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Възможности за прилагане на съвременни фотограметрични технологии 
при създаване на кадастрални карти за територията на България. 

(Международна научна конференция „Наука, образование иновации“ посветен на празника на 
Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“, 145 годишнината на БАН и 35 годишнината 

от космическия полет на Георги Иванов) 

Бурното развитие на средствата за геопозициониране, масовизирането на средствата 
за цифрово фотографиране в комбинация с непрекъснатото повишаване на мощността и 
бързодействието на персоналните компютърни системи доведе до създаването и все по 
широкото внедряване на технологията „цифрова фотограметрия“. Едно от основните 
преимущества на тази технология пред класическата аналогова и аналитична 
фотограметрия е възможността за използуване на цифрови фотографски изображения 
получени от различни източници съобразно поставените цели и задачи и повишаване на 
точността на фотограметричните построения. Прилагането обаче на съвременните 
технологии в геодезическото производство налага модернизация и осъвременяване на 
съответната нормативна база.  

Практиката показва, че по оптношение на дейностите свързани с кадастъра 
формирането на условия за масово внедряване в практиката на нови високо производителни 
технологии за създаване на кадастър, преминава преди всичко през промяна на 
нормативната база водеща до уеднаквяване на изискванията по отношение на точността на 
кадастралните карти. При това новите критерии и изисквания за точност следва да са 
съобразени не с използуваните изходни материали, а преди всичко с ценността на имотите 
отразявани в кадастрлната карта. Освен това тези изисквания следва да бъдат съобразени с 
възможностите на новите високо производителни технически средства и технологии – 
такива като цифрова фотограметрия и лазерно сканиране. 

Като основни констатации и изводи налагащи промяната на норамтивнат абаза могат 
да бъдат цитирани следните: 

1. Независимо от наличието на различни указания основният нормативен документ 
регламентиращ техническите изисквания свързани с изработването на 
кадастралните карти (Наредба № 3) толерира основно класическите технологии 
основаващи се на линейно ъгловите измервания.  



2. Текстовете в наредбата регламентиращи използуването на дистанционните 
фотограметрични методи за събиране на геопространствени данни за нуждите на 
кадастъра се ограничават единствено до определяне на изискванията към 
условията за маркиране на опорните точки. Никъде не се регламентират 
изискванията към основния параметър определящ пригодността на цифровите 
аероснимки снимки за кадастрални цели - пространственото разрешение на 
пиксела върху местността – GSD (Ground Sample Distance); 

3. Съществуващата Наредба № РД-02-20-16 за „Планирането, изпълнението, 
контролирането и приемането на аерозаснимането и на резултатите от различни 
дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност” 
независимо, че е сравнително нова – от 5 Август 2011 г. е фокусирана преди 
всичко към използуваето на големи пилотируеми самолети, снабдени с 
класически филмови (аналогово) или цифрови професионални аерокамери и 
въобще не се регламентира използуването на все по развиващите се безпилотни 
летателни средства позволяващи изпълнението на аероснимачни работи за 
нуждите на фотограметрията. 

Предпоставките за приложение на БЛА за фотограметрични и кадастрални нужди се 
явяват следните техни предимства пред използуването на големиет фотографиращи 
комплекси: 
1. Рентабилност (особено при заснемане на малки обекти); 
2. Възможност за аерозаснимане от не-големи височини и на тази база получаване на 
снимки с висока разделителна спососбност; 
3. Оперативност при получаването на снимките; 

 
Технологичната схема за създаване на кадастрална карта чрез цифрова 

фотограметрична обработка на аероснимки включва следните основни етапи:  
1. Изработване на план на летене; 
2. Избор на местата на контролните точки и тяхното маркиране и координатно 

определяне; 
3. Цифрово аерофотографиране; 
4.Цифрова фотограметрична обработка на аероснимките до получаване на 

орторектифицирано изображение на района предмет на обработка; 
5. Изчертаване на дешифровъчни копия и извършване на полско топографско 

дешифриране; 
6. Канцеларско дешифриране и изчертаване на имотните граници. 
7. Полска проверка, контролни замервания и оценка на точността. 
Особено място в технологията за създаване на кадастрална карта чрез цифрова 

фотограметрия заемат двата технологични етапа, оказващи влияние върху нейната 
пространствена точност а именно: 

 
Създаване на орторектифицираното изображение. 
 
Създаването на орторектифицираните изображения при цифровите технологии се 

извършва на база формирания в процеса на обработка цифров модел на релефа най-често от 
типа DEM извлечен от геометрическия модел построен по съответната стереодвойка. В този 
смисъл точността на DEM и полученото орторектифицирано изображение са в пряка 
зависимост от точността в определянето на елементите на външно ориентиране на 
аероснимките - координатите на центровете на проектиране XS,YS,ZS и ъгловите елементи 
φ,ω и χ. 

За преценка на изискванията към методите за определяне на елементите на външно 
ориентиране на аероснимките, в катедра „Геодезия“ към Техническия факултет на 



Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ е проведен експеримент на база 
следните изходни материали:  

- Цифрови аероснимки за района на град Плевен предоставени от фирма  
ГЕОКАД – София, получени с  дигитална камера DigiCAM – Digital Aerial 
Modular Camera System 39 Megapixels, с размер на пиксела 6.8µm и 
пространствена разделителна спососбност на местността - GSD-6см.; 

- Файл със стойности на елементите на външно ориентиране получени от 
навигационният комплекс монтиран на аерокамерата по време на заснемане. 

-  Списък с координатите и локация на предварително маркираните конролни точки  
Проведеният експеримент включва цифрова фотограметрична обработка на 

аероснимките с помощта на програмния комплекс ERDAS-LPS и последваща оценка на 
точността на орторектифицираното изображение формирано по ЕВнО получени директно 
от системата GPS/IMU и по ЕВнО получени чрез решаване на аеротриангулация по GCP 
точки. Визуалните качества на ортортектифицираните изображения в първия и втория 
случай са показани на фиг. 10 и фиг. 11 съответно.  

 
Фиг. 10 Ортофото изображение формирано по елементите на външно ориентиране 

получени  в процеса на фотографиране с комплекса GPS/IMU 
 



 
Фиг. 11 Ортофото изображение формирано на база елементи на външно ориентиране 

получени  след решаване на аеротриангулация с използуване на предварително маркирани 
GCP точки 

 
Анализът на получените резултати показва, че за представените материали и данни, 

точността в определянето на елементите на външно ориентиране (ЕВнО) по време на полета 
от монтираната на борда на БЛА навигационна система не е достатъчна за формирането на 
орторектифицирано изображение отговарящо по точност на нормативните изисквания за 
създаването на кадастрална карта. Това предполага извода, че при създаването на 
орторектифицираното изображение, което да се изполува за създаването на кадастрална 
карта, същото задължително трябва да е получено на база елементи на външно ориентиране 
определени по строгия метод на проф. Лобанов чрез решаване на аеротриангулация по 
способа на едноименните свързващи лъчи (способ на свръзките). Това поставя изискването 
при аерофотографиране за кадастрални цели да бъдат определено достатъчно на брой 
контролни GCP точки позволяващи надеждна оценка на точността в определяне на 
елементите на външно ориентиране. В допълнение, проведените експериментите показват, 
че при достатъчно голяма пространствено-разделителна способност (CSD) на снимковите 
изображения, освен предварително маркираните точки в допълнение, за повишаване на 
точността в определяне на ЕВнО с успех могат да се използуват и контурни точки ясно 
дешифрирани по вече получените аероснимки (Таблица 1). Тази констатация е особено 
важна при решаване на проблема по т.н. самокалибровка на аерокамерата [LPS].  

Таблица 1  
№ 
по 
ред 

ортофото изображение получено по елементи 
на външно ориентиране определени чрез: 

точност на контурните точки 

mX[m] mX [m] mS[m]  

1 Инерциална система IMU  по време на полета 5,0 3,5 6,1 
2 Аеротриангулация по предварително маркирани 

GCP 
0,16 0,27 0.31 

3 Аеротриангулация по дешифрирани контурни 
точки  

0,23 0,21 0.31 

4 Аеротриангулация по данни (2) и (3)  0,27 0,19 0.33 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use of unmanned aerial vehicles for the needs of geodesy and cadastre 

JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH vol.6, 2014 ISSN 1314-6289 

The crucial stimulus for the unmanned aviation worldwide, is the successful use of 
unmanned aerial vehicles (UAV) by the American and Israel Armies during the warfare in the 
Persian Gulf, Yugoslavia, the Near East, the Arab Israeli conflict, etc. During these events, the 
unmanned aircraft became famous as an effective means for reconnaissance, false targets for 
hitting by the zenith rocket complexes, cargo supply and performance of a variety of other tasks.  

At the present time, according to data of the UVS International, 52 countries in the world 
manufacture UAV and according to data from the Ministry of Defense, now 32 countries produce 
and distribute over 250 models UAV and their increasing use is based on the following reasons: 

• low risk levels for the highly qualified staff who maintain the system;  
• ability to perform a wide range of tasks in different conditions during the day and night, 

regardless of the weather conditions and environment which is inaccessible for a human 
being;  

• value which is a few times lower considering the potential during the exploitation cycle;  



• levels of achieved efficiency which are comparable and even higher than the piloted aerial 
vehicles when performing a wide range of tasks which concern the realization of the 
advantages of the third dimension;  

• elimination of all limitations which are set by the presence of a human being on the board 
of an aircraft; these limitations mostly concern the duration of the flight, the overload when 
maneuvering; the height of the flight, etc.; 

• multiple times higher longevity than the one of the piloted systems; 
• considerably lower value and shorter duration of the preparation of the managing crew 

(teams); 
• affordability of manufacturing, preparation of crew (teams) and deployment of systems 

with similar vehicles for countries with lower economic potential which increases the 
quality level of the national security in times of peace and war;  

• stimulate the development of high technologies and helps the accumulation of highly 
qualified and quality human potential.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектурно заснемане на фасади на сгради с приложение на цифрови 
фотограметрични технологии 

Научна конференция MATTEX 2012 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 
ФМИ, ФТН 

ISSN 1314-3921 

Едно от основните изисквания към проектите за реставрация и реконструкция на сгради-
архитектурни и културни паметници е възстановяването в резултат на извършените 
ремонтни работи на  фасадата с всички нейни елементи в оригиналния (преди 
рекоснтрукцията) вид. Постигането на тази задача изисква точното фиксиране на размерите 
и пространственото положение както на сградата, така и на всички корнизи, барелефи, 
фризове, пиластри, орнаменти и други архитектурни елементи разположени върху фасадата 
и. Решаването на тази задача чрез заснемане на сградата чрез прилагане на класически 
геодезически методи базиращи се на използуването на тотални станции включително и без 
рефлекторни е твърде сложно и трудоемко, а в случаи когато архитектурното оформление 
на сградата е по богато – дори не възможно. По тази причина както се отбелязва в 
литературата, фотограметричните методи за архивиране на паметници на културата и 
архитектурата намират изключително голямо приложение.  



В същото време по данни на специализирания печат развитието на средствата за 
получавана на цифрови изображения и по специално на възможностите за тяхната 
обработка и корекции в това число и геометрически създават предпоставки прилагане на 
цифрови фотограметрични технологии базирани на снимки получени с помощтта на 
обикновени цифрови фотоапарати.  

В този смисъл финансовите преимущества на използуването на обикновени цифрови 
фотоапарати за архитектурно заснемане на сгради и паметници на културата са очевидни.  

В настоящата статия са представени резултатите от един експеримент по 
аехитектурно заснемане на сградата на Военно морски клуб – гр. Варна.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Основната трудност при фотограметричната обработка на стереодвойката снимки на 

фасади се прояви при създаването на цифровия модел на релефа на фасадата поради 
следните две причини: 

1. Модулът  LPS е удобен за създаване на цифрови модели на релефа за повърхнини 
които  по своя характер съответстват на логиката на релефа на местността, а именно – 
наличие на плавни релефни форми и липса на големи разкъсвания на ниво повърхнината. 
От тази гледна точка, алгоритмите заложени в LPS за формиране на цифровиа модел на 
релефа явно не са пригодни за моделиране на ниво повърхнините на фасади които се 
характеризират с наличието на много ръбове и разкъсвания на нивоповърхнината (наличие 
на много отвесни участъци – корнизи, стрехи, первази на прозорци, колони и т.н.).  

2. Наличие на множество нен архитектурни обекти по фасадата, които по своето 
влияние в процеса на формиране на ЦМР могат да се разглежда като изкуствено създадени 
„шумове” въвеждащи лъжлива информация за характера на ниво повърхнината – 
монтирани климатици, антени, олуци, висящи кабели, стърчащи конзоли за закрепване на 
различни предмети върху фасадата и особено прозрачните стъкла на прозорците през които 
се виждат пердетата или различни предмети в стаите. Всичко това се възприема от 
алгоритмите на LPS като релефни форми в резултат на което се създава ниво повърхнина на 
фасадата коренно различна от действителната.  

Под влияние на изброените по горе два фактора LPS формира неверен цифров модел 
на релефа в резултат на което се получва и изкривено и деформирано ортоизображение на 
фасадата на сградата 

Една от най-важните констатации, която беше направена по време на опитите за 
решаването на проблема е, че: при създаването на орторектифицирани изображения на 
фасади на сгради не е подходящо използуването на модел на релефа от типа DEM 
(равномерна мрежа от квадрати с техните височини), тъй като той не може да бъде 
редактиран с инструментариума на LPS. По тази причина се  наложи използуването на TIN 
модел на релефа, редактиран с помощта на TIN редактора на LPS преди създаване 
ортоизображението на фасадата. Практическите опити показаха, че плътността на TIN 
модела оказва решаващо влияние върху възможностите за неговото редактиране и особено 
върху качеството на получаваните резултати. При това моделите създадени с по-малка 
плътност на подробните точки по които се формира мрежата от триъгълници. Това 

 

Експериментът е проведен на база фотографиране 
с полупрофесионален фотоапрат (фиг. 1) Canon 
5D-Mark II с 21,1 MP матрица от типа CMOS с 
размери 36 Х 24 мм. снабден с обектив с фокусно 
разстояние 50 мм. Фотограметричната обработка 
на получените цифрови изображения е извършена 
с модула за цифрова фотограметрия – LPS към 
програма ERDAS.  

Фиг. 1. Фотоапарат Canon 5D-Mark II 



позволява по лесно редактиране местоположението на точките и ребрата от TIN модела – в 
съответсвие с характернит еособености на фасадата.  

Основното изискване при редактирането беше възлите и ребрата на триъгълниците 
формиращи модела на релефа да лежат върху основната плоскост на фасадата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изполуване на специализирания софтуер Agisof PhotoScan за създаване на 
орторектифицирани изображения 

 

Развитието на фотограметрията в последните години бележи решителен напредък по 
отношение автоматизацията на технологичните процеси чрез реализиране на нови 
технически и технологични решения в следните основни направления:   

- По отношение на носителите на аероснимачната апаратура – използуване на 
безпилотни летателни средства съоръжени с GPS и аеронавигационни системи позволяващи 
оределяне на елементите на външно ориентиране по време на полет и с монтирани на борда 
цифрови фотоапарати (фотокамери) с различна разделителна способност; 

- По отношение на системите за получаване на аерофотоизображения – използуване 
на битови цифрови аеро фотоапарати притежаващи обективи със сравнително ниски 
геометрически характеристики, но с достатъчна разделителна способност 

- Алгоритмизация на фотограметричните процеси и създаване на различни 
програмни системи за цифрова фотограметрична обработка на получените аероснимки. В 
това направление могат да се отбележат следните тенденции: 



 - Първо – създаване на мощни богати на възможности програмни системи 
предназначени за решаване на широк кръг фотограметрични задачи – такива като ERDAS 
LPS  и ФОТОМОД; 

 - Второ – създаване на проблемно ориентирани софтуерни продукти насочени 
към решаването на конкретни фотограметрични задачи или дейности – най-често създаване 
на ортотрансформирани (орторектифицирани) снимки и мозайки от такива снимки и 
формиране на цифрови модели на релефа от различен тип – най-често DEM. 

 - Трето – създаване на софтуерни продукти за калибриране на фотоапаратите, 
което отваря възможности за изполозуване на значително по евтините битови фотоапарти 
водещо до поевтиняване на фотограметричните технологии като цяло.  

По отношение на практическата реализация на тези направления за развитие могат 
да се отбележат два подхода: 

Първи подход – създаване на   готови фотограметрични комплекси представялващи 
завършена конфигурация от летателно средство – софтуер – краен продукт – типичен 
пример в това отношение е системата Swinglet CAM на швейцарската компания SenseFly; 

Втори подход - създаване на комплекси от съвместими модули  които се 
разпространяват по отделно и могат да се изпозлуват самостоятелно. Типичен пример в 
това отношение е разработка на френската компания за производство на безпиллотни 
летателни апарати Lehmann Aviation която на базата на БПЛ - LP960 позволява 
създаването на фотограметричен комплекс включващ аерофотоапарат Sony Next5R и 
програмно осигуряване Agisoft. 

 
Възможности на софтуера Agisoft PhotoScan 
Agisoft PhotoScan позволява създаването на висококачествени 3D модели на 

местността на базата на стерео двойка цифрови снимки получени от всякакви цифрови 
фотоапарати и с произволни наклони.  

Особеното на програмата по отношение на използуваните снимки е това, че при 
тяхното зареждане и подготовка за обработка тя използува метаданните – т.н. EXIF данни 
съдържащи във файла с цифровото изображение.  

Програмата може да обработва снимки за които са налични елементи на външно 
ориентиране или не и снимки за които са измерени контролни точки или не. 

Това позволява да бъдат създадени три типа модела на местността: 
Модел в свободна координатна система и мащаб – чрез въвеждане на снимките и 

тяхното взаимно ориентиране; 
Модел в свободна координатна система и зададен мащаб – чрез въвеждане на 

данните за най-малко едно контролно разстояние или координатитен на най-малко два 
центъра на фотографиране; 

Модел в зададена координатна система и реален мащаб – чрез въвеждане на данните 
за най-малко три опорни точки или координатите на най-малко три център ана 
фотографиране. 

На база създадение пространствен модел програмата автоматично създава цифров 
модел на релефа от типа DEM и на негова база създава ортотрансформирани изображения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бази данни за релефа на територията на република България създадени 
по топографски карти 1:50000 и 1:25000 

Списание „Геомедия“ бр.6 2013 г. 

ISSN - 1313-3365  

Развитието на съвременните технологии за събиране на геопространствени данни 
позволи получаването на данни за релефа и местността със висока степен на подробност и 
детайлност. Независимо от това създаването на модели на релефа на база информация 
получена по картографски материали с по дребен мащаб намира своето приложение, 
особено когато се касае за създаването на общо функционални модели на релефа върху 
обширни територии.  Целта на настоящата статия е да се даде публичност за наличието на 
една достатъчно надеждна и точна база данни за релефа на територията на република 
България създадена още през периода 1987-1992 г.  

В съвременни условия особено след няколкото сериозни инциденти съпроводени с 



наводнеия и жертви Министерството на околната среда и водите разработи редица 
документи свързани с управлението на речните басейни ПУРБ и такива за управлението на 
риска от наводнения ПУРН. В изпълнение на тези планове се възлагат и разработват, 
конкретни материали за оценка на риска от наводнения обхващащи различни по размери 
територии за изследване. Практиката от разработването на такива доклади и оценки доказва 
че за изпълнението на задачата е целесъобразно използуването на модели на релефа с 
различна плътност на точките включени в модела и осигуряващи различна точност на 
представяне на земната повърхност. Оценката на изискванията към изпълнението на тези и 
други подобни задачи е ясен показател за нарастналото търсене на геопространствени данни 
в т.ч. и данни за релфа в цифров вид. При това трябва да се отбележи констатацията на 
специалистите работещи по тези въпроси, относно приложимостта модели на релефа 
създадени с използуването на различни източници на топографска информация и 
технологии за нейното събиране. Това отговаря на практиката и логиката на използуването 
на моделите на релефа и доказва, твърдението за че изискванията към тяхната детайлност и 
точност (следователно към източника на пространствени геоданни от който са създадени) са 
различна при решаването на една или друга задача и те се определят от редица фактори 
основен от които е изискваното ниво на детайлност на представяне на релефа съобразно 
конкретиката на решаваната задача. 

В този смисъл твърденията, че LIDAR технологията като най-съвременен метод за 
високоплътностно лазерно сканиране на земната повърхност е най-подходящ и  единствено 
препоръчителен за събиране на геопространствени данни  за местността в т.ч. и за релефа, 
не са достатъчно коректни. Отчитайки съотношението – потребителска – финансова 
стойност следва да се има в предвид, че при създаване на ЦМР на големи територии (от 
порядъка на дестки и стотици хиляди квадратни километри) освен към проблема свързана с 
финансовата стран на използуването на LIDAR технологията, се добавят и редица 
технически проблеми свързани както с определено завишените изисквания към 
възможностите на хардуера и софтуера използуван за обработка на данните, така и с 
необходимостта от значителния обем техническа работа по филтрирането на получените 
облаци от точки. Това се отнася особено за процеса на класификацията и сортировката на 
обгромния брой точки от облака с цел преминаване от DSM (Digital Surface Model) към  TIN 
(Triangulated Irregular Network), DEM (Digital Elevation Model) или друг тип цифров модел 
на релефа.  Така например по информация изнесена в [2] при лидарни даннни покриващи 
територия от порядъка на 40 хиляди хиляди квадратни километри с плътност 2-5 м. 
скоростта на обработка е била около 500 км

2 за седмица.  
Изхождайки от това и без да се отричат и противопоставят достойнствата на LIDAR 

технологията на останалите класически технологии за събиране на геоданни следва да се 
отдаде дължимото и на такива бази данни и модели на релефа които вече са създадени в 
нашата страна чрез приложението на тривиални за настоящия момент, но модерни към 
момента на тяхната реализация технологии – такива като оцифряване и дигитализиране на 
топографски карти от различен мащаб.  

Създадената база данни за релефа е подходяща за формиране на TIN, DEM или друг 
тип функционални модели на релфа– например ЦМР на база мултиквадратични функции и 
тя притежава следните  важни достойнства: 

1.) Данните отразяват състоянието на „голия релеф” и са с определена степен на 
генерализация отговаряща на мащаба на иползувания картен материал. Това позволява 
тяхното използуване при изработването на общо функционални цифрови модели на релефа, 
които не изискват изобразяването на микроформите на релефа и свръх детйлност на земната 
повърхност. Това е особено важно когато се търси създаването на модели на релефа върху 
големи територии;  

2.) Точността на данните 3-5 м. е напълно достатъчна за моделиране на процеси 
свързани с оценка на лавинно опасни райони в планините, а така също и оценка на 



последствията от въздействието на стихийни природни бедствия - пожари, въздушни 
радиоактивни замърсявания, замърсявания на почвите и водите и др. 

3.) Наличната база данни е подходяща за формиране на единен модел на релефа за 
цялата територия на страната, който след това да се надгражда (по принципа на 
пирамидните изображения) с по детайлни цифрови модели на релефа върху отделни райони 
съобразно тяхната важност. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвременни методи за получаване на данни за местността и 
необходимостта от усъвършенстване на методите за моделиране на 

релефа. 

Списание геодезия, картография и земеустройство (под печат) 

Развитието на LIDAR технологиите позволи получаването на висококачествени триизмерни 
изображения на различни обекти от местността – сгради , линейни съоръжения, обширни 
райони от земната повърхност и т.н. Независомо обаче от достатъчната подробност и голям 
обем получена информация за обектите, това само по себе си не е достатъчно за 
автоматичното получаване на качествен и достоверен цифров модел на релефа (ЦМР). Един 
от основните етапи на създаването на цифровите модели на релефа включва получаването 
на данни за местността в това число и за релефа в цифров вид. Основната особеност на тези 
технологиите прилагани в началния период на цифрово моделиране - средата на 80-те 
години на миналия век е активното участие на човека при избора на точките от които след 



това се формира цифровия модел на релефа. С други думи създаваните през този период 
изходни масиви данни (кординати и височини), получени чрез директни полеви 
геодезически измервания или чрез дигитализация на съществуващи картни материали още 
по време на своето създаване са изчистени от недостатъчно информативните точки или от 
точки, които по същество не се отнасят към релефа. Ето защо към създадената чрез тези 
технологии база данни  директно може да бъде приложен алгоритъмът Делоне за 
формиране на TIN (Triangulation Irregulation Model) – неравномерна мрежа от не 
припокриващи се триъгълници или друг опростен алгоритъм за формиране на растерен 
DEM (Digital Elevation Model) - матрица от височини. Наред с предимствата на тези 
технологии те притежават и редица недостатъци, основен от които е невъзможността 
(твърде високата трудоемкост) за създаване на точни модели на микоро релефа със свръх 
висока разделителна способност; 

 От края на 20 и началото на 21 век се появиха нови технологични решения за 
получаване на данни за релефа при това в цифров вид и с достатъчна плътност в 
пространствено отношение. Най-общо тези технологични решения се развиват в две 
основни направления: 
 Първо – Развитие и усъвършенстване на класическата фотограметрия и 
стереофотограметрията в направление прилагане съвременните методи и способите за 
получаване на цифрови изображения и тяхната цифрова фотограметрична обработка до 
получаване на цифров модел на релефа. 

Второ – развитие и усъвършенстване на лазерните далекомерни системи позволи 
конструирането на системите за лазерно сканиране - LIDAR (LIght Detection And Ranging) 
- технически средства позволяващи получаването на пространствени измервания с голяма 
плътност  и висока точност – т.н. „облаци от точки” с определени пространствени 
координати X,Y,Z.  С разполагането на тези системи върху летателни средства - т.н. 
лидарни авиосистеми  се разкриха възможности за получаване на големи по обем масиви от 
данни за релефа получени чрез лазерни измервания с хоризонтална разрешаваща 
способност 1-2 м. и вертикална точност 10-15 см.  

Получените  с помощта на лазерното сканиране масиви от данни т.н. „облаци от 
точки”  се характеризират с редица особености, които налагат тяхната допълнителна 
обработка. 

 

 

 

Възможности за използуване за фотограметрични нужди на изображения, 
получени от неметрични малко форматни камери 

Списание геодезия, картография и земеустройство брой 5-6 2013 

ISSN 0324-1610 

Бурното развитие на средствата за цифрово фотографиране в комбинация с 
непрекъснатото повишаване на мощността и бързодействието на персоналните компютърни 
системи доведе до създаването на технологията „цифрова фотограметрия“. Едно от 
основните преимущества на тази технология пред класическата аналогова и аналитична 
фотограметрия е възможността за използване на цифрови фотографски изображения, 



получени от различни източници съобразно поставените цели и задачи. По тази причина все 
по-често в практиката, на цифрова фотограметрична обработка се подлагат цифрови снимки 
(изображения), получени с малоформатни, неметрични камери (без координатни марки), 
които от финансова гледна точка са лесно достъпни, притежават добри радиометрични 
характеристики и лесно се зареждат в паметта на компютъра. За сметка на това обаче, тези 
битови цифрови фотоапарати по геометрическите качества на обектива отстъпват 
значително  на професионалните фотограметрични камери, което налага тяхното 
предварително калибриране и определяне на параметрите – координати на главната точка и 
дисторзия на обектива.  
Актуалността на проблема за изследване на възможностите за използване на  неметрични 
камери за фотограметрични цели е продикувана от следните съображения: 

1. Съдържание на действащата норамтивна уредба в нашата страна - „НАРЕДБА № РД-
02-20-16 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛИРАНЕТО И 
ПРИЕМАНЕТО НА АЕРОЗАСНЕМАНЕ И НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ 
ЗА СКАНИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ“  където в Приложение № 5 
към чл. 11, ал. 4 „ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА АЕРОЗАСНЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ“  за 
типа на използуваните за аерозаснимане цифрови камери е поставено изричното изискване 
те да са метрични. 

2. От финансово-технологична гледна точка – наличие на пазара на множество 
сравнително евтини неметрични цифрови фотоапарати с висока разрешаваща способност и 
софтуер за тяхното калибриране; 

3. От все по-налагащата се фотограметрична технология за събиране на данни за 
местността с използването на все по-масово рекламираните на пазара на геодезически 
технологии безпилотни летателни средства за аерозаснемане от типа на БЛА - Геоскан, 
S250-f – Русия, Gatewing X100 Trimble (Белгия), senseFly swinglet CAM (Швейцария); и 

SmartOne SmartPlanes (Швеция) и други, които са снабдени на борда си с неметрични 
камери.  
 От теорията на фотограметрията е известно, че за получаването на надеждни 
резултати в процеса на фотограметричната обработка е необходимо фотоапартите, с които са 
получени снимките, да бъдат калибрирани с цел определяне на следните величини: 
– елементите на вътрешно ориентиране: 
– точното значение на фокусното разстояние на камерата – f; 
− параметрите на дисторзия на обектива (тангенциална и радиална).   
 В настоящия момент съществува голямо количество публикации по проблемите, 
свързани с калибрирането, но независимо от това подходите за решаването на въпроса могат 
да бъдат  разделени най-общо на две групи: 
 Първа група – способи, основаващи се на метода на самокалибрирането; 
 Втора група – способи за непосредствено калибриране с използване на тестов 
обектив или калибровъчен полигон. 

 
Един подход при определяне  на количеството информация необходима за 

създаване на цифрови модели на релефа 
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Тенденции за използуване на съвременни технически средства и 
технологии за създаване на кадастрални карти 

Списание геодезия, картография и земеустройство  

(под печат) 

Според доклада на Еврокомисията за конкурентно способността на страните членки, 
България е на последно място по производителност на труда. Това по своята същност е и 
основната причина за ниското заплащане на труда на всички работници  и специалисти 



заети в материалното производство в т.ч. и на геодезистите. Решаването на този проблем 
при геодезическото производтсво е функция на два основни фактора: 

- Внедряване на нови съвременни технически средства и технологии; 
- Промени в нормативната база (закони, наредби и инструкции) адекватни на 

изискванията и възможностите на иновативните технологии. 
 Както е известно на всички правоспособни геодезисти, нормативните изисквания към 

създаването на кадастрална карта са регламентирани в Наредба № 3 „ За съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта”. Съгласно тази наредба основните 
производствени етапи при създаването на една кадастрална карта са два: 

-  развитие на работна геодезическа основа (РГО)  
- геодезическо заснемане на имотните граници и сгради.  
Толерирано от текстовете на наредбата и общо прието в сега съществуващата 

практика е тези две дейности да се извършват с класическата технология от времето на 
Гаус, а именно - линейно ъглови измервания реализирана чрез използуването на 
„съвременните” технически средства – тотални станции. Съвременни в кавички, защото 
първите прототипи на тези действително интелигентни и високопроизводителни 
геодезически апарати се появявяват още в далечната 1971 г. със създаването на 
Geodimeter-700 на фирмата AGA (по късно Geotronics AB, Швеция) и Elta 14 – на фирмата 
Opton – Германия. 

Т.е. колкото и да не ни се иска, действащата нормативна база регламентираща 
геодезическото производство и по специално това за създаването на кадастрални карти е 
съобразeна в по-голямата си степен със състоянието на техническите средства и 
технологии възникнали през 70те години на миналия век.  

Цифровата фотограметрия е фотограметрична технология позволяваща висока 
степен на  автоматизация на производствения процес при създаване на геореферирани на 
орто изображения, като ортотрансформацията се извършва на ниво отделен пиксел от 
изходното изображение  Това осигурява точност на отчитаните координати съизмерима 
размера на отделния пиксел от местността – т.н. показател „разрешение на местността“ - 
GSD (Ground Sample Distance) на снимките от които са създадени.  

Чрез обединеното използуване на тези два съвременни метода за събиране на 
геопространствени данни е реализирана следната технологична схема за създаване на 
кадастрална карта в основата на която лежат два основни момента: 

- Фотограметрична обработка на въздушни цифрови снимки  
- Координатно привързване на контролните GCP точки необходими за определяне на 

елементите на външно ориентиране на снимките с помощтта на GNSS пртиемник работещ в 
РТК режим. 

Съобразно възприетият подход технологията включва следните пет основни етапа: 
Първи етап: - Планиране на аерозаснимането и създаване на система от контролни 

(GCP) точки; 
Втори етап –аерозснимане; 
Трети етап – фотограметрична обработка на аероснимките и получаване на 

геореферирано орторектифицирано изображение; 
Четвърти етап – дешифриране и изчертаване на имотни граници и сгради; 
Пети етап – полска проверка и оценка на точността. 
Технологията е проверена в практиката при създаването на кадастрална карта на база 

фотограметрична обработка на аероснимки с висока разделителна способност на местността 
– GSD = 2,5-3,0 см. получени при аерозаснимане на с. Попович, община Бяла, област Варна. 

Сравнението между общите времеви и финансови разходи недвусмислено показва 
значително по-голямата ефективност на технологията базирана на GNSS измервания и 
цифрова фотограметрия базирана на използуването на БЛА. Последното уточнение е 



особено важно, тъй като именно използуването на БЛА позволява висока оперативност на 
аерозаснимането, при минимални финансови разходи.  

В заключение могат да се формулират следните основни изводи и особености в 
използуването на съвременни технически средства в лицето на GPS/GNSS и БЛА за 
създаване на кадастрални карти: 

1. Комбинацията от тези две групи технически средства разкрива големи 
възможности за повишаване на производителността, точността и верността на 
геодезическата продукция при намалени времеви и трудови разходи за нейното 
създаване. Това води до значителноповишаване на производителността на труда, 
респективно повишаване на доодите на заетите в тов апроизводство специалисти. 

2. В общи линии в нормативните документи регламентиращи използуването на тези 
технически средства (Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Наредба № 19 от 
28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно 
предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи, 
утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012г, Указания за изискванията при 
приемане на Работна геодезическа основа, създадена чрез използване на 
кинематични ГНСС измервания, Основни положения за практическо прилагане на 
Българска геодезическа система 2005 (БГС2005)) са в противоречие по отношение 
на изполуването на съвременните технически средства и технологии. 

3. Административното стимулиране, включително и обвързване на условията за 
учатие в изпълнението на обществени поръчки с прилагането на съвременни 
технологии за събиране на геопространствени данни е предпоставка за повишаване 
на производителността на труда и издигане на геодезическото производство на 
съвременно международно ниво. 

4. Възложителите в лицето на Агенцията по Геодезия Картография и Кадастър и 
контролиращият орган в лицето на Агенцията за обществени поръчки са в дълг по 
отношение изпълнението на чл.19, ал.2 т. 23 от ЗОП а именно: ал. (2) 
Изпълнителният директор на агенцията: - т. 23. (в сила от 26.02.2012 г.) 
популяризира добрите практики при възлагане на обществени поръчки, 
включително свързани с прилагането на екологични, социални и иновативни 
изисквания; 

 

 

 

 

„Създаване на орторектифицирани изображения с използуване на 
програмна система за цифрова фотограметрия – ERDAS – LPS“ 

Учебно пособие 

Това ръководство е осигурява  добиването на начални практически познания по 
технологията за цифрова фотограметрична обработка на аероснимки базирани на общата 
теория на единичната снимка и инструментариума предлаган от програмната система за 
цифрова фотограмeтрия ERDAS - LPS. 
 



Ръководството е предназначено за студенти изучаващите дисциплината „Фотограметрия” и 
начинаещи специалисти работещи в областта на практическото прилагане на цифрова 
фотограметрична технология   
 
Пособието съдържа следните раздели:  
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1.4.2 Цифрова фотограметрична технология за създавне на цифров модел на релефа – стр. 
23 
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Съвременни технически средства и технологии за събиране на 
геопространствени данни за местността. 

(монография) 

Стремежът към точно и всеобхватно описание на заобикалящия ни свят е стар 
толкова, колкото е старо и самото човечество. 
Неслучайно геодезията, наред с математиката, е една от най-старите науки на Земята.  
Започвайки от определянето на разстоянията чрез измерване на времето за придвижването 
на кервана с камили от едно място до друго, преминавайки през обикновения полски пергел 



и завършвайки с най-модерните лазерни системи, целта е била и остава винаги една и съща 
– да се получи колкото  може по-точна информация за формата, размерите и 
пространствените характеристики на Земята и земната повърхност.  
Ето защо няма нищо странно в това, че човекът се стреми непрекъснато и непрестанно да 
усъвършенства средствата и методите за събирането на пространствените данни за земната 
повърхност. Това е процес на постоянно търсене и прилагане на нови технически средства и 
технологии, водещи както до повишаване на точността в прекия смисъл на думата, така и до 
повишаване на ефективността в получаването, съхранението и използването на събраната 
информация.  
Процесът по събирането на геопространствена информация за Земята е като търсенето на 
абсолютната истина. Колкото повече научаваш, толкова повече разбираш колко малко 
знаеш. 
Преди 20 – 30 години в масовата геодезическа практика получаването на данните за 
местността включваше преди всичко дейности, свързани с измерване на ъгли и разстояния. 
Тяхното изпълнение поставяше специфични изисквания към професионалните качества на 
геодезиста, позволяващи му да преодолее неизбежните трудности и несгоди на 
геодезическата практика, особено при провеждане на  високоточни ъглови и дължинни 
измервания. С развитието на техниката и технологиите във всички сфери на 
производството, в това число и в геодезическото, нещата толкова се промениха, че ние, по-
възрастните геодезисти,  като че ли започваме да изпитваме професионална носталгия по 
отминалото време. Или, както казва един мой голям приятел военен геодезист: „Няма нищо 
по-развратно за геодезиста от GPS – разставяш прибора на  точката и чакаш Господ да ти 
пусне координатите”. 
На практика, ако съвременните технологии действително намаляват изискванията към 
физическата издръжливост на геодезиста, то за сметка на това те повишават многократно 
изискванията към неговата теоретична и общо професионална подготовка, свързана с 
познаването на съвременните технически средства и технологии, оценка на техните 
предимства и недостатъци, и на тази база – сферите на най-подходящо приложение за всяка 
една от тях. В днешно време геодезията в чист вид (ъгъл и разстояние) се среща все по-
рядко. За сметка на това геодезическите технологии по събиране на геопространствени 
данни обединяват в себе си теорията и практиката на такива науки като цифрова обработка 
на изображения и разпознаване на образи,  навигация, оптика и фина механика, теория на 
светлината, лазерни системи, цифрово моделиране, небесна механика  и т.н.  
 
Целта на настоящия труд е да се систематизират и откроят основните съвременни 
направления за събиране, съхранение и обработка на геопространствените данни за 
местността, като се направи опит за тяхната класификация по сфери на приложение и цели 
за използване. 
В този смисъл монографията ще е полезна не само за специалистите геодезисти, но и за 
всички, които се занимават с изучаване на Земята и земната повърхност – ГИС специалисти, 
еколози, урбанисти и др. 
 
 
 
Кандидат: гл.ас. д-р: ............................................ Димитър Петров 


