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В монографията “Развитие на методите за заснемане и 
обработка на данни в архитектурната фотограметрия” се разглеждат  
фотограметричните методи за архивиране на паметници на 
културата и архитектурата, развитие на техниките на заснемане, 
кодиране на фотограметричната информация и работа с 
пространствени данни, технологии на създаване и използване на 
цифрови модели, начини за интерпретация и публикуване на данни, 
използвана апаратура, методология на технологичните процеси,  
изготвяне на цифрови модели на повърхнини, сгради и обемни тела, 
архитектурно заснемане, фасадни планове, надземно лазерно 
сканиране, реконструкция и възстановяване на обекти по техни 
снимки и изготвени модели както и техники за 3D фотореалистично 
моделиране.  

Мястото на архитектурната фотограметрия в съвременната 
геодезическа практика непрекъснато нараства. В сравнение с 
въздушната и инженерната фотограметрия архитектурната 
фотограметрия няма специални изисквания и ограничения при 
използване на фотограметрични камери за заснемане на обекти. 
Методите и достиженията на земната фотограметрия се променят и 
използват широко и специфично за целите на архитектурата. 

Нови технологии и техники за получаване на данни с 
използване на CCD-камери и наземни лазерни скенери, методи от 
компютърното зрение, визуализация, анимация, архивиране и 
анализ на географска информация все повече намират приложение 
в архитектурната фотограметрия. 

Усъвършенстването на методите за измерване на паметници 
на културата и архитектурата имат отношение към развитието на 
методи, свързани с документиране както на паметници на културата 
и архитектурното наследство, така и на обекти от архиеологията и 
териториалното устройство. 

Книгата ще бъде полезна за студенти от специалности 
“Геодезия” и “Архитектура” на УАСГ, аспиранти и специалисти, 
работещи в областта на аналитичната, цифрова и архитектурна 
фотограметрия. 
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Глава I. Използвани фотограметрични технологии 
 

Архитектурната фотограметрия няма специални изисквания и 
ограничения относно използването на фотограметрични камери при  
заснемане на обекти. Методите и достиженията на земната 
фотограметрия непрекъснато се променят и това налага промяна в 
технологичните схеми. Навлизането на нови технологии и техники за 
получаване на данни с използване на CCD- камери и наземни 
лазерни скенери, методите на компютърното зрение, визуализация, 
анимация, архивиране и анализ на географска информация все 
повече оказват влияние на развитие на технологичните схеми в 
архитектурната фотограметрия.  

Усъвършенстването на методите за измерване на паметници 
на културата и архитектурата имат отношение към развитието на  
методи, свързани с документиране както на паметници на културата 
и архитектурното наследство, така и на обекти от археологията и 
териториалното устройство. Архитектурната фотограметрия и 
въздушната фотограметрия нямат същите приложения и 
изисквания. Повечето от създадените цифрови цифрови 
видеоплотери (DVP) са основно пригодени за стереоскопично 
наблюдение и измерване, създаване на цифрови модели на терена, 
(ЦМТ)  и ортофотопланове, създадени от въздушни и стереодвойки 
снимки. В архитектурната фотограметрия се разглеждат системи и 
методи които са доста евтини в сравнение с добре познатите 
продукти, разработени основно за цифровата картография. 
Софтуерните пакети за архитектурна фотограметрия могат да 
използват различни видове изображения, получени директно от 
CCD фотоапарати или чрез сканиране на малък и среден формат 
метрични или неметрични камери.  

За качеството на цифровите изображения на крайния резултат 
оказват влияние следните фактори: 

• използването на цифров фотоапарат с ниска резолюция или 
ниски цени; 

• факта че скенери могат да бъдат достатъчни за цифрови 3D 
визуални модели, но не и за метрични документация; 

• системите могат да бъдат използвани от фотограметристи, 
архитекти и други специалисти по опазване исторически 
паметници, което е достатъчно за специални задачи в областта 
на архитектурата фотограметрия; 

• според специфичните нужди за изготвяне на документация в 
областта на архитектурата се използват различните видове 
системи основани на цифрови изображения. 

За сравнение на различните системи, използвани в 
архитектурната фотограметрия трябва да се вземат под внимание 
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следните фактори: 

• обработката на дадена система; 

• потокът от данни; 

• управлението на проекта; 

• вход/ изход на данни (картинни формати, параметър на 
интериора и  възможности за ориентация, контрол на 
информация, CAD- информация); 

• вътрешното ориентиране, 

• външното ориентиране (една стъпка или две стъпки), 

• реконструкция на обекта; 

• получените резултати от гледна точка на топология, 
последователност, точност и надеждност; 

• размерът на фотограметричните знания, необходими за 
обработка на системата. 

1.Аналогови технологии 
При тези методи се използват метрични или не метрични 

аналогови камери, създаващи точен геометричен модел, от който 
след заснемането може да се получи координатна информация за 
архитектурните обекти. Едно от предимствата на тези технологии е, 
че времето за заснемането е сравнително кратко. Обикновено се 
използва заснемане по предварително изготвен проект с уточнени 
места на базите за заснемане и с вида на изпълнените земни 
снимки. От видовете земни снимки се създават такива, които имат 
сравнително прост геометричен модел на формираното  
изображение: нормални и отклонени. По-този начин връзката между 
образните и пространствените координати е сравнителни проста. 
Примери за използвани метрични камери са показани на фиг.(I.1.1a, 
I.1.1б). 

 

                
фиг.( I.1.1а) SMK 0808/56   фиг.( I.1.1б) UMK 

Важен момент при заснемането е определяне на отстоянието 
от фасадата на обекта. Обикновено се използват връзките (I.1.2) 
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YB )
20

1

4

1
( ÷∈  ;        I.1.2 

Y -проекционното отдалечение от фасадата; 

B  е дължината на базата. 

Стандартно се приема YB
10

1
=  с цел получаване на 

максимално едър образен мащаб и осигуряване на възможности за 
последваща обработка в АКА (аналогови картировъчни апарати).  

При заснемането, поради малките проекционни отдалечения се 
получават сравнително едри мащаби за фасадите. Създадени са 
специализирани АКА за обработка на земните снимки, чрез които да 
бъдат обработвани фотограметричните заснемания (фиг. I.1.3а, фиг. 
I.1.3б). 

                          
фиг. I.1.3а.Стереоафтограф-Цайс       фиг. I.1.3б.Топокарт-Б 

За определяне на ЕВО (елементи на външното ориентиране) 
при получаване на аналоговите модели могат да се използват поне 
четири геодезически определени точки или контролно определени 
разстояния между подходящо избрани точки от фасадата (фиг.1.4). 

 
(фиг. I.1.4) 

При земните снимки, направени с аналогови метрични камери 
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елементите на относителното ориентиране се определят точно по 
време на заснемането и обикновенно се поставят  директно на 
скалите на АКА. Технологичният процес на ориентиране изисква 
само мащабиране и хоризонтиране на модела. Образните 
координати на точки от фасадата на сградата се опредлят по 
формули (I.1.5). 

f
Y

B
px = ;  xp

B

X
x =' ;    xp

B

Z
z ='         I.1.5 

За оценка на средните квадратни грешки в координатите на 
точките от перспективния образ при предпоставка, че грешките имат 
Гаусово разпределение се използват формули (I.1.6). 

2

2

2

2

2

2

Y

m

B

m

f

m
pm YBf

p ++±= ; 

2

2

2

2

2

2

'
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m

B

m
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m
xm XBp

x
++±= ;    

2

2

2

2

2

2

'
'

Z

m

B

m

p

m
zm ZBp

z
++±=    I.1.6 

Тъй като фокусното разстояние f  и базата B  са точно 

определени при заснемането може да се приеме с приближение, че 
грешките ще се определят по формули (I.1.7). 

Y

m
xm Y

x

'
' ±≈ ; 

Y

m
zm Y

z

'
' ±≈         I.1.7 

Вижда се че при тази технология на заснемане от съществено 
значение за модела е грешката в проекционното отдалечение до 
обекта. 

 При сложни фасади е необходимо за всяка равнина да бъдат 
избрани поне по четири точки за всяка съставна равнина. 

Когато се използва трансформиране на единични снимки с цел 
получаване на фасаден план обикновенно се прилага 
фотомеханичния начин за трансформиране чрез 
фототрансформатори (фиг. I.1.8)  
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Фототрансформатор «Ректимат»                   Фототрансформатор «ZEG-5» 

1-екран;2-обектив;3-касета;4-осветително устройство 

     фиг. I.1.8 

Принципна схема на трансформатор от втори род е показан на (фиг. 
I.1.9) 

 
фиг. I.1.9 

Важно е изискването обектива да се движи по окръжност с 

център убежната точка J и радиус 
αrhm

e
=JS  и да бъдат изпълнени 

оптичните условия за фототрансформиране (пресичане на 

екранната равнина 'E , равнината на обектива S и равнината на 
снимката p в една права, както и условието на лещите за постигане 

на рязкост в изображението (I.1.10). 

Fdd

111
'
=+           I.1.10 

d -разстояние от обектива до снимката; 

 'd -разстояние от обектива до картната равнина; 
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F -фокусно разстояние на трансформатора. 

Трансформирането може да бъде извършено по опорни точки 
или чрез използване на елементи на ориентиране на снимката. 
Последното е възможно при работа с трансформатори от втори род. 

Аналоговите технологии, включващи обработка на стереодвойка 
снимки чрез АКА или на единични снимки, чрез 
фототрансформиране бяха характерни за периота свързан с 
развитие на аналоговата фотограметрия. По тези технологични 
схеми са изготвени фасадни планове на много паметници на 
културата и архитектурата, както и фотопланове на детайли от тези 
обекти.На фиг.1.11 е показан детайл от църква, получен от АКА. 

 
     фиг. I.1.11 

При методите на аналоговата фотограметрия получените 
изходни материали обикновенно са единични и уникални.  

2.Аналитични методи 
При тези методи се прилагат аналитичните зависимости, 

специфично подбрани за земната фотограметрия. Координатните 
системи, използвани при описание на връзките между образни и 
пространствени координати са показани на (фиг. I.2.1). Те са Sxyz -

“образна” и YSXY -“моделна”. 

   
    фиг. I.2.1 
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Отчитайки направлението на осите им връзката межу тях се 
дава с изразите: 

zcfcxcZ

zbfbxbY

zafaxaX

2

2

2

++=

++=

++=

21

21

21

 ; 

ZcYbXaz

ZcYbXafy

ZcYbXax

2

1

0

++=

++==

++=

33

22

11

     I.2.2 

Във формули (I.2.2) 321321321 ,,,,,,,, cccbbbaaa  са функции на 

Ойлеровите ъгли χωα ,,  и могат да бъдат определени чрез 
следните преобразования на Sxyz : 

• завъртане Sxyz  на ъгъл χ  около ос Sy ; 

• последващо завъртане на Sxyz  на ъгъл ω  около ос Sx ; 

• накрая завъртане на Sxyz  на ъгъл α  около ос Sz . 
Така ще получим: 

χχ

χχ

ωω
ωωαα

αα

χωααωχ

cos0sin

010

sin0cos

cossin0

sincos0

001

100

0cossin

0cos

−−

−==

rhm

AAAA  

χωαχα

ωα

χωαχα

sinsinsinsincos

cossin

sinsinsincoscos

3

2

1

−−=

=

−=

a

a

a

  

χω

ω

χω

coscos

sin

sincos

3

2

1

=

=

=

c

c

c

 

χωεχα

ωα

χωαχα

cossincossinsin

coscos

sinsincoscossin

3

2

1

−=

=

−−=

b

b

b

       I.2.3 

При известни направляващи косинуси могат да бъдат 
определени Ойлеровите ъгли по формули: 

)/ 2bar 1bsf'`=α ; )arcsin( 2c=ω ; )/( 31 ccarctg=χ     I.2.4 

При разглеждане на двойка снимки (фиг. I.2.5) за аналитичните 
зависимости можем да напишем: 

 
фиг. I.2.5 
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Тъй като векторите 
→→

21,rr  са колинеарни на 
→→

21,RR то  
→→

= 111 rNR  ; 
→→

= 222 rNR ; 
→→→

−= 210 RRR  

2211

2211

2211

ZNZNB

YNYNB

XNXNB

Z

Y

X

−=

−=

−=

         I.2.6 

където: 

ZYX BBB ,,  и 111 ,, ZYX  са съответно координати на десния 

проекционен център 2S  и образна точка 1m в координатна система 

XYZS1 ; 

222 ,, ZYX - координати на образна точка 2m в координатна 

система XYZS2 . 

За 1N  и 2N  важат връзките: 

2121

22

2121

22

2121

22
1

YZZY

YBZB

XZZX

XBZB

XYYX

XBYB
N ZYZXYX

−
−

=
−
−

=
−
−

=  

2121

11

2121

11

2121

11
2

YZZY

YBZB

XZZX

XBZB

XYYX

XBYB
N ZYZXYX

−
−

=
−
−

=
−
−

=      I.2.7 

За пространствените координати на точката от модела важат 
връзките (I.2.8): 

2211 11
XNBXXNXX XSSM ++=+=  

2211 11
YNBYYNYY YSSM ++=+=        I.2.8 

2211 11
ZNBZZNZZ ZSSM ++=+=  

От формули (I.2.7) при построяване на модела относно левия 
център на проектиране за скаларния множител N  можем да 
напишем: 

2121

22

XYYX

XBYB
N YX

−
−

= ; ;1NXX = ;1NYY = ;1NZZ =      I.2.9 

При конвергентен случай (фиг. I.2.10) могат да се приемат: 
началото на моделната координатна система в левия център на 
проектиране, оста Z  по посока на надира, а ос SY  по посока на 
главния снимачен лъч. Тогава за базисните компоненти важат 
връзките (I.2.11): 
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    фиг. I.2.10 

ϕnrBcBX = ; ϕrhmBBY = ; 0=ZB       I.2.11 

За елементите на взаимното ориентиране на лявата и дясната 
снимки важат изразите (2.12): 

022111 ===== χωχωα ; γα =2       I.2.12 

γ -конвергентен ъгъл; 
Матриците 2A   и 1A , съответно за лявата и дясната снимки от 

стереодвойката ще бъдат: 

100

010

001

1 =A  

100

0cossin

0sincos

2 γγ
γγ −

=A      I.2.13 

За координатите в междинната система можем да напишем: 

11 xX =  fY =1  11 zZ =  

γγ sincos22 fxX −=   γγ cossin22 fxY +=   22 zZ =    I.2.14 

След опростяване за израза N  ще получим: 

γγ
γϕγϕ

cossin)

sin

21

2

fpxx

x
BN

++
++

=
1'e

(ebnr'(,'
      I.2.15 

21 xxp −= -хоризонтален паралакс на разглежданата точка от 

фасадата. 

Ако приемем, че камерата е юстирана ( 000 == zx  ) могат да се 

разгледат следните случаи: 

Успоредно отклонени снимки ( ϕϕϕ == 21 ; 0=γ ); 

)sin(cos 2 ϕϕ
f

x
f

p

B
Y +=  1x

f

Y
X =  1z

f

Y
Z =    I.2.16 

нормален случай ( 021 ==ϕϕ ; 0=γ ); 

11 x
f

Y
x

p

B
X ==  ;  f

p

B
Y = ; 1z

f

Y
Z =      I.2.17 
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Прехода от моделната координатна система YSXY  към 
координатната система на местността може да се извърши по 
формули (I.2.18): 

0sinαα XYcXX SG −+= /nr  

0cosαα XYYY SG −+= /rhm  

RSG ZZZZ ∆++=  
R

YX
kZ R

22

)1(
+

−=∆     I.2.18 

0α -посочен ъгъл на главния оптичен лъч; 

 k -коефициент на рефракция; 

R -среден радиус на Земята; 

RZ∆ -поправка заради кривината на Земята и атмосферната 

рефракция;  

YX , -моделни координати на точката. 

За да обосновем точността на  аналитичния модел ще 
диференцираме формули (I.2.16) и (I.2.17) съответно за успоредния и 
нормалния случай като се покажат връзките между 
пространствените координати Y+YX ,  на точки от местността и 
грешките при измерване на образните координати и паралакси 
( ol+zx mm , ): 

dp
Bft

XY

f

YdX

B

XdB
dp

p

Btx
dX

p

Bt
dB

p

xt
dX ++=−+=

2
 

dp
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Y

f
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B
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p
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p
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dB

p
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2
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−+=−+=  

dp
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ZY

f

YdZ

B

ZdB
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p

Bzf
dZ

p

Bt
dB

p

zt
dZ −+=−+=

2
 

)sin(cos 2 ϕϕ
f

x
t +=         I.2.19  

При преход към средни квадратни грешки ще получим (I.2.20) 
2

1

2









+








=

Y

m

f

x

f

m
Ym Yx

X   

2

1

2









+








=

Y

m

f

z

f

m
Ym Yz

Z  pY m
Bft

Y
m

2

=           I.2.20 

Получените формули показват, че грешката в измерените 
координати е пропорционална на проекционното отдалечение Y  и в 
същото време на хоризонталния паралакс и квадрата на 
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проекционното отдалечение. 

От формули (I.2.20) се вижда, че в геометричния модел на 
земно фотограметричните снимки действат систематични грешки, 
дължащи се на неточно определените елементите на вътрешното 
ориентиране ( 0,, zxf /∆ ) и външното ориентиране на снимките 

( χωϕ ∆∆∆ ,, ). От изследвания е установено, че тези систематични 
грешки могат да бъдат коригирани, като се въведат поправки към 
измерените образни координати по формули (I.2.21): 

χωϕ ∆+∆−∆







+=∆ z

f

xz

f

x
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2

 и 0202

2

z
f

xz
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f
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χωϕ ∆−∆
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z
f

f

xz
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     0202

2

x
f

xz
z

f

z
f

f

z
z −−∆=∆         I.2.21 

 Измерените хоризонтални паралакси също са натоварени със 
систематични грешки: 

02
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2

2

2

1 z
f

zxzx
x

f
f

f
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+=∆ zxx

f
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f
f

f
fp xx    I.2.22 

Случайните грешки при отчитане на образните координати и 
паралакси са от порядъка на (I.2.23): 

10±== zx mm микрона  ; 5±=pm микрона           I.2.23 

Следователно за повечето задачи в архитектурната 
фотограметрия систематичните грешки към геометричния модел 
могат да се пренебрегнат тъй като имат слабо влияние върху 
точността на определяне на аналитичния модел. 

Аналитичните методи преди всичко се свързват с 
аналитичните методи за трансформиране, както и със създаването 
на аналитични устройства за трансформиране.  При метрични 
камери броя на необходимите точки за калибриране на снимката са 
три или четири. При не метрични камери е удачно да се използват 
поне осем контролни точки. На фигура I.2.24 е показан механизма на 
трансформирането по аналитичен начин.  
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     фиг. I.2.24 

Става ясно, че корекцията, която трябва да се направи за 
дадена разглеждана точка от снимката в радиалното направление 

спрямо централната точка oN  може да се определи по формулите: 

0Y

r
Yr ∆=∆                  I.2.25 

r  -радиалното разстояние от точката  oN ,фиксирана върху 
ортофотото със своите координати oo ZX , . Вижда се, че във 

формули I.2.25 важна роля играят: 

Y∆  -разликата в отстоянието спрямо централната точка и 0Y  -

отстоянието от центъра на проектиране, което зависи от мащаба на 
ортофотоплана.  

При трансформиране на планови обекти задачата се свежда до 
трансформиране на ςξ ,  координати от снимката в ZX ,  координати 
на ортофотоплана. За целта следва да се използват поне 4 опорни 
точки. (фиг. I.2.26) 
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     фиг. I.2.26 

Ако с М( MMM ZYX ,, ) означим една от точките, които 

трансформираме върху фотоплана, а с m( fzx −,, ) същата точка 

върху снимката, то за връзката между координатите на двете точки 
и ЕВО (елементи на външното ориентиране) можем да напишем: 

fczcxc

fazaxa
YY

Y

X
YYXX SM

M

M
SMSM

321

31)()(
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−+

−=−=− 1  

fbzbxb
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Y

Z
YYZZ SM

M

M
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31)()(
−+
−+

−=−=− 1  ,          I.2.27 

SSS ZYX ,, - координати на центъра на проектиране S ; 
















=

321

321

321

ccc

bbb

aaa

A  матрица на трансформация между образната и 

моделната координатна система; 

Ако приемем, че 0=MY  и HSM −= и означим 
fc

H
Q

3

=  то ще 

получим формулите за проективна трансформация, които са в 
основата на аналитичното фототрансформиране: 

1

1
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1

21

1

++
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=

++
++

=
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AyAxA
X

s

s

1

1

,               I.2.28 
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тук 
QbB

QaA

11

11 ;

=

=
 ;

QbB

QaA

22

22 ;

=

=
 ;

fQbB

fQaA

13

13 ;

=

=
            I.2.28 

      fccC 311 /=  ; fccC 212 /=  

Във формули I.2.28  се съдържат осем неизвестни. Една 
опорна точка с известни координати позволява да се съставят две 
уравнения. При пет и повече опорни точки уравненията (I.2.28) могат 
да се използват като уравнения на измерванията и да се използва 
изравнение по МНМК за определяне на неизвестните 
трансформационни параметри.  

За да се елиминира влиянието на разликата в проекционните 
отдалечения между точки от сложни фасади е необходимо при 
аналитичното трансформиране на се използва гъста мрежа от 
определени с трите си координати точки от фасадите, които да 
образуват цифров модел. Това създава възможности за въвеждане 
на мащабни корекции в различни зони от изображението. Налага се 
да се извършва трансформиране във фасадите по зони. Ако 
приемем означенията: 

MINY -минимално проекционо отдалечение; 

WMAY -максимално проекционно отдалечение, то 

изменението на формираната повърхнина ще бъде в диапазона: 

MINYYY −=∆ L@W                I.2.29 

Можем да определим височината на зоната при която 
влиянието на отдалечението практически няма да оказва влияние 
върху точността на трансформирането по формулата: 

r

fM
Q h

1000

2
2

δ
== g

                 I.2.30 

M -мащаб на снимката;  

hδ -допуск за влияние на отдалечението върху точността на 
трансформиране (приемането и се съобразява с мащаба на 
трансформиране и графичната точност. Обикновено е 0.3мм); 

  r -разстояние от централната точка по радиус- вектора. 

Ако QY >∆  ще се получат грешки при трансформирането по-

големи от допустимите. Затова се извършва “трансформиране по 
зони”. Изменението на мащаба от една зона към друга се 
осъществява чрез изменението l∆  на отсечка с дължина l  между 
две точки от изображението определена по формулата: 

i

iii
H

Q
ll =∆ +0,

                         I.2.31 

Q  е височината за зоната;  
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il -дължината на отсечката за зона i ; 

iH - средното отдалечение за зоната. 

 

 
           фиг. I.2.32 

Ако броят на зоните при фототрансформирането е по-голям от 
три се препоръчва да се използва “диференциално 
фототрансформиране”. При този метод преходът от една към 
друга зона се осъществява чрез изменение на мащаба на 
проектиране в съответствие с прехода от една към друга зона. 

 Поправката h∆  се определя по формулата: 

ñðYH

hR
h

ab

ii

−
=∆ , срii YYh −=                I.2.33 

abH -височина за средната зона; 

  ñðY -средно отдалечение за зоната; 

iii hRY ,, -са съответно: отдалечение, разстояние от центъра и 

превишение спрямо средното за зоната за разглежданата точка 
прието отдалечение. 

При известни ЕВО ( χωα ,,,,, SSS ZYX ) на снимката и ЦМР трябва 

да се преобразува всяка точка от изображението като се от отчита 
нейното положение по височина. Размера на елементарния участък 
за трансформиране p∆ се определя по формули: 

mp .∆=∆                  I.2.34 

∆ -геометрично разрешение на изображението; 
 m -мащаб на изображението. 
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фиг. I. 2.35 

Трансформирането с отчитане модела на повърхнината се 
извършва в следната последователност: 

• изчисляване на координатите ZX , на центъра А на участъка за 
трансформиране в система на координати на местността 
OXZ (фиг. I.2.35) 

• определяне за А отдалечението и Y  от модела на 
повърхнината; 

• по формули (I.2.36) определяне положението на образа (zxa ,(  и 

неговите координати от местността Y+YX ,  при известни 

елементи на ориентиране χωα ,,,,, SSS ZYX ; 

• определяне по формули (I.2.36) координатите pp zx ,  в 

координатна система zxp iio ; 

p
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                I.2.36 

∆  е геометричното разрешение на изображението; 
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       фиг. I.2.37 

• идентификация на участъка aот изходното изображение при 
отчитане на яркостта ρ  на ортоизображението с участъка А по 
метода на билинейната или бикобичната интерполация; 

• предварително трябва да са нанесени границите на работната 
част на участъка (линиите на среза). 

За определяне на границите на ортоизображението на работния 
участък трябва да се реши задача, обратна на разгледаната по-горе 
(фиг I..2.38) а именно: 

 
фиг. I.2.38 

• намиране на пространствените координати Y+YX , за точки по 
техни координати zx,  от изображението, ЕВО и ЦМР; 

• за точка A , която лежи на средната плоскост на изображението 
E . Ако приемем EA YY =  ще получим формули(I.2.39); 

fczcxc

fazaxa
YYXX SASA

321

321)(
−+
−+

−+=                        I.2.39 
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fczcxc

fbzbxab
YYZZ SASA

321

321)(
−+
−+

−+=                I.2.39 

• в резултат ще получим точката '

0A  с координати 
'' , AA ZX , лежаща 

на пресечницата на лъча '

0SaA  с равнината E . 

Плановите координати '' , AA ZX  съответстват на точка 'A  от 

цифровия модел на повърхнината, лежаща в равнината 'E с 

проекционно отдалечение EA YY ≠'  и непринадлежаща на 

проектиращият лъч SaA . За установяване на проективно 
съответствие между точките @+aS,  трябва отново да използваме 
формули (I.2.27)  като поставим в тях ЕВО, координатите zx, на точка 

aот изображението и уточненото отдалечение на точката '

AY . В 

резултат ще бъде намерена втора точка ''

0A  с координати 
'''' , AA ZX , 

която съответства на точка от цифровия модел ''A  с отдалечение ''

AY , 

не лежаща на проектиращият лъч SaA . Процесът се повтаря с 
приближения докато изменението в котата на точката от две 
последователни приближения е достатъчно малко. На участъка с 
координати AA ZX ,  се присвоява яркостта на участъка от изходната 

снимка. При създаване на ортофотоплана може да се приложи 
следната последователност от действия: 

• построяване и изравнение на фотограметрична мрежа 
(аналитична фототриангулация); 

• определяне на ЕВО; 

• построяване на ЦМР; 

• формиране на границите на ортоизображенията; 

• съгласуване на дължината на фасетката от ЦМР с 
геометричното разрешение на изображението; 

• ортофототрансформиране на граничните точки; 

• обратно трансформиране на всеки участък, вътрешен за 
района; 

• фотометрична корекция на сформираното ортоизображение по 
границите на изображенията; 

• оформяне на ортофотоплана. 
Създадени са аналитични фотограметрични апарати като 

съчетание между високоточно измерително устройство и 
изчислително устройство с помощта на  което се построява 
математически модел, отчитащ деформациите в изображението и  
камерата, възможности за автоматизиране на процесите и 
визуализиране на резултатите в желана проекция. 
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Кулминация в аналитичната фотограметрична технология е 
системата SD2000, създадена от Leica Geosystems въз основа на 
колективния опит на фирмите Wild и Kern. По-късно тази аналитична 
система е усъвършенства в модел SD3000. 

Първият швейцарски аналитичен плотер Stereomat B8 e 
произведен от фирмата Wild и през 1964 г., но е пуснат в 
експлоатация само един прототип. Предназначен е за работа със 
стерео снимки и притежава автоматична корелация, разработена 
съвместно с американската фирма Raytheon.  

 
фиг. I.2.40 

Последният швейцарски аналитичен плотер SD3000 е 
произведен е пуснат в експлоатация през 1992 г. Предназначен е за 
всякакъв вид измервания на фотограметрични снимки и е свързан с 
персонален компютър. 

 
фиг. I.2.41. Аналитичен плотер SD3000 (Leica Geosystems)  

Някои от по предимствата на SD2000 и SD3000 са:  

• високата ергономия и  комфорта на оператора и на 
производителността;  

• улеснени движения и контрол;  

• висока геометрична точност -2µm на SD3000, 3µm на SD2000; 

• висока скорост  на придвижване по модела - 60 мм в секунда; 

• ярка и ясна оптика  (3-18)x индивидуално увеличение; 
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• висока резолюция и осветяване на марките при измерване; 

• здрава конструкция и минимални изисквания за поддръжка; 

• разпределена обработка в реално време, компютър, работещ с 
Mapping Leica Terminal (LMT); 

• наличие на софтуер за операции на ниско ниво и хардуер за 
контрол на операции; 

• втори компютър за софтуерни приложения - ориентация, 
триангулация, модел SPOT сензор, функция събиране, DTM 
измерване, измервания при близки разстояние, избор на 
операционни системи и широка гама от софтуер; 

• ORIMA Leica Geosystems –софтуер за ориентация и 
триангулация: с непрекъсната графична обратна връзка,  
насоки и контрол на качеството и самостоятелно калибриране 
както и настройващ пакет, включващ GPS данни. ORIMA 
осигурява бързо решаване на проблеми със свободни 
триангулации от две снимки и при  големи блокове; 

• система за контрол на качеството и оптимално актуализиране 
на базата данни; 

• PRO600 за функция събиране и редактиране съвместима с 
MicroStation и GeoGraphics™, избор на Terran Modeler ; 

• MAAS-CR модул за ориентация на земни снимки; 

• в реално време използване на библиотеки за свързване на 
трети софтуерни пакети (AMSA, ATLAS, CADMAP, DGN / 
CAPTURE, DWG/ CAPTURE, Kork, MAPce, Xmap и др.); 

• висока производителност и ниска амортизация. 
Аналитичния плотер може да работи в автоматичен режим и 

режим на проследяване. По време на инициализация системата 
изтегля текущите елементи на ориентация и конфигурира входните 
устройства за предстоящата CAD операция. Управлението става с 
трибутонна мишка. Част от функциите са инсталирани на бутоните 
на мишката за по-бързо изпълнение. 

Функционалните възможности на стереоплотера са: 

• генериране на ASCII файлове за протоколи от проекта, модела, 
контролните точки и данните от аналитичният плотер; 

• генериране на детайлен протокол за резултатите от 
ориентирането; 

• динамично показване на данни за модела и координатите на 
контролните точки; 

• проследяване на точки от модела; 

• създаване на стандартни файлове за обмен на данни с други 
системи; 
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• файлове с данни за обмен с CAD системи. 
Напълно автоматизирани Аналитични плотери и картиращи 

системи са системите SD2000 и SD3000. Те представляват 
софтуерни и хардуерни решения за работа с изображения, които са 
свързани с ГИС и работят в графични среди (AutoCAD и 
Microstation). Процесите по измерване на тримерни данни при тях са 
автоматизирани. 

3.Цифрови технологии 
При тези методи се използва цифрова форма на 

изображенията или така наречените разстерни данни. Те представят 
изображението като цифрова матрица в която всеки елемент се 
нарича пиксел и съдържа информация за цвят, яркост и т. н. 
Достъпът до всеки пиксел от изображението се осъществява чрез 
указване на номера на реда ( Xi ) и номера на стълба ( Yi ) 

 
    фиг. I.3.1 

Цифровите изображения могат да бъдат получени по два 
начина: 

• чрез сканиране на аналогови изображения, като се използват 
барабанни или планшетни фотограметрични скенери; 

• чрез използване на цифрови камери. 
Фотограметричните скенери се характеризират с високо 

геометрично разрешение и точност и с възможности за определяне 
големината на грешката от неколкократни сканирания. На тях се 
сканират както черно-бели (полутонови ) така и цветни изображения. 

 По-важните характеристики на фотограметричните скенери са 
дадени в Таблица I.3.2. 

Важен технологичен етап е еталонирането на скенера. То се 
извършва като се фотографира квадратна мрежа с известни с 
точност до 1-2 микрона координати на върховете на мрежата. На 
полученото изображение се измерват координатите ( YX ii , ) на 

кръстовете от мрежата. По разликите между измерените и 
известните координати се построява модел на деформациите, който 
се използва за въвеждане на корекции към сканираното 



___________________________________________________________________________________ 

Пламен Малджански, “Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната 

фотограметрия” , МОНОГРАФИЯ   -29- 

изображение. 

 

Таблица I.3.2 
 

Характеристика на фотограметричния скенер 

 

Наименование 

характеристики ОАО 

“Пеленг”,РБ 

Дельта 

Украйна 

СКФ-11 

Росия 

DSW500 

LH System 

Размер на снимката (мм) 300x400 300x450 300x300 260x260 

Размер на пиксела (микр.) 5 8-128 8 9 

Грешка от сканиране 
(микр.) 

2±  3±  3±  2±  

Ниво на квантоване(бит) 3x8=24(цв.) 3x8=24(цв.) 3x8=24(цв.) 1x10 (`ч/б) 

 Съвременните цифрови камери се отличават с високо 
геометрично разрешение. За целите на архитектурната 
фотограметрия могат да се използват както цифрови камери при 
които всички пиксели от изображението се формират в един и същи 
момент, така и камери с друг закон на формираното изображение. 
При първите важат законите на централната перспектива, а при 
другите  трябва да се отчита закона по който е формирано 
изображението ( изображения с линейна развивка или формирани с 
използване на CCD елемент). 

 Всяко формирано цифрово изображение се характеризира с 
геометрични и радиометрични характеристики. Геометричното 
разрешение определя размера на пиксела. То се свързва още с 
качеството на изображението. Радиометричните характеристики се 
свързват с яркост, контраст и представляват възприетият начин на 
кодиране за пиксела, който е получен в зависимост от промяната в 
отразяването на електромагнитния спектър при формиране на 
изображението. При бинарни изображения се използват нива на 
квантоване в диапазона на белия и черния цвят (максимално от 0 до 
255 нива). Цветните изображения се получават от смесването в 
определени съотношения на основните цветове R (Red), G(Green), 
B(Blue). Размера на необходимата памет за запис на цифровото 
изображение в зависимост от формата на кадъра ( l ), геометричното 
(∆ ) и радиометрично разрешение може да се определи по 
формулата: 

( ) RlOp

2

∆=           I.3.3 

R  са байтовете, необходими за запис на радиометричните 
характеристики; 

Характерно за цифровите изображения е възможността 
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техните геометрични и радиометрични характеристики да бъдат 
променяни. Тези промени се наричат “фотометрични корекции”. 
Ако приемем следните означения: 

  ρ d

i
- яркост на пиксел от изображението преди извършените 

корекции;  

iρ  - яркост на пиксел от изображението след извършените 
корекции; 

)(ρϕ d

i
 -функция, определяща параметрите на преобразуването; 

b -параметър, определящ яркостта на пиксела; 

то преобразуването ще се изрази с формулата: 

b
d

ii += )(ρϕρ           I.3.4 

Характера на изменението на яркостта на изображението в 
съответствие с (I.3.4) може да се покаже с графиките на фигура 
(I.3.5). 

      а) линейна графика; 

      б)нелинейна; 

      в)частично- линейна; 

        

                      фиг.3.5 

 

     

    фиг. I.3.5 

При повечето системи за цифрова фотограметрия са 
създадени  условия за изменения на яркостта по пътя на 
поелементно линейно преобразуване на  яркостта, контраста и гама- 
корекция (γ -ъгъл на наклона от графиката на яркостта спрямо 
хоризонталната ос) за всички пиксели от изображението, като се 
използва панел от вида, показан на (фиг. I.3.6). 

 
фиг. I.3.6 

Яркостта и контраста се дават в проценти, а гама- корекцията в 
стойности за γtan . 

Възможни са следните промени в радиометричните 
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характеристики: 

общо изменение на яркостта. Постига се с промяна на 
параметъра b  от (I.3.4). Изменението съответства на промяна в 
графиката на яркостта от положение 1 в положение 2 , за което 

съответстват точки A  и IIA  (фиг. I.3.7); 

 
      фиг. I.3.7 

изменение на контраста. Изпълнява се за да се подчертаят 
границите в изображението. При тези изменения яркостта на 
елементите, по-големи от средните се увеличава, а на тези по-малки 
от средните се намалява. Това довежда до подчертаване на 
границите между областите. Същевременно се завърта  линията от 
графиката на яркостта около точка k (k е свързана със средните 
нива) от положение 2 в положение 3, на които съответстват точки A  
и IIIA  от (I.3.7); 

гама- корекция. Извършва се с цел да се увеличи или намали 
детайлността в изображението. Постига се чрез промяна на ъгъла γ  
от кривата на яркостта (фиг.3.8) от положение 1 в положение 4; 

 
      фиг. I.3.8 

Неправилно използване на гама- корекцията може да доведе 
до намаляване на полутоновете и до постигане на еднакви тонове в 
изображението; 

промени в хистограмата на яркостта. Хистограмата 
представлява графика, получена като по едната ос са нанесени 
стойностите за яркостта, а по другата броят на пикселите със 
съответни стойности за яркост. От една страна хистограмата служи 
за контролиране на детайлността, а от друга страна позволява да се 
контролира плътността на разпределение и вида на поелементното 
нелинейно преобразувание.  
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     фиг. I.3.9 

Промяна на геометричните характеристики на изображенията 
се извършва при трансформиране на изображението от една 
проекция в друга като се съхранява геометрията и яркостта на 
изходното изображение. Тези промени довеждат до преопределяне 
на яркостта на пикселите в съответствие с новата геометрия на 
трансформираното изображение. Новото изображение има ново 
разрешение и ново разположение на направляващите координатни 
оси(фиг. I.3.10). 

Формирането на трансформираното изображение става 
попикселно. Обратната трансформация на изображението се нарича 
ретрансформация. Проблем при тези геометрични трансформации 
е въпроса с преопределяне яркостта на пикселите. За тази цел се 
използват няколко подхода: 

метод на най-близкия съсед. Предполага се че яркостта на 
пиксел от изходното изображение е като на тази за пиксела, който е 
най-близък до ретрансформираните координати; 

 

 
    фиг. I.3.10 

метод на билинейната интерполация (фиг. I.3.11). 
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фиг. I.3.11 

При този метод се разглеждат четирите най-близки то точката 
k пиксели и се извършва линейна интерполация за яркостта по 
линията ab . Използват се формули (I.3.12). 

xbbak ∆−+= )( ρρρρ ; ya ∆−+= )( 131 ρρρρ ; yb ∆−+= )( 241 ρρρρ       I.3.12 

yx ∆∆ ,   измененията в координатите за точка k ; 

метод на бикубичната интерполация. Предполага използването 
на близките 16 пиксела, като се използва интерполационен полином 
от трета степен. 

При използване на цифрови изображения са възможни 
способи за стерео наблюдение подобно на аналоговите технологии. 
По-важните от тях са: 

• оптически метод. Предполага двете изображения (ляво и 
дясно) да се разполагат като съседни на екрана на монитора. 
Наблюдението се осъществява със стереоскоп, прикрепен на 
специална приставка към монитора (фиг. I.3.12); 

 
      фиг. I.3.12 

• анаглифен метод. Може да се реализира по два начина (фиг. 
I.3.13) 
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     фиг. I.3.13 

При първия начин се използват анаглифни изображения, 
получени чрез отнемане на един от основните цветове. При 
наблюдението се използват филтри, които са оцветени с отнетите 
цветове (фиг. I.3.13а). 

При втория метод (фиг.I.3.13б) двете изображения се 
проектират върху екран E  в допълнителни цветове и се наблюдават 
с анаглифни очила. При този метод се образува стерео модел, 
независим от наблюдателя (b  на фиг.I.3.13б). Наблюдението му 
зависи от позицията на наблюдателя. В първият случай 
наблюдателят наблюдава разредено изображение, защото за лявото 
се използват четните а за дясното нечетните редове от 
изображението, оцветени в допълнителни цветове. При втория 
яркостта на пиксела се получава от наслагване на яркостите от 
съответните пиксели на лявото и дясното изображение. 

Метод с поляризиращи очила. При този метод се използват 
поляризиращи очила. Двете изображения се проектират върху 
монитора, но само при определена честота става отключване на 
съответното стъкло от очилата, така че от него да се наблюдава 
само съответния образ. Тоест двете изображения са дефазирани и 
пропускането на очилата зависи от фазата. 

Покадрови. При него последователно се въвеждат редове от 
левия и десния образ които се синхронизират с пропускателната 
способност на очилата. При този метод се изисква поддържаната 
честота на монитора да е 120MHz. 

Интерлейсен режим. Предполага разделяне на кадъра на два 
полукадъра (по четни и нечетни редове). Осъществена е 
синхронизация с вертикалната развивка на монитора. Недостатък на 
метода е снижението на разрешението и използването на полукадри. 

Измерванията в цифровите снимки могат да се извършват 
монокулярно или стереоскопично. Монокулярния метод се използва 
при измерване на марките за определяне елементите на вътрешното 
ориентиране. 

Ако означим с ( pp yx , ) физическите координатите на елемент от 
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изображението, а с ( YX ii , ) разстерните координати, то  ако единиците 

на тяхното измерване са елементи на геометричното разрешение на 
изображението връзките между тях се дават с формулите (I.2.36). 

Стереоскопичното измерване се извършва чрез метода на 
изкуствена марка. Съществено предимство на цифровите 
технологии е възможността при измерването да се реализира 
автоматизирано откриване на образи на точки в полето на 
изображението. Метода се разглежда като статистическа задача за 
разпознаване на образи при наличия на деформации и се решава 
въз основа  на оптико- електронни и програмни блокове, наречени 
корелатори. В основата на тази теория лежи понятието за образ 
като произволна форма от изображението, съдържаща цялата 
необходима информация. От математическа гледна точка образа 

представлява многомерен вектор 
→

R  като съвкупност от елементи от 
изображението (пиксели) всеки от които се характеризира със 
своята яркост ijρ . Определяйки левият образ на точка от 

изображението намирането на десния  се свежда до търсене на 

образа '
→

R  от дясната снимка, съответстващ на 
→

R , така че 
разстоянието между тях да е минимално. 

min' =−
→→

RR                 I.3.14 

Практически за автоматичното разпознаване на образите на 
точки е необходимо: 

Да изберем на лявата снимка образ на 
→

R  във вид на област с 
размер ( nn× ) пиксела, в центъра на която се намира търсената 
точка и да определим характеристиката на еталона по който се 
изпълнява проверката на условието ( фиг. I.3.15) ; 

 
     фиг. I.3.15 

Определяне в дясната снимка на зоната за търсене с размери 
( mm× ) пиксела ( nm >> ) като вероятна зона за търсене на десния 
образ на точката с координати на центъра ( 1212 , yybxx sn ≈−≈ ); 

Последователно преместване на областта с размери ( nn× ) в 
границите на зоната за търсене на един пиксел в началото по ос x ,а 
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след това по оста y  и създаване в дясната снимка на серия от 

образи '
→

R , както и определяне на характеристиката за всеки от тях. 

Съпоставяне на характеристика за всеки '
→

R  с характеристиката 

на еталонния вектор 
→

R  за който да е изпълнено условието (I.3.14). 

Установяването на степента на съответствие за векторите 
→

R  и 

'
→

R  представлява основната трудност и може да бъде изпълнено по 
различни начини. Най-разпространен е този с изчисляване 

коефициента на корелация между яркостта на 
→

R  и всеки от образите 

на '
→

R  при използване на формулите: 

∑ ∑
∑

−×−

−−
=

−

2

0

2

0

00

)''()(

)'')((

ρρρρ

ρρρρ

ii

iir              I.3.16 

0ρ и '0ρ  средните яркости на елементите от зоните 

съответстващи на 
→

R  от лявата и '
→

R  от дясната снимка. 

Коефициентите, пресметнати за съчетание на
→

R  със всеки от 

образите на '
→

R  образуват корелационна матрица. Максималното 
значение на нейните елементи съответства на най-тясна връзка 
между сравняваните участъци от лявата и дясната снимки. По този 

начин търсената точка лежи в центъра на '
→

R  с максимален 
коефициент на корелация. Някой методи за търсене предполагат 
използване на максимална корелационна функция, съставена на 
основа на анализа на елементите на корелационната матрица с 
коефициенти на корелация, определени по (3.16), съответстващи на 

търсения вектор '
→

R . Разгледания алгоритъм позволява да се 
определи положението на точката в дясната снимка с точност до 
един пиксел. За точни фотограметрични измервания тази точност е 
недостатъчна. За подобряване на точността се извършва второ 
търсене с k - пъти намаляване на размера на пиксела и областта. 

 Използваните методи за автоматично откриване на точки се 
основават на строг анализ на яркостта и геометричното положение 
на елементите от изображението като тяхната надеждност се 
определя от сложността и геометричните свойства на 
изображението. Деформациите, предизвикани от ъгъла на наклона 
на снимката и релефа на местността довеждат до деформиране на 
разстера и променят рисунъка на изображението, което се отразява 
на качеството на идентификацията.  

 Понеже препокриващите части от изображенията са 
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перспективни проекции на една и съща територия от различни 
центрове на проектиране за преобразуването на техните координати 
се използват формули за перспективна трансформация: 

1''

''

21

321

++
++

=
zCxC

AzAxA
x  

1''

''

21

321

++
++

=
zCxC

BzBxB
z               I.3.17 

y&,'x  -координати на точката от лявата снимка; 

zx,  -координати на точката от дясната снимка; 

iii CBA ,,  -коефициенти на перспективна трансформация. 

Във формули (I.3.17) се съдържат осем неизвестни параметри 
на трансформация, които могат да бъдат определени от четири 
двойки съответни точки от двете изображения. 

Разработени са и други методи за автоматизирана 
идентификация на точки. По-важните от тях са:  

• използване на базисни епиполярни линии; 

• метод на пирамидите (HRC); 

• метод на вертикалните линии (ULL); 

• метод на динамичното програмиране и метод на структурната 
корелация. 

Точността на монокулярното измерване е един пиксел и  зависи 
от геометричното разрешение. При стерео наблюдение може да 
бъде постигната подпикселна точност. 

Отделните технологични процеси при системите за цифрова 
фотограметрия включват: 

Вътрешно ориентиране. Изпълнява се с цел да се установи 
съответствие между координатните системи на разстера pp zOx  и 

снимката Oxz . Математическия модел на вътрешното ориентиране 
при цифровото изображение е аналогичен на този, който се 
използва при аналитичната фототриангулация и предполага 
определяне на параметрите на ортогонално, афинно и проективно 
преобразувание по МНМК (метод на най-малките квадрати). Най 
често се използва афинно преобразуване по формулите: 

p
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210              I.3.18 

)2,1,0(, =iba ii  коефициенти на афинно преобразуване; 

pp zx , -физически координати на марките, намерени по техните 

разстерни координати ( ZX ii , ) и геометричното разрешение ∆ , 
определени по формули (I.2.36). 

За преобразуване на координатите от система Oxz  в pp yOx  се 
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получава съгласно (фиг. I.3.19) по формули (I.3.20).  

 
фиг. I.3.19 
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,0PP,  са права и обратна матрица на афинното преобразуване. 

Последователността от действия на оператора в системите за 
цифрово трансформиране при вътрешното ориентиране се състои в 
следното: 

• изпълнява се идентификация на първите две рамкови марки, 
като се регистрират техните координати в системата pp yOx ; 

• местоположението на следващите марки се определя от 
системата за цифрова фотограметрия, която отива на 
очакваното положение на марката, а оператора извършва 
точното позициониране и регистриране на техните координати. 

• указва се възприетия модел на трансформация и се определят 
параметрите на трансформация. При разлики по-големи от 8-10 
микрона оператора може да повтори операциите. 

• вътрешното ориентиране за останалите снимки се извършва в 
автоматичен режим, като оператора определя размер на 
правоъгълна област за търсене на рамковите марки, допустим 
коефициент на корелация и големина на разликите между 
паспортно зададените и изчислени координати за рамковите 
марки. Снимки за които вътрешното ориентиране в 
автоматичен режим е не достатъчно точно се ориентират в 
ръчен режим. 

Избор на точки и построяване на фотограметричния модел. На 
този етап се извършва: 

• нанасяне върху снимката на опорните точки с известни 
координати Y+YX ,  в координатната система на местността; 

• ако са известни елементите на външното ориентиране 
( χωα ,,,,, SSS ZYX ) те се въвеждат; 

• избор на свързващи точки в зоната на напречното и тройното 



___________________________________________________________________________________ 

Пламен Малджански, “Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната 

фотограметрия” , МОНОГРАФИЯ   -39- 

надлъжно застъпване за връзка между моделите; 

Опорните точки се отбелязват на една от снимките, а на другите 
се пренасят в автоматичен или полуавтоматичен режим с помощта 
на корелатора. За да се облекчи стерео наблюдението е възможно 
да се получат и използват епиполарни изображения. Настройката на 
параметрите за корелатора се явява една от най-важните задачи в 
системите за цифрова фотограметрия. Необходимо е да се посочи 
размера на корелационната матрица (образа) в пиксели, възможност 
за автоматична промяна при малко контури и геометрична корекция 
в положението на търсената точка в случай на релефна местност. 
Контрола върху работата на корелатора в стерео режим се явява 
необходима част от фотограметричната обработка на цифровите 
снимки. 

Разстерните координати ( ), ZX ii на избраните точки се 

преобразуват във физически координати ( pp yx , ) съгласно (I.3.20). 

След това използвайки параметрите за афинното преобразуване по 
(I.3.18) в системата от координати на  камератаOxz . Към тях се 
въвеждат поправки: 

• заради атмосферната рефракция; 

• дисторзията на обектива; 

• грешки от сканирането. 
След избора на точки се изпълнява “взаимно ориентиране” по 

строги методи с изравнение по МНМК. Критерий за качеството на 
ориентиране е остатъчния вертикален паралакс, който не трябва да 
е по-голям от 10 микрона. По-големи стойности говорят за грешки в 
опознаване на точките. За повишаване на точността на взаимното 
ориентиране се препоръчва избора на опорните точки да е в зоната 
на тройното напречно застъпване. 

Фототриангулация. Построяването се извършва в автоматичен 
режим. Задачата на оператора е да посочи метода за изравнение и 
критерии за достигане на решението. За критерии се използва 
получената разликата между дадените и изчислени координати от 
фототриангулацията. Препоръчителни разлики са: 

• за опорни точки , използвани при фототриангулацията 0.2мм в 
мащаба за планово положение и 0.15мм в мащаба от сечението 
на релефа; 

• за контролни точки- 0.3мм в мащаба по положение и 1/4 до 1/5  
сечението на релефа; 

• за свързващи точки между ивици -0.5мм в мащаба на плана. 
По-известни специализирани модули за фототриангулация са 

ORIMA, PHOTOCOM. 
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4.Лазерно сканиране 
Проектиран за лесна употреба и високи резултати скенерът 

може да се използва за заснемане на 3D данни след кратко 
обучение. Дали ще се сканират особености на теренната повърхнина 
или обемни предмети и сгради е без значение. Скенерът предлага: 

създаване на триизмерни изображения, където всеки пиксел има X, 
Y, Z координати. За да се подобри реализма, чрез опцията за цвят 
всеки пиксел може да бъде оцветен; 

измервания, които се извършват директно в облака от точки с цел 
да се генерират 3D обекти, които могат да се използват за създаване 
на точни CAD модели; 

за твърде кратко време лазерният скенер може да заснеме голям 
обем информация. Това е повече от 100 пъти по-бързо от 
конвенционалните скенери. По този начин се намалява цялостното 
време за сканиране и се повишава ефективността на метода. 

 
фиг. I.4.1 

На фигура (I.4.1) е показан наземен лазерен скенер, а на фигура 
(I.4.2) основните му съставни части.  

 
фиг. I.4.2 

Земното лазерно сканиране е нов метод за заснемане 
(измерване) на дадени обекти. Този метод позволява лесно и бързо 
придобиване на комплекс от тримерни данни за сгради, машини и 
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т.н. При този метод всяка точка се  определя със своите координати 
и интензитета (I) на отразения сигнал. Наземния лазерен скенер 
определя разстоянието до голям брой точки от обекта като скенера 
изпраща лазерни пулсации към обекта и приема отразения сигнал от 
същия. Така наречените “пулсиращи скенери” измерват времето на 
пътуване на измервателния лъч до обекта и обратно и по този начин 
се определя разстоянието от скенера до обекта. При сканирането се 
регистрират хоризонтални и вертикални ъгли, разстояния, полярни 
координати и интензитет. На фигура (I.4.3) са показни аксесоарите 
към една лазерна екипировка. 

 
     фиг. I.4.3 

 

 
фиг. I.4.4 

Заснемането на всеки обект може да бъде разделено на три 
основни стъпки: придобиване на данни; третиране на данните и 
визуализация. Лазерните скенери работят с честота по-висока от 
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1000Hz. Практически за всяка сканирана точка се записват нейните 
полярни координати, а като четвърта координата се записва 
интензитета и на отразения сигнал. В координатната система на 
скенера за координатите на всяка сканирана точка М може да се 
напише: 

β

αβ

αβ

ctgSHZZ

SYY

SXX

SKSKm

SKm

SKm

'

'

'

sincos

coscos

++=

+=

+=

,                 I.4.5 

където SKSKSK ZYX ,,  са координатите на точката, над която е 

поставен скенера; 

SKH  е височината на скенерната глава  от наземната точка; 

h∆ - превишение между скенерната глава и сканираната точка; 
'S - наклонено разстояние от скенерната глава до сканираната 

точка; 

S - хоризонтално разстояние от скенерната глава до 
сканираната точка; 

βα , -полярни ъгли , определящи положението за сканиращият 
лъч; 

mmm ZYX ,,  координати на сканираната точка M; 

I -интензитет на отразения сигнал от точка M; 

N - номер на сканираната точка. 

За всяка сканирана точка от обекта се прави запис 
},,,,{ IZYXN mmm . Стойността на интензитета на отразения сигнал, 

зависи от съставящия материал за обекта, неговата структура, цвят 
и др. С помощта на специален софтуер полученият облак от точки, 
наречен “скан” може да се присъединява към друг такъв. 
Обединеният облак от точки може да се трансформира в желана 
координатна система. На получения пространствен модел могат да 
се добавят допълнително графични примитиви (дъги, радиуси, 
линии и др.) а също така и да се реферират изображения. Към 
скенера може да бъде поставяна цифрова камера, така че 
изображението, получено от камерата и сканираното да са в една и 
съща координатна система. Когато се сравняват облаци от точки, 
направени от една и съща станция, при едни и същи условия, но в 
различно време от сравнението им могат да се направят изводи за 
изменения( деформации) на обекта. 

Етапите на лазерното сканиране са: 

Придобиване на данни. При този процес областта на интерес 
може да бъде сканирана от една или повече станции. За свързване 
на отделните сканирания се използват общи контролни точки; 
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Предварителна обработка на данни. На този етап се 
отстраняват излишно регистрираните точки (растителност, 
преминаващи превозни средства и др.). Могат да се създадат така 
наречените “не информационни точки”, получени при пълно 
отражение на сигнала от обекта. Процеса включва и отстраняването 
на така наречените “междинни точки”, информацията за които е 
получена, но те са препятствия по пътя на лазерния лъч към обекта; 

Визуализация на данните. Облакът от точки в триизмерна 
проекция, интензивно представен с цвят или сива скала, често се 
използва като първа визуална проверка на придобитите данни. 
Облакът от точки може да бъде комбиниран с цифрово изображение 
от цифрова камера към комплекта на скенера. 

 По функционален признак скенерите биват : 

камерен скенер. Има ограничено поле на видимост, сравнимо с 
фотограметрична камера. Такива са  CYPA 2500 (LEICA) и ILRIS 3D 
(OPTECH). Използва се при измерване на дълги разстояния за 
външни обекти. 

панорамен скенер. Полето на изглед е ограничено само от 
базата на инструмента. Оборудван е за работа на закрито (стаи, 
оборудвания и др.).  Такива са моделите Imager 50003 (ZOLLER& 
FROHLICH) и CAL-LIDUS; 

хибриден скенер. Едната ос на ротация е без ограничение 
(често хоризонтално движение). Поради употреба на огледала, оста 
за втора ротация е ограничена до 60о. Представители на тази група 
са: GS 200 (MENSI) и LMS Z 360 (RIGEL). 

Действието на видовете скенери е показано на фигура (I.4.6). 

 
Таблица. I.4.7.Технически параметри за различни скенери  

Приети означения: 

в графа “Вид”  P- панорамен скенер; C –камерен скенер ;  

 

Производител 

 

Инстру-
мент 

 

Вид 

 

Схема 

 

Честота 

 

Обхват 

 

Представяне 

SYPA (USA) HDS 
3000 

P P 1000 Hz >100m A:6mm@50m 

MENSI(F) GS 200 H P 5000 Hz 400m R:3 
mm@100m 

OPTECH(CAN) ILRIS 
3D 

C P 2500 Hz 1500m A:3mm<100m 

1-3sm>100m 

RIEGL(AUT) LMS Z 
360 

H P 8000 Hz 700m R:5mm 

Z & F (GER) IMAGER 
5003 

P A 500 kHz 52m L:5mm 
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H- хибриден скенер; 

в графа “Схема” 

P- пулсови измервания ; А- фазови измервания; 

в графа “Представяне” 

А- точност; P- прецизност; R –решение ; L –линейни; 

 
    фиг. I.4.6 

Основни характеристики на популярни 3D лазерни скенери 
 

Представяне 

 

Optech 

ILRIS 3D 

 

Rigel 

LMS Z420i 

 

Leica 

HDS3000 

Дължина на лазерната 
вълна(nanometers) 

1,500 1,550 532 

Диаметър на лъча при 100м 
разстояние 

17мм 25мм 12мм * 

Средна степен на 
придобиване на данни 
(pt/sec) 

2,500 5,000 1,400 

Максимална степен на 
придобиване на данни(pt/sec) 

2,500 8,000 1,800 

Точност на разстояние 100м 7мм 9мм 8мм* 

Точност на позиция при 100м 5мм 8мм 12мм* 

Минимален обхват 3м 2м <1м 

Максимален обхват 
(границата за обхват зависи 
от отражателната способност 
на целта (0-100%) 

1500м /80% 

700м /10%* 

350м /4% 

750м /80% 

350м /10% 

400м /80% * 

100м @/5% 

Цифрова камера (външно 
ориентиране) 

6 megapixel 6.1 или 8.2 

megapixel 

6+ 
megapixel 

     Фиг. I.4.8 

Краен продукт на лазерното сканиране е облак от точки с 
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тримерни координати, които могат да се визуализират по различен 
начин в CAD системи (фиг. I.4.9) 

 
     фиг. I.4.9 

Глава II. Методи за структуриране и описание на данни 

1.Характеристика и същност на фотограметричната 
информация. 

Много от задачите в архитектурната фотограметрия са 
свързани с големи количества информация, които трябва за кратко 
време да се обработят, като се използват съвременни и ефективни 
технологии. Най-общо казано същността им се състои в следното: 

Чрез вход на информацията от сканирани снимки, посредством 
стереоскопично наблюдение да се извърши векторизиране 
(тримерно дигитализиране) като положението на всяка точка се 
определи на екрана на дисплея от съвпадане на едноименните и 
образи за всяка от двете снимки, на които тя е изобразена. 
Графичните обекти, които са продукт от такива системи обикновено 
са предназначени за предварително избрана CAD-    система, или за 
подходяща система за автоматизирано създаване на планове и 
карти. Фотограметричната информация се характеризира с:  

• по-голяма пълнота;  

• разнообразие;   
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• структурна определеност.  

Какво се има предвид? Като непряк метод фотограметрията 
използва, така наречените  “модели” на действителността, чрез 
които се снемат количествени характеристики за реалните елементи 
от реалната действителност, използвани често за създаване на 
информационната система. Тези модели могат да бъдат аналогови и 
аналитични (абстрактни). Аналоговите възпроизвеждат реалната 
действителност с помощта на аналогови фотограметрични апарати 
и позволяват непосредствени измервания на необходимите 
пространствени отношения между обектите. Друг вид 
фотограметрични модели са абстрактните (математически) или 
както още ги наричат аналитични. По същество те представляват 
математическо създаване на абстрактен модел на реалната 
действителност, основаващ се на предварително дефинирани 
фотограметрични условия и зависимости. В този смисъл 
фотограметричните данни се отличават с “пълнота”, защото 
аналоговият или абстрактен модел, съдържа пълно копие на 
реалните пространствени отношения между обектите и явленията от 
действителността. Под “разнообразие” на фотограметричните данни 
се разбира обстоятелството, че те могат да бъдат както векторни, 
така и разстерни, тоест данните се отличават както по своя вид, така 
и по вътрешната си структура и възможности за възпроизвеждане 
на средата, в която се създава информационната система. Докато 
при геодезическите методи като резултативни величини за 
информационните системи се явяват графични и текстови 
(семантични) данни, то при фотограметричните се явяват още и 
разстерни данни. Резултатите от геодезическите заснемания често 
са векторни данни (координати на точки от пространствени мрежи 
или измерени посоки, дължини, ъгли и др., които в последствие ще 
послужат за векторно представяне на графичните данни. 
Разстерните данни от фотограметричните заснемания се отличават 
от векторните по начин на организация и представяне в 
информационните системи. Най- често такива са изображенията на 
реалните предмети и явления, отношенията между които са обект на 
изграждане на връзки в информационната система. Имайки 
предвид, че самите изображения по същество са моментни образи 
на реалните (действителни) пространствени отношения, то може да 
се направи извода,  че използването им като самостоятелен вид 
данни допринася за по-голяма реалистичност и правдоподобност на 
моделираните процеси и явления. Под “структурна определеност” 
на фотограметричните данни се разбира възможността да се вземат 
адекватно всички необходими количествени характеристики за 
обектите при фотограметричните измервания, които водят до една 
определеност и улеснено кодиране и структуриране в 
информационната система. Така например при фотограметричните 
измервания ако една точка се наблюдава стереоскопично то за нея 
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могат да се отчетат всички метрични данни (например нейните 
моделни или аналитични координати и паралакси). Не така стои 
въпроса при реалните геодезически измервания,  където влиянието 
на редица странични фактори,  като атмосферни условия, видимост, 
температура и др. довежда до това, за дадена точка да се постигне 
частично снемане на количествени характеристики, тоест да не може 
да бъде отчетена посоката при второ положение или пък 
двукратното отчитане на дадено разстояние. Получава се така, че за 
определени обекти от заснемането съществуват по-малко 
количествени данни, отколкото за други такива. Последното 
обстоятелство трябва да се вземе под внимание както при 
кодирането на данните в информационната система, така и при 
организиране на тяхната обработка. 

2.Абстрактно представяне на данни във 
фотограметричните модели. 

Неформалното понятие за данна е краен кодиран обем 
информация, тоест някакво знаково, математическо или цифрово 
изображение на информация. Тип данни е наредена съвкупност от 
седем крайни множества: 

DT(Data Type)={A, Og, D, F, R, O, Ax}                       II.2.1                               

,където: 

 1.А(Alfabet) =cs, s=1..l, l>2,                II.2.2                                  

е азбука съставена от буквите(знаковете ) cs 

2.Og(Generic Operation)={osg} ,s=1..m               II.2.3                                  

е множество от два вида операции: 

-първични конструктори, без аргументи или с аргументи, но 
извън множеството D; тези операции конструират началния 
(началните ) елементи. 

-комбинирани конструктори, с които могат да се конструират 
останалите елементи на D, като тези конструктори могат да имат 
като елементи вече конструирани елементи. 

 3.D(Data)={ds} ,s=1..n                 II.2.4                                  

е множеството от думи с определен формат F над азбуката A. 

Между тези думи може да има една или няколко релации от R, a над 
тях се извършват операции от множеството O. 

 4.F(Format)={fs}, s=1..p                II.2.5                                  

e множество (списък) от правила и отношения, които определят 
групиранията на знаковете, съставящи ds∈∈∈∈D и моделния смисъл на 
групите от знакове. 

 5.R(Relation)={rs} ,s=1..q ,               II.2.6                                  

e множество от релации между елементите ds∈∈∈∈D. 
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 6.O(Operation)={os}, s=1..t,                II.2.7                                  

e множество от три вида операции: 

-едноаргументни и многоаргументни операции над 
елементите на D със стойности в D. 

-анализатори, които пораждат стойности, непринадлежащи на 
типа на DT. 

-многоаргументни операции над елементите на D и над 
елементите на други типове данни  със стойности в D. 

 7.Ax(Axioms)={asx}, s=1..u,               II.2.8                                  

e множество от аксиоми(правила),  описващи релациите (връзките) 
между елементите на D, както и тези между елементи на D и 
операции на O. 

Понятието “Релация” (Relation), което се свързва с 
представата за Релационните бази тук се определя като свойство на 
данните, което може да се прояви при определени условия 
(отношения) с други елементи на данните. 

Броят на данните n се нарича “мощност на данните” и се 
означава с |DT|. 

Важно понятие при разглеждане на данните е понятието 
“кодиране”. То представлява представяне на думите (знаците) от 
една азбука  чрез думи (знаци) от друга азбука. “Код” е множеството 
от думи над втората азбука, които са съпоставени еднозначно и 
обратимо на буквите (думите) на първата. Самото съответствие 
(система за кодиране ) обикновено се задава с кодова таблица, 
която понякога също се нарича код. Обратното съответствие между 
двете азбуки се нарича декодиране. Представянето на данните 
извън компютрите се нарича представяне на “логическо” 
(абстрактно ) равнище, в компютрите на “физическо” (машинно) 
равнище. 

Информационните структури (ИС) са: типовете данни, 
абстрактните структури от данни (АСД), физическите структури на 
паметта (ФСП) и физическите структури от данни. Под логическа 
организация на данни се разбира структурираното им представяне 
във всякаква АСД. Методът за достъп до данните е алгоритъм 
(програма), който осъществява избрания от програмиста вид достъп 
при наличната физическа организация на данните, която може да не 
е създадена от този програмист. 

Когато информационната структура (ИС) съдържа повече от 
един елемент тя се нарича непримитивна. Структурите могат да 
бъдат още статични и динамични.  

Въпросът за кодиране на данните в информационната система 
е от съществено значение както за ефективната организация на 
данните в една информационна система, така и за организиране на 
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редица практически задачи при работа с информационните системи. 
По същество кодирането на данни не представлява само начин за 
съкратено записване на данни, но и предоставя редица 
допълнителни възможности като: 

• възможност за предаване на връзки и отношения между данни; 

• възможност за проверка коректността на данните; 

• въвеждане на определен вид организация на данните, 
подобряваща тяхното структуриране и организация. 

3.Начини за кодиране на данни 
Без да се спирам подробно на особеностите, начините и 

методите за кодиране на данни, както и на редица други чисто 
практически въпроси, свързани с кодирането, ще посоча само някой 
от характерните начини за кодиране на данни, присъщи за 
фотограметричните системи и технологии и имащи отношение към 
непосредственото изграждане на информационните системи. 

• При използване на векторни данни от фотограметричните 
системи и технологии, кодирането обикновено се извършва на 
етапа на снемане на векторните данни (най- често координати 
на точки и линии). В информационните системи съществуват 
графични примитиви (точки, линии, контури и т. н ), 
формирането на които може да се оптимизира при използване 
на ефективен алгоритъм за кодиране. Тоест, още на етапа на 
фотограметричните измервания може да се стигне до такова 
кодиране на данните, че стандартните графични примитиви да 
се образуват в информационната система непосредствено от 
резултатите на кодирането. Предимство на фотограметричните 
технологични схеми е, че в резултат на характера на 
фотограметричната информация и на  превеса на 
канцеларската обработка на данните кодирането може 
значително да се автоматизира.  
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Блок 1

Блок 2

Блок n

елемент  т ип 1

елемент  т ип 2

елемент  т ип n

елемент  т ип 1

елемент  т ип 2

елемент  т ип n

елемент  т ип 3

блоково кодиране кодиране чрез единични 
записи

    фиг. II.3.1  

Често при векторните фотограметрични данни се използват 
два типа кодирания (фиг. II.3.1): 

• блоково; 

• на единични записи. 
При блоковото- различните графични обекти се кодират чрез 

еднотипни блокове, еднакви по външен вид, но различни по 
вътрешно съдържание: 

 При кодиране с единични записи се постига детайлно описание 
на качествата на всеки отделен обект, за сметка на различната 
дължина на съответния запис.     

Предимства на втория метод е детайлното описание, а на 
първия по-голямата универсалност и еднаквата структура на 
блоковете. Все пак ограничение на блоковата структура е крайният 
брой блокове, които могат да съществуват. 

Един опростен начин на кодиране е използване “структурата 
на номера” при отчитане на моделни или аналитични координати за 
точки, за кодиране на връзки между точки (..за това дали точките 
принадлежат или не на определени графични обекти).  

    номер 

XXLLCCCC                 II.3.2                                  

      XXLL –разряди за указване на връзки между  елементи; 

      СССС  - разряди за номера; 

Ограничение тук представлява разряда на номера и факта, че 
обикновено се касае за целочислени данни, които имат крайно 
представяне в информационните системи. Обикновено чрез 
специално разработен софтуер от приетото кодиране чрез номера  
може да се стигне до построяване на реалните графични примитиви 
в информационната система. 
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При използване на разстерни данни (изображения) в цифров 
вид особеното е, че изображенията са своеобразно кодирани при 
тяхното сканиране. Те могат да се разглеждат като самостоятелен 
вид данни в информационните системи. Интерес представлява 
възможността за тяхното съчетаване с векторни данни. Повечето 
съвременни CAD –системи поддържат възможности за 
“привързване” на изображения към векторен модел. По този начин 
се постига по-голяма фотореалистичност при изграждане на 
информационната система. 

По отношение на възприемането на фотограметричната 
информация в информационните системи може да се каже 
следното: 

• нейното наличие подобрява реалността на възприемане от 
потребителя. Това в най-голяма степен се касае за придаване 
на една фотореалистичност на обектите, особено при 
използване на привързани разстерни данни, разкриващи 
действителния вид на обектите; 

• служи за основа при така наречените мултимедийни 
представяния (създаване на клипове и GIF- анимации); 

• повишава качеството на информационната система. Не 
случайно най-разпространените CAD и CAM системи 
притежават вградени функции за работа с чисто 
фотограметрични данни (изображения и образи на обекти). 
Съществуват и специализирани системи за обработка на 
изображения, както и DVP (Digital video plotter ), основаващи се 
разстерни входни данни. 

От всичко казано дотук могат да се направят следните изводи: 

• със своето разнообразие и правдоподобност при предаване на 
реалните отношения между обектите и явленията от 
действителността фотограметричните методи и технологии ще 
продължават да играят съществена роля като определящ 
инструмент за набиране на данни за създаване на 
информационни системи при документиране на паметници на 
културата и архитектурата; 

• реалистичното възприемане на фотограметричната 
информация ще продължава да е важен фактор при развитие 
на методи и техники за обмен на данни в съвременните 
информационни системи и Internet приложения. 
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4.Структури от данни и бази от данни при набиране 
и обработка на фотограметричната информация. 

Най-простото описание на данните е когато те са в явен вид и 
не са кодирани. Обикновено те се групират в записи или файлове и 
начинът им на ползване се определя от вида на операционната 
система, подържана от изчислителната среда.  

С развитие на степента на абстракция се е стигнало до 
въвеждане на организация и структурна подредба на данните в така 
наречената “база от данни” (DataBase). Съществуват СУБД (системи 
за управление на базите данни), позволяващи както създаването на 
необходимите структури, така и тяхното ефективно използване. Те 
се разделят на : релационни, йерархични, мрежови и др.  

Голямо приложение в съвременната практика намират 
релационните бази от данни. При тях данните се разполагат в 
специални динамични структури, наречени релационни таблици. 

Информационни множества с вторична наредба се наричат 
Таблици (T). 

 Т(Table)={IS,∠∠∠∠,f(k,t)}                                       II.4.1                                 

Вторичната строга линейна наредба ∠∠∠∠ в МТК се задава чрез 
така наречената функция на разпределение (ФР). Тя е функция или 
функционал:  

f(k,t),k∈∈∈∈МТК ,         II.4.2                                 

t- компютърно време, което може да зависи от 
последователността на появата във времето на елементите на S (на 
ключовете от МТК) при запълването на T. Тази функция е винаги 
инекция (еднозначна функция) понеже съпоставя еднозначно на 
всеки текущ ключ едно цяло число от интервала на МТК, което се 
нарича  номер на съответния на ключа елемент. Номерът на един 
елемент в таблицата T е всъщност  относителния адрес на елемента, 
затова ФР се нарича “съответствие ключ -адрес”. 

Пример: При запълване на една Таблица (Т) , състояща се от 
колони и редове, е известно, че всеки ред е запис за даден 
елемент, а колоните са елементи в този запис. Подреждането на 
редовете (достъпа до всеки запис) става като се пресмята 
относителния адрес от началото или края на таблицата. В 
случая ФР е съпоставката на този относителен адрес с появата 
на записа в таблицата. ФР дава вторичната подредба и трябва 
да се отличава от известната със същото име в геодезическата 
практика Функция на разпределение, изучавана в теория на 
вероятностите.  

Ако T (Таблицата) се изобразява във вектор, като един елемент 
на T се изобразява в един елемент на вектора, то физическия адрес 
на елемента би се получил като номерът на елемента се умножи с 
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дължината на елемента на вектора и полученото се прибави към 
базовия адрес на вектора. ФК е динамично и еднозначно обратимо 
съответствие (биекция ) на МТК върху T. Ако при запълнена T (броят 
на елементите и n=|МТК| се появи нов елемент с ключ kn+1, 
различен от ключовете в МТК, ще се окаже че ИМ има по-голямо МТК 
от допустимото, в T няма място за новия елемент и е настъпила 
ситуация, която се нарича препълване на таблицата. 

  На логическо равнище видовете T се различават по ФР, която 
зависи от вида на ключа (дали е знаков, низ или число), а на 
физическо равнище -от физическата си организация. Ето защо едно 
ИМ може да бъде изобразено в различни таблици. 

 Когато МТК⊂⊂⊂⊂МДК (най-често |МТК|<<<<|МДК| ) не може да се намери 
ФР, която да е инекция ( не се знае кои ключове от МДК кога ще 
постъпят, а ФР  има само стойности n<N=|MDK|) то тя се пресмята 
итеративно по формули 4.3 : 

 ФР=f(k)=fi(fi-1(…(f1(k))…)),i∈∈∈∈1..n               II.4.3                                                          

 Това определя физическата организация на T да бъде 
индексно- последователна. В този случай за ФК=f1(k) има  поне два 
ключа ki , kj , i≠≠≠≠j , за които f1(ki)= f1(kj). Тя разделя МДК на класове на 
еквивалентност (освен при наредена и ненаредена T). Ключовете, 
които определят даден клас на еквивалентност се наричат синоними 
на този клас. Когато в T постъпят поне два синонима се казва, че е 
настъпила колизия (конфликт). Възможно е обаче за конкретен 
случай принципната възможност за колизии да не доведе до реална 
колизия- всички ключове от МТК да бъдат от различни класове на 
еквивалентност на МДК (ето защо се казва хеш- таблица с 
възможности за колизии). Най-лош е случаят когато в МТК има само 
синоними ( поне по два от представените в T класове). Може да се 
каже, че началното приближение f1(k) е инекция по отношение на 
класовете от синоними в МДК, но не и по отношение на  отделните 
ключове в него. Функциите {fs(k)}, s=1,i, зависят от вторичната 
наредба на ключовете в МТК- номерът на един елемент, които се 
включва, може да зависи от ключовете на елементите, включени в 
Таблицата преди него. Съществуват T (например наредени Т), при 
които след включването на нов елемент някои от включените в Т 
елементи получават нов номер (таблицата се пренарежда). В този 
случай ФР се определя динамично. 

В съвременната фотограметрична практика се използват 
специализирани езици за описание на данните, даващи възможност 
същите ефективно да се прилагат в съвременните географски 
информационни системи. Много често самите ГИС (Географски 
информационни системи) предоставят вътрешен език за описание 
на процедури и начин на организация на данни, даващ възможност 
данните да бъдат подходящо организирани и кодирани в самата 
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информационна система. Пример за такива езици и системи са: 

• IML в  системата MGE на Microstation; 

• AutoLisp за AutoCAD; 

• DRE за SCOP; 

• ADL за системата ENVI и др. 
Съществуват и специализирани езици за описание и предаване 

на данни, приети с международни стандарти и породени от 
развитието на комуникационните технологии (Inernet  и Intranet). 
Пример за такива са така наречените Марк/Up езици, базирани на 
XML структурираните данни. Основните конструктивни елементи при 
тях са така наречените тагове. Структурата на тага е показана на 
фигура (II.4.4) 

 
     фиг. II.4.4                                                           

Всеки таг се състои от тяло и Марк/Up-пи за начало и край в 
които се съдържат и имената им. Съществуват набор от стандартни 
тагове за документ, поддържащ XML описание, даващи възможност 
да се опише HEADER (заглавна част на документ); BODY (тяло на 
документ ) и др., както и специализирани библиотеки за работа с 
тези структури от данни. По същество, езиците за структурно 
описание на данните (Марк/Up езиците) представляват едно 
кодиране на данни, позволяващо в самите данни да се съдържа и 
правила за тяхното декодиране и използване, което по същество е 
нов етап при кодиране на данните. Интерфейса за декодиране на 
данните е прието да се нарича “парсер”. 

На базата на тези технологии са възникнали езиците: 

• HTML за предаване и организация на данни в Internet базирани 
приложения; 

• VRML (Virtually reality multi Language) и FLASH  за описание и 
визуализиране на тримерни обекти в Internet базирани 
приложения; 

• Java, Java Script за създаване на аплети (набор от функции, 
поддържани от Internet browsers) при визуализиране на WEB-
pages. 

• Езици като XML, PERL и др. 
Може да се каже, че въпроса за структурното описание и 

възприемане на данни от различните фотограметрични дейности е в 
етап на непрекъснато развитие. Разработени са и непрекъснато се 
усъвършенстват методи и средства за подобряване 
“читаемостта” и “организацията на данните”. Фотограметрията 
като област от геодезическата практика, тясно свързана с 
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информатиката непрекъснато ползва и усъвършенства тези методи. 

 

Глава III. Пространствени фотограметрични модели 

1. Цифрови модели. Определения и съставни 
части.  

Цифровите модели се използват нашироко в съвременната 
теория и практика при изучаване и моделиране на реални процеси 
от действителността.  

Съществуват множество определения за това какво 
представлява Цифров модел (ЦМ). Някои от тях  гласят: 

• ЦМ е система, множество от взаимно свързани елементи, 
които в теорията на познанието могат да се разглеждат като 
отделна единица; 

• ЦМ е специфична, качествено своеобразна форма, използвана 
в теорията на познанието, представляваща някаква реално 
съществуваща система. 

Към тези определения може да се добави и следното: 

• ЦМ е висока степен на абстракция при предаване на основните 
качества на даден реален обект или явление с помощта на 
основни градивни елементи (примитиви), които съществуват в 
определена абстрактна среда (наричана често програмна), в 
която чрез действия върху тях се възпроизвеждат основните 
качества и свойства на реалния обект. 

Примитивите са елементарните градивни елементи в един ЦМ. Те 
се реализират с помощта на една или повече функции и имат 
относително самостоятелно значение в един ЦМ. Тоест със всеки от 
тях са възможни самостоятелни операции, без това да оказва 
влияние на общите свойства на обекта. Те са прости и сложни както 
и графични и неграфични. 

Приети са функционални стандарти (GKS и PHIGS), според които 
стандартния набор от графични примитиви е: 

Полилиния (Polyline)- представлява последователно свързани 
отсечки и се определя от крайните точки на всяка отсечка (фиг. 
III.1.1а); 

Полимаркер (Polymarker)- представлява множество от графични 
символи (маркери) от един и същи тип (фиг. III.1.1б), зададени чрез  
координатите на своите      центрове; 

Текст (Text)- последователност (низ) от буквено- цифрови 
символи (фиг.III.1.1в); 

Запълнена област (Fill Area)- равнинен многоъгълник, който може 
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да  бъде празен, запълнен с даден цвят или с щриховка (фиг. III.1.1г); 

Матрица от клетки (Sell Area)- матрица от клетки, запълнена с 
различни цветове (фиг. III.1.1д); 

OLE- обект (Object Lincing Emmbeling). Това е по-сложен обект, 
съставен по приета технология. Чрез такива обекти се обменя 
информация между различни приложения, работещи в графична 
среда.( фиг. III.1.1е) 

 
                                            фиг. III.1.1 

Всеки примитив има три типа параметри: 

• геометрични; 

• негеометрични; 

• идентификатори. 
Първите два типа са свързани с изобразяването на примитива, 

докато третият е свързан с неговото идентифициране при 
интерактивна операция. Геометричните параметри управляват 
формата и размерите на примитивите (например параметърът за 
височината на текста). Негеометричните параметри указват начина 
на изобразяване- цвят, тип на линията и др. При посочване или 
улавяне на примитива с интерактивно средство идентификаторът се 
изпраща към програмата. 

С графични примитиви може да се построи всяко графично 
изображение. 

“Сегмент” е набор от графични примитиви, обединени логически 
и представляващи един обект (например OLE - обект). 

Във фотограметричната практика примитивите служат за 
изграждане на Цифрови модели както на теренната повърхнина, 
така и на обемни тела, чрез които се документират паметници на 
културата и архитектурата. 

Цифровите модели притежават свойства, които се определят, 
както от степента на абстракция, използвана при тяхното създаване, 
така и от свойствата на програмната среда, която ги възпроизвежда. 
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 По-важни свойства са: 

• всеки ЦМ може да се разглежда относително самостоятелно по 
отношение на околните обекти; 

• може да се обновява сравнително лесно, чрез подмяна на 
негови градивни елементи, без това да довежда до промяна на 
важни негови свойства; 

• ЦМ се състои от подходящо организирани данни и дефинирани 
правила за тяхното проявление. 

Възможни са различни класификационни схеми за видовете 
Цифрови модели. Едно общо представяне е показано на (фиг. III.1.2). 

Âèäîâå öèôðîâè ìîäåëè

äâóìåðíè+òðèìåðíè+

ìíîãîìåðíè

Ïî îòíîøåíèå íà

ìîäåëíîòî ïðîñòðàíñòâî

ðåëàöèîííè+ éåðàðõè÷íè è

äð-

Ïî îòíîøåíèå íà èçïîëçâàíà

îðãàíèçàöèÿ íà äàííèòå

ðàçñòåðíè+ âåêòîðíè+

ñìåñåíè

Ïî îòíîøåíèå íà òèïà äàííè

íà ñãðàäè+ íà êàäàñòðàëíè

îáåêòè+ íà ðåëåôà è äð-

Ïî îòíîøåíèå íà

ïðåäìåòíàòàîáëàñò

îïðîñòåíè è äåòàéëíè

Ïî îòíîøåíèå íà ñòåïåíòà íà

àáñòðàêöèÿ ïðè îïèñàíèåòî

çàâèñèìè îò B@C ñðåäàòà è

íåçàâèñèìè

Ïî îòíîøåíèå íà èçïîëçâàíà

ñðåäà çà âúçïðîéçâåæäàíå

 
     фиг. III.1.2 

2. Цифрови модели на релефа 
Цифровият модел на релефа (ЦМР) се явява дискретно (чрез 

ограничен брой елементи) представяне повърхнината на релефа. 

  Като атрибути на елементите (примитивите) се явяват 
координатите X, Y, Z на точки от тях. Повърхнината на релефа се 
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описва чрез елементарни площни елементи, наречени фасетки. Те 
могат да бъдат образувани от възлите на някаква правилна или 
неправилна мрежа от точки от моделната повърхнина. 

Обикновено за аналитичното представяне на точките от 
повърхнината на терена се използва функция, наречена прогнозна 
(предсказна). Като най-често  тя се представя във вида: 

),( YXFZ =   
...11

2

02

2

20011000 ++++++= XYaYaXaYaXaaZ             III.2.1 

Коефициентите ija  се определят по метода на най-малките 

квадрати (МНМК), използвайки ограничен брой теренни точки с 
известни координати. Гъстотата на точките, които моделират 
релефната повърхнина, определя точността на модела. В сила е 
теоремата на Котелников (критерий на Нойкуист), която определя 
точността на едно дискретно представяне от едно изходно 
аналогово (непрекъснато). Тя гласи: “Един аналогов сигнал 
(разбирай теренната повърхнина) се дискретизира (представя като 
съвкупност от краен брой елементи) тогава и само тогава, когато 
стъпката (апертурата) на дискретизация е по-малка или най-много 
равна на максималната амплитуда на сигнала”. 

Ht 2≤∆                 III.2.2 

Това означава, че при набиране на данни за теренната 
повърхнина (геодезическо заснемане, фотограметрични методи или 
дигитализиране), е важна както гъстотата на дискретните елементи 
(в частност теренни точки) така и тяхното разположение (топология). 
Необходимо е предварително изучаване на теренните форми (най-
често от дребно- мащабна топографска карта) и определяне на 
техните геоморфометрични характеристики (хоризонтално и 
вертикално разчленение, височина и др.). 

 
    фиг. III.2.3 

В резултат на експериментални изследвания е установено, че 
ако за представяне на теренната повърхнина се използва квадратна 
мрежа със страна D и разстоянието между разпръснатите точки е 
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Sср, то за да има адекватност между реалната повърхнина и 
моделната е необходимо да е в сила зависимостта : 

35

срср S
D

S
≤≤                III.2.4 

Горната граница на D се използва при равнинен терен а 
долната при хълмист. 

3.Методи за създаване на ЦМР 
Съществува голямо многообразие от методи за създаване на 

ЦМР. Но в практиката са се наложили два: регулярен и нерегулярен. 

3.1.Регулярен метод 
При регулярният (фиг. III.3.1.1) районът зает от дискретните 

елементи на теренната повърхнина (най често точки, равномерно 
разпределени (Random point) се покрива условно с мрежа от 
квадрати със страна D и линии успоредни на координатните оси. Ще 
приемем за простота, че план- квадратната мрежа има форма на 
правоъгълник със страни DX и DY, така че i-линиите да бъдат 
успоредни на оста Y, а j- линиите на оста X . 

Точките на регулярната мрежа, представляващи върхове на 
квадратче, в чиято вътрешност е попаднала изходна точка (точка от 
дискретизиране при заснемане на теренната повърхнина) ще 
наричаме опорна точка. 

 

   
   (фиг. III.3.1.1) 

Ако се възприеме за (фиг. III.3.1.1) следната номерация на i  и j 
линиите 
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.

.

,...2,1

;,..,2,1

MAX

MAX

Jj

Ii

=

=
                      III.3.1.2 

и координатите на пресечната точка между i-тата и j-тата линия 
съответно с Xij и Yij, a за височината Zij и координатите на точка 
( 1,1 == ji ) с X1 и Y1 то ще имаме (III.3.1.3) : 

),2(,)1(

),2(,)1(

.1

.1

MAXij

MAXij

IiDjYY

JjDiXX

=−+=

=−+=
                           III.3.1.3 

Между DDYDXJI MAXMAX ,,,, ..  съществуват следните отношения: 

1

1

.

.

+=

+=

D
DY

MAX

D
DX

MAX

J

I
                    III.3.1.4 

Ако изходните точки са равномерно разпръснати (Random 
point) върху цялата територия, заградена от линиите 

.. ,1,,1 MAXMAX JjjIii ====  и ако техният брой е N то е в сила 

зависимостта (III.3.1.5) за необходимото средно разстояние: 

N
DYDX

срS ⋅=.                      III.3.1.5 

Ако на изходната точка М съответстват опорните точки М1, М2, 
М3 и М4 от план- квадратната мрежа, за ЦМР интерес представлява 
възможността да се определят височините на върховете М1, М2, М3 и 
М4. Най-голямо влияние върху тях ще окаже точка М. Дефинираме 
локално поле със страна DM, чийто център съвпада с M1. От 
експериментални изследвания се установяват оптимални размери 
на локалното поле. Възможно е то да е в границите(III.3.1.6): 

.. 42 срср SDMS <<                      III.3.1.6 

Ако големината на решетката е с малки размери ( .срSD << ), би 

могло да се приеме:  

MMMMM ZZZZZ ==== 4321                    III.3.1.7 

Ако се приеме че точките от локалното поле за М образуват 
множеството }...2,1{ NM ℜℜℜ=ℜ , разглеждайки МК като “име” на коя 

да е точка М1, М2, М3, М4, височината на МК ще се определи като 
средно- тежестно от височините на точките от множеството Mℜ . 

M

MM

P

PZ

MKZ
ℜ

ℜℜ ⋅=      , 

MPℜ е тежестта на височината MZℜ       III.3.1.8 

Ако с MSℜ  означим разстоянието между определяната точка МК 

и всяка една дадена точка от множеството Mℜ , то за тежестите MPℜ  

ще получим (3.1.9). 
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MS

I

MP
ℜ

=ℜ
1 ,

MS

II

MP
ℜ

=ℜ 2

1 ,
MS

III

MP
ℜ

=ℜ
1            III.3.1.9 

Тежестта за опорните точки е възможно да се определи и по 
МНМК като се образува полином (определящ интерполационната 
повърхнина). В някои случай обаче усложненият вид на този 
полином може да доведе до сериозно отклонение на моделната 
повърхнина от реалната. 

Счита се че опорните точки, намиращи се непосредствено до 
дадените точки очертават скелетни линии на терена и фиксират 
характерни теренни места. Подробните точки трябва да определят 
дискретно една гладка повърхнина. Възможен подход е да се 
използва диференциално уравнение гарантиращо необходимата 
гладкост на моделната повърхнина. Може да се използва 
Лапласовото диференциално уравнение от вида (III.3.1.10): 

0
2

2

2

2

=
∂
∂

+
∂
∂

Y

Z

X

Z
         III.3.1.10 

За да намерим частните производни 

,
X

Z
Z X ∂

∂
= ,

Y

Z
ZY ∂

∂
= постъпваме по следния начин: Функцията ),( 0YXZ  

в околността на точката ),( 00 YX  може да се представи във вида: 

),()(),(),( 00000 YXZXXYXZYXZ X⋅−+≈     III.3.1.11 

Преобразувайки (3.1.11) се стига до (III.3.1.12): 

h

YXZYhXZ
YXZ

I

X

),(),(
),( 0000

00

−+
≈      III.3.1.12 

,където hXX += 0 . При hXX −= 0  ще се получи: 

h

YhXZYXZ
YXZ

II

X

),(),(
),( 0000

00

−−
≈      III.3.1.13 

За диференциалното частно Zxx ще имаме: 

h

YXZYhXZ
YXZ XX

XX

),(),(
),( 0000

00

−+
≈      III.3.1.14 

За лявото диференциално частно се получава: 

h

YXZYhXZ
YhXZ XXII

XX

),(),(
),( 0000

00

−+
≈+     III.3.1.15 

Замествайки (III.3.1.13)-и (III.3.1.15) във (III.3.1.14) се получава: 

2

000000 ),(),(2),(

h

YhXZYXZYhXZ
Z XX
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≈  

2
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h

kYXZYXZkYXZ
ZYY

−+−+
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Ако предположим,че функцията ),( YXZ  e зададена дискретно 

върху една в общия случай правоъгълна мрежа, то 
удовлетворяването на Лапласовото уравнение изисква: 

0== YYXX ZZ          III.3.1.17 

,където ZXX и ZYY ще се изчисляват по формули (III.3.1.16), така 
че: 

ijZYXZ =),( 00   jiZYhXZ )1(00 ),( +=+  

jiZYhXZ )1(00 ),( −=−  )1(00 ),( +=+ jiZkYXZ  

)1(00 ),( −=− jiZkYXZ         III.3.1.18 

От (III.3.1.16),( III.3.1.17) и (III.3.1.18) след преработка се 
получават изразите: 

0
22

2

)1()1(

2

)1()1( =
+−

+
+− −+−+

k

ZZZ

h

ZZZ jiijjijiijji
    III.3.1.19 

При ( λhk = ) се получава: 

022 )1()1()1(

22

)1(

2 =+−++− −+−+ jiijjijiijji ZZZZZZ λλλ     

[ ]
22 2

)1()1()1()1(
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λ jijijiji

ij

ZZZZ
Z      III.3.1.20 

Ако повърхнината удовлетворява Лапласовото уравнение е 
необходимо за всеки възел от мрежата да бъде изпълнено 
условието (III.3.1.20) или производно от него. При мрежа от квадрати 
( 1=λ ) може да стигне до (III.3.1.21). 

4

)1()1()1()1( −+−+ +++
= jijijiji

ij

ZZZZ
Z       III.3.1.21 

Уравнение (III.3.1.21) се използва за решаване на класическата 
задача на Дирихле, представляваща решение на диференциалното 
уравнение на Лаплас. 

0
2

2

2

2

=
∂
∂

+
∂
∂

yx

ξξ
 ,        III.3.1.22 

в област R , за чиято граница функцията ),( yxF=ξ е известна. 

Ако се използва формула (III.3.1.20) и се организира един Гаус-
Зайдеров итерационен процес за определяне на височините на 
подробните точки на точките от план- квадратната мрежа, то 
получената повърхнина ще удовлетворява Лапласовото уравнение 
само за подробните точки (за опорните то няма да се 
удовлетворява). Гладка повърхнина може да се построи чрез 
итерационният процес дефиниран от уравнението (III.3.1.23). 
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4

)1(
)1(

)1(
)1(

)1(
)1(

)1(
)1(

−
−

+
−

−
−

+
− +++

=
ji

k
ji

k
ji

k
ji

k

ij

ZZZZ
Z  

1,...,3,2

1,...,3,2

max

max

−=

−=

Jj

Ii
        III.3.1.23 

Ако точката ),( ji  съвпада с опорна (с вече известна височина) 

то изчисление по (III.3.1.23) не се извършва. За граничните точки от 
повърхнината могат да се използват формули (III.3.1.24). 

1,1 =− ji  

max;)1()1( ,1,2/( JjiZZZ jijiij ==+= ++  

;1,,3/( max)1()1()1( ==++= ++− jIiZZZZ jijijiij  

max;max)1()1( ,,2/( JjIiZZZ jijiij ==+= +−  

max;max)1()1( 1,,2/( JjIiZZZ jijiij <<=+= +−                  III.3.1.24 

;1,1,3/( max)1()1()1( =<<++= −+− jIiZZZZ jijijiij  

;,1,3/( maxmax)1()1()1( JjIiZZZZ jijijiij =<<++= +−+  

;1,1,3/( maxmax)1()1()1( JjIiZZZZ jijijiij <<<<++= −+−        

;4/)( )1()1()1()1( +−−− +++= jijijijiij ZZZZZ  

Като критерий за прекъсване на итерационния процес се 
използват формули (III.3.1.25). 

ε≤−+ )()1( k

ij

k

ij ZZ  

maxmax ..1,..1 JjIi ==                     III.3.1.25 

,където ε  е подходящо избрано положително число, в 
зависимост от точността на изчисление. 

  Изложеният алгоритъм води до леко заглаждане на 
повърхнината на терена –изпъкналите елементи се сплескват, а 
вдлъбнатите се изравняват. 

При нерегулярният начин за създаване на ЦМР функциите 
(3.1.25) с които се получават точките от повърхнината се нарича 
предсказна или прогнозна. Тя може да бъде от различен вид 
(линейна, билинейна, сплайнова и т.н.). В общият случай тя е 
полиномен израз от вида: 

,......),,,,,( 22
iijjiiijij yxyxyxZZ =                   III.3.1.26 

3.2.Нерегулярен метод 
В този случай най-често точките от преките измервания се 

свързват в непокриващи се триъгълници, които се явяват фасетките 
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на повърхнината. 

Един от алгоритмите за построяване на мрежа от непокриващи 
се триъгълници е следният:  

Задачата се формулира по следния начин: Зададено е 
множеството точки { } ),1(),( NnyxA nnn = , разположени по произволен 

начин във вътрешността или във върховете на изпъкналия 
многоъгълник G. Необходимо е във вътрешността на 
многоъгълника G да се построят непокриващи се триъгълници, 
чийто върховен да бъдат точки от множеството }{ nA , така че цялата 

област G да бъде покрита. 

Двойната площ на триъгълника (фиг. III.3.2.1) се определя по 
формули (III.3.2.2): 

à( á( â(

     (фиг. III.3.2.1) 

))((

))((

)()()(2

kiki

ijij

jikikjkii

yyxx

yyxx

yyxyyxyyxF

−−

−−
=

=−+−+−=

     III.3.2.2 

За детерминантата от дясната страна на (III.3.2.2) важи 
означението ),,det( kji . 

Може да се докаже, че: 

),,det(),,det(),,det(

),,det(),,det(),,det(

kijijkjki

jikikjkji

−=−=−=

===
     III.3.2.3 

От (III.3.2.3) се вижда че знакът на площта F зависи от 
подредеността на ),,( kji . Ако подреждането е в посока на 

часовниковата стрелка F>0, a при подреждане в обратна посока F<0. 

За случаите на (фиг. III.3.2.1) имаме: 
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За (фиг. III.3.2.1а)  0),,det( >kji , а за (фиг. III.3.2.1б)  0),,det( <kji , 

Ако се знае знака на ),,det( kji , веднага може да се определи 

точка k от коя страна (в коя полуравнина ) е.  

Алгоритъма се състои от една подготвителна стъпка и краен 
брой еднообразни изпълнителни стъпки. 

При подготвителната стъпка от множеството }{ nA се избира 

една точка
0n

A ,за която знаем че лежи във вътрешността на 

изпъкналия многоъгълник G . 

След това се избират две точки },{
21 nn AA , принадлежащи на 

множеството }{ nA , така че точките )1(},,{
210 nnn AAA да образуват 

триъгълник с минимален периметър и площ, отлична от нула. За 
тази цел като

1n
A  избираме онази точка от множеството }{ nA , която 

се намира най-близо до
0n

A . Определянето на 
2n

A се извършва при 

спазване на условията (III.3.2.4): 

)(min
102120 jnjnjnnnn ρρρρ +=+       III.3.2.4 

,където 22 )()( jijiij yyxx −+−=ρ  при ijAAnni nj ≠∈= },{;, 10  

Нека приемем следните пояснения: 

Затворена страна на триъгълник },,{
210 nnn AAA  наричаме тази 

от неговите страни, върху която вече е построен друг триъгълник 
},,{

210 jjj AAA , удовлетворяващ условията: 

• площта му да е не нулева; 

• нито една от неговите страни да не се пресича със страните на 
някои от вече построените триъгълници; 

• от множеството триъгълници, удовлетворяващи горните 
условия, триъгълникът },,{

210 jjj AAA  да бъде с минимален 

периметър. 

Гранична страна на триъгълника },,{
210 nnn AAA се нарича тази, за 

която от множеството от точки }{ nA  не може да се намери такава, 

която да образува триъгълник, затварящ тази страна. Гранична 
страна е и страна на изпъкналия многоъгълник G. 

Затворена точка nA е точка, която в процеса на построяването на 

системата от непокриващи се триъгълници участва в образуване на 
подмножество триъгълници, така че всичките страни, излизащи от 

nA  да са гранични или затворени. 

Изпълнителната стъпка се състои в затваряне на страната на 
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един от триъгълниците 
___

)( ,1,},,{
210

jiAAA i

nnn = , който е бил построен на 

предхождащите J-стъпки (ако става въпрос за J+1-вата стъпка) и 
изключване от по-нататъшно разглеждане на затворените точки. 

Необходимо е да се изпълнят следните операции: 

1.От страните на триъгълниците 
___

)( ,1,},,{
210

jiAAA i

nnn = , построени в 

резултат на предшествуващите стъпки, избираме първата 
незатворена и не гранична страна. Нека това да е страната

21
, mm AA , 

принадлежаща на триъгълника },,{
210 mmm AAA . Ако в списъка на 

страните от мрежата не се открие незатворена страна, то системата 
непокриващи се триъгълници е построена. 

2.Ако в списъка на страните такава страна се открие, избираме 
две незатворени страни, излизащи от точки 

1mA и 
2mA . Нека това да са 

страните ),(
31 mm AA и ),(

52 mm AA и нека тези страни принадлежат на 

триъгълниците },,{
431 mmm AAA и },,{

652 mmm AAA , всеки от които 

принадлежи на множеството триъгълници 
___

)( ,1,},,{
210

jiAAA i

nnn =  

3.Нека от множеството незатворени точки }{
~

nA , 

точката
qmA удовлетворява изискването: 

}{),min(
~

2121 nmmmmmmmm Ak
qkqq

∈+=+ ρρρρ      III.3.2.5 

, при  0),,det( 21 ≠qmmm  

и не противоречи на нито едно от следните условия: 

)],,[det()],,[det( 21021 qmmmsignmmmsign ≠     III.3.2.6 

)],,[det()],,[det( 31431 qmmmsignmmmsign ≠     III.3.2.7 

)],,[det()],,[det( 52652 qmmmsignmmmsign ≠     III.3.2.8 

При това преди проверката на условието (III.3.2.7) се проверява 
дали: 

)],,[det()],,[det( 02131 mmmsignmmmsign q ≠     III.3.2.9 

и ако то се удовлетворява (III.3.2.7) не се проверява. 

Ако 0),,det( 31 =qmmm  условието (III.3.2.7) се счита за изпълнено; 

Ако 0),,det( 52 =qmmm  за изпълнено се счита условието (III.3.2.8) 

4.Ако 
qmA е намерена, то страната ),(

21 mm AA  на триъгълника 

},,{
210 mmm AAA се отбелязва като затворена, а от върховете 
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qmmm AAA ,,
21

се образува нов триъгълник )1(},,{
210

+j
nnn AAA , който се 

причислява към вече образуваните непокриващи се триъгълници. 

При новото означение 

qm

j

nm

j

nm

j

n AAAAAA ≡≡≡ +++ )1()1()1(

22110
,,      III.3.2.10 

5.Съвкупностите на страните от мрежата се попълват със 
страните ),(

1 qmm AA  и ),(
2 qmm AA , а страната ),(

21 mm AA се отбелязва като 

затворена. 

6.Ако при изпълнение на точка 3 условията (III.3.2.7)-( III.3.2.10) 
не са удовлетворени, страната ),(

21 mm AA  е страна на изпъкналия 

многоъгълник G ,тоест страната ),(
21 mm AA  е гранична и следва да се 

отбележи като такава. 

7.Между триъгълниците 1,1,},,{
_______

)(

210
+= jiAAA i

nnn   се търси поне 

един триъгълник, който има незатворена и не гранична страна, 
излизаща от точка 

1mA .Ако такъв триъгълник не се намери, точката с 

номер 1m  се отбелязва като затворена. По аналогичен начин се 

определя дали точката с номер 2m е затворена или не. 

След изпълнение на горните седем условия се счита ,че (j+1)-
тата стъпка е завършена и се пристъпва към (j+2)-рата ,която се 
извършва по същите стандартни правила (от 1-7). 

3.3.Интерполационни методи 
В изчислителната математика G е крайно мерно линейно 

пространство, тоест всяко Gxg ∈)(  е линейна комбинация от по –

прости функции )(xg i : 

 
∑
=

=
n

i
ii xgaxg

1

)()(

        III.3.3.1 

Интерполацията е специален вид апроксимация , при която 
функцията 'x(fy =  се апроксимира с функцията Gxg ∈)( , така че 

двете функции да имат еднакви стойности в краен брой 
предварително избрани точки ix , наречени възли. Математически 

това се изразява с едно от n - ограничения, наречено 
интерполационно, наложено върху независимите константи naaa ,.., 21  

на )(xg . В машинната графика интерес представлява не качеството 

на апроксимацията, изразена чрез величината на отклонението, а 
формата на кривата или повърхността, наречена гладкост.  

Когато се използват апроксимационни методи, 
информационната  структура е линеен списък от плоски стенички 
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(facets), фасетки, докато при интерполациите тя е списък  от 
интерполационни части- парчета (patches). 

Към интерполационните методи се отнасят: 

• точкови методи (points methods), при които повърхнината се 
интерполира по отделни дискретни точки; 

• методи, използващи интерполация по части (парчета)-
повърхнината се представя като съвкупност от парчета, 
съединени по границата с необходимата за конкретния случай 
гладкост. Интерполацията обикновено се осъществява по:  

-трансфинитни методи, чрез интерполиране на безкраен 
(неограничен) брой данни (например всички точки от даден 
сегмент); 

-методи, представящи повърхнините като тензорно 
произведение на полиноми; 

• интерполация над правилна мрежа от триъгълни парчета с 
върхове в зададени точки, които поради простотата на 
формата си позволяват бързи и ефективни алгоритми. 

3.3.1.Точкови методи 
Точковите методи интерполират търсената повърхнина по 

дадени неравномерно разпръснати точки. (scatter data interpolation). 
Такива са методите на Шепърт. За тях е характерно  измененията в 
дадена точка да се счита, че се отразяват на цялата повърхнина, 
затова те се наричат и глобални. При тях повърхнината се задава: 

• с точките ),( ii vu  и стойностите P, тогава търсената повърхнина 

се интерполира по  P; 

• с тангенциалните вектори ),( ii ba  като се дефинира (vuP ,( , 

където:  
))()((),( iiii bvvauupvuP −+−=       III.3.3.1.1

 В този случай (vuP ,(  се интерполира по ),( vup  като 

тангенциална равнина в P. 

Методите, основани на неравномерна триангулация (irregular 
triangulation), наричани често локални, използват първоначално 
двумерна  триангулация на точки )( iivu  в равнината ),( vu  след което 

се строи частично непрекъсната функция по тези триъгълни 
парчета. И тук е възможно подобряване на точността  чрез 
използване на тангенциалната равнина или производни от по-висок 
ред. 

 

3.3.2.Методи с интерполация по части 
Интерполационните методи (paten methods) са най-широко 
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разпространени в съвременните системи за геометрично 
моделиране. При тях връзките между формата на повърхнината и 
множеството от точки е явна – чрез така наречените контролни 
точки. Чрез интерактивно изменение на положението на контролните 
точки се достига до желаната форма. 

3.3.3. Трансфинитни методи 
При тях се използва съвместяване с два вида гранични криви, 

зададени с линейни и нелинейни гладки функции. Две по две 
срещуположните страни на интерполационното парче са  от един и 
същи вид. Този метод се илюстрира с повърхнината на Бал, 
конструирана  от конични сегменти, зададени с рационални функции 
от втора степен, свързани от линейни сегменти, зададени съответно 
с линейни функции (фиг. III.3.3.3.1) 

 
     фиг. III.3.3.3.1 

На фигура (III.3.3.3.2)се илюстрира интерполиране по четири 
гранични криви ),1(),,0(),1,(),0,( sFsfrFrf , зададени в локални 

координати ),( sr . 

      
          фиг. III.3.3.3.2 

3.3.4.Представяне на повърхнини с помощта на 
регулярна мрежа от триъгълни интерполационни 
парчета (Triangular patch surfaces) 

Тези методи намират широко приложение при методите на 
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крайните елементи. Най- често се използват методът на Безие и 
методът на Кастелджо. 

Триъгълно интерполационно парче на Безие се задава с 
израза: 

        III.3.3.4.1 

,където s+sr,  са локални барицентрични координати. ∆  
изразява сумиране по индексите kji ,,  за които 

n

kjinBkjikji ,,,0,, =++≥  -полиноми на Бернщайн от n -та степен, 

където kjib ,,  са контролни точки, задаваща върховете на точките от 

мрежата на Безие. 

При тензорното представяне с полиномите на Бернщайн бяха 
посочени основните свойства на формата на Безие, които важат и 
при интерполирането на триъгълници. 

  Оценяването на повърхнината по метода на Кастелджо се 
задава с рекурсивната формула: 

   

за /ji+h+k+,mj ≥=++ ji  и kjikji bb ,,

0

,, =         III.3.3.4.2 

Доказва се че ),(),,(0

0,0,0 vuxtsrb = . За 3=n  илюстрация на 

алгоритъма на Кастелджо е показана на фигура (III.3.3.4.3) 

 
     фиг. III.3.3.4.3 

3.3.5.Билинейни повърхнини на Кунс 
Нека e'q+0(e'q+/(+r(+e'0+(+sf ,0(  са четирите гранични криви, 

зададени в локални координати ),( sr : 

;)1(,1,0 1ruruusr ii −+−=≤≤        III.3.3.5.1 

svsvv ii 1)1( −+−=  
Дефинират се линейни оператори: 
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)(|),1()(),0(
'

1 rLsfrLsffP n ⋅+⋅=  

)(|)1,()()0,(
'

0 sLrfsLrfPf ⋅+⋅=       III.3.3.5.2 

,където |L са интерполационни полиноми на Лагранж; 

fP1  и Pf  интерполират по двете двойки срещуположни криви 

и съответно задават обикновени линейни части повърхнини на 
Кунс. fPP 21 описва билинейна повърхнина на Кунс, а тяхната булева 

сума задава търсената линейна повърхнина на Кунс ),( srf (фиг. 

III.3.3.5.3); 

 
     фиг. III.3.3.5.3 

3.3.6.Бикубични повърхнини на Кунс 
За интерполационни полиноми се използват полиномите на 

Ермит. Дефинират се операторите: 

)(),1()(),0(
'

1

'

01

~

rHsfrHsffP +⋅=  

)()1,()()0,(
'

1

'

02

~

sHrfsHrffP +⋅=       III.3.3.6.1 

fPPPPfPPfP )()( 21212

~

1

~~

−+=⊕=  

Операторите 
~

21

~

fPP и 
~

12

~

fPP  задават бикубични повърхнини на 

Кунс;  

fP
~

-кубична повърхнина на Кунс.  

Ако към началните условия се добавят и частните производни, 
изпълняващи условията за съвместимост в краищата на 
правоъгълното парче се получава обобщена форма за 
повърхнината на Кунс. 

3.3.7.Повърхнини на Гордон 
При този метод се интерполира по мрежа взаимно пресичащи 

се две по две криви: 

 

____

,0),,( nivuf =  

 

____

,1),,( mkvuf k =         III.3.3.7.1 
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Дефинират се операторите: 

∑
=

⋅=
n

i

n uLvuffP
0

11 )(),(
 

∑
=

⋅=
m

ni

m

nk vJvuffP )(),(2

        III.3.3.7.2 

,където nL1  и 
m

nJ са интерполационни полиноми на Лагранж, 

интерполиращи съответно по първата и втората фамилия криви. 
 Булевата сума fPPPf )( 21 ⊕= интерполира по цялата мрежа от 

криви и задава повърхнината на Гордон. 

 

3.3.8. Представяне на повърхнините като тензорно 
произведение на полиноми. 

Общата постановка на тези методи е следната: Векторно- 
параметричното представяне на пространствената крива се задава с 
уравнението: 

 ∑
=

=
n

t
tt uFCux

0

)()(         III.3.3.8.1 

,където )(uFt са базисни функции, tC  -линейни коефициенти. 

При движението на кривата в пространството се описва 
повърхнина , която може да се изрази чрез коефициентите tC : 

 ∑
=

=
m

nk
kktt vGavC )()( ,        III.3.3.8.2 

Ако , tC  описват криви )(vCt  то 

 ∑∑
= =

=
n

t

m

k
ktkt vGuFavux

0 0
, )()(),(       III.3.3.8.3 

Конкретният вид на базисните функции tF и kG  определя 

различните представяния на повърхнините. 

3.3.9.Мономиална форма 

 
∑∑
= =

=
n

t

m

k

kt

kt vuavux
0 0

,),(
       III.3.3.9.1 

3.3.10.Форма на Лагранж 

 )()(),(
0 0

1, vJuLpvux m

k

m

t

m

k

n

kt∑∑
= =

=       III.3.3.10.1 

nL1  и 
m

kJ  са полиноми на Лагранж, съответстващи на зададените 
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пораметрични линии tu  и kv . Такова  парче от повърхнината се 

определя еднозначно от )1)(1( ++ mn  на брой точки p  със 

съответните им стойности на параметрите u  и v . 

 
    фиг. III.3.3.10.2 

3.3.11.Форма на Безие 

 
    фиг. III.3.3.11.1 

      III.3.3.11.2 

,където sr,  са локални параметри; 

 kib ,  -контролни точки на Безие, задаващи върховете на 

мрежата на Безие; 

 nB1  и 
m

kB  полиноми на Бернщайн. За constv = се получават 

кривите на Безие от m-тата степен, описани по следния начин: 

       III.3.3.11.3 

За constn =  се получават аналогично кривите )(ubt . Границите 

на повърхнинното парче представляват криви на Безие, определени 
от контролните точки на Безие за парчето. Това парче повърхнина 
лежи изцяло в изпъкналата обвивка на съответната мрежа на Безие. 
Връзката между тях е афинно инвариантна. Две съседни парчета са 
непрекъснати по С, ако всички редове стълбове от двете мрежи 
контролни точки са полигони от непрекъснати по С криви на Безие. 
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3.3.12.Представяне с B- сплайн 
Повърхнинното парче се интерполира върху мрежа от 

контролни точки ktd ,  чрез полиномите )(uN n

t и )(vM m

k -B- сплайн 

функции. То се описва с израза: 

                III.3.3.12.1 

 
     фиг. III.3.3.12.2 

Точките ktd ,  се наричат контролни точки на Бур. За constv =  се 

получава B- сплайн криви с определящи точки от мрежата точки на 
Бур. 

За constu =  се получават u -линиите: 

        III.3.3.22.3 

Аналогично за constu = . Съществена особеност на метода е 
локалността му. Промяната на повърхнината в точка ktd ,  ще се 

отрази на парчето за ],[ 1−−∈ ntt uuu  и ],[ 1−−∈ mkk vvv . И тук 

повърхнинното парче  лежи в изпъкналата обвивка, определена от 
мрежата точки на Бур. 

4.Моделиране на материални тела 
При моделиране на материални тела всяко тяло се представя 

като съвкупност от елементи, които принадлежат на границата му, 
или са обемни съставки, ограждащи затворен обем със свойствата: 
ограниченост, свързаност, ориентираност и несамопресичане. 

 Такива обеми представляват естествено ограничение на класа 
от материални тела- обект на моделирането, и съответстват на така 
наречените “r- множества”. 

Структурата на геометричния модел, образуван от 
пространствените елементи е йерархична. В зависимост от това 
дали йерархичните структури се простират върху цялото 
пространство или само върху отделни съставни части на тялото, 
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методите за моделиране се разделят на две основни групи: 

Клетъчно разлагане на пространството (Space 
decomposition), където се прилагат редица методи при които 
йерархичната структура, задаваща материалното тяло, обхваща 
цялото обектно пространство. Клетките са разположени във 
възлите на йерархията и се класифицират в зависимост от 
местоположението им спрямо тялото като външни (непринадлежащи 
на тялото), вътрешни (принадлежащи на тялото) и частично 
запълнени (пресичащи тялото); 

Разлагане на материалното тяло на части (Object 
decomposition). Тази група включва методи, при които се получава 
структура от йерархично подредени компоненти на телата. Видът им 
(гранични- ребра, страни- или обемни) определя два типа структури. 

4.1.Методи за моделиране на тела, основани на 
разлагане на клетки на обектното пространство. 

Под обектно пространство се разбира реалният тримерен свят 
в който се разполагат материалните тела. Обектното пространство 
се разделя на обектни елементи с постоянни размери, като кубове и 
тетраедъри. Тези елементи се генерират във възлите на 
предварително избрана тримерна мрежа.  

4.2.Метод за запълване на пространството (Spatial 
Occupancy Enumeration-SOE-repr.) 

Всяко тяло се представя като списък от обемните елементи, 
които заема. Такова описание е апроксимиращо, точността му 
зависи от това, доколко моделиращата форма се схожда с формата 
на обемните елементи.  

 
фиг. III.4.2.1 

Основен недостатък на разглеждания метод е че при 
неправилни форми описанието е твърде грубо. Например: Формата 
на жилищен блок се схожда с формата на клетките и затова той се 
представя точно, докато формата на многостенна призма и сфера се 
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представят грубо чрез кубове. Тези недостатъци са предпоставка за 
развитие на методи, при които точността на описанието може да се 
адаптира към сложността на формата на изходното тяло. 

4.3.Метод на осмичното дърво (Oct-tree 
representation)  

При осмичното дърво (което има двумерен аналог Quad –tree) 
обектното пространство първоначално се идентифицира с един 
единствен начален куб, след което последователно се дели на 
клетки кубове. На всяка клетка се извършва ново деление на 
началния куб на 8 клетки с еднакви размери 8 октанта. Делението 
продължава рекурсивно до достигане на желаната точност. 

Материалното тяло се задава върху цялото обектно 
пространство като всяка клетка от това пространство е от 
определен тип: 

• празна, когато клетката лежи изцяло извън тялото; 

• пълна, когато лежи изцяло вътре в тялото; 

• частично запълнена, ако част от клетката принадлежи на 
тялото. 

Тялото се задава като наредена двойка: 

                     III.4.3.1 

,къдетоP  е множеството от свойства, едно от които 
задължително описва типа на клетката; 

 )(kE  е съвкупността от клетки, изпълващи обектното 

пространство на k -тото ниво на разделяне. 

 Методът е илюстрирана на (фиг. III.4.3.2а). рекурентното делене 
се описва по следния начин: 

• делене на начална клетка родител; 

• проверка за типа на всички клетки наследници. Ако са пълни 
или празни се преминава към 3, ако някоя от тях е частично 
запълнена, то за всяка такава става ново връщане към 1; 

• край на деленето. Всички клетки са хомогенни до дадено ниво 
на точност. 
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фиг. III.4.3.2 

Основни предимства на метода са: 

• възможност за представяне на тела с произволна форма със 
зададена точност; 

• простота на алгоритмите за изчисление на материалните 
характеристики и булевите операции; 

• естествено вградена пространствена наредба и сортиране; 

• компактност на формата на кодиране. На фиг III.4.3.2б е 
показано линейното кодиране, което би могло да се използва; 

• направените изследвания показват доколко видът на 
избраната форма на кодиране определя скоростта на 
обработващите алгоритми. 

Недостатъци на метода са: 

• границата на дадено тяло се представя като съвкупност от 
квадратни стенички (facets) между пълните и празните клетки и 
следователно представлява апроксимация на границата на 
моделираното тяло с помощта на квадратни полигони, чийто 
страни са успоредни на началния куб- обектното пространство; 

• за да се постигне точно представяне (в рамките на 
допустимата точност на апаратните средства) на тяло със 
сложна форма, е необходим голям обем памет; 

• тъй като oct- tree методът е приближен, материалните 
характеристики на тялото ще се изчисляват също приближено; 

• съвместяването на този метод със съществуващи CAD и CAM 
системи е трудно, тъй като те се основават предимно на 
методите на моделиране на обемни примитиви и гранични 
повърхнини, а алгоритмите на преобразуване между 
различните видове модели са все още сложни. 

4.4.Метод на поли дървото (poly tree) 
Методът на поли дървото представлява обобщение на метода 

на осмичното дърво. Той се основава също на разлагане на 
обектното пространство на правилни клетки. Както при осмичното 
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дърво клетката корен съответства на цялото пространство. 
Обектното пространство се разделя, докато клетките –наследници 
не станат достатъчно прости. При осмичното дърво това условие се 
изразява чрез хомогенността на съответните клетки, тоест изцяло 
пълни или изцяло празни. При метода на поли- дървото клетките –
листа се класифицират на пет типа(фиг. III.4.1.1): 

 
      фиг. III.4.1.1 

• пълна клетка (хомогенна клетка лежаща изцяло в тялото); 

• празна клетка (хомогенна клетка лежаща изцяло извън 
тялото); 

• клетка от тип връх- съдържа връх на изходното тяло и 
полигоните , които се задават с равнините пресичащи се в 
него;(фиг. III.4.1.1а) 

• клетка от тип ребро- съдържа част от ребро на изходното 
тяло и прилежащ полигон (ако реброто лежи върху границата 
на отсичащата повърхнина) или част от ребро на изходното 
тяло и два принадлежащи полигона (задаващи страните, които 
се пресичат в това ребро) (фиг. III.4.1.1б); 

• клетка от тип повърхнина :съдържа равнината, върху която 
лежи страната на тялото, пресичащо тази клетка (фиг. III.4.1.1в). 

• частично запълнена е клетка която не е от посочените 
типове.(фиг. III.4.1.2г) 

Рекурсивното делене на всяка стъпка се осъществява с помоща 
на три равнини γβα ,, , минаващи през центъра на клетката и 
успоредни на стените на изходното обектно пространство (фиг. 
III.4.1.2) 
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    фиг. III.4.1.2 

В резултат  от изходната клетка се получават  8 клетки 
наследници, за които се определя дали са терминални клетки (от 
някой от петте типа) или са частично запълнени, за които 
разделянето се повтаря. За определяне на частта от тялото, 
принадлежаща на дадена под- клетка се осъществява отсичане 
спрямо равнините γβα ,, . Този процес на отсичане има някои 
особености: 

• броят на равнините е 3, а при стандартно отсичане спрямо 
видим обем са 6 или 4; 

• и двете части на отсичания полигон се записват (при 
стандартния метод невидимата част се отхвърля); 

• ако даден елемент (ребро или връх) лежи върху границата на 
отсичащата равнина ( γβα ,, ), при стандартното отсичане се 
приема, че той принадлежи и на двете страни, а в 
разглеждания случай той се присъединява към онази страна, 
към която принадлежи или която се определя от прилежащият 
полигон. 

В процеса на рекурсивното делене се получават нови върхове и 
ребра върху стените на клетките. За да се различават от върховете 
(ребрата) на изходното тяло, се въвеждат понятията реално ребро и 
реален връх –елементи на изходното тяло, псевдоребро, 
псевдовръх –елементи получени при разделянето. 

Предимствата на представянето чрез поли дърво спрямо това 
чрез осмично дърво са: 

• икономисва се памет- при поли дървото има по-малък брой 
деления, а оттам и по-малък брой клетки; 

• чрез поли дървото се представят точно тела с равнинни стени 
(многостени), тъй като плоските стенички се представят 
съвсем точно, а не чрез апроксимация с кубове; 
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• обратимост- поли дървото съхранява координатна 
информация за изходното тяло и следователно лесно може да 
се реконструира представянето с гранични повърхнини. 

4.5.Методи за моделиране чрез разлагане на 
материалното тяло на части. 

4.5.1. Методи за моделиране с обемни примитиви 
(Constructive solid geometry ) 

Тези методи представят телата като булеви конструкции (CSG 
дървета), съставени от краен брой примитивни тела. Листата на CSG 
–дървото съдържат обемните примитиви, а възлите 

регуляризираните булеви операции *** /,,UI . При единия клас 
методи като примитиви се използват полу пространства, а при 
другия –крайни примитиви (например блок, цилиндър, сфера). 

 Описанието на крайните обемни примитиви може да се зададе 
с полу пространства, ограничени от равнините на страните им, 
параметрично или чрез представяне с гранични повърхнини. При 
параметричното задаване всеки примитив се определя от името си 
(задаващо типа му) и набор от параметри (други характеристики- 
размери, вид материал и др.). 

Частен случай на моделиране с крайни примитиви е 
клетъчното разлагане (Cell decomposition). При този метод се 
използват еднотипни примитиви, които  чрез слепване образуват 
разнообразни по форма тела. 

Методите за моделиране с примитиви имат сериозни 
предимства: 

• гарантират семантичната непротиворечивост на модела 
(получените модели съответстват на реалните тела); 

• удобни са при задаване на параметрични фамилии от тела. 
Основни недостатъци са: 

• ограничение на набора от допустими операции и 
конструктивни техники; 

• сложна реализация на локалните операции и получаването на 
технически чертежи; 

• трудно съчетаване с методите за моделиране на повърхнини 
със свободна форма за образуване на интегрирани системи за 
моделиране; 

• за получаване на изображения със сенки и светлосенки е 
необходима допълнителна обработка на модела за извличане 
на информация за ребрата и страните на тялото (model 
evolution) . 
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За да се избегнат посочените недостатъци, тези методи 
обикновено се съчетават с представянето с гранични повърхнини. 
Примерни набори от примитиви в по-разпространените системи са: 
сфера, конус, цилиндър пирамида, призма, плато и др. 

4.5.2. Методи за моделиране с гранични елементи 
При тези методи телата се задават чрез описание на границата 

им, състояща се от гранични елементи- върхове, ребра, страни. 
Еднозначното описание на тялото зависи от информацията за 
границата, тоест кои гранични елементи и връзки между тях са 
дадени. Например представянето на тела като скелет (съвкупност) 
от ребра не определя еднозначно тялото. На (фиг. III.4.5.2.1) са 
илюстрирани алтернативни тълкувания (б, в) на модела (а). 

     фиг. III.4.5.2.1 

От друга страна съхраняването на информация само за 
граничните повърхнини е достатъчно, ако телата са изпъкнали. За 
неизпъкнали тела тази информация не е достатъчна. Така се достига 
до идеята за съхранение на геометрични и топологични данни за 
моделирания обект. 

4.5.3. Метод за моделиране с гранични повърхнини 
(boundary representation ) 
 При този метод тялото се задава чрез съвкупността от 
граничните си повърхнини. В термините на йерархичното 
представяне тялото се описва като йерархия от 3 нива. На всяко 
ниво са разположени множества от съответни еднотипни елементи- 
страни, ребра, върхове на тялото. 

Общото описание на метода се състои в следното: Границата 
на всяко тяло се представя като съвкупност от части, всяко от които 
заема крайна площ и лежи върху повърхнина със зададено 
уравнение. Такава част се нарича страна (face F). Страните се 
пресичат по двойки в ребра (edges E). Едно ребро представлява 
част от крива, ограничена от два върха. Всеки връх (vertex V) се 
задава от координатна точка. 

 Страните могат да представляват много свързани области и да 
се ограничават от един или няколко контура (цикли от ребра). 
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Моделът на материалното тяло се състои от две части (фиг. 
III.4.5.3.1).  

Първата представлява описание на начина, по който отделните 
страни, ребра и върхове са свързани помежду си. Втората част се 
състои от координатите на върховете, уравненията на 
повърхнините, върху които лежат страните на тялото и други 
геометрични данни. Те задават геометрията на тялото.  

 

 
     фиг. III.4.5.3.1 

 Важна особеност на този тип модели е начинът на 
съхранението им. Изследвани са различни начини за съхранение на  
другите йерархични структури (осмично CSG-дърво), обаче при 
метода на представяне с гранични повърхнини съществуват все 
още спорни проблеми: 

• взаимодействието между топологията и геометрията на 
тялото; 

• тестове за геометрична и топологична непротиворечивост; 

• начинът на съхранение на модела и тестовете; 

• условието за дискретност на числовите данни и др. 
Най-разпространената структура за съхранение е “winged-edge”. 

В центъра на съхранение на този начин е реброто (фиг. III.4.5.3.2). 

То се записва с указатели към ограждащите върхове, двете 
страни, които се пресичат в него, четирите следващи (или 
предхождащи) ребра от контурите на тези страни. Основното 
свойство на такова съхранение  е, че с негова помощ  може да се 
представи произволен планарен граф, описващ топологията на 
тялото по естествен начин. 
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     фиг. III.4.5.3.2 

Връзките между двойките основни топологични елементи- 
връх/ ребро или страна/ ребро  в планарния граф се кодират явно 
(фиг. III.4.5.3.3) 

     
     фиг. III.4.5.3.3 

Представяйки произволен планарен граф, чрез тази структура 
може да се представи и съответстващото му материално тяло, ако 
има такова. 

 Основният проблем при моделирането с гранични повърхнини 
се състои в това, че реалните материални тела се изграждат от 
голям брой страни, ребра, върхове и е трудно да се проверяват 
ограниченията, осигуряващи топологичната непротиворечивост на 
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представянето. Доказва се, че процесът на създаване на модела и 
редактирането му може да се разложи на елементарни операции- 
Ойлеровите оператори. Те се основават на формулата на Ойлер за 
произволни многостени: 

RHSFEV +−=+− )(2        III.4.5.3.4 

,където V  е общият брой на върховете; 

E - общият брой на ребрата; 

F  -общият брой на страните; 

S  -общият брой на отделните компоненти на тялото; 

H -общият брой на кухините; 

R -общият брой на вътрешните цикли в страните. 

Тази формула дава уравнението на равнината в 6-мерно 
хиперпространство, където са изпълнени условията: 

 

RHSFEVXZ

RHSFEVX

VZX

−+−+−=

=

=

22)(

);,,,,,(

;0

     III.4.5.3.4 

 Следователно всяка точка върху 5-мерната равнина задава 
реално тяло- многостен и се представя като линейна комбинация от 
5 линейно- независими базисни вектора (5 оператора). Всяко тяло 
може да се представи като комбинация от петте базисни оператора. 
Изборът им за различните системи е различен. Той се определя в 
голяма степен от съображения за удобство при конструирането на 
модела. Класическият им вид се задава така: 

  V E F R H S 

Направи ребро ,връх mev 1 1 0 0 0 0 

Направи страна ,ребро mfe 0 1 1 0 0 0 

Направи тяло, страна връх msfv 1 0 1 0 0 1 

Направи тяло msh 0 0 0 0 1 1 

Направи ребро, унищожи пръстен Me-kr 0 1 0 -1 0 0 

Запис на формулата на Ойлер  1 -1 1 -1 2 2 

     фиг. III.4.5.3.5 

Основно предимство на този метод е възможността за 
съчетаване с методи за моделиране на повърхнини със свободна 
форма, за получаване на интегрирани системи за моделиране, в 
които тялото се ограничава не само от плоски стени или прости 
квадратични повърхнини (цилиндрична, конична, сферична). В този 
случай представянето с гранични повърхнини по естествен начин 
ще бъде надстроено, като в съответните структури вместо 
аналитичните уравнения на равнините, върху които лежат страните 
на тялото, ще се записват криволинейните участъци от границата на 
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тялото. 

 Друго предимство е възможното съхранение на допълнителна 
информация за отделните елементи. Обемът на използваната памет 
е по-голям от този при моделирането с обемни примитиви. 
Основният проблем за осигуряване на семантична коректност на 
модела се решава чрез използване на Ойлеровите оператори. Те 
съвместно с метода за моделиране с транслационно/ ротационно 
движение са основно средство за въвеждане на данни и 
построяване на модела. 

 
    фиг. III.4.5.3.6 

 

 

4.5.4.Метод на транслационното/ ротационно 
движение 
 При движение на крива (повърхнина, тяло) по дадена 
траектория се описва тримерен обем. Когато описания обем е краен, 
се получават транслационни/ ротационни тела. Моделът задаващ 
изходното тяло е двойката образувателно тяло и траектория. При 
този метод практически се описва начинът  на получаване на 
изходното тяло. Много от съществуващите системи за моделиране 
го използват като метод за въвеждане на първоначално описание на 
тялото. 

 Методът е приложим за тела с ротационна/ транслационна 
симетрия. Той може да се използва и при тест за динамично 
пресичане на две тела. Едно интересно приложение на метода е 
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получаване на ефекти при компютърна анимация. 

 Едно от най-важните направления при развитие на 
програмното осигуряване е разработка на системи, които 
автоматично генерират мрежа от крайни елементи. Съществуващите 
системи като цяло работят върху тела, представени с помощта на 
система от прости елементи- кубове и тетраедъри. Тези 
представяния са близки до модела на клетъчното разлагане. 

Съществуват алгоритми за автоматична триангулация на тела, 
описани чрез метода на граничните повърхнини, метода на 
двумерните примитиви и метода на осмичното дърво. Проблемите 
при съвместяване на моделите в  системите за моделиране на тела 
с моделите, използвани в системите за автоматично гемнериране на 
мрежа от крайни елементи се изследват. 

 Геометричното моделиране все още е област на активни 
научни изследвания. По важни направления са: 

• трябва да се обогатят познанията за обектите на 
моделирането- тела, принадлежащи към класа на множествата, 
които не са много свързани области (no manifold);  

• да се усъвършенстват съществуващите  и разработят нови 
надеждни методи за автоматизация на процеса на проектиране 
във все по-широк спектър от приложения; 

• автоматизирано генериране на мрежа от крайни елементи; 

• интегрирани CAD, CAM системи; 

• проектиране и симулация на сложни роботи и механизми. 
 

Глава IV. Цифрови модели в близкообхватната 
фотограметрия 

1. Формиране на цифрови модели на архитектурни 
и строителни обекти и съоръжения. 

С развитието на информационните технологии се развиват и 
усъвършенстват и фотограметричните методи и технически 
средства. Налагат се нови, по-бързи и ефективни технологични 
схеми, даващи възможност за ускоряване на процесите по набиране 
на данни за създаване на Цифрови модели (ЦМ), контрол на 
съоръжения и архивиране на обекти. Фотограметрията все по-тясно 
се свързва с информатиката и често отделни елементи от 
съвременните фотограметрични технологични схеми се установяват 
въз основа на открития и разработки в областта на 
информационните технологии. 

При редица практически задачи като:  

• 3D- моделиране за архитектурни цели (изследване на 
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качествата на проектите, оценяване на взаимодействието на 
архитектурни обекти с околната среда или с други обекти); 

• архивиране на паметници на културата и архитектурата; 

• задачи от областта на инженерната фотограметрия и др. 

• използването на съвременни фотограметрични технологии и 
възможности за автоматизиране на процесите са от 
съществено значение за качеството на изготвяните проекти. 

Архивирането на паметниците на архитектурата обикновено се 
извършва чрез фотограметрично заснемане и използване на 
прецизно определена геодезическа мрежа. Много често се използват 
аналогови или цифрови фотограметрични камери, даващи високи 
качества и правдоподобност на изображенията. Многообразието от 
разработени методи и техники за корелационна обработка на 
изображения позволяват да се постигне високо качество на 
изходните материали, а съвременните методи на Дигиталната 
фотограметрия дават възможност  сравнително бързо и с висока 
точност да се векторизират входните данни. При използването на 
Цифрови камери снетите образи са направо в цифров вид и се 
избягва технологичния процес на сканиране. Точността на 
геодезическата опорна мрежа може да се постигне с прецизни 
геодезически измервания и използване на съвременни геодезически 
инструменти (тотални станции). Добро съчетание представлява 
комбинацията на JPS- измервания за ограничен брой точки и 
съчетаването на тези измервания с фотограметрични начини за 
пространствено определяне координати на точки (аналитична 
фототриангулация). Често представяните крайни резултати са 
графични материали и текстови данни, описващи особеностите на 
даден архитектурен обект. Значително повишение на ефективността 
от архивиране на паметниците на културата и архитектурата се 
получава когато задачата се сведе до създаване на ЦМ (Цифров 
модел). Чрез него освен достоверното предаване на данните за 
обекта се постига и една взаимосвързаност и възможност за тяхната 
оценка с отчитане на специфичните им особености. ЦМ позволява 
не само надеждното и достоверно съхраняване на данните за един 
архитектурен обект, но и възможността той да се използва за избор 
и преценка на нови решения, свързани с неговото бъдещо развитие 
и опазване. 

  Изборът за създаване на ЦМ е продиктуван от следната група 
задачи: 

• видът на изходните материали; 

• целите на разработката; 

• техническата съоръженост и умения на колектива. 
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2.Група техники, основани на използване на Photo 
modeler  

Това е програмна система позволяваща от няколко снимки за 
даден обект, които отразяват различни негови аспекти (различно 
положение на камерата и т.н.) да се сглоби  пространствен модел по 
общи контури, които потребителя дефинира  във снимките. Такъв е 
примерът  на проф. Peter Waldhhausl от Техническия Университет 
във Виена, показан на фигура IV.2.1. Виждат се положенията на 
базите от заснемането, част от изходните снимки   и изглед на самия 
модел. 

  Програмата Photo Modeler  позволява извършването на 
различни операции при създаден модел (ZoomIn, ZoomOut, Промяна 
центъра на проектиране и др.) 

 
     фиг. IV.2.1 

Много често чрез използване на GIF- аниматори от отделните 
фотограметрични снимки на обекта могат да се получат “кадри” 
даващи различно положение при движение на центъра на 
наблюдение (заснемане). По този начин се получава движение на 
обекта, което е в зависимост от закона за движение на снимачния 
център.(фиг. IV.2.2) 
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      фиг. IV.2.2 

3.Използване на CAD- система при модели на 
паметници на културата и архитектурата 

Използването на CAD- система, позволяваща направо 
получаване на векторен  тримерен модел, към който могат да се 
прикрепват отделни текстури (изображения) е най-разпространения 
начин за създаване на цифрови модели на архитектурни обекти. 
Почти всички CAD –системи за тримерно моделиране позволяват 
това, но като най- ефективни могат да се посочат: 3D Studio-Max, 
Microstation и AutoCADMap.  

На фигура IV.3.1 е показан същия пример в системата AutoCAD 
Map3, а на (фиг. IV.3.2) в системата Microstation 

 
     фиг. IV.3.1 
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     фиг. IV. 3.2 

Системата 3D Max позволява едновременно със създаване на 
Цифровия модел да се изграждат мултимедийни приложения (*.avi- 
файлове), които допълват многофункционалното приложение на 
Цифровия модел на паметника на културата и архитектурата.  

  
     фиг. IV.3.3 

Възможно е да се създават специализирани клипове за 
различни архитектурни особености на даден обект, които освен за 
познавателна цел да се използват и като полезна информация за 
разкриване на взаимовръзките между обектите. (фиг. IV.3.4) 
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     фиг. IV.3.4 

 

 

4.Използване на мултимедийни техники при 
документация на обекти. 

Тази възможност прави ЦМ, получен при архивирането на 
Архитектурния обект  в своеобразен мултимедиен продукт, с 
възможност да бъде наблюдаван и изследван от много 
потребители. Използват се “браузъри” (програми поддържащи 
формирането и разглеждането на така наречени WEB- страници 
(www- pages). Съвременните браузъри поддържат специални езици 
за хипер-графика (начин за съчетаване на текст и графика в 
документ). Съществуват различни стандарти (HTML, VRML) и други. 

  Напоследък се използват и така наречените JAVA- аплети и 
Active- X контроли, унифициращи механизмите и техниките при 
писане на такива страници (както по отношение на бързодействието, 
така и по отношение на независимостта към операционната 
система). Съвременните версии на CAD –системите поддържат 
специализирани формати за работа в Internet- среда (формата *.dwf 
на AutoCAD). Те съчетават векторни и разстерни данни и позволяват  
висока скорост на обмен. Във WRML формат разглеждането на 
модела е възможно чрез браузъри, а не  от специализирана система. 
(фиг. IV.4.1) 
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      фиг. IV.4.1 

Отделните URL- адреси са свързани йерархично в едно WEB-
приложение. Визуалният интерфейс при вмъкване на аплети и 
контроли максимално улеснява ползването на създадения модел. 

 

5.Използване на специализирани софтуерни 
продукти. 

Най-често това са своеобразни ГИС (географски 
информационни системи). Освен широко разпространените такива 
като ArcInfo, ArcCAD или MGE съществуват възможности за 
разработка на специфични продукти, адаптирани за конкретните 
особености на даден архитектурен продукт. Улеснение в това 
отношение са богатите възможности, които предлагат системите 
ALLIAS PROFESIONAL, MINICAD и др. 

Не се изключва и възможността “Разработване на уникална 
програмна система за даден архитектурен обект” чрез 
използване на съвременни програмни езици. (DELPHI, Visual C++, 
Visual Basic и др.), работещи с бази данни и ползващи СУБД 
(Система за управление на базата данни) 

От казаното могат да се направят следните изводи: 

• все още няма единен стандарт и унификация на изискванията 
към създаване на ЦМ на паметниците на архитектурата; 

• при създаването на ЦМ обаче се ползват най-съвременните 
концепции и разработки при абстрактното представяне на 
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данните и техните взаимовръзки; 

• посочените по– горе техники обикновено се ползват 
комбинирано за да удовлетворят широките изисквания при 
създаване и използване на ЦМ; 

• бурното развитие на Изчислителната техника повишава 
изискванията към все по-задълбоченото и 
многофункционално предназначение на Цифровите модели на 
паметници на архитектурата и културата. 

Създадена е организация следяща новостите и развитието на 
методите за създаване на ЦМ на паметниците на културата и 
архитектурата и на цялостните фотограметрични дейности в 
областта на архитектурата CIPA (Comite International de 
Photogrammetrie Architecturale). В нея се разработват и 
популяризират проекти, свързани с развитие на фотограметрията в 
архитектурата. 

 

Глава V. Приложение на 3D моделите на обектите. 

1.Стратегии и развитие. 
Създаването на цифрови модели и геометричното моделиране 

на обекти е област, която непрекъснато се развива и 
усъвършенства. Създават се все по-нови техники и средства за 
улеснение при изготвянето на моделите. Развива се степента на 
абстракция при представяне на реалната действителност. Бурното 
развитие на изчислителната техника и усъвършенстването на 
компютрите довежда до създаване на мощни графични системи, с 
възможности за създаване на уникални мултимедийни продукти. 
Развитието на комуникациите (Internet- технологиите) довежда до 
нови концепции за обмен на данни, които рефлектират върху 
техниките за създаване на цифрови модели и геометрично 
моделиране. Появяват се техники на моделиране, в които 
приоритетно място се отделя на бързината на обмен на данни, 
подобрение на операции като refresh, retracing и др. Трудоемките 
процеси, свързани с проверка, кодиране и създаване на цифровия 
модел се предоставят на специализирани системи за геометрично 
моделиране и разработка. Изграждат се стандарти (езици и 
протоколи) за извеждане на създадените модели, така че те да се 
ползват едновременно от повече потребители. Крачка напред в това 
отношение са браузърите (browsers ), чрез които се разглеждат 
изградени вече цифрови модели, като максимално се унифицират и 
стандартизират операциите по контрол над модела. (Пример е 
използването на VRML- описания и JAVA –аплети, както и на Active 
X- контроли). 
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По-важни сфери на приложения на цифровите модели е в: 

• изготвяне на специализирана документация за всеки паметник 
на културата (фиг. V.1.1) 

 
     фиг. V.1.1 

• създаване на фотопланове на фасади фиг. V.1.2 

 
    фиг. 1.2 

• създаване на архитектурни планове и чертежи фиг. V.1.3 
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     фиг. V.1.3 

• възстановяване на детайли и фасади. 
При използване на цифрови модели се забелязват следните 

предимства: 

• съкратен технологичен цикъл до получаване на крайния 
продукт (фасадния план); 

• възможност за повторяемост на отделните производствени 
цикли; 

• възможност получения план да бъде многократно 
възпроизвеждан, посредством плотиране на цифровия си 
модел; 

• сравнително лесни възможности за корекция при промяна на 
части от фасадата (извършва се чрез привързване на нова 
снимка с необходимите детайли и изчертаване на промените); 

 

2. Разширяване на областите на приложение 
Областите на приложение на архитектурната фотограметрия 

непрекъснато се разширяват. Фотограметричните изследвания на 
исторически паметници могат да се групират в три категории: бързи 
и относително прости изследвания; точни и цялостни изследвания; 
много точни изследвания.  

Бързи и относително прости изследвания – използват се при 
реставрация и подобрения, в описателни работи и в историята на 
изкуствата. Използват се стереокамери и камери с малък формат. 
Изчертава се обикновено в мащаб 1:100; 

Точни и цялостни изследвания – използват се за систематично 
документиране на архитектурното наследство. Мащабът е 1:50 а за 
детайлите – 1:20 или 1:10. Използват се широкоформатни камери с 
големи фокусни разстояния поради изискванията за точност и 
размера на сградите. Последните модели широкоъгълни камери 
имат фокусни разстояния между 100 и 150 мм и са много подходящи 
за този вид работа;  

Точните изследвания се използват за документиране 
техническата история на строителството, да се анализират 
структурните линии, да се документира моментното състояние и 
необходимостта от реставрация и консервация. В някои страни са 
направени прецизни фотограметрични изследвания на древни 
мостове и виадукти с художествена стойност; 

Особен случай на точните фотограметрични изследвания е 
свързан с документирането на екстериора на сградите. Подобни 
изследвания се провеждат особено в централна Европа, с цел 
систематично документиране на хармонични групи от серии къщи на 
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улица или на площад в древните градски центрове. Поради 
ограниченото пространство, заснемането на фасади често се прави 
под голям ъгъл (30g или 70g) или от подвижна платформа на 
специален камион. 

Друга област на приложение са детайлните изследвания на 
определени части от паметници. Тези изследвания обикновено са 
във връзка с проекти за реставрация. За тях е необходима най-
високата възможна точност. В зависимост от нуждите резултатът от 
изследването може да бъде под формата на планове, сечения, 
профили, хоризонтали и/ или числени данни даващи точните 
дименсии и разстояния на главните елементи на сградата. 

Фотограметричните изследвания, проведени от UNESCO за 
спасяване на престижни паметници като Абу Симбел, Петра и други 
са добър пример за точни и цялостни фотограметрични 
изследвания.  

Изследването и документирането на археологически обекти е 
основна област на приложение на архитектурната фотограметрия. 

 Един от най-интересните въпроси в тази област е свързан с 
тримерното моделиране на повърхности и сложни структури. В 
археологията употребата на тримерно моделиране за документация 
и визуализация все още е рядкост по следните причини: 

• високата цена на 3D моделите; 

• трудното постигане на добри тримерни модели от 
непрофесионалисти; 

• схващането че 3D е само допълнителен, естетически фактор; 

• затрудненията при съчетаването на 3D моделите с другите 
класически данни.  

Можем да различим 3 основни подхода за документирането и 
визуализацията на археологическите обекти: 

• методи базирани на изображения; 

• методи базирани на разстояния; 

• комбинация от методите с изображения и разстояния. 
Изискванията към метода включват: висока геометрична точност, 

фотореализъм, моделиране на цялостни детайли както и 
автоматизираност, ниска цена, портативност и гъвкавост на 
апаратурата. Затова изборът на най-подходящ метод не винаги е 
лесна задача.  

Тримерният модел с текстури от цифрови изображения може да 
се счита за еволюция при ортофото производството. Процесът по 
създаването му е същия – калибриране на камерата и ориентиране 
на снимката. Фотограметричните технологии все по-често се 
използват за генериране на тримерни модели поради евтиния 
процес на заснемане. От друга страна все още представляват 
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трудност случаите, когато изображенията не са калибрирани или 
обектът е много сложен. Една от най-критичните фази е процесът на 
калибриране на камерата и детайлното измерване на повърхността. 

За получаване параметрите на вътрешното ориентиране на 
любителските камери са разработени софтуерни продукти за 
самокалибриране. При работа с нестабилни, неметрични камери е 
необходимо да се минава през този процес, едновременно със 
заснемането на обекта. След калибриране на камерата, елементите 
на вътрешното ориентиране могат да се използват за получаване на 
елементите на външното ориентиране и получаване на точен модел.  

Благодарение подобряването на алгоритмите за разпознаване и 
въвеждането на опростени цифрови инструменти, става възможна 
реконструкцията на тримерен модел без стереоскопични умения. 
Въпреки новите технологии и софтуер, все още не съществува 
метод за напълно автоматично създаване на точен 3D модел. Най-
бърз и най-лесен за употреба в археологията и изобщо в областта 
на културното наследство е ортофотопланът. Това е благодарение 
възможността да се комбинират метрични характеристики с високо 
ниво на фотографски детайли, материали и текстури. 

При много точни фотограметрични изследвания  изискванията за 
точност обикновено са от порядъка на 1мм, в някои случаи – 0,1мм. 
Това са проучвания на скулптури в паметници и оценка на ерозията 
на каменни повърхности. Основна трудност в такива случаи е 
процесът на фотографиране. Метричните камери позволяват къси 
разстояния до обекта (понякога с помощта на допълнителни 
обективи). 

Съществуват добре обосновани и документирани методи за 
работа за изброените типове фотограметрични изследвания. 
Независими стереодвойки се правят  хоризонтални, вертикални или 
под някакъв наклон, използвайки подходяща за индивидуалния 
проект камера. Отношението база към разстояние до обекта е между 
1/5 и 1/15. Позицията на камерата обикновено се избира на земята, 
на скеле, на близки сгради, на подвижна платформа на камион или 
дори на хеликоптери, използвани понякога за хоризонтално 
заснемане на горните части на високи сгради. 

Изображенията се описват в каталози и се съхраняват в архиви. В 
някои фотограметрични изследвания се създават фотопланове чрез 
изправянето и монтирането на основа от снимки. Този метод се 
използва за плоски повърхности – стенописи, мозайки, прозорци и 
фасади, особено когато улиците са тесни. В този случай снимките се 
правят със зададен наклон и се изправят с прости инструменти. 
Този подход е удобен и от технически и икономически аспект. 

Ортофотото напоследък се прилага широко при документиране 
на паметници на културата и архитектурата. Такъв е случая със 
заснемане на куполи в Италия , Германия и Полша - за 
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документиране на релефни декоративни повърхности. 

Някои архитектурни изследвания се правят чрез аналитична 
фотограметрия. В този случай известен брои точки се определят 
точно и след това се свързват с архитектурни линии. Такъв метод не 
е подходящ за важни или сложни паметници защото включва твърде 
много предположения за това откъде да бъдат прекарани линиите – 
представянето е повече теоретично, отколкото реалистично. От 
друга страна аналитичните методи имат предимства при групи от 
прости конструкции.  Аналитичния метод  е подходящ и при 
изучаване структурата на паметници и проверяване на стабилността 
им чрез цифрови модели. С формирането на цифров модел се 
определят основните точки и скелета на структурата. Могат да се 
проучат пропорциите, да се определят обемите, да се сравняват 
формите и т.н. Чрез повтарянето на тези операции през определен 
интервал от време могат да се измерят евентуалните деформации в 
сградата и да се провери нейната стабилност.  

Методи от архитектурната фотограметрия се прилага и в най-
различни отрасли на индустрията. Възможностите за разширяване 
областта на приложението й изглеждат неограничени. 
Индустриалната фотограметрия се описва от Майер (Meyer,1973) 
като “приложение на фотограметрията в строителството, минното 
дело, машиностроенето, металургията, корабостроенето и трафика, 
с техните фундаментални и периферни теми, включвайки етапите на 
проучване, планиране, производство, качествен контрол, 
наблюдение ремонт и възстановяване. Обектите измервани 
фотограметрично могат да бъдат плътни, течни или газообразни, 
неподвижни или движещи се, достатъчно е да бъдат 
фотографирани”. 

 

3. Системи за заснемане, използвани в 
архитектурната фотограметрия. 

В съвременната архитектурна фотограметрия най-често се 
използват цифрови изображения. Те могат да бъдат получени 
директно чрез цифров сензор като CCD (Charge-coupled Device) 
камера. Те могат да бъдат заснети и с традиционна камера и в 
последствие сканирани. За приложенията в архитектурата дълго 
време изборът на камери е бил ограничен до скъпи и 
специализирани метрични камери. Поради ограниченията на 
фотограметричния процес е можело да се използват само метрични 
камери с известни елементи на вътрешната ориентация. Сега се 
развиват най-различни системи за заснемане, базирани на цифрови 
сензори и цената им непрекъснато пада. Основното предимство на 
тези камери е възможността да се създават цифрови изображения, 
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които да се обработват директно в цифрова среда. 

 На фигура V.3.1 е показана принципна схема на основните 
фотограметрични системи за създаване и обработка на 
изображения. 

 
     Фиг V.3.1 

  Класическите фотокамери имат своите предимства в 
качеството на филмовия материал, резолюцията и добре познатата 
техника на заснемане. Процесът на аналитичната фотограметрия 
печели предимства от познанията и богатия опит на оператора. От 
друга страна все още няма цифрови камери, сравними по качество 
на филмовите камери. Но цифровия метод позволява продуктивна 
обработка на данните и има голям потенциал за автоматизация. 
Освен това е възможен затворен, бърз и постоянен поток на данни 
от цифровата камера до крайните резултати.  В допълнение, със 
сканирането на филм е възможно решение, което обединява 
предимствата от високата резолюция на филма  с тези на 
цифровото заснемане. Недостатъци са допълнителното време за 
оцифряване и загубата на качество по време на сканирането.  

От фотограметрична гледна точка филмовите камери могат да 
се разделят на три главни категории – метрични, стереокамери и 
полу- метрични камери.  
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Таблица  V.3.2 – типове фотограметрични камери 

 

В Таблица V.3.2 е представена извадка на фотограметрични 
камери от различни производители, подредени по категории – 
метрични, стерео камери и полу- метрични камери. 

Земните метрични камери се характеризират с последователен 
оптико- механичен метод на вътрешната ориентация, която остава 
стабилна за дълъг период от време. Образната координатна 
система, както и при аерофотоснимките се реализира с мерни марки. 
Тези камери се използват все по-рядко. Някои от метричните камери 
все още в употреба са Wild P31, P32 и Zeiss UMK 1318. Такива 
системи за заснемане осигуряват високо оптично и геометрично 
качество, но самите камери са много скъпи. В допълнение те имат 
високи изисквания при практическата употреба. Освен метричните 
камери в документацията на архитектурното наследство се 
използват често и стереокамери. Те са съставени от две 
калибрирани метрични камери, монтирани на фиксирана база.  С 
употребата на полу- метрични камери се въвежда използването на 
мрежовия метод.  Използва се мрежа от калибрирани референтни 
марки, проектирани върху филма при проявяването, което 
позволява математическо компенсиране на филмовите 
деформации, които възникват по време на заснемането и 
обработката. Различните производители предлагат полу- метрични 
камери в различни филмови формати.  Често в заснемането на 

 производител модел 
Размер на снимката 
[mm2] 

Обектив 
 [mm] 

Метрични  Hasselblad  MK70  60 x 60  60, 100  

камери Wild  P32  65 x 90  64  

 Wild  P31  100 x 130  45, 100, 200  

 Zeiss  UMK 1318  130 x 180  65, 100, 200, 300  

Стерео  Wild  C 40/120  65 x 90  64  

камери  Zeiss  SMK 40/120  90 x 120  60  

Полу-
метрични  

Rollei  3003  24 x 36  15 - 1000  

Leica  R5  24 x 36  18 - 135  

Rollei  6006  60 x 60  40 - 350  

Hasselblad  IDAC  55 x 55  38, 60, 100  

Pentax  PAMS 645  40 x 50  35 - 200  

Linhof  Metrica 45  105 x 127  90, 150  

Rollei  R_metrica  102 x 126  75, 150  

Rollei  LFC  230 x 230  165, 210, 300  

камери 

Geodetic 
Services  

CRC-1  230 x 230  120, 240, 450  
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фасади се използват и така наречените любителски камери. Това 
понякога се прави по спешност, при липса на други средства за 
заснемане или в случаите на разрушени или силно повредени 
сгради, когато не разполагаме с други снимки. Поради 
продължаващото унищожаване на световното културно наследство 
се очаква в бъдеще все по често да се прави реконструкция само по 
любителски снимки.  

Сканирането на фотоизображения представя възможност да се 
комбинират предимствата на аналоговото заснемане (голям формат 
на снимката, геометрично и радиометрично качество, установена 
техника на заснемане) със предимствата на цифровото заснемане 
(архивиране, полу- автоматична и автоматична технология на 
измерване, комбиниране на разстерни и векторни данни). Скенерът 
с който да се сканира снимковия материал може да бъде избран 
според различни критерии. Според типа на сензора – точков, линеен 
или площен,  или според позицията на сканирания материал – 
барабанен или площен. За практическа употреба на сканирането във 
фотограметрията трябва да се избере и подходяща резолюция за 
сканиране. Връзката между разрешаващата способност на скенера r  
и геометричната стъпка на четящата глава или разстоянието между 
пикселите ς∆  се дава с формули (V.3.3) 

ζ∆
=

−310.2.25
r

          V.3.3 

От една страна разпознаването на всички необходимо детайли 
трябва да бъде гарантирано, но от друга трябва да се взема под 
внимание и фактът, че пространството за съхранение на 
информация не е безкрайно. Това е от особено значение при по-
големите проекти. За да се сканира фото филм с резолюция 
еквивалентна на филмовата (12µm) е необходимо сканиране с 2100 
точки за инч (dpi). Така сканирано изображение от среден филмов 
формат (6х6см) ще има размери 5000 х 5000 пиксела. За да се 
съхрани тази информация на диск ще са нужни приблизително 25 
мегабайта за черно бяло сканиране и над 75 мегабайта за цветна 
снимка. За сканиране на цветно изображение ще бъде необходима 
цифрова матрица с размер 20 000 х 20 000 пиксела или около 1.2 
гигабайта. Дори с непрекъснато нарастващите размери и 
намаляващи цени на компютърното дисково  пространство, това не 
е малък фактор при планирането на един проект. За заснемане на 
архитектурни обекти се използват два различни типа скенери: 
фотограметрични скенери с висока резолюция и настолни 
издателски скенери. Фотограметричните скенери са обикновено 
площни, с висока геометрична резолюция (5-12.5 µm) и висока 
геометрична точност (2-5 µm). На пазара има само няколко такива 
системи и те се предлагат основно от фотограметричните компании. 
Настолните издателски скенери (desktop publishing scanners или 
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DTP) не са предназначени за употреба във фотограметрията, но са 
широкодостъпни на пазара на ниска цена и с времето стават все по-
добри. DTP скенерите имат размер обикновено А4 или А3 с 
резолюция на сканиране от 300 до 1200 dpi. Геометричната им 
резолюция е около 50 µm. Въпреки, че отстъпват по технически 
параметри на фотограметричните скенери, тези устройства с 
ниската си цена и лесна употреба, могат да бъдат използвани за 
фотограметрични цели. При калибрираните системи геометричната 
точност може да достигне до 5-10 µm.  

Друга възможност за сканиране и съхраняване на филмовия 
материал предлагат Фото- CD системите. Филми от малък и среден 
формат могат да бъдат сканирани в специална лаборатория и 
съхранявани на CD/DVD. Предимството на такава система е евтината 
и лесна цифровизация и удобното съхраняване на данните. При тях 
обаче сканирането не може да бъде контролирано и краищата на 
снимките обикновено не се сканират. Това прави почти невъзможно 
да се възстанови вътрешната ориентация на снимките. 

 Проучванията за практическата употреба на Фото- CD 
системите за дигитална фотограметрия са правени от (Hanke, 1994) и 
(Thomas et al., 1995). 

 

3.1. CCD камери 
Развитието на цифровите системи за заснемане е пряко 

свързано с развитието на CCD сензорите. Директното получаване на 
изображения с CCD сензор има множество предимства, които го 
правят интересно за фотограметрията. Това са:  

• директен поток на данните с възможност за онлайн обработка;  

• висок потенциал за автоматизация; 

• добри геометрични характеристики; 

• директен контрол върху получаваните изображение; 

• евтини компоненти на системата. 
При фотограметрично заснемане основно се използват площни 

CCD сензори. Такива сензори се произвеждат масово за 
потребителския и видео пазарите. Площните CCD сензори намират 
приложение както във видео камерите, така и в цифровите камери с 
висока резолюция. Като цяло това са специализирани системи, 
които използват процеса на сканиране за създаване на 
изображения. Използват се все повече цифрови  камери с висока 
резолюция. Такива камери представляват комбинация между 
традиционна малко форматна SLR камера със CCD сензор с висока 
резолюция вместо филм. Цифровите изображения се съхраняват 
директно в тялото на камерата. Различни производители предлагат 
такива камери с резолюции около 2000x2000 пиксела. Основното 
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предимство на тези камери е бързото и лесно получаване на 
изображението. Това се постига благодарение на факта, че 
създаването на изображението, носителят на данни и захранването 
са събрани в един корпус. Това позволява изображенията веднага 
да се прехвърлят в компютър, където да се оцени качеството им 
или директно да се обработват. 

Таблица V.3.1.1 
Производител  Модел Резолюция 

(H x V) 
Размер на 
сензора [mm2] 

Приблизителна 
цена € 

Цифрови камери с оптическо увеличение:  

Fuji  FinePix S602 
Zoom  

2048x1536  Super-CCD 
1/1,7”  

1000 €  

Minolta  Dimâge 7i  2560x1920  CCD 2/3”  1500 €  

Nikon  Coolpix 5700  2560x1920  CCD 2/3”  1700 €  

Olympus  Camedia E-20P  2560x1920  CCD 2/3”  2700 €  

Рефлекторни камери със заменяем обектив:  

Nikon  D100  3008 x 2000  CCD 23.7x15.6  3200 €  

Fuji  FinePix S2 Pro  4256 x 2848  Super-CCD 
23x15.5  

3000 €  

Canon  EOS D60  3072 x 2048  Cmos 22.7 x 
15.1  

3350 €  

Sigma  SD9  2263 x 1512   X3 Cmos 
20.7x13.8  

- 

Canon  DCS760  3032 x 2008  CCD 27.7 x 18.5  - 

В таблица V.3.1.1 са дадени няколко примера за цифрови 
камери (производител, модел, резолюция, модел на сензора и 
приблизителна цена).  

Цифровата фотография се развива с бурни темпове – все 
повече хора притежават цифрови камери или други устройства 
способни да създават цифрови снимки (телефони с камери, WEB- 
камери и други). Широкият асортимент от цифрови камери повдига 
въпроса: има ли начин да се класифицират цифровите камери от 
фотограметрична гледна точка. Според изследване  върху 
точността на цифровите камери, направено в университета в 
Будапеща от К. Фекете и П. Шрот основния характеризиращ фактор 
върху способността на даден уред за използване за Фотограметрия, 
е разстоянието до обекта. Дори телефони с най-простите вградени 
камери могат да се използват за фотограметрия, ако се снима от 
няколко дециметра. Четири подходящо направени снимки и 
съответния брой контролни точки са достатъчни. За по-висока 
точност е по-важен броя на допълнителните снимки, отколкото броя 
на контролните точки. 

На въпроса каква камера е подходяща за употреба в 
заснемането на архитектурни обекти няма общ отговор или просто 
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правило. Фотограметричните проекти често са толкова сложни 
колкото и самия обект и изборът на камера се определя от неговия 
бюджет. Тоест, използва се вече наличната камера.  Въпреки това за 
успешното заснемане винаги трябва да се вземат предвид няколко 
фактора:  

• срокът за заснемане и обработка на изображенията; 

• необходимостта от цветни или черно бели изображения; 

• необходимата точност на крайния модел, най-малкият детайл, 
който трябва да бъде отразен в модела и др. В крайна сметка 
основен фактор при избора на камера си остава цената и 
възможностите за обработка на изображенията.  

 

Глава VI. Практическа реализация на проекти в 
архитектурната фотограметрия. 

1.Основни правила. 
Повечето от създадените системи за цифрова фотограметрия 

са ориентирани към измерване от стереоскопични изображения. 
Софтуерните пакети за земна фотограметрия могат да използват 
различни типове изображения, получени директно от CCD камери 
или чрез сканиране на малък и среден формат метрични и 
неметрични снимки. Според различните нужди при документирането 
различните системи се базират или на трансформации на цифрови 
изображения или на монокулярни измервания от множество 
изображения. Този тип софтуер се е развил до толкова, че 
позволява бързо създаване на цялостен модел при правилно 
подбрани цифрови изображения.  

За сравнение на различните системи могат да се използват 
следните критерии: 

• работа със системата; 

• капацитет на обработената информация; 

• възможност за управление на целия проект; 

• възможности за импортиране и експортиране на данни 
(различни формати за запис на    изображения, елементи на 
външната и вътрешната ориентация, CAD информация); 

• вътрешно ориентиране ; 

• външно ориентиране (в една или две стъпки); 

• възможности за реконструкция на обекта; 

• качество на получените резултати като топология, точност и 
надеждност; 

• необходими фотограметрични познания за да се работи със 
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системата. 

За просто фотограметрично документиране на архитектурни 
паметници са в сила прости правила за работа с неметрични камери 
– написани, изпробвани и публикувани от (Waldhaeusl & Ogleby, 
1994). Така наречените “3 по 3 правила” са следните:  

геометрични правила: 

• подготовка на контролната информация; 

• покриване на целия обект с множество снимки; 

• създаване на стереодвойки. 
фотографски правила: 

• вътрешната ориентация на камерата да не се променя; 

• да се работи с едно и също осветление; 

• да се избере най-стабилната и голяма налична камера. 
организационни правила: 

• да се скицира всичко необходимо; 

• да се протоколира заснемането; 

• да не се забравя окончателната проверка.  

 
фиг.VI.1.1 

Обикновено с метричните камери се работи на тринога, но 
снимки с малък и среден формат често се правят и на ръка. 
Цифровите фототеодолити са комбинация между тотална станция и 
цифрови камери. С тях цифровите изображения се привързват към 
точки на обекта или марки поставени на терена. По този начин 
определянето на външната ориентация е просто и изображенията са 
директно готови за използване. 

Много части на архитектурните обекти могат да бъдат приети 
за равнини.  В такива случаи дори снимката да е наклонена спрямо 
предполагаемата равнина на обекта, с една перспектива може да се 
изчисли мащабно коригираното изображение. За целта са 
необходими поне 4 контролни точки определени с координати или 
разстояния на обектната равнина. Специализирани софтуерни 
продукти като Rolleimetric MSR [http://www.rolleimetric.de] позволяват 
мащабно представяне на съществуващите обекти на базата на 
трансформирани цифрови изображения (фигури VI.1.2а, VI.1.2б и 
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VI.1.2в).  

 
фиг. VI.1.2а   фиг. VI.1.2б   фиг. VI.1.2в 

Входната информация обикновено представлява едно или 
повече фотограметрични изображения или любителски снимки на 
обекта, които се трансформират по която и да е посочена от 
потребителя равнина. Върху трансформираната снимка има 
възможност за просто векторно чертане и създаване на разстерни 
планове на обекта. Основните етапи при трансформирането на 
снимките са:  

• работа на терен (снимане и контрол); 

• сканиране; 

• трансформиране; 

• създаване на мозайка; 

• ретуширане; 

• изходни резултати и архивиране на данните. 
Заснемането на фасади на сгради трябва да се прави възможно 

най-перпендикулярно на равнините на сградата и трябва да се взема 
само централната част от изображението  за по-добра точност. 

CAD/CAM софтуерните пакети често включват в себе си 
инструменти за обработка на изображения и позволяват прости 
трансформации с тях. Но за разлика от фотограметричния софтуер 
те рядко отчитат деформациите на изображението, получени при 
неговото формиране в  камерата. 

Други софтуерни пакети включват в себе си функции за 
фотограметрично определяне на равнините на базата на обработка 
на множество изображения. – 2 или 3 снимки на обекта направени от 
различни изгледи. Цифрови карти на изображенията могат да се 
създадат чрез трансформиране на снимките по избрани 
повърхности на обекта. В резултат се получава ортофотоплан и 
цифров модел на обекта. Данните от изображенията за различните 
равнини могат да бъдат комбинирани с цифровия тримерен 
компютърен модел с цел визуализация и анимация. Такива  пакети 
са: ELSP на фирмата PMS [http://www.pms.co.at] и Photoplan 
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[http://www.photoplan.net]. 

2.Системи за обработка на моноколярни 
изображения. 

Фотограметричните системи за обработка на множество 
изображения са предназначени за обработка на две и повече 
застъпващи се фотографии, направени от различни ъгли. Използват 
се скенери за сканирането на аналогови снимки или готови цифрови 
изображения. Монокулярните измерванията се постигат отделно за 
всяко изображение. Тези системи нямат възможност да обработват 
стерео изображения.  

За точкови измервания и получаване геометрията на обекта 
тези системи позволяват:  

• автоматично измерване на множество от точки; 

• измерване на точки, лежащи на права. 
Основните разлики между системите са във възможностите на 

изчислителния им модул да комбинира допълнителни параметри и 
информация като посоки, разстояния и повърхнини. Важен принос 
на цифровите изображения при визуализацията е добавянето на 
текстури. Разстерните файлове се трансформират до обектните 
повърхности и цифровите фотографии се проектират върху 
тримерния модел на обекта. Някои системи са комбинирани с модул 
за ортофото трансформиране на снимките.  

Канадския софтуерен пакет PhotoModeler на фирмата Eos Systems 
е широко разпространен и сравнително евтин инструмент за 
архитектурното и археологичното заснемане. 
[http://www.photomodeler.com].  

PhotoModeler (фигура VI.2.1) работи под Windows и позволява 
измерване и трансформиране на фотографии в 3D модели. 
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     фиг. VI.2.1  

Основните стъпки при работа с него са:  

• заснемане на две или повече застъпващи се снимки от 
различни ъгли; 

• сканиране на изображенията и зареждането им във 
PhotoModeler; 

• използване на инструменти за точки и линии, маркиране върху 
изображенията на елементи, които трябва да присъстват в 
тримерния модел; 

• свързване на точките, указвайки кои точки на различните 
снимки се отнасят до едни и същи обекти; 

• обработване на данните на камерата за получаване на 3D 
модел; 

• получаване на резултатния 3D модел; 

• извличане на координати, разстояния и площни измервания; 

• експортиране на 3D модела към програма за рендиране, 
анимация или CAD. 

Бързото калибриране на камерата може да се използва за 
изчисляване на параметрите на камерата. Постигната е точност при 
измерване на разстояния между точки от 1:1700 (за 35мм 
любителска камера) до 1:8000 (с Wild P32 метрична камера (Hanke & 
Ebrahim, 1997).  

Други системи разработени по същата концепция са:  

KODAK Digital Science Dimension Software [http://www.kodak.com], 
с възможност за обработка както на единични изображения, така и 
на множество; 

3D BUILDER PRO [http://aay.com/release.htm];  
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SHAPECAPTURE [http://www.shapequest.com] предлага извличане 
на цели и характеристики на форми, измерване на 3D координати, 
пълно калибриране на камерата, ориентиране на стереодвойки и 3D 
моделиране; 

CANOMA [http://www.metacreations.com] на фирмата Meta 
Creations е софтуер предназначен за създаване на фотореалистични 
3D модели от илюстрации (исторически материали, произведения на 
изкуството – картини, ръчни скици и др.), сканирани или цифрови 
фотографии. Базиран е на технология с помощни изображения, 
позволява да се свързват 3D мрежи и примитиви и да се рендира 3D 
изображение, прикачвайки 2D изображения към тези примитиви.  

Други системи, също базирани на измерването на множества от 
моно снимки не са предназначени за създаване на фотограметрични 
модели. Като цяло те използват CAD модели за представянето на 
фотограметрично получени резултати. Примери за такива системи 
са: 

CDW на фирмата Rolleimetric [http://www.rolleimetric.de]  - 
представлява на първо място система за измервания и не 
обработва текстури. Данните се експортират към потребителските 
CAD системи; 

MSR3D, също на Rolleimetric, е разширение на MSR и се базира на 
CDW процес за обработка на множество изображения (две или три 
снимки) за определяне на различните равнини на обекта и 
съответните им изправени изображения; 

Elcovision12 на PMS [http://www.pms.co.at] може да работи 
самостоятелно или интегрирано с различни CAD приложения; 

PICTRAN на Technet (Берлин, Германия) [www.technet-gmbh.com] 
включва блок за настройка на снопове снимки и 3D възстановяване 
както и изправяне и цифрови ортофото планове; 

PHIDIAS, създадена от PHOCAD (Аахен, Германия) се интегрира в 
пакета Microstation CAD; 

ORPHEUS (ORIENT-Photogrammetry Engineering Utilities System) е 
предложена от института по Фотограметрия и Дистанционни Методи 
във Виенския Технологичен Университет и е със цифров модул за 
измервания, работещ със софтуера ORIENT. Свързан е със 
софтуера за създаване на цифрово ортофото SCOP. Основно е 
предназначен за обработка на големи изображения, чрез създаване 
на пирамидални изображения.  

 

3.Системи за стереоскопична обработка на 
изображения.  

Цифровите системи за стереоскопични измервания са 
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наследници на аналитичните стереоплотери. Все още се работи на 
аналитични стереоплотери за метрична документация, но с 
подобряването на възможностите на цифровите системи нараства и 
тяхната употреба.   

 Досега разгледаните системи позволяват обработката на 
повече от две изображения, но общите им точки се измерват в 
монокулярен режим. При по-слаба текстура и не добре маркирани 
точки могат да възникнат проблеми. Само стерео наблюдението 
позволява прецизно 3D измерване в такива случаи. За него се 
изискват стереодвойки изображения. Системите могат да 
приспособени към стереоплотери за измерване на пространствени 
координати. Тримерните измервания са необходими за получаване 
на цифровите модели на повърхнината които са основата за 
ортофотоплановете. В цифровата фотограметрия повечето от 
измерванията могат да бъдат направени автоматично чрез 
корелация. Задачата е да се намери позицията на геометрична 
фигура наречена референтна матрица в цифровото изображение. 
Ако приблизителното положение на измерваната точка е известно, 
можем да дефинираме така наречената матрица на търсене. 
Изчисляват се корелации за определяне на търсената позиция 
върху цифровото изображение. Чрез корелация в подпикселния 
обхват точността на позициониране е с един ред по-висока от 
размера на пиксела. Обикновено корелационния процес е много 
ефективен за архитектурни обекти поради това, че те са 
текстурирани. Корелационните функции могат да бъдат приложени 
при различни етапи от ориентирането. Предимства на тези системи 
са: 

• сигурните марки на кръстовете на мрежата могат да бъдат 
измерени автоматично при вътрешната ориентация; 

• измерването на съответстващите точки може да бъде 
автоматизирано чрез корелацията и на външната ориентация и 
на цифровия модел на повърхнината; 

Използването на корелационни функции е стъпка напред в 
сравнение с ръчното измерване прилагано в аналитичната 
фотограметрия. Качеството на измерването обикновено се дава от 
корелационния фактор. 

Примери за евтини компютърни системи използващи стерео 
картиране, но работещи само със обикновени стереодвойки са: 

Digital Video Plotter (DVP) [http://www.dvp-gs.com]. Той е една от 
първите създадени системи още през 1988г. Оптимизиран е за 
едромащабно картиране в градски райони, но е използван и за 
архитектурни обекти; 

Photomod на руската фирма Raccurs е с високо ниво на 
автоматизация, сравнен с останалите системи. Предназначен е за 
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въздушна фотограметрия. Фирмата Continental Hightech Services 
[http://www.chs-carto.fr] е представила приложение на Photomod за 
ортофотопланове на фасади; 

Imagestation SSK stereo Softcopy Kit на Intergraph Corporation е 
начин да се преобрази персонален компютър в евтин цифров 
плотер. Съществуват различни модули за Intergraph ImageStation.  

Разработени са системи и в различни университети. Някои от тях 
са: 

VSD или Video Stereo Digitizer (Jachimski, 1995) е софтуер за 
приложение  в архитектурата. VSD е цифров автограф на базата на 
персонален компютър. Може да се използва за плотиране на 
векторни карти на базата на двойки монохромни или цветни 
цифрови изображения както и за картиране на ортофото. 
Стереоскопичното наблюдение е базирано на прост огледален 
стереоскоп; 

POIVILLIERS ‘E’ е разработен от Ив Егелс (Yves Egels) (IGN-ENSG, 
Paris, France) е работи под DOS. Стерео наблюдението е възможно с 
помощта на активни очила свързани с паралелния порт на 
компютъра или с помощта на цветни филтри. Системата е много 
ефективна за големи изображения и позволява висока точкова 
точност благодарение на модула си за подпикселно измерване. 
Системата работи както с въздушни, така и с земни изображения; 

Гръцки университет предлага решение за картиране от 
стереодвойки под Autocad R14 (Glykos et al., 1999); 

TIPHON е приложение, работещо под Windows развито в 
ENSAIS (Политехниката в Страсбург, Франция) за фотограметрия с 
две изображения. Могат да са стереодвойки или успореден сноп 
изображения, направени с различни камери. (Grussenmeyer & Koehl, 
1998). Картирането по изображенията е ръчно или полуавтоматично 
с корелация. Ако са необходими стереоскопични наблюдения се 
използва стереоскоп.  
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фиг. VI. 3.1 

ARPENTEUR или “ARchitectural PhotogrammEtry Network Tool 
for EdUcation and Research”  е уеб-базирана система и е независима 
от операционните системи. Използва се през обикновен интернет 
бразуер. (Drap & Grussenmeyer, 2000). Представлява интернет 
адаптация на TIPHON и е специално разработена за архитектурни 
цели. ARPENTEUR използва HTTP и FTP протоколите. 
Фотограметричната обработка на изображенията е написана на 
JAVA™. За ориентацията на цифрови стереодвойки са възможни 
различни решения. 

  Идеята за пренасяне на фотограметричния софтуер в интернет 
е разширена и от нов подход в тримерното моделиране. 

Тримерните модели се базират на архитектурните принципи. 
Свързването на изображенията, геометричните функции и 
фотограметричните данни са комбинирани за да се оптимизира 
процесът на моделиране. Данните от стереоплотирането се нанасят 
директно върху изображенията и се експортират към CAD 
приложенията чрез VRML файлов формат. ARPENTEUR е достъпен 
през интернет адреса [http://www.arpenteur.net]. 

 



___________________________________________________________________________________ 

Пламен Малджански, “Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната 

фотограметрия” , МОНОГРАФИЯ   -113- 

 
фиг. VI.3.2 

 

Глава VII.Трансформиране на неравнинни повърхнини 
посредством проекции 
 

1.Трансформации на кадрови снимки 
Важна задача, стояща пред архитектурната фотограметрия при 

документиране на паметници на културата и архитектурата е 
създаването на реалистична представа за обектите в изготвените 
цифрови модели. Този въпрос е свързан с трансформирането на 
изображения върху дефинираните стени от цифровия модел. 

По-сложно е трансформирането на изображения върху 
сферични повърхнини. На теория е възможно да се използват 
всякакви картографски проекции като определяща е точността с 
която трябва да се извърши трансформацията. Когато 
трансформираното изображение ще се използва в система за 
визуализация е необходимо да се отчете и това каква проекция се 
използва при визуализирането на модела. За препоръчване е да се 
избере обратно на нея преобразуване. 

Най-масовия случай на сферични повърхнини обикновено са 
вътрешните части на полусфери или четвърт сфери като стенописи 
по куполи и олтари на храмове. При тях най-важните части са близо 
до фронталната равнина и това прави най-подходящи 
трансформации тези, при които деформациите около големия кръг 
на полусферата са най-малки. На фиг.VII.1.1 е показано представяне 
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на вдлъбната сферична повърхнина.  

 
    фиг. VII.1.1 
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ccc zyx ,,  -координатите на центъра на сферичната повърхнина; 

  R  е нейният радиус; iii zyx ,,  са координатите на конкретната 

точка; 

При преобразуване върху цилиндрична повърхнина (фиг. 
VII.1.3) важат формули (VII.1.4). 

 
     фиг. VII.1.3 
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ccc zyx ,, - координатите на центъра на цилиндричната 

повърхнина; 

cR  е нейният радиус; iii zyx ,,  са координатите на конкретната 

точка. 

 

2.Трансформации на панорамни снимки 
Друга възможност е използване на панорамни снимки. 

Технологията предполага използване на нормални цифрови снимки 
и след това получаване на панорамно изображение с подходящ 
софтуер. При панорамното изображение всеки ред се получава при 
промяна положението на проекционния център. 

  Може да се приеме, че на един ред от панорамното 
изображение проектирането се извършва върху сфера, като точка от 
него в картографската равнина се определя чрез географска ширина 
и дължина (фиг. VII.2.1). 

 
    фиг. VII.2.1 

Може да се приеме, че положението на точка 'P  от сферата се 
определя като все едно се извършва пряко измерване с 
геодезически инструмент, разположен в центъра на сферата и се 
измерват двата перпендикуляни ъгъла θϕ, , както и разстоянието, 
което е радиуса r . 

 Параметрите за ориентиране при панорамните изображения са 
шест: трите координати на центъра на проектиране и трите ъгъла от 
които един е общ за всички станции на проектиране. 
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За всеки ред от панорамното изображение важат връзките 
между центъра на проектиране, образа и оригинала на точката. 
(условията за колинеарност). Между две панорами може да се 
дефинира условието за компланарност. Теорията за използване на 
мулти сферични панорами е разработена от Szelisky през 1994г. За 
компютрите на Apple (Szelisky, Shum, 1997). При тази технология 
цялата полоса от 3600 се заема от снимки, които са панорамни и 
частично се припокриват. Две съседни панорамни изображения се 
свързват по общи точки. Ако θϕ,  са в радиани могат да се напишат 
формулите: 

θrx =  ϕry =         VII.2.2 

π2
a

r =  
r

x
=θ   

r

y
=ϕ   

Този модел на получаване на панорамата, сравнен с 
теодолитна полярна снимка има две съществени разлики: първата е 
постижимата точност около 20000 пиксела, като всеки съответства 
на 0.02 gon изменение в ъгъла; втората е че при проектиране върху 
сферата не може да се постигне вертикалната теодолитна ос. Затова 
като стратегия при образуване на панорамата е необходимо при 
получаване на двата ъгъла да се извърши компенсация, такава 
каквато би се получила от полярната снимка при вертикална ос. За 
корекция се използват условията за колинеарност. 

 
     фиг. VII.2.3 

Връзките между обектните и сферичните координати след 
корекцията са показани на фиг. VII.2.3. Използват се три референтни 
системи: 

• локална теренна система XYZOT с вертикална ос Z ; 

• спомагателна система Y&X&'OX  с оси успоредни на теренната 
система с вертикална Z ос и начало в центъра на сферата O 
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(X0, Y0,Z0) на сферата, ("координатна система на сфера"); 

• панорамна система )Y)X*OX  с начало центъра на сферата и 
оси успоредни на границите на панорамата. 

За произволна точка Y(X++XP(  може да се напише: 

/W,W='X   /X,X='Y   /Y,Y='Z     VII.2.4 

За сферичните координати на т.P  в панорамната координатна 
система важат връзките: 

θϕ sinsin* dX = ; θϕ cossin* dY = ; ϕcos* dZ =    VII.2.5 

Коригираните сферични координати (Y&+X&,'(X  могат да бъдат 

получени чрез използване на ротационна матрица, в която участват 
поправките Xda  и Yda към двата определящи ъгли. Използват се 

формули: 
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Ако в (VII.2.6) разделим първото на второто уравнение 
получаваме: 
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0θ  е началният ъгъл при образуване на панорамата; R  -

радиуса; 

yx,  са координатите на изображението от панорамата. 

Ако знаем началният ъгъл за панорамата и ъгъла образуван от 
севера и посоката на нарастване на ъгъла можем да напишем: 

''

''
()( 00

ZdaY

ZdaX
arctgRarRx

X

Y

−
−

+−=+−= θθ
)X

)W
bsf     VII.2.8 

От третото уравнение на VII.2.6 се получава: 

=
−+−+−

==
d

ZZrYYrXXr
ar

)()()(
arccos 090603

c

Y&
bbnrϕ  

d

ZYdaXda XY '''
arccos

++−
= ;       VII.2.9 

 Разстоянието от точката до центъра на сферата се определя по 
формули (VII.2.10) 

222222 ***''' ZYXZYXd ++=++=      VII.2.10 
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Формули (VII.2.8),( VII.2.9) и (VII.2.10) могат да се разглеждат 
като разширение на условието за колинеарност при панорамни 
снимки. 

За образите  (y&+y&+'(' xP и )'','',''('' zyxP  от две съседни панорами 

на точката P  (фиг. VII.2.11) в епиполарната равнина &N&PO'  може да 
се напише: 

 
     фиг. VII.2.11 
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'R  и ''R са ротационните матрици за двата проектиращи снопа; 

ayay+,bx  са базисните компоненти; 

От (VII.2.12) могат да се получат изрази: 
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 VII.2.14 

 

Процедурата е подобна автоматичното трасиране при 
теодолитните станции с единствената разлика, че неизвестните 
параметри се увеличават от 4 на 6 и относителното ориентиране се 
извършва по 5 параметъра от 8 възможни. Решението на (VII.2.14)  
довежда до изпълнение на относителното ориентиране за двете 
панорамни изображения.(фиг. VII.2.15)  

Този метод предполага редица предимства като: висока 
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скорост на изпълнение; избягва се създаването на много 
фотограметрични модели; всяка панорама представлява идеален 
образ, простиращ се на 3600; възможност за избягване на 
вътрешното ориентиране; икономичност откъм оборудване и др. 

 Недостатък е ниската пространствена резолюция. 

 

 
     фиг.2.15 
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Заключение 
Създаването на цифрови модели и геометричното моделиране 

на обекти е област, която непрекъснато се развива и 
усъвършенства заедно с развитие на технологиите в архитектурната 
фотограметрия. Създават се все по-нови техники и средства за 
улеснение при изготвянето на моделите. Развива се степента на 
абстракция при представяне на реалната действителност. Бурното 
развитие на изчислителната техника и усъвършенстването на 
компютрите довежда до създаване на мощни графични системи, с 
възможности за създаване на уникални мултимедийни продукти. 

 Развитието на комуникациите (Internet-технологиите) довежда 
до нови концепции за обмен на данни, които рефлектират върху 
техниките за създаване на цифрови модели и геометрично 
моделиране. Появяват се техники на моделиране, в които 
преоритетно място се отделя на бързината на обмен на данни, 
подобрение на операции като refresh, retracing и др. Трудоемките 
процеси, свързани със проверка, кодиране и създаване на 
цифровия модел се предоставят на специализирани системи за 
геометрично моделиране и разработка. Изграждат се стандарти 
(езици и протоколи) за извеждане на създадените модели, така че те 
да се ползват едновременно от повече потребители. Крачка напред 
в това отношение са браузърите (browsers ), чрез които се разглегда 
изградени вече цифрови модели, като максимално се унифицират и 
стандартизират операциите по контрол над модела. В това 
отношение архитектурната фотограметрия непрекъсната се развива 
и усъвършенства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________ 

Пламен Малджански, “Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната 

фотограметрия” , МОНОГРАФИЯ   -121- 

Литература: 
[1] Fangi G. (1998) The Coplanarity Condition For The Orientation In 

Surveying - ISPRS Arch. WG VI/3. 

[2] G. Fangi (2004) - Block bundle adjustment for theodolite 
stations in control networks - The case of the Guggenheim museum in 
Bilbao, - ISPRS Archives vol. XXXV part B5, pg 372-376 – ISSN 1682 - 
1750. 

[3] Малджански.Пл., “Обработка на данни за създаване на 
цифров модел на релефа”, лекции за студентите от специалността 
“Геодезия”, 2000. 

[4] Karl Kraus, Photogrammetry, Geometry from images and laser 
scans, Том 1. 

[5] Назаров А. С, Фотограмметрия, учебное пособие, Минск, 
Тетрасистемс, 2006 

[6] G.Fangi (2006) - Investigation On The Suitability Of The 
Spherical Panoramas By Realviz Stitcher For Metric Purposes, ISPRS 
Archive vol.XXXVI Part 5. 

[7] H.Haggrén, H. Hyyppä, O. Jokinen, A. Kukko, M. Nuikka, 
T.Pitkänen, P.Pöntinen, R. Rönnholm (2004) – Photogrammetric 
Application of Spherical Imaging - ISPRS Archives Vol. XXXIV,part 
5/W16. 

[5] T.Luhmann, W. Tecklenburg (2004) – 3D Object Reconstruction 
from Multiple-Station Panorama Imagery - ISPRS Archives Vol. XXXIV, 
part 5/W16. 

[8] D.Schneider, H.-G. Maas (2004) – Application and Accuracy 
Potential of a Strict Geometric Model for rotating Lines Cameras –ISPRS 
Archives Vol. XXXIV, part 5/W16. 

[9] D.Schneider, H.-G. Maas (2005) – Combined Bundle Adjustment 
of Panoramic and Central Perspective Images –, – ISPRS Archives Vol 
XXXVI-5/W8. 

[10] R. Szeliski and H. Shum. (1997) Creating full view panoramic 
image mosaics and environment maps. In Proc. of SIGGRAPH  

[11] Neffra Matthews, Geographer, Tom Noble, Cartographer, Close 
Range Photogrammetry, National Science and Technology Center 
http://www.blm.gov/nstc/prodserv/ST134/pdf/Handout3CloseRange.pdf 

[12] Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, ĐTÜ Đnşaat Fakültesi, AREAS OF 
APPLICATIONS OF CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY, Fotogrametri 
Anabilim Dalı, http://www3.itu.edu.tr/~seker/files/Application-Areas.doc 

[13] Klaus HANKE & Pierre GRUSSENMEYER Corfu, 
ARCHITECTURAL PHOTOGRAMMETRY: Basic theory, Procedures, 
Tools, September 2002 
ISPRSCommission,http://www3.itu.edu.tr/~seker/files/architectural-
photogrammetry.doc 



___________________________________________________________________________________ 

Пламен Малджански, “Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната 

фотограметрия” , МОНОГРАФИЯ   -122- 

 [14] K.Fekete, P.Schrott, QUALIFICATION OF CLOSE RANGE 
PHOTOGRAMMETRY CAMERAS BY AVERAGE IMAGE COORDINATES 
RMS ERROR VS. OBJECT DISTANCE FUNCTION  
http://www.isprs.org/congresses/beijing2008/proceedings/5_pdf/27.pdf 

[15] GABRIELE BITELLI, VALENTINA ALENA GIRELLI, FABIO 
REMONDINO, LUCA VITTUARI Surface modelling of complex 
archaelogical structures by digital close-range photogrammetry 
http://www.photogrammetry.ethz.ch/general/persons/fabio/bitelli_etal_ro
me06.pdf 

[16] A.Gruen, F.Remondino, L.Zhang, COMPUTER 
RECONSTRUCTION AND MODELING OF THE GREAT BUDDHA STATUE 
IN BAMIYAN, AFGHANISTAN, Institute of Geodesy and Photogrammetry 
ETH Zurich, 
Switzerland,http://www.photogrammetry.ethz.ch/general/persons/fabio/ci
pa_buddha.pdf 

[17] Photogrammetric survey and documentation applied to the 
medieval archaeology case study of the Castle of Shawbak (Crac de 
Montréal) in Jordan. Published in the proceeding of CIPA XXth 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Torino, Italy 26 september, 1 october 
2005 
http://piccard.esil.univmed.fr/arpenteur/spip/IMG/pdf/shawbak.pdf 

[18] Описание на фотограметричен методи, SFP Aerial and close 
range photogrammetry от Пилзен. 
http://www.sfpsro.cz/english/surveying-of-facades.html 

[19] Machine Vision, K.B.Atkinson ed.,Close Range 
Photogrammetry and, Whittles Publishing, Scotland, 1996 (Paperback: 
2001, 384 pages) 

[20] Maris Kalinka, Elina Rutkovska ,USE THE 3D LASER 
SCANNING FOR DOCUMENTATION THE RIGA CATHEDRAL IN LATVIA, 
Department of Geomatic , Riga Technical University, Azenes 16-109, 
Riga, Latvia,  

[21] Beyer, H., 1992, Ph.D. Thesis: “Geometric and Radiometric 
Analysis 

of a CCD-Camera Based Photogrammetric Close-Range System” 

[22] K. B. Atkinson (ed.), Dallas, R.W.A., 1996, Architectural and 
archaeological photogrammetry. In Close Range Photogrammetry and 
Machine Vision, Wittles Publishing, Caithness, pp. 283-302 

[23] Fangi, G., Gagliardini, G., Malinverni, E.,S., 2001, 
Photointerpretation 

and Small Scale Stereoplotting with Digitally Rectified Photographs With 
Geometrical Constraints, Cipa 2001 XVIII International Symposium, 
Potsdam, Germany 

[24] Nickerson, S., Chapiro, A., 2005, ASRix : A Simple Digital 



___________________________________________________________________________________ 

Пламен Малджански, “Развитие на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната 

фотограметрия” , МОНОГРАФИЯ   -123- 

Image 

Rectifier, CIPA 2005 XX International Symposium, Torino, Italy Karras, K., 
Petsa, E., 1992, The use of perspective in uncalibrated images for the 
documentation of the facades of historic buildings without control. 

[25] Terrestrial Photogrammetry and Spatial Information Systems 
for the Documentation of Cultural Heritage. Ziti Editions, Thessaloniki, 
Greece, pp. 199-212 (in Greek). 

[26] Sechidis, L., Georgiadis, C., Patias, P., 1999, Transformations 
for 

“Calibrated image” creation using camera reports and distortion models. 
ISPRS Vol XXII Part 5W11, Workshop “Photogrammetric measurement, 
object modeling and documentation in architecture and industry”, 
Thessaloniki, Greece, 7-9 July, 1999. pp 215-219. 

[27] Streilein, A., 1991, Development of a Digital System for 
Architectural 
 


	zagl_monografia
	monografia

