно вътрешно ориентиране; 
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• абсолютно Ориентиране при обработка на единична снимка; 

• обезпечено от компютъра идентифициране на идентичните точки на 

етапа на взаимното ориентиране (чрез използване на корелация и 

уточняване по МНМК); 

• планиране в реално време за движение на изображението в моно или 

стерео; 

• интегриран bundle adjustment (Photo T); 

• автоматична и итеративна обработка на изображението и подобрени 

инструменти; 

• извършване на въздушна триангулация и получаване на изходни 

резултати за триангулачни пакети чрез ISPM; 

• възможност за избор от потребителя на статистически индикатори и 

методи за разкриване; 

• показва графични символи на точки, които трябва да бъдат измерени от 

изображения и състоянието на процеса на обработка на всяка точка. 

Предимства на системата са: 
• предлага гъвкав, под формата на изображение прозорец за да позволи 

едновременно показване на толкова прозорци, колкото са необходими 

или до шест изображения (CLIX) от еднакви или различни данни за 

различни мащаби за определено местоположение, идентификация, 

трансфер и измерване на точки в района на надлъжно застъпване; 

• позволява използването на bundle adjustment и ползване на контролен 

файл без да трябва да се препращат точки към други продукти; 

• използването на вградените проверки спестява време, а също така се 

откриват грешки докато изображението е в работната станция и не се 

налага изчисляване с допълнителни устройства; 

• предоставя изменен, лесен за използване пакет за обработка на 

измерванията, така че точките могат да бъдат измерени, обработени, 

прибавени, изтрити или променени. Една определена точка може да бъде 
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избрана за редактиране чрез посочването и в списък, чрез избиране на 

ключ или чрез посочването и в изображението; 

• изходните данни получени след оптимизираното представяне на точката 

са лесни за използване и чрез предварително планиране имаме 

възможност за по голяма степен на автоматизация за представяне в 

изображението; 

• възможността за едновременно извършване на bundle adjustment 

осигурява добро контролиране на измерените точки; 

• високата степен на гъвкавост, свързана с измерването позволява на 

потребителя лесно да се адаптира към системата за работа; 

• избраните от потребителя статистически индикатори и методи за 

разпознаване на груби грешки обезпечават по точни измервания. 

Модулът Image Station Automatic Elevation (ISAE) предоставя автоматично 
извличане височинни точки за цифров модел на релефа (ЦМР) от цифрови въздушни 
стерео изображения. Осигурява се висока степен на автоматизация чрез използването 
на йерархична структура на данните и методи за обработка на изображение. Този 
продукт работи в комбинация със софтуерния пакет Image Station DTM Collection 
(ISDC). ISDC също се използва за стереоредактиране на извлечените точки на ЦМР от 
ISAE. ISDC  и ISAE могат да бъдат използвани с Image Station Feature Collection и AEC 
продукти, такива като InRoads и InSurv, за да създадат техника на функциониране и 
MGE продукти за създаване на цифрова земна основа (landbase) и преработка. 

Ключови характеристики на системата са: 
• генериране на точки за ЦМР в моделна, обектна (геодезическа) или 

локална координатна система, дефинирана от потребителя; 

• генериране на точки за ЦМР от цветни или черно бели образи; 

• събиране и съхраняване на ЦМР-и получени от сателитни снимки 

използвайки Рационални Функции; 

• извършване на група обработки; 

• дава група продукти от ISMT-генерирани точки в проектен файл; 

• подобрен свързващ алгоритъм; 

• незадължително съдържаща се мрежа от точки близо до линията на 

прекъсване; 
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• предлага отделен клас дефиниции и символи за точки от различен 

статистически произход. 

• използват се съществуващи точки от ЦМР за подобряване на 

автоматично генерирания ЦМР; 

• използва повърхностно възтановяващ модул за събиране и съхранение 

на точки от ЦМР в области с лошо качество; 

• включва инструменти за визуализация на монитор на характерни точки 

от ЦМР; 

• дискретизира границите за да се избегне въздействието на ивицата с 

данни на камерата; 

• осигурява висока надежност на точките от ЦМР; 

• генерира ефективен формат на модела на релефа; 

• създава стабилни данни за ЦМР (открива груби грешки, отделни 

постройки и дървета); 

• използва гъвкав потребителски интерфейс с ISDC за установяване на 

параметри и дигитайлизиране на точки и линейни характеристики, ако е 

необходимо; 

• съкращава натрупаното време за определяне на набраните площи и 

пропуска отхвърлените области; 

• контролиране на съответствието на ЦМР-и за откриване на области с 

лошо качество и определяне на зададени параметри. 

PHOTOMOD 
Програмата PHOTOMOD е предназначена главно за извършване на 

относително и абсолютно ориентиране на стереодвоики въздушни снимки, създаване 
пространствени модели и извършване на пространствени измервания. За да бъдат 
реализирани тези цели, е необходимо спазване на определена последователност на 
операциите: 

• избор на оригинална стереодвойка от БД; 

• въвеждане на параметри за вътрешно ориентиране; 

• въвеждане на изходни данни; 

• активиране на подсистемата за ориентиране; 
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• въвеждане на идентични точки; 

• извършва се относителното ориентиране; 

• свързване на идентичните точки; 

• определяне на абсолютното ориентиране; 

• визуализиране на трансформираните снимки; 

• правят се контролни измервания (които не са задължителени); 

• съхраняват се резултатите и се излиза от подсистемата за ориентиране. 

След правилната реализация на всяка една от тези стъпки, е възможно да бъдат 
правени пространствени измервания. 

Параметрите на вътрешно ориентиране се задават чрез избиране на бутона 
Internal orient от прозореца с Базата с данни. Ако първоначално се стартира тази 
процедура, без да е дефинирана разделителната способност на снимката на изходните 
изображения, ще се появи диалоговият прозорец Original images sampling rate. 

Определят се следните параметри: 
- X ,Y  кординати на главната точка на лявата снимка; 1s 1s
- X 2s ,Y 2s  кординати на главната точка на дясната снимка; 
- F фокусно разстояние на камерата. 
Възможните единици, в които параметрите се определят са: mm; pixel X; 

orig.pixel X. 
Дава се възможност да се въведат стойности за дисторзиите на лещите. 
За да бъде въведен нов обект в текущата БД се извиква прозореца с БД и се 

избира бутона New, като към края на БД се добавя нов обект, който става текущ. След 
това, се въвежда лявото и дясното изображение на стереодвойката и се указва, 
специфичен път и името на bmp – файла с изображението. Ако е необходимо се 
извършва вторична дискретизация в диалоговия прозорец Select scale factor и се 
дефинират специфични файлови имена за тези изображения. 

Указва се връзка между текстовото описание на файла и обекта, като се избира 
бутонът Description от прозореца с базата с данни и се задава специфичният път и 
името на текстовото описание на файла. 

Задава се име на обекта от прозореца Object Name. 
Възможно е да се въвеждат референтни данни: координатна система, базисни 

координати, референтни точки или разстояния. 
В прозореца за Координатната система се въвеждат детайлите на 

координатната система. 
Въвеждат се точки от референтната повърхнина и разстояния, както и базисни 

координати. 
В текстовите полета се съдържа информация относно референтните данни 

въведени преди ориентирането на координатната система, броят изходни точки и 
разстояния, които са въведени или не са въведени в базисните координати. 

За да се активира подсистемата за ориентиране, се избира бутона за 
Ориентиране от Прозореца на Базата данни. 

В текстови блок се дава информация, ако ориентирането е било вече 
извършено и вида на пространствения модел, който е бил създаден. 
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За да се направи относително ориентиране, е необходимо да се въведат поне 8 
свързващи точки. Техният избор може да стане в ръчен или автоматичен режим, като за 
да се инициира автоматичният режим е необходимо да се измерят ръчно поне три 
свързващи точки. След въвеждането на свързващите точки, тяхното положение може да 
бъде коригирано. Взаимното ориентиране може да се извърши при измерени 8 или 
повече свързващи точки. Ако са зададени пространствени кооординати на опорни 
точки след взаимното ориентиране се извършва и абсолютно. Следваща стъпка от 
обработката изчислява епиполярни координати чрез преобразуване на изображенията в 
равнина, успоредна на координатната система на базата. При извършване на 
трансформирането новите стойности могат да се изчисляват чрез интерполация по 
метода на билинейната интерполация или по метода на вторичната дискретизация. При 
ориентиран модел може да се извършва измерване на пространствените координати на 
нови точки, както и разстоянията между тях. 

Системата PHOTOMOD допуска и векторизиране в тримерен режим. 
 

2.21.3. Области на приложение, прилагани технологии и 
възможности. 
Основните облсти на приложение се обуславят от функционалните 

възможностина системите. 
Едно от основните приложения се явяват изработването на ортофотокарти. 
Другото основно приложение е тримерното картиране. То мпже да сеползва 

както за изработванео на топографски рарт, а така също и за кадастрални карти. 
Допълнителни възможности това е изработването на модел на теранс с високо 

разрешение. 
Изработването на мрежи с локално предназначение може да се ползва основно 

за нуждите на останалите фотограметрични технологии и няма особено самостоятелно 
значение. То обаче енеобходим етап както за цифровото картиране, така и за цифровото 
ортотрансформиране. 

Функционалните възможности на съвременните системи за растерна 
фотограметрия зависят от възможността за решаване на следните групи задачи: 
ориентиране на стереомодела, въвеждане на тримерна информация за дискретни точки, 
фототриангулация, регистриране на векторна информация, регистриране на данни за 
терена, ортотрансформиране и формиране на фотомозайка. Специфични са 
особеностите, предназначени за регистриране на геометрични обекти с правилна форма 
(правоъгълници, дъги от окръжности). Важно значение има връзката с ефективна 
информационна система за регистриране и обработка на графична информация. В 
повечето случаи това са мощни Географски информационни системи, в които по-
нататък да продължи обработката на получаваната информация. Обикновено всички 
такива фотограметрични системи освен изход на информацията към основна система 
позволяват и нейното конвертиране към няколко от популярните информационни 
системи. Повечето системи за растeрна фотограметерия са изградени на модулен 
принцип и позволяват тяхното конфигуриране в зависимост от решаваната задача. 
Повечето системи притежават сродни функционални възможности, но те са развити в 
различна степен. За повечето системи функциите на подобряване на точковите 
характеристики (градационни и цветови корекции, филтрация на шума и подчертаване 
на контурите) както и класификацията на изображенията се реализират посредстом 
други системи (за цифрова обработка на изображения). Аналогично е решен и въпросът 
за блоковата триангулация, за която се ползват универсални програмни продукти. 
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Съществуват някои групи характеристики, които обаче не са така съществени при 
използването на горните системи за набиране на графична информация за целите на 
кадастъра. Такива са възможностите за работа с космически изображения, формиране 
на мозайка от изображения, формиране на перспективни изображения на терена. 
Поради тези причини те не са отразени в горната таблица. 

Наред със специфичните особености, които притежават фотограметричните 
системи съществуват и някои специфични характеристики. Една група от тях се 
основават на възможността за директна връзка с информационната система и 
редактиране на информацията непосредствено след регистрирането и. Друга особеност 
произтича от обединяване на процесите на триангулация и цифрово картиране на една 
и съща система, което е присъщо и на аналитичните плотери. От друга страна 
съществува специфична особеност, породена от факта, че се работи с цифрови 
изображения, а не със снимки. Те дават възможност да се извършва работа по няколко 
проекта едновременно и върху различни части на един и същи проект при ползване на 
едни и същи технически средства, тъй като позволяват цялостно съхраняване на 
състоянието на системата на даден етап от обработката и нейното възстановяване след 
определен интервал от време. Възможна е паралелна работа по няколко проекта или 
части от тях, поради лесното превключване от единия към другия. Това позволява да се 
осъществяват по-лесно както сходки, а така също и да се откриват грешки, а при 
необходимост да се извършва попълване, без да се налага повтаряне на вече извършени 
етапи от ориентирането. 

Наред с това използването на дигиталните системи позволява да се решават 
по - лесно някои специфични проблеми, които възникват при използването на 
фотограметрия за работа в едри мащаби за урбанизирани територии. Проблемите, 
които възникват при закриването на контура на сградата от стрехите могат да се решат 
при работа в едри мащаби в съчетание с компютърната обработка на въвежданата 
тримерна информация, при което се определя размерът им поне от една или две от 
страните на сградата и съответно нанасяне на корекции. По-сериозен проблем 
представлява наличието на закриване на части от терена и на засенчване от обектите, 
тъй като в повечето случаи е невъзможно да се извършва регистиране на данни в 
областта на сянката. В това отношение дигиталните системи позволяват работа след 
предварително коригиране на полутоновите характеристики с цел да се подобри 
различимостта на обектите в зоната на сянката. В тези случаи се налага използването на 
специфичните възможности на системите за предобработка и подобряване на 
изображението. Тези възможности се използват и за подобряване на цифрови 
изображения с неудовлетворителни полутонови характеристики. Друга допълнителна 
възможност се предоставя от съчетаването на системите за цифрово картиране с 
класификация на типа на покривката и респективно на типа на дадения площен обект. 
Това има значение при изграждане на кадастър на горите и на селскостопанските земи. 

Създаването на цифрови ортофотопланове представлява една алтернативна 
възможност за изготвяне и поддържане на кадастър на извънселищните територии. Тя 
изисква използването на технология, която съчетава оперативност и точност на 
получаваните резултати. Цифровата фотограметрия предлага една добра възможност в 
това отношение.  

В процеса на прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и Закона за възстановяване собствеността върху горските земи и 
горския фонд на територията на Република България, бяха създадени карти в дигитален 
вид на възстановената собственост на всички землища. Картите, които предимно се 
отнасят за извънселищните територии ще бъдат използвани за изграждане на кадастъра 
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[1]. Анализът на техническото състояние на съществуващите кадастрални планове 
показва редица недостатъци. Това налага търсене на подходящи методи за изработване 
на нови кадастрални планове и обновяване на съществуващите. В резултат от 
приложения метод на дигитално ортофото- трансформиране, е получена една добра 
основа. Тя е първа стъпка в етапа на създаване на цялостна база данни за поддръжка на 
актуалното състояние на графичните данни, и макар ограничена от гледна точка на 
изходен материал и средства, технологията показва добри резултати както за време на 
работа, така и за улесняване събирането на картографска информация. 

Получаваните резултати показват, че ортофотото може да се ползва само в 
участъци, където няма сгради и други изкуствени обекти. 

Числената оценка на резултатите е извършена въз основа на експортиране на 
съответните графични слоеве от AutoCAD и следваща обработка за оценка на 
разликите. Тъй като тримерното векторизиране отчита тримерната структура на 
информацията, то може да се очаква, че получените чрез него резултати са по-точни. В 
този случай основен източник на грешка се явява неточността от 
ортотрансформирането на изображенията. Получените резултати за оцeнката на 
средната квадратна грешка са от порядъка на 0.45m. Поради ниското разрешение на 
използваните изображения не може да се оцени доколко тази грешка се дължи на 
ефектите на дискретизация на цифровото изображение и доколко на геометричните 
грешки, дължащи се на фототрансформирането. 

На фиг.4 е представена отрофотокарта, формирана от ортофотоизображението 
за модел на терена с разрешение 1 pix и векторни данни, получени чрез тримерно 
векторизиране.  

 
 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 21                       Борислав Маринов 



Цифрово ортотрансформиране                                                                                                                  - 37 - 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Фиг. 4 
Прилагането на методите на цифрова обработка на изображения при 

растерната фотограметрия дава съществени технологични предимства. Проблемът за 
точността на получаваната информация зависи от типа на териториите, за които се 
изгражда кадастър - горски, селскостопански, на населените места. Най-лесно се 
удовлетворяват изискванията за точност при създаване на кадастър на горите, а най-
трудно при населените места.  

Възможностите на цифровата фотограметрия позволяват извършване на 
фототриангулация от цифрови снимки, тримерно векторизиране с едновременно 
въвеждане на атрибутна информация, генериране на ЦМР от застъпените части на 
стереодвойките снимки, генериране на ортофото и на фотомозайки. 

Автоматичното формиране на модел на терена е много мощно и удобно 
средство. В градски условия неговото прилагане се сблъсква със сериозни трудности, 
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поради влиянието на сградите, които предизвикват закриване на терена, както и 
техните сенки. Това изисква прилагането на комбинирани методи за формиране на 
модела на терена. 

Като най-удачен за набиране на кадастрална информация остава методът за 
картиране в стереорежим, който позволява най-точно да се отчетат характеристиките 
на обектите. Получаването на адекватна точност изисква използването на снимки с по-
високо разрешение, което натоварва системата и налага използването на мощни 
компютри с високо бързодействие. Паралелното въвеждане на атрибутната 
характеристики затруднява работата на оператора. То трябва да бъде ограничено само 
до някои качествени характеристики на обектите, които по-лесно се дешифрират в 
стереорежим. Въвеждането на топологични характеристики на етапа на векторизиране 
може да служи за контрол. То обаче може да се извършва и извън средата на цифровата 
фотограметрична система. В този случай генерираното ортофото е удобно да се ползва 
като подложка за улеснено идентифициране на обектите. 

Използването на цифрово ортофото не може да се препоръча като източник за 
дигитализиране в градски условия. По-удачно е неговото прилагане за извънселищните 
територии. 

Изборът на технологичната схема трябва да се явява резултат на компромис 
между скорост и степен на автоматизиране на процесите и надеждността на 
получаваната информация в зависимост от предназначението на набираната 
кадастрална информация и избраната технологична схема. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 21                       Борислав Маринов 


