
ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ 
 
 

ЮБИЛЕЕН – 2002 
 
 

ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE D’ARCHITECTURE, DE GENIE CIVIL ET DE GEODESIE – SOFIA 

НАЧИН ЗА КОДИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРИ КОНТРОЛ 
И ПРОВЕРКА НА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДАННИ ОТ ПРЕКИ 

ИЗМЕРВАНИЯ 

Пламен Малджански1

Ключови думи: Контрол и организация на геодезическите данни, структурни 
езици за описания на данни,програмна система за контрол и проверка на данни. 

РЕЗЮМЕ: 

Разглеждат се въпроси свързани с начина на организация на геодезическите 
данни от полски измервания при представянето им за контрол и проверка, съгласно 
съществуващата нормативна база. Демонстрира се програмна система за приемане и 
контрол на геодезически данни от преки измервания при тестване на геодезически 
планови и височинни мрежи, работеща с релационна база от данни и позволяваща 
реализиране на различни режими при тестване съгласно приетите нормативни 
изисквания. Предлага се използване на структурен език за описание на данните, 
ориентиран към структурните Mark/Up езици (основани на стандарта XML)., 
позволяваща по-голяма гъвкавост на описанието и възможности за унификация при 
анализ и тестване с други видове данни. 

 
Геодезическите методи за набиране на кадастрална информация спадат към 

така наречените преки методи при които се извършват преки геодезически измервания 
за отразяване на количествени характеристики за отделните кадастрални обекти. 
Обикновено като вид данни тези измервания се отнасят към групата на векторните 
данни. Измерванията отразяват плановото и височинно положение на елементите от 
кадастралното съдържание. Често групирането им може да става според типа на 
решаваната задача. Така например при ъглово-дължинни измервания се използва 
ъглово-дължинен карнет, включващ :измерени дължини и посоки, данни за височината 
на инструмента, височината на сигналите и номера и кодове на отделните точки от 
измерванията. Данните служат за широк кръг задачи, като планови и височинни 
мрежи( тригонометрична нивелация) , геодезически снимки и други. Друг вид данни 
са данните за геометрична нивелация (нивелачен карнет), засягащи  най- често отчети, 
количествен израз на относителното положение спрямо приета ниво-
повърхнина.(отчети по латата) Резултат от измервания могат да бъдат и координатни 
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регистри на точки от РГО (работна геодезическа основа). Групирането на 
геодезическите данни по горните показатели може да послужи като изходна 
концепция за създаването на система за обработка и анализ на резултати от 
геодезически измервания и създаване на пакет от програми за решаване на 
разнообразни геодезически задачи, работещ с релационна база от данни. Тази система 
трябва да отразява приетата нормативна уредба за приемане и контрол на данни от 
преки геодезически измервания (нар.19 на Агенцията по кадастър, публ.д.в. 
бр.2,2002г.) и същевременно да отразява съвременните тенденции при организация и 
описание на данни, позволяващи тяхната структурна определеност, възможности за 
визуализация и трансфер на големи разстояния (предаване по Internet). 

В подкрепа на казаното се предлага програмен пакет <test_RGO>, създаден  в 
съответствие с публикуваната наредба 19 в Държавен вестник бр.2 от януари 2002 на 
Агенцията по кадастър, засягащ въпроси с приемане и контрол на преки геодезически 
измервания(фиг.1). 

 
(фиг.1) 

 Ето и накратко по съществените функционални възможности с които той 
разполага: 

• Изграден е за работа под системите Windows 9/X, Windows 98/ME, Windows 
2000/XP; 

• Използва релационна база от данни, позволяваща по време на теста и след 
това да се визуализират и наблюдават различни области от данни, участващи 
при теста; 

• Чрез <Test_RGO> се проверяват данните и обработката на следните видове 
мрежи: 

Планови мрежи .Могат да се тестват планови мрежи, включващи до 2000 нови 
точки . При теста се проверяват входните данни за груби грешки и резултатите от 



проверката се отразяват в приемателен протокол, оформен съгласно изискванията на 
наредба 19 (фиг.2) За всеки обект се създава самостоятелна директория, носеща името 
на входните файлове, регламентирани в Наредба 19 (<*.kor> – за описание на 
координатния регистър и <*.dpi>- за описание на данните от полските измервания). 
Извършва се предварителна обработка на измерванията като се анализират 
изискванията на форматното приемане и допустимите параметри. Мрежата се 
изравнява по посредствен начин (метод на Банахевич-Холецки- Златанов), без 
елиминиране на ориентировъчните неизвестни, като координатите от представения 
Координатен регистър(*.dpi-файл) се използват за приблизителни. Следят се 
получените координатни поправки. Анализират се несъвпадения по затворени фигури 
(триъгълници, затворени и включени полигони). Формира се графичен еквивалент на 
мрежата (схема за наблюдение на точките от РГО). Пресмятат се двойно поправките 
на измерените величини за реализиране на крайната проверка от изравнението. 
Допълнителни възможности са: определяне елипсите на грешките за новите точки, 
манипулация с данните от релационната база и автоматично формиране и показване на 
резултатите от анализа в собствен екранен редактор с възможности за редактиране. 
(фиг.3) 

 
(Фиг.2) 



 
(фиг.3) 

Височинни мрежи: 
Тригонометрична нивелация: Прави се анализ и проверка на данните при 

изравнение на тригонометрични мрежи. Включени са проверки, описани в наредби 14, 
19 засягащи несъвпадения по затворени контури, двойно пресмятане на превишения и 
др. Ползват се възможностите на релационна база от данни както за анализа на 
данните, така и на различни етапи от проверката; 

 Геометрична нивелация: Действията на пакета в този случай са идентични с 
тези при Тригонометричната нивелация , но за входни данни се използват превишения, 
определени не чрез тригонометрична нивелация, а чрез геометрична.  

Обработка на данни за полярна снимка. Чрез пакета се визуализират резултати от 
координатни определяния на подробни точки от геодезически заснемания, като се 
формират изходни формати за съпоставка с цифровия модел на кадастралния план. 

Допълнителни функции: 
• Възможности за тестване при различен набор от представените данни от 

полски измервания, позволяващ откриване на грешки и логически връзки 
между данните.(фиг.4) 

 
(фиг.4) 



• Възможности за образуване на сечения и обединения на данни от 
релационната база (справки за дадени, измерени и изравнени величини, както 
и различни групирания на данни) (фиг.5) 

 
(фиг.5) 

• Възможности за представяне на данните в стандарта XML (Extensible Markup 
Language). Стандарта XML е бързо развиваща се технология за мощни 
приложения от реалния свят, използвана за управление, представяне и 
организиране на данни. Съвместно със своя език за представяне XSL и 
стандартизирания обектен модел (DOM- Document Object Model), XML 
представлява основна технология за структуриране и предаване на 
данни.(фиг.6) 

 
(фиг.6) 



Ще се спра подробно на реализираните в пакета възможности за представяне 
на данните в стандарта XML, тъй като подобни изисквания не са намерили място в 
Наредба 19, а представляват интерес за по-доброто структуриране на 
геодезическата информация. 

Публикуваните стандарти за приемане на данни и резултати от обработка на 
данни от преки геодезически измервания се отнасят към групата на текстовите 
файлове (файлове <*.kor> и <*.dpi>). Те , както и двоичните представляват поток 
от битове. Тези битове са групирани заедно по стандартни начини, така че винаги 
да представляват числа. След това тези числа се съпоставят със знаци. (например 
поредицата битове 1100001 може да се преведе като числото 97), тоест при 
описание в текстови и бинарни файлове се използва своеобразно кодиране на 
данните, като този начин на организация може да се декодира при използване на 
разпространени в практиката текстови редактори. (Notepad, MS Word, WordPad и 
др.). Недостатък на това представяне е, че при такива описания трудно се борави с 
така наречените мега данни (например в текстови файл не може част от текста да 
се предаде с удебелен шрифт и описанието за това да се съдържа в самия файл, 
или пък да се вмъкне двоичен файл за изображение, например схема на мрежата). 
Така е възникнала идеята за универсален формат за обмен на информация между 
приложения, включващ работа с разнородни данни. Към казаното по-горе може да 
се добавят още и явните недостатъци, които притежава публикуваното в наредба 
19 описание на данните, базирано на дефинирани позиционно данни и водещи 
низове в тях, които при това не са уникални в различните изчислителни среди. 
Така например: 
• при водещите параметри, описващи видовете данни има низове (стрингове), 

които не са уникални, а под-стрингове на други такива (например параметъра 
‘а’, подстринг на ‘Par’); 

• положението на данните в структурата на файла стои фиксирано и е зависимо 
от самата структура на файла; 

• в структурата на текстовото описание има регламентиран начин за 
номериране на номерата на точките и използване на определен символ (‘т’ на 
кирилица DOS ), което дава различно тълкувание при различни кодови 
таблици и оттам затруднява читаемостта на данните. (виж Наредба 19) 
Горните недостатъци се избягват при приемане на стандарта XML, базиран на 

първите опити за един универсално-заменим формат. В това отношение богати 
възможности дава езика SGML (Standard Generalized Markup Language). Това е 
един текстово-базиран език, който може да се използва за форматиране (mark/up) 
на данни, тоест добавяне на мета данни по един само описателен начин. Най –
известното приложение на SGML е HTML (Hypertext Markup Language), който е 
универсален език за форматиране и служи за представяне на информация и 
свързването на различни порции информация. В тази връзка широко приложение 
намират така наречените браузери (програми, позволяващи не само показване на 
документа, ползващ XML(HTML) формат , но и реализиране на хипервръзки към 
други документи). Използването на HTML обаче не позволява нищо друго освен 
управляемо визуализиране на извежданата информация (губи се възможността за 
управление при боравене с части от информационните потоци, нещо от което се 
нуждае процеса на обработка и анализ на данните от преки геодезически 
измервания). Тава обстоятелство налага използване на езика XML. Той е 
подмножество на SGML със същите цели (форматиране на произволен тип данни), 
от които са премахнати възможно най-много от усложняващите неща.XML е 



проектиран да бъде напълно съвместим с SGML, което означава, че всеки 
документ с XML синтаксис ще може да бъде прочетен от съществуващите SGML 
инструменти ([1]). Това обаче не е вярно за обратния вариант-един SGML 
документ не е задължително да е XML документ. XML-описанията на данни дават 
улеснен достъп до тяхното съдържание и възможности за структуриране. 
Същевременно това описание е много по-дълго (по код), отколкото при 
обикновеното текстово описание. 

 Данните в XML се описват чрез използване на маркъпи (тагове). Програми, 
съдържащи възможности за четене и генериране на данни в XML формат се 
наричат парсери. Такъв парсер е реализиран в пакета <test_RGO>. Той позволява 
запис на входни и изходни данни от теста във XML формат (фиг.6). По-важните 
структурни елементи в реализирания парсер за XML са: 

• дефиниции- (DTD) базова спецификация от приети стандарти; 
• схеми (Schema’s) ,осигуряващи начини за създаване на шаблони за типове 

документи; 
• имена (Name-spaces) –средства за отличаване на един XML- речник от 

друг; 
• XPath –език за заявки, чрез който се обръщаме към части от един XML –

документ; 
• Таблици с каскадни стилове (Cascading Style Sheets-CSS) за организация 

при представяне на документите; 
• XPointer и XLink –езици за свързване на XML документи и използване на 

хипервръзки; 
• DOM(Document Object Model) –обектен модел за управление на XML 

документи; 
За да се намали писането на код при XML-описания на данните в парсера са 

използвани така наречените Cascading Style Sheets (CSS) и език XSLT (Extensible 
Style sheet Language-Transformation), даващ възможност за трансформиране на 
различните стилове в различните броузери.  

 Основни предимства при описание на данни във формата XML са: 
• улеснена комуникация в Internet 
• структуриране на данните и управление на визуализирането им в 

различни изчислителни среди; 
• позиционна независимост на данните при описанието и стандартизиране 

на смисловите им проверки. 
• Вградени възможности за йерария в данните , без да се налага 

поддържането на такава от ползващото приложение; 
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METHOD FOR CODING THE INFORMATION WHEN 
CONTROLLING AND TESTING GEODESIC DATA FROM DIRECT 

SURVEYS 

by Plamen Maldjanski 

SUMMARY 

Problems related with the way of organizing geodesic data from surveys in the field 
when being presented for control and verification in conformity with the existing normative 
base, are concerned. It is demonstrated a program system for approving and controlling 
geodesic data from direct surveys when testing geodesic planned and elevation nets, that 
works with relation data base and allows realization of different regimes when testing in 
conformity with the approved normative requirements. The usage of structural language for 
describing the data and oriented to the structural Mark/Up languages (based on the standard 
XML) is offered and it allows bigger flexibility of the description and also possibilities for 
equalizing the analysis and the testing with other kinds of data. 


