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Ръководството за упражнения по Геодезия е предназначено за студентите по Геодезия от Геодезичния 

факултет на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София. То е допълнение към учебника 

по Геодезия I и II части за студентите от тази специалност. В него се разглежда практическата част по 

изучаваните въпроси. 
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измервания и за средствата, с които те се извършват, както и елементи от теорията на грешките при 

измерванията. Изложени са основните задачи за работа с топографски планове и карти. Разгледани са 
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полигонови мрежи, снимачните методи за изработване на топографски планове и карти, методите и средствата 

за автоматизираното им създаване, начини за намаляване и увеличаване на планове и карти и определяне на 

площи. Дадени са методични указания за учебните практики по геодезия I и II части и по програмиране на 

геодезични задачи. 
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Глава І 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ 

§1. Общи сведения за геодезическите изчисления 
 В геодезическата практика се работи с числа, които почти винаги се закръгляват. Това са така 

наречените приблизителни числа. 

 В повечето случаи разликата между истинската и закръглената стойност, наречена истинска грешка 

на закръглението остава неизвестна. Затова за оценка на точността на приблизителните числа се използва 

пределната грешка от закръглението. Тя представлява половин единица от последния знак. Пределната 

грешка на числото 251,45 е 0,005, а на 1,316 е 0,0005 при условие, че закръглението е извършено по правилото 

на Гаус. По това правило вследствие закръглението на числата се премахват всички цифри, стоящи вдясно от 

n-тата цифра, ако следващата я цифра е по-малка от 5. Ако следващата цифра е по-голяма от 5, то n-тата цифра 

се увеличава с единица. Например числото 35,18 и 35,176. Цифрата се закръглява така, че да стане четна, 

когато следващата я цифра е равна на 5 – пример: 152,25 след закръгление до първия десетичен знак ще бъде 

152,2, а 0,435 до втория знак става 0,44 т.е. закръгля се на четно. 

 При геодезическите изчисления, числата се записват така, че да отговарят на точността на 

измерванията. Ъгъл, който се измерва с точност до сантиград следва да се запише така: 55,35
g
. 

 Друго понятие, което трябва да се формулира са значещите цифри. Това са всичките цифри на 

числата, започвайки с първата отляво, различна от нула, и се стигне до последната отдясно, а също и нулите 

поставени в дясно вместо неизвестни. Например гр. Варна има около 350 000 жители. Тук има само две 

значещи цифри 3 и 5. Числото 0,0015 има две значещи цифри, докато 102,350 има шест значещи цифри. 

 Точността на резултатите от изчисленията с приблизителни числа зависи от броя на значещите цифри 

в числата, използвани за изчислението. Колкото повече значещи цифри има в едно число, толкова по-малка 

относителна грешка има. 

 При извършване на аритметични действия с приблизителни числа също се получават приблизителни 

числа, които вследствие на натрупани грешки са по-неточни от изходните данни. 

 

§2. Правила за изчисляване с приблизителни числа 
 При работа с приблизителни числа е необходимо да се знае точността, с която може и трябва да се 

получи исканият резултат. В тези случаи се говори за достатъчна точност. Излишната точност в повечето 

случаи не води до повишаване на точността, а до ненужно изписване нищо не значещи цифри. 

 Прилагат се следните правила за изчисление с приблизителни числа: 

 1. При събиране и изваждане на приблизителни числа в резултата се записват толкова десетични 

знаци, колкото има числото с най-малко десетични знаци. Резултатът от изчислението на израза 

 28,17+3,2+0,025+12,3854=43,7804 

трябва да се закръгли на 43,8. 

 2. При умножение и деление на приблизителни числа резултатът се записва с толкова значещи цифри, 

колкото има числото с най-малък брой значещи цифри или с една цифра в повече. Например резултатът от 

израза 

 Р = 34,215 х 0,102 х 0,48 = 1,6751664 

се закръглява на 1,68. 

 3. При степенуване резултатът се записва с толкова значещи цифри, колкото има основата. Например: 

2,752 = 7,56. 

 4. При коренуване резултатът трябва да се записва с толкова значещи цифри, колкото има 

подкоренната величина. Пример: 6,25 2,50 . 

 5. Изчисленията не трябва да се извършват с излишна точност. 

 6. Не бива междинните изчисления да се извършват с по-малка точност и по този начин да се внесат 

допълнителни грешки в крайните резултати. 

 

§3. Средства за изчисление 
 При математическата обработка на резултатите от геодезическите измервания се използват различни 

изчислителни средства, които с времето еволюират към по-голямо съвършенство и простота на работа с тях. 

Днес все по-рядко геодезистите си спомнят за логаритмичните и тригонометрични таблици, номограмите или 

сметачните линии. В изчислителните лаборатории сметачните машини и старите Електронно Изчислителни 

Машини (ЕИМ) са отстъпили своето място на съвременните ЕИМ. Но колкото и да напредват компютърните 

технологии, своето запазено място в помощ на геодезическите изчисления продължават да имат електронните 

калкулатори. Предназначени да автоматизират аритметичните операции, някои модели калкулатори могат да 

се програмират за решаване на различни геодезични задачи и да изчертават графики и графични изображения. 

 ЕИМ (компютри) могат напълно самостоятелно да изпълняват определени команди за изчислителна 

дейност. Тези команди трябва да са представени под формата на алгоритми – да бъдат точни, еднозначни и 

изчерпателни. 
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 За да се възприеме от ЕИМ, алгоритъма се записва оформен в разбираем за машината вид, наречен 

програма. Всяка програма се състои от отделни команди, които са логически свързани и задават по едно 

елементарно за ЕИМ действие. В съвременния свят ЕИМ заемат важно място в геодезическата дейност. 

Създадени са и масово се използват в геодезическата практика автоматизирани системи за обработка и 

интерпретация на геодезическата информация. С тяхна помощ многократно се облекчава и повишава 

производителността на труда при геодезическите изчисления. 

 

§4. Ъглови мерки. Мащаби 
4.1. Ъглови мерки 
 В “Sistem international“ Si (Международна система единици, въведена в България от 

1965 г.) мерна единица за равнинен ъгъл е приета единицата радиан (rad). За 

практически геодезически измервания тази единица е неудобна, тъй като към 

настоящият момент не съществуват ъглови еталони и измервателни уреди, градуирани 

в радиани. Поради това в практиката намират приложение извънсистемните единици 

за равнинен ъгъл градус и град (гон). В астрономията се използва часова ъглова мярка. 

Артилерийската хилядна намира ограничено приложение и се използва единствено за 

целеуказването в артилерията. 

1. Градусни ъглови мерки 

 Градусното ъглово деление бива старо и ново. 

 При старото градусно деление разделяме кръга на 360 части, наречени градуси. Един градус (10) 

съдържа 60 минути (60)една минута (1) се разделя на 60 секунди (60). 

 10 = 60;  1 = 60. 

 Записан в старо градусно деление един ъгъл е 31501830. Старото градусно деление в България 

намира все по-малко приложение. Съвременните инструменти използват новото градусно деление. При 

новото градусно деление кръгът се разделя на 400 части, които се наричат гради (g). Всеки град (1
g
) се разделя 

на 100 части, наречени сантигради (с). Един сантиград (1
с
) пък от своя страна се разделя на още 100 части, 

наречени сантисантигради (сс). 

 1
g
 = 100

c
; 1

c
 = 100

cc
. 

 Ъглите, изразени в ново градусно деление се записват по следните начини: 

 125
g
 75

c
 85

cc
 или 125,7585

g
. 

 В съвременните електронни теодолити вместо град се използва гон (gon) и подразделенията му 

милигон (mgon) милимилигон (mmgon) 

 1
gon

 = 100
mgon

; 1 mgon = 100 mmgon. 

 Между старото и новото градусно деление съществува зависимост 

(4.1) . 

 От тази зависимост се извеждат формулите за превръщане на един ъгъл от старо градусно деление в 

ново, и обратно: 

(4.2) , 

(4.3) . 

 Пример 1: Да се превърне в ново градусно деление ъгъл  = 62° 45 32. За да превърнем ъгъла от 

старо градусно деление в ново, като използваме формула (4.2), най-напред трябва да го представим като 

десетично число. Секундите се представят като части от минутата (32 / 60 = 0,53), при което минутите вече 

са 45,53. След което минутите се превръщат в части от градуса (45,53 / 60 = 0,7588°), като градусите стават 

62,7588°. Вече можем да заместим във формула (4.2) и получаваме: 

  

 Пример 2: Да се представи в старо градусно деление ъгъл 
g
 = 85.1735

g
. Когато големината на ъгъла 

е изразена в ново градусно деление, директно може да се приложи формула (4.3). 

 . 

Сега трябва да превърнем десетичната част от градусите в минути и минутите в секунди 

 0,1421° × 60 = 8,526 

g

g360 400

 




g 10

9 9


    

g
g g9

10 10


     

g g

62.7588

62.7588
62.7588 69.7320 .

9

  


   

85.1735
85.1735 77.1421

10
    

 

Фиг. 4.1 
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 0,526 × 60 = 31,56. 

След което ° = 77.1421° става 77° 08 32. 

2. Дъгова ъглова мярка 

 В геодезическата практика при работа с малки ъгли намира приложение и дъговата ъглова мярка. 

Аналитична по своята същност в тези случаи тя е по-удобна за работа от градусната. При дъговата мярка 

големината на ъгъла се изразява в радиани (rad). Радианът е централен ъгъл, чиято дъга е равна на радиуса 

(фиг. 4.1). 

 Между градусните мерки и дъговата ъглова мярка съществува зависимостта: 

(4.4) . 

 При R = 1 от горната зависимост (4.4) се извеждат формули за превръщане на ъглите от градусни 

ъглови мерки в дъгова ъглова мярка: 

(4.5)  

(4.6) , 

и обратното: 

(4.7)  

(4.8)  

където  е радианът, чиято стойност е равна на: 

  

  = 3437,75 

  = 206265 

  

 
c
 = 6366,20

c
 

 
cc

 = 636620
cc

. 

 В геодезическите изчисления превръщането на ъгли от дъгова ъглова мярка в градусни, и обратно, се 

прилага в случаите, когато ъглите са малки и техните синуси и тангенси могат да бъдат заменени със самите 

ъгли, но изразени в радиани. 

 Пример 3: От точка С на 

правата АВ (фиг. 4.2) е издигнат 

перпендикуляр CD с двойна 

петостенна призма, с която се 

построяват прави ъгли с точност  = 4
с
. 

Да се определи отклонението f, 

получено вследствие на грешката , 

ако дължината на перпендикуляра е S = 

20 m. 

 Решение: От правоъгълния 

триъгълник   се изразява катета 

 

 . 

Големината на грешката  е много по-

малка в сравнение с дължината на перпендикуляра, вследствие на което tg може да се представи в радиани: 

 , 

откъдето . Отклонението f е в линейна мярка, а ъгъл  е даден в ъглова мярка, следователно: 

g

g360 2400

  
 

 R

"

"

  
   

  

g c cc

g c cc

  
   

  

;

;

" "

  

    

   

g g

c c

cc cc

;

;

   

   

   

180
57,2958


   



g
g g200

63,6620  


CDD

 D D f

tg CDf S

 
f

S

 f S

 

Фиг. 4.2 
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 . 

4.2. Мащаби 
1. Числен мащаб 

Отношението на дължините от плана (а) към съответните им хоризонтални проекции от терена (А), се 

нарича мащаб отбелязва се по следния начин: 

(4.9) . 

 Това е мащабът, който се отбелязва под южната рамка на всеки картен лист. Числото М се нарича 

мащабно число и показва колко пъти са намалени реалните дължини. За по лесни изчисления мащабното 

число винаги се подбира кратно число на – 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и т.н. Колкото това число е по-

малко, толкова мащабът е по-едър, и обратното, по-дребен, когато мащабното число е по-голямо. Като се 

използва (4.9) могат да се решават три типа задачи: 

 Пример 1: Да се нанесе дължината А=150,45 m на план в М 1:2500. 

 . 

 Пример 2: От план в М 1:5000 е измерена дължина а = 52,5 mm и се търси действителната дължина А 

от терена. 

 A = a M = 52,5 * 5000 = 262 500 mm = 262,5 m. 

 Пример 3: Да се намери мащабът М на плана, като е известно, че на дължина а = 21,8 mm от плана 

отговаря дължина А = 214,25 m от терена. 

  

 М = 10 000. 

 Както се вижда от примерите използването на числения мащаб понякога е неудобно и води до 

допускането на грешки. За да се избегнат тези недостатъци в практиката се използват т.нар. графични мащаби. 

Тези мащаби биват линейни и напречни (трансверзални). 

2. Линеен мащаб 

 Това са мащабите, нанесени върху страните на мащабната линия. Линеен мащаб представлява и всяка 

сантиметрова разграфена линия. Както числения мащаб, така и линейният се изчертава под южната рамка на 

топографските планове и карти. 

 Линейният мащаб се получава като по една права се нанесе многократно отсечка a. Тази отсечка, 

отговаряща на кръгло число метри, се нарича основа на мащаба. Нейната големина обикновено е от 1 до 5 cm. 

Второто деление от разграфената права се означава с нула, а деленията отляво и отдясно се надписват със 

стойностите си, които отговарят в дадения мащаб (а, 2а, 3а и т.н.). Най-лявата отсечка се разделя на n равни 

части с големина от 0,5 до 2 mm. Стойността на едно от тези n деления, което може да се отчете направо, се 

нарича директна точност на мащаба и се означава с t. Определя се по формулата 

(4.10) . 

 Най-малката стойност, която може да се отчете 

по преценка на око, се нарича пределна точност на 

мащаба (фиг. 4.3). Обикновено тя е 0,1 от директната 

точност. За да се начертае един линеен мащаб, винаги 

трябва де са известни мащабното число М и 

директната точност на отчитане t. 

 Пример 4: Да се начертае линеен мащаб 1:500 

с директна точност t = 0,5 m. 

 Основата на мащаба се избира така, че да отговаря на кръгло число метри. Например 1 cm = 5,00 m. 

 От (4.10) определяме  деления. Върху изчертаната права линия се нанасят деления по 

1 cm (фиг. 4.4), като отсечката отляво на нулата се разделя на 10 части. Върху така построения мащаб могат 

да се правят с помощта на пергел произволни отчети (например 6,4 m). 

c c

c

4
.20 m 1,2 cm

6366,20


  


f S

1
1: 

a
M

A M

150,45
0,0602 60,2 mm

2500
   

A
a

M

214,25
9828 10000

0,0218
   

A
M

a


A

t
n

5
10

0,5
  

a
n

t

 

Фиг. 4.3 
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Фиг. 4.4 

 В случаите, при които се желае постигането на по-голяма точност е конструиран напречният мащаб. 

3. Напречен (трансверзален) мащаб 

За основа на напречния мащаб се използва линеен мащаб. Разликата се състои в това, че броят на 

деленията n се разделя  на два множителя p и q, така че n = p.q. Тези множители се избират по възможност да 

бъдат равни или близки по стойност числа. След построяването на основата отсечката вляво от нулата се 

разделя на р части и се прекарват през равни разстояния (3 до 5 mm) q успоредни на основата прави. От всяко 

основно деление се издига перпендикуляр до най-горната q линия. Отсечката вляво от нулевия перпендикуляр 

на най-горната успоредна линия, също се разделя на р части. След което нулевото деление от основата се 

свързва с първото деление на горната q линия, първото от основата с второто от горната награфена права и 

т.н., докато р-1 деление от основата се съедини с р-то деление от горната успоредна линия. Така вляво от 

нулевия перпендикуляр се получава една наклонена мрежа. 

 Директната точност t е критерият, по който се преценява какъв графичен мащаб да се построи – 

линеен или напречен. 

 Пример 5: Да се построи напречен мащаб 1:5 000 с точност t = 1 m. 

 Избира се основата на мащаба като в случая удобно е а = 2 cm, отговарящи на 100 m. Определят се 

броят на деленията: деления. Разделят се на множители р и q: n = 100 = 10.10 = 5.20. 

 По-удобна е комбинацията p = 10 и q = 10. Основата на мащаба се разделя на р = 10 части и се 

прекарват q=10 успоредни на основата линии (фиг. 4.5). Направен е отчет L = 163,4 m. 

 

Фиг. 4.5 

 

§5. Инструменти за отвесиране и хоризонтиране 
Основно място в геодезическите измервания заемат хоризонталното и вертикално направление. За 

определянето им се използват отвес (строителен или оптически) и либела. 

100
100

1
  

A
n

t
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 Отвесът намира широко приложение в геодезическата практика, но най-често се използва за 

центриране на геодезически инструменти. С него се постига задоволителна точност на 

центриране в рамките на 25 mm. По-голяма точност се постига чрез използване на оптически 

отвес, каквито се монтират на всички съвременни геодезически инструменти. 

 Самият отвес представлява ротационно метално тяло с конусовиден връх, окачено на 

канапена или метална нишка (фиг. 5.1). За да се определи вертикалната посока, отвесът трябва 

да бъде в спокойно положение и проекцията на канапа да минава през върха му. 

 Точността на центриране се повишава, ако в теодолита има вграден оптически отвес (фиг. 

5.1а), с помощта, на който през отвора на съединителния винт се наблюдава точката, над която, 

трябва да се центрира инструментът. Схемата на оптичния отвес (фиг. 5.1б) наподобява тази на 

перископа като окулярът е вграден в алидадата или основата на теодолита, а обективът – в 

кухината на вертикалната ос. 

 

 

 
Фиг. 5.1a  Фиг. 5.1a 

 На колективната леща са нанесени концентрични окръжности, в чиито център трябва да попадне 

образът на точката при центриране. 

 За да може оптичният отвес да се използва за центриране е необходимо теодолита да бъде 

хоризонтиран и вертикалната му ос да съвпада с тази на отвеса. 

 
Фиг. 5.1б 

 За установяване на прави и равнини в хоризонтално и вертикално положение се използва либела. По 

своята форма либелите биват цилиндрични и кръгли. 

 Цилиндричната либела (фиг. 5.2) представлява стъклена ампула с напречно сечение, представляващо 

дъга от окръжност с радиус R. Ампулата се пълни със спирт или етер парите, на които образуват мехурче, 

заемащо винаги равновесно положение. 

 

Фиг. 5.1 
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Фиг. 5.2 Фиг. 5.2a 

 Точното положение на мехурчето се определя чрез награфена върху откритата повърхност на 

ампулата скала (най-често през 2 mm) (фиг. 5.2а). 

 Стъклената ампула се монтира в метален корпус за предпазване от повреди и счупване. За наблюдение 

от горната страна на металната обвивка се оставя 

отвор. Металният корпус е свързан с основата на 

либелата посредством винт р, чрез който ампулата 

може да се наклонява спрямо основата, върху която е 

закрепена (фиг. 5.2). 

 Точка М в средата на либелата се нарича главна 

точка, а тангентата ТТ към дъгата АВ – главна 

тангента или ос на либелата (фиг. 5.3). 

 Когато средата на мехурчето се установи в 

равновесно положение, тогава либелната ос заема 

хоризонтално положение, при условие че главната 

тангента е успоредна на основата на либелата. 

 Това условие се проверява като либелата се поставя 

върху равнина, наклоняваща се чрез микрометричен 

винт N (фиг. 5.4а). Ампулата се наклонява чрез N, докато средата на мехурчето (m) равни в главната точка М. 

След това либелата се завърта на 200
g
 и отново се поставя върху равнината (фиг. 5.4б). Когато главната 

тангента на либелата е успоредна на основата, средата на мехурчето ще съвпада с главната точка. Ако не 

съвпада, полученото отклонение Мm представлява двойната грешка на либелата, породена от не 

успоредността на главната тангента и основата. 

  

Фиг. 5.4а Фиг. 5.4б 

Двойната грешка се отстранява чрез поправителното винтче на либелата, което се завърта, докато 

мехурчето се премести на половината на отклонението Мm. 

 Равнината, на която е поставена либелата, се хоризонтира с помощта на наклонения винт N, който се 

завърта докато средата на мехурчето се установи в главната точка М. Тези действия се повтарят докато 

влиянието на двойната грешка се сведе до минимум. 

 Всяка либела се характеризира с чувствителността си. Това е най-малкият ъгъл, на който трябва да 

се наклони оста на либелата, за да се раздвижи мехурчето. Чувствителността на либелата зависи от радиуса 

на кривина R. При по-голям радиус либелата е по-чувствителна. Значение за чувствителността на либелата 

имат и шлифовката на вътрешната повърхност на ампулата, свойствата на запълващата течност, околната 

температура. 

 Единица мярка за точност на либелата е ъгълът , под който се наклонява главната тангента при 

изместване на мехурчето на едно деление от 2 mm. Ъгловата стойност на едно деление се изразява със 

зависимостта: 

(5.1) , 

където n – броят на деленията, на които се е отместило мехурчето; 

 Mm – дължината на дъгата между главната точка М и средата на мехурчето. 

 В геодезическите инструменти се монтират цилиндрични либели, които имат ъглова стойност на едно 

деление  = 12. Стойността на  се дава в проекта на фирмата-производител. При необходимост стойността 

на едно либелно деление може да се определи по следния начин: либелата се прикрепя неподвижно върху 

зрителната тръба на геодезически инструмент и на разстояние 3040 m от инструмента се поставя вертикална 

лата (фиг. 5.5). 

"  
Mm

nR

 

Фиг. 5.3 
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Фиг. 5.5 

 С микрометричния винт на инструмента се наклонява тръбата, докато единият край на мехурчето 

тангира на деление в края на либелата. При това положение по латата се прави отчет l1 [mm]. След това 

тръбата отново се наклонява, докато същия край на мехурчето се измести на n деления и се прави втори отчет 

по латата l2. От фиг. 5.5 се извежда: 

 , 

откъдето изразяваме . 

 При някои геодезически инструменти за постигане на по-голяма точност на хоризонтиране, 

наблюдението на либелите се извършва, чрез система от призма. Това са т.нар. контактни либели. През 

окуляра на оптично устройство се наблюдават две половини от двата края на мехурчето (фиг. 5.6). 

 

 

 
Фиг. 5.6  Фиг. 5.7 

 Ако образите на двата края контактуват, мехурчето на либелата се е установило в равновесно 

положение. При наклонено положение на оста на либелата, наблюдаваните половинки на мехурчето са 

раздалечени. 

 За грубо хоризонтиране на геодезическите инструменти, отвесиране на лати или хоризонтиране с 

малка точност е подходящо да се използва кръгла либела (фиг. 5.7). 

 Кръглата либела представлява сферична повърхност с малък радиус на кривина, монтирана в метална 

кутийка със стъклен капак. Отгоре в средата на стъкления капак са гравирани един или два концентрични 

кръга. Кръглата либела е хоризонтирана, когато центърът на мехурчето попадне в центъра на гравираното 

кръгче. Ако геодезическият инструмент разполага с компенсатор, за да бъде хоризонтиран е достатъчно 

мехурчето да тангира в един от краищата на гравираната окръжност. 

 

§6. Стабилизиране, репериране и сигнализиране на геодезически точки 
 Полската работа в геодезията е свързана с извършване на хоризонтални и вертикални измервания. 

Това налага определени точки да бъдат материализирани трайно на терена, да бъдат видими и използваеми. 

Геодезическите точки се означават с различни знаци в зависимост от предназначението им, характера на 

местността, степента на съхраняване или точността на измерванията. 

 При плановите измервания геодезическите точки са част от полигонови и полигонометрични ходове, 

осови мрежи или триангулачни мрежи. 

2 1 2 1tg( ) "
 

   
l l l l

n
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"
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Фиг. 6.1 

 В зависимост от конкретните теренни 

условия всяка полигонова точка се 

стабилизира с дървени колчета, с каменни или 

бетонни блокчета, а в асфалтирани и павирани 

улици – с метални тръбички или специални 

гвоздеи, чрез центровете на капаците на 

подземните проводи и съоръжения (фиг. 6.1). 

 При стабилизиране с дървени колчета 

за по-лесното им намиране близо до колчето се 

забива още едно наклонено колче, издялано, в 

горния край, на което се отбелязва условния 

знак и номера на точката. 

 Осовите точки в населените места, 

необходими за отлагане на регулационните 

планове, най-често се стабилизират с каменни 

или бетонни блокчета и метални тръбички. 

 Стабилизирането на триангулачните 

точки е свързано с класа на триангулачната 

мрежа, към която принадлежат. Обикновено 

триангулачните точки на територията на 

страната са стабилизирани с подходящо 

оформен гранитен камък, бетониран в земята 

над специално изработени подземни центрове (фиг. 6.2). 

 За основа на вертикалните измервания служат нивелачните репери, чието стабилизиране също е 

свързано с класа на мрежата, към която принадлежат. Най-често нивелачните репери се стабилизират чрез 

бетониране на метален болт в основата на масивни строителни съоръжения (сгради, мостове, тунели, ж.п. 

линии и др.) (фиг. 6.3). Когато липсват подходящи обекти – върху терена на сигурни и защитени места (фиг. 

6.4). 

 

 

 

Фиг. 6.3  Фиг. 6.4 

 

Фиг. 6.2 
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 След стабилизирането, за по-лесното им откриване и 

евентуално възстановяване, всяка геодезическа точка се 

реперира и данните се записват в реперен карнет (фиг. 6.5). 

Геодезическите точки се реперират, като се измерват 

хоризонталните разстояния до минимум три характерни трайни 

обекта, разположени звездообразно спрямо точката. На местата 

по тези обекти, докъдето е мерено, с блажна боя се отбелязва 

вида и номера на точката (височина на букви и цифри 0,07 m). 

За работните (полигоновите) точки надписът Р.Т. 12 е в черно, 

а за осовите О.Т. 26 е в червено. Хоризонталните разстояния от 

точката до избраните трайни обекти не трябва да бъдат по-дълги 

от 20 m. Реперирането на точка от работна геодезическа основа 

(РГО) може да се извърши и чрез включване на точката в створ 

между ясно очертани ръбове на масивни сгради или метални 

реперни знаци, поставени за целта в стените на сградите. При 

този случай се измерват разстоянията от определящите створа 

точки до точката от РГО. 

 Обектите, които служат за репериране се избират с оглед на 

тяхната дълготрайност и ясно очертание. 

 Когато в местността няма подходящи реперни обекти, геодезическите точки се окопават като 

окопчето е с диаметър 1,01,5 m, ширина и дълбочина – 0,20,3 m. 

 В реперния карнет точките се подреждат по възходящ ред на номерата им като всяка точка се нанася 

на отделна страница. Оформената реперна скица е немащабно, ориентирано на север, окомерно изображение, 

пресъздаващо ситуацията около геодезическата точка. На всяка реперна скица се надписва вида и номера на 

точката, вида на знака, дълбочина спрямо околния терен. 

 С червено се показват посоките към съседните геодезически точки и техните номера. Отбелязват се с 

условни знаци и при необходимост с допълнителни надписи трайните обекти, използвани при реперирането 

(наименования на улици, административни номера на имотите, имена на собствениците и др.) и се надписват 

хоризонталните разстояния до тях. В случаите, при които са измервани наклонени разстояния, се отбелязва 

относителната височина над терена на реперните точки. 

 При извършване на геодезическите измервания е необходимо геодезическите 

точки да се виждат добре отдалеч и да се отличават недвусмислено от околните 

предмети. Това се постига чрез временно или постоянно сигнализиране. 

 За временно сигнализиране обикновено се използва жалон. Жалонът 

представлява дървен или пластмасов цилиндричен прът с диаметър 34 cm и 

дължина от 1,5 до 3 m. През 0,5 m жалонът се боядисва в бяла и червена боя. За 

да се забива в земята, долният край на жалона завършва с метална обувка. При 

сигнализиране жалонът се забива край точката, но най-често се поставя отвесно 

върху нея, като се 

закрепва с метална 

триножна (фиг. 6.6). 

Жалонът се поставя в 

отвесно положение над 

точката, като се хване по 

средата с ръка и се 

повдигне, така че да 

застане над точката. При 

използване на триножна, 

вертикалното му 

положение се проверява в 

две приблизително 

перпендикулярни направления чрез отвес. 

 При работа със светлодалекомери за временно сигнализиране се използват отражателни трипел-

призми, монтирани на телескопични щокове (фиг. 6.7). Отвесното положение на щоковете се постига чрез 

монтирани на тях кръгли либели. За временно сигнализиране могат да се използват и специални отражателни 

лепенки, закрепени трайно към обектите, които са предмет на конкретните измервания. 

 Когато е необходимо геодезическите точки да се означават за по-дълго време, те се сигнализират с 

дървени или метални вехи, закрепени във вертикално положение и боядисани с бяла и черна боя през един 

метър (фиг. 6.8). В зависимост от характера на терена някои от триангулачните точки се сигнализират чрез 

специални пирамиди, чиято височина може да достигне до няколко десетки метри (фиг. 6.9). На територията 

на България такива геодезически пирамиди се срещат в равнинните райони на Добруджа. 

 

Фиг. 6.7 

 

Фиг. 6.5 

 
Фиг. 6.6 
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Фиг. 6.8 Фиг. 6.9 

 Една права еднозначно е означена на терена, ако са сигнализирани най-малко две нейни точки. 

Определяне местоположението и сигнализирането на междинни точки от дадена права, се нарича трасиране 

на правата. 

 
Фиг. 6.10 

 

Фиг. 6.11 

 За да се трасира една права, е необходимо крайните ѝ точки А и В да бъдат сигнализирани с жалони 

(фиг. 6.10). За трасиране на междинните точки C и D е необходимо операторът да се отдръпне на 23 m зад 

жалона в т. А, а помощникът му да застане с жалон на предполагаемото място на междинната т. С. Следвайки 

указанията на оператора, той мести жалона перпендикулярно на трасираната права, докато попадне в точка 

от нея. По аналогичен начин се трасира и т. В. Точно трасиране ще се постигне, ако то винаги започва от по-

отдалечената за оператора точка. Правата АВ може да бъде трасирана и чрез нейното продължение. В този 

случай операторът с жалон отива в предполагаемото място на т. С. Гледайки жалоните в т. А и В, той се движи 

перпендикулярно на правата АВ, докато застане в положение, при което жалоните, сигнализиращи правата се 

закрият от неговия жалон (фиг. 6.11). За проверка операторът може да се измести зад жалона в т. С и гледайки 

в посока на правата, да прецени в коя страна трябва да се измести т. С, за да попадне по-точно в правата АВ. 

Точността на трасиране зависи от разстоянието и от критичния ъгъл на гледане, който при ясна видимост е 

30. На 100 m разстояние грешката от трасирането ще бъде 15 mm. 

 Една права може да бъде трасирана и когато двете ѝ крайни точки са недостъпни или не се виждат. В 

този случай трасирането се извършва от двама оператори, които застават между крайните точки, така че 

единият да вижда жалона в т. А, а другият – този в т. В (фиг. 6.12). Първият оператор, заставайки в т. С1, 

направлява колегата си да се мести с жалона, докато застане в т. D1 от направлението С1А. След това 

операторът от D1 направлява този от С1 да се мести, докато застане в направлението D1B1, т.е. в т. С2. По този 

начин чрез последователно местене двата жалона ще застанат в т. С и D от правата АВ. 
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 Пресечна точка на две прави АВ и СD, намираща се вън от тях може да се определи по следния начин: 

Операторът държи жалона пред себе си с изпъната ръка и поглежда последователно жалоните от двете прави, 

измества се докато държания от него жалон застане едновременно в двете прави. Това е мястото на пресечната 

точка О (фиг. 6.13). 

 

Фиг. 6.12 

 

 

Фиг. 6.13 

 По аналогичен начин се намира пресечната точка на две прави, когато тя попада между точките от 

правите (фиг. 6.14). 

 

Фиг. 6.14 
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Глава II 

РАБОТА С ТОПОГРАФСКИ ПЛАНОВЕ И КАРТИ 

§7. Топографски планове и карти 
Топографският план или топографската карта имат за цел да представят умаленото изображение на 

отделен участък от физическата земна повърхност върху равнина. Това е възможно с използването на 

различни видове картографски проекции. Картографските проекции установяват определена зависимост 

между положението на точки от земната повърхност и тяхното изображение в равнината. Те се построяват с 

помощта на мрежа от паралели и меридиани по определени математически правила. 

Топографската карта представлява умалено подобно изображение на земната повърхност. Това 

подобно умалено изображение прави възможно по-детайлното изучаване на изобразената част от земната 

повърхност. Чрез топографските карти е възможно да се определи с конкретна точност плановото и 

височинното положение на изобразените върху тях обекти, да се извършат редица други измервания, с 

помощта, на които се решават различни инженерни задачи. 

Топографските карти изобразяват значителна част от земната повърхност, при което се налага да се 

взема предвид кривината на Земята. Мащабът в различните участъци на картата е различен. 

Топографският план изобразява малък участък от земната повърхност, при проектирането, на който 

кривината на Земята се пренебрегва. Поради това, в сравнение с топографската карта топографският план 

съдържа по-пълно подобие между изобразените обекти и тяхното изображение и мащабът остава един и същ 

във всяка точка от плана. 

Върху топографските планове и карти се изобразяват ситуационни подробности, хидрография и релеф. 

Съдържанието на топографските планове и карти е съвкупност от отразените върху тях обекти и 

обозначенията, даващи сведения за тях. Информацията за отделните обекти се представя чрез различни видове 

условни знаци. Затова при работа с топографски план или карта е необходимо да се усвои смисловото 

съдържание на условните знаци, т.е. тяхното отношение към изобразените предмети, явления или процеси. 

На картите и плановете, както и върху физическата земна повърхност положението на всяка точка се 

определя чрез нейните координати. Координатите на дадена точка могат да бъдат – геодезична географска 

широчина и дължина B и L и над елипсоидната височина H
ел

, а също така правоъгълни координати X и Y и 

височина H, определена в Балтийската височинна система. Понякога при топографски планове в по-едър 

мащаб може да се използва локална координатна система както за правоъгълните координати X и Y, така и за 

височините – H. 

 

§8. Разграфка и номенклатура на планове и карти 
 При създаването на топографски планове и карти се приема Гаусовата проекция. При тази проекция 

земята се разделя на зони чрез меридиани през 6°. Всяка зона се проектира върху цилиндър, който се допира 

до земята в средния меридиан за всяка зона. След това цилиндъра се разгръща върху равнина. Чрез този начин 

на изображение се намалява деформацията във взаимното положение на точките от земната повърхност, 

възникващо при изобразяването на повърхността на елипсата върху равнина. 

 
Фиг. 8.1 

Топографските карти за големи територии се издават за удобство на листове с определен формат. Всеки 

отделен лист има точно обозначение – “номенклатура” в единната система за разграфката на общата 

многолистна карта. Единната система на разграфката се състои в разделяне на земното кълбо на ивици от 6° 

по дължина и 4° по ширина. Шест градусовите ивици се номерират от запад на изток, започвайки от 180° 

меридиан. Те са 60 на брой. Обозначението на 4° пояси става чрез буквите от латинската азбука, като се тръгва 

от екватора на север и на юг. При това разделяне се получават листове в М 1:1 000 000. Всеки лист се номерира 

с буквата от пояса и номера на ивицата. За територията на нашата страна това са картните листове със 

следните номенклатури: К-34; К-35; L-34; L-35. 
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 Картните листове в М 1:1 000 000 служат като основа за получаване на картните листове в различни 

мащаби М 1:500 000, М 1:200 000, М 1:100 000. 

Принципът за разграфката и номенклатурата за картните листове в тези мащаби е следният: 

 Листът в М 1:1 000 000 се разделя на четири картни листа в М 1:500 000, които се означават с букви 

от кирилицата А, Б, В, Г. 

 За получаване на картни листове в М 1:200 000 лист в М 1:1 000 000 се разделя на 36 листа, които се 

означават с римски цифри от I до XXXVI. 

 При разделянето на едно милионния лист на 144 картни листа се получават листове в М 1:100 000 и 

се номерират с арабски цифри от 1 до 144 (фиг. 8.3). 

 Картният лист в М 1:100 000 служи за основа на мащабите 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 като: 

 Листът в М 1:100 000 се разделя на четири картни листа за М 1:50 000 означени с главните букви на 

кирилицата А, Б, В, Г. 

 

 

 
Фиг. 8.2  Фиг. 8.3 

 Лист в М 1:50 000 се разделя на 4 картни листа, означени с малки букви от кирилицата: а, б, в, г и се 

получава лист М 1:25 000. Този лист съдържа в себе си четири картни листа в М 1:10 000, номерирани с 

арабски цифри от 1 до 4 (фиг. 8.4). 

 Картният лист в М 1:100 000 служи и като основа за мащаб 1:5 000, като всеки картен лист в М 1: 100 

000 съдържа 256 картни листа в М 1:5 000, означени с арабски цифри в скобки  от (1) до (256) (фиг. 8.5). 

 Според [20] разграфката на картните листове в М 1:2 000 е свързана с тази на картните листове в М 

1:10 000. Всеки картен лист в М 1:10 000 се разделя на 25 картни листа в М 1:2 000 (фиг. 8.6). 

 За мащаби по-едри от 1:2 000 плановите листове се оформят по различни начини необвързани с 

разграфяването на милионната карта и се номерират със свободна номерация. 
Разграфка на картните листове в 

М1:100000, М 1:50 000, М 1:25 000 

 и М 1:10 000 

Основен лист М 1:100000 

Разграфка на картните листове в 

М 1:5 000 

Основен лист М 1:100000 

 
 

Фиг. 8.4 Фиг. 8.5 

Таблица 8.1 

Разграфка и номенклатура на картните 

листове в М 1:2 000 

Основен лист М 1:10 000 
Мащаб 

Номенклатура на последен 

картен лист 

1: 500 000 K-34-Г 
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1: 200 000 K-34-XXXVI 

1: 100 000 K-34-144 

1: 50 000 K-34-144-Г 

1: 25 000 K-34-Г-г 

1: 10 000 K-34-Г-г-4 

1: 5 000 K-34-144-(256) 

Фиг. 8.6 1: 2 000 K-34-ГГ-4-XXV 

 

§9. Релеф и неговото изобразяване върху планове и карти 
 За изобразяването на релефа върху плановете и картите се прилагат различни методи: чрез котиране 

на характерни точки от терена, чрез щрихи, чрез светлосенки и чрез използването на изолинии, наречени 

хоризонтали. Върху топографските планове и карти релефът се изобразява чрез хоризонтали, като се 

надписват и котите на характерни точки от местността. 

 Хоризонталите са непресичащи се затворени криви линии, които свързват точки с еднакви височини. 

Те се получават чрез пресичане на терена с успоредни равнини през определено разстояние, наречено 

височина на сечението – h (фиг. 9.1). 

 
Фиг. 9.1 

 Чрез хоризонталите могат да се изобразят различни релефни форми като за по-голяма яснота при 

характеризиране на терена се използват и други означения като надписи на височината на хоризонтала и 

щрихи (т.н. берг-щрихи), показващи посоката на наклона. На следващите фигури е показано изобразяването 

на различни релефни форми с помощта на хоризонтали. 

 
 а   б  в   г 

Фиг. 9.2 

 

§10. Решаване на задачи върху топографски планове и карти 
10.1. Интерполиране и изчертаване на хоризонтали върху план или карта 
За да могат да се изобразят хоризонталите трябва да бъдат известни височините на точките, които 

характеризират терена. С помощта на тези точки се интерполират хоризонталите. Интерполирането на 

хоризонтали става по два начина: графично и аналитично. 

 Преди да започне интерполирането трябва да се определи височината на сечението на релефа. 

Височината на сечението зависи от характера на релефа на местността и мащабът на изображението. Колкото 

по стръмен е релефът, толкова височината на сечението е по-голяма и обратно. 

 Точките, чрез които ще се интерполират хоризонталите трябва да бъдат с достатъчна гъстота, за да се 

получат по-верни кривите на хоризонталите. 

 Интерполирането започва със свързването на съседни точки с различни височини в триъгълници (фиг. 

10.1). 
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Фиг. 10.1   Фиг. 10.2 

 Целта е да се определи местоположението на точките с височини, еднакви с височините на 

хоризонталите, които трябва да се изобразят. 

Графично интерполиране: Осъществява се с помощта на прозрачен лист хартия, върху който са 

изчертани успоредни прави през еднакви разстояния. Тези прави се надписват последователно с височините 

на хоризонталите, които ще се построяват (фиг. 10.2). Намирането на точките лежащи на търсените 

хоризонтали става по следния начин (фиг. 10.3): за да се получи мястото на точките на хоризонталите при 

височина на сечението 0.2 m, 

прозрачния лист се поставя 

така, че т. А с кота 136.4 да 

попадне на линията с надпис 

4. След това листът се 

завърта така, че т. В да 

попадне по средата на 

линиите с надпис 4 и 6 

защото нейната кота е 137.5. 

Там, където линията, 

свързваща т. А с т. В пресече 

съответните успоредни 

линии от прозрачния лист се явяват точките с коти съответстващи на надписите на пресечените линии. 

 Аналитично интерполиране: Положението на точките, 

лежащи на търсените хоризонтали се определя чрез изчисления, 

свързани с височината на сечението и разстоянието между две 

точки с известни височини (фиг. 10.4). 

 На превишението НАВ = НВ – НА съответства разстоянието 

между точките SAB. Търси се разстоянието a, на което ще се 

намира точката с височината на търсения хоризонтал. 

 За хоризонтала с височина 134.4 търсената точка отстои от т. 

А на разстояние а  

(10.1) , 

(10.2) . 

За да се получи a в мащаба на картата трябва получената стойност да се превърне в сантиметри и да 

се раздели на мащабното число М. 

 След което, получената стойност за a се отмерва от т. А по правата в посока т. В и се получава 

положението на търсената точка от хоризонтала. 

Когато се получат точките с височини равни на височините на търсените хоризонтали, започва 

последователното им свързван с криви линии докато се оформят окончателно търсените хоризонтали. 

1


 

AB

A AB

Sa

h H

1 134.4 134.2
. .0,25

135.0 134.2

 
   

 

A
AB AB AB

AB

h
a S S S

H

 

Фиг. 10.3 

 
Фиг. 10.4 
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 Хоризонталите биват: основни, главни, допълнителни и спомагателни. Главните хоризонтали са 

всички пети хоризонтали с кръгла стойност на височината. Те се изчертават с по-голяма дебелина от 

основните и се надписват, като надписа се ориентира по 

посока на нарастване на височината. Допълнителните 

хоризонтали се изчертават на 1/2 от основното сечение 

на релефа, а спомагателните на 1/4 от основното 

сечение. Те се изчертават с прекъсната линия с различна 

дължина на отсечките за допълнителните и 

спомагателните хоризонтали. Всички хоризонтали се 

изчертават с кафяв цвят (фиг. 10.5). 

 

10.2. Отчитане на координати на точки от план 

и карта. Нанасяне на точки по координати 
 Върху всеки план и карта е изчертана план-

квадратна мрежа на координатните линии. Върху 

плановете и картите в по-едър мащаб се изчертават само 

координатните кръстове, които обозначават пресечните 

точки на координатните линии. План-квадратната мрежа 

или координатните кръстове се изчертават през 

определени кръгли разстояния като разстоянието между тях върху плана или картата най-често е 10 см. 

Отчитане на координати на точки от план или карта 

 За да се определят координатите на дадена точка от плана или картата трябва да бъдат известни 

координатите на пресечните точки от план-квадратната мрежа или на координатните кръстове. 

 Ако се определят координатните разлики X и Y на т. К спрямо т. А с известни координати XA и YA, 

може да получим координатите на т. К 

(10.3)  

 Определянето на X и Y става чрез измерване на разстоянията от т. А до търсената точка по 

направлението на координатните оси (фиг. 10.6). 

 
Фиг. 10.6 

 Координатите на т. К може да се получат също като се изходи от т. В с известни координати. Измерват 

се разстоянията  и  и се получават отново координатите на т. К: 

(10.4)  

 За да се получат еднакви стойности за координатите на т. K тръгвайки от двете точки, трябва сборът 

на измерените разстояния  и  да е равен на d – разстоянието по осите X и Y между точките A и 

B. 

.

  

  

K A

K A

X X X

Y Y Y

3
 S X 2

 S Y

.

  

  

K B

K B

X X X

Y Y Y

1 2S S 3 4S S

 

Фиг. 10.5 
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 За да се избегне грешката от деформацията на картния материал при определянето на координатите 

на т. К се използват следните формули: 

(10.5)  

Нанасяне на точки по координати 

 За да се нанесе точка по координати върху план или карта първо трябва да се изчислят координатните 

разлики X и Y спрямо точка от план-квадратната мрежа с известни координати. Отмерването на 

стойностите на координатните разлики по направлението на координатните оси става с помощта на мащабна 

линийка или малък координатограф. 

10.3. Определяне на надморски височини на точки от план или карта. Определяне на 

наклони 
Определяне на надморска височина на точки от план или карта 

За да се определи надморската височина на точка от план или карта трябва да се знае височината на 

сечението на релефа на картата. Ако точката лежи на хоризонтал тя има същата височина, каквато е 

височината на хоризонтала. За фиг. 10.7 височината на т. C е 307 m. Ако точката C се намира между два 

хоризонтала (фиг. 10.8) – първо трябва да се определи надморската височина на хоризонталите между които 

лежи т. С. 

 
Фиг. 10.7 Фиг. 10.8 

След това се построява отсечката АВ, която минава през т. С и свързва двата хоризонтала. На 

разстоянието SАВ, което е заложението между хоризонталите съответства превишение, равно на височината 

на сечението на релефа – h. В този случай h = 1 m. 

Тогава превишението hCB = x между т. С и по-ниския хоризонтал с височина H1, съответства на 

заложението SCB. Тогава: 

(10.6)   или . 

Височината на т. С е 

(10.7) . 

Определяне на наклони 

Чрез изчисление: 

 Наклонът между т. А и т. В на фиг. 10.9 е различен между всеки два съседни хоризонтала. 

 
Фиг. 10.9 

4
3 4

1
1 2

,

.
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 Затова за определяне на наклона разстоянието 

между т. А и т. В се разделя на участъци от хоризонтал 

до хоризонтал. Наклонът i между две точки, лежащи 

на два съседни хоризонтала може да се определи като 

се изрази ъгълът на наклона γ (фиг. 10.10) чрез 

превишението между двете точки h и заложението а 

(10.8)    . 

Освен чрез ъгъла на наклона γ, наклонът i може 

да се изрази и в проценти 

(10.9) . 

Пример: Височината на сечението на релефа е h = 2 m, заложението а = 6.7m. Тогава: 

  

В проценти наклонът е . 

Определянето на наклона между два съседни хоризонтала освен чрез изчисление може да се извърши 

още по два начина: 

Чрез построение: 

Измерва се заложението а и чрез него и известната стойност на височината на сечението h се построява 

триъгълника на наклона (фиг. 10.10), от която графически може да се отчете ъгъла на наклона γ. 

Чрез скала на заложението: 

Скалата на заложението се построява в мащаба на картата 

като на определено заложение при определена височина на 

сечението на релефа отговаря определен ъгъл на наклона – (фиг. 

10.11). 

Ако върху картата релефът е изобразен с различни височини на 

сечението, то за всяка височина на сечението се построява скала на 

заложението. От фиг. 10.11 се вижда, че за отмерено по картата 

заложение а може да се отчете от скалата ъгъл на наклона γ = 3˚30′. 

 

 

 

10.4. Проектиране на линии със зададен наклон 
Проектирането на линия със зададен наклон се осъществява чрез изчисляване на заложението a между 

хоризонталите, което отговаря на желания наклон i% при известна височина на сечението на релефа h 

(10.10) . 

Ако наклонът е изразен чрез ъгъла на наклона γ, тогава 

(10.11) . 

След като се изчисли заложението a и се превърне в мащаба на плана, чрез отсечка, равна на a се тръгва 

от точка лежаща на първия хоризонтал в направлението на линията и където отсечката пресече следващия 

хоризонтал се намира точката, от която продължаваме да засичаме със същата отсечка. Така построяваме 

линията с проектен наклон докато стигнем до последния хоризонтал. 

 
Фиг. 10.12 

При проектирането може да има три случая: 

 1. Когато дъгата, описана с разтвор на пергела a пресече следващия хоризонтал в две точки, тогава 

наклонът на терена е по-голям от проектния и може да се построи линията в две различни направления; 
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 2. Когато дъгата допира съседния хоризонтал, тогава проектният наклон е равен на наклона на терена; 

 3. Когато дъгата не пресича и не допира съседния хоризонтал, тогава проектният наклон е по-голям 

от наклона на терена и линия с този наклон не може да се построи. 

Ако линията, която ще се проектира трябва задължително да мине през т. А и т. В, започваме проектирането 

едновременно от т. А към т. В и от т. В към т. А. Там, където линиите се пресекат се получава т. D. Тогава 

линията на търсения наклон ще бъде ADB. 

10.5. Построяване на профили. Определяне на видимост между точки 
Построяване на профил между две точки 

Профил между две точки се нарича сечението на терена с вертикална равнина, минаваща между двете 

точки. 

Когато релефът върху един план или карта е изобразен с помощта на хоризонтали за построяване на 

профила на релефа между две точки се постъпва по следния начин: 

– Съединяват се точките А и В, между които трябва да се построи профила с права линия. Отбелязват се 

пресечните точки на тази линия с хоризонталите и се отмерват разстоянията между тях. Правата АВ и 

пресечните ѝ точки с хоризонталите се нанасят в определен мащаб (фиг. 10.13). 

 

Фиг. 10.13 

– По тази права в пресечните точки с хоризонталите се издигат перпендикуляри, по които в определен мащаб, 

обикновено по едър от мащаба, в който е нанесена правата АВ, се нанасят височините на хоризонталите. След 

това горните краища на издигнатите перпендикуляри се свързват с начупена линия. Така профилът е вече 

построен. За по-голяма яснота се записват хоризонталните разстояния между точките, които формират 

профила, и надморските им височини. 

Определяне на видимост между две точки 

Чрез профил 

Определянето на видимост между двете точки може да стане чрез построения профил между тях. Ако 

при свързването на т. А и т. В с права тази права минава над профила, тогава между двете точки има видимост. 

Ако правата пресече линията на профила видимост между двете точки не съществува (фиг. 10.14а и б). 

 
Фиг. 10.14а   Фиг. 10.14б 

Чрез построяване триъгълник на видимост 

Ако трябва да се определи видимостта между точките А и B върху картата точките се свързват с права линия. 

Разглеждайки хоризонталите, които тази линия пресича се преценява дали дадена точка от терена би могла да 

пречи на видимостта между двете точки. Отбелязва се тази точка С върху правата свързваща двете точки, А 

и В (фиг. 10.15). 

В точката А, с по-голямата надморска височина от двете точки, се издига перпендикуляр АА', по който 

се нанася превишението между точките, А и В. В точка С се издига перпендикуляр СС' с височина 

превишението между т. С и т. В. 

Ако СС' пресече правата ВА' между точките, А и В няма видимост. На фигурата СС' не пресича 

правата А'В, което означава, че точка С не пречи на видимостта между точките А и В. 
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Фиг. 10.15 

10.6. Определяне на границите на водосборна област 
Водосборна област за дадена точка е областта, от която повърхностните води се оттичат към тази точка. 

Границата на тази област се определя от вододелите, които ограждат мястото на събиране на водите. 

Определянето на границата на водосборна област се налага при проектирането на технически съоръжения 

като язовири, мостове и други, за които е важно да се знае максималното количество вода, което съоръжението 

трябва да поеме или съответно да пропусне. 

За точката А на фиг. 10.16 водосборната област се определя като контурът заграждащ водосборната област 

започва от точка А, минава перпендикулярно на хоризонталите по вододелните линии и се връща обратно в т. 

А. 

 

Фиг. 10.16 

10.7. Определяна на обема на земни маси по план с хоризонтали 
За да се определи обемът на земните маси по план, върху който теренът е изобразен с хоризонтали 

трябва да се знае височината на сечението на релефа – h. 

За определянето на обема на земните маси между два хоризонтала първо трябва да се определят площите, 

които ограждат двата хоризонтала (фиг. 10.17). 

 
Фиг. 10.17 

След това земните маси между двата хоризонтала могат да се разгледат като пресечени пирамиди и тогава 

обемът между тях ще се изчисли по формулата: 

(10.12) .  1

1

2  i i iV h S S
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Обемът между n хоризонтала се изчислява по формулата: 

(10.13) . 

Обемът над последния хоризонтал се изчислява, като се приеме, че земните маси образуват конус с 

височина h'. Тогава 

(10.14) . 

Общият обем на земните маси е: 

(10.15) . 

Пример: Да се определи обемът на земните маси на участъка АВСD (фиг. 10.21) при височини на т. А и 

т. С съответно: HA = 104.3 m, HC = 99.7 m и височина на сечение на релефа h = 1 m. Площите  са 

съответно  m2;  580 m2;  420 m2;  380 m2;  320 m2;  210 m2. 

 
Фиг. 10.18 

Обемът на земните маси ще бъде: 

 . 

 m3. 
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Глава III 

ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕОРИЯ НА ГРЕШКИТЕ 

§11. Предаване на грешките 
 Под влияние на различни фактори като, несъвършенство на мерните уреди, невнимание и неопитност 

на наблюдателите, външна среда и др. геодезическите измервания са натоварени с различни грешки. Тези 

грешки са три вида: 

 груби, 

 систематични, 

 случайни. 

 Резултатите от измерванията предварително се коригират заради грубите и систематични грешки. 

 Случайните грешки са неизбежни. Влиянието им върху измерените величини е невъзможно да се 

определи, поради комплексния характер на факторите, които ги предизвикват. При извършване на изчисления 

с измерени величини те се предават по определен закон и практически определят точността на измерванията. 

 Ако Y е функция на n на брой независими измерени величини , тя може да се запише 

така: 

(11.1) . 

 Средната квадратна грешка на функцията Y, като резултат от случайните грешки на аргументите 

 се определя по формулата на Гаус 

(11.2) , 

където  е средна квадратна грешка на функцията; 

  – средни квадратни грешки на измерените величини ; 

  – частни производни на функцията по отношение на независимите аргументи  изчислени с 

измерените им стойности . 

 От (11.2) се вижда, че за да се определи , трябва да са известни средните квадратни грешки на 

измерените величини . Тези грешки се определят предварително чрез съответни изчисления с точност един 

знак в повече (напр. ако е до cm то се определя до mm 15.6 cm, 9.3 cm, 6.7
сс

). 

Съгласно правилата за изчисление с приблизителни числа, частните производни следва да се 

изчисляват с точност една значеща цифра в повече от разряда на измерените величини. 

Законът на Гаус за предаване на грешките позволява да се решават три типа задачи: 

 1. Определяне на средната квадратна грешка на функцията при известни средни квадратни грешки на 

аргументите. 

 2. Определяне на средните квадратни грешки на аргументите при зададена средна квадратна грешка 

на функцията. При този тип задачи се използват два основни принципа: 

 принцип на равното влияние; 

 принцип на пренебрежимо малкото влияние. 

3. Определяне на условията, при които средната квадратна грешка е минимална. 

Тук се разглежда решението само на първия тип задачи, което се извършва в следната 

последователност: 

1. Съставя се функцията. 

2. Прилага се законът на Гаус, за конкретната функция, в общ вид. 

3. Определят се частните производни на функцията спрямо независимите аргументи. 

4. Заместват се числените стойности на частните производни и средните грешки на аргументите във 

формулата на Гаус и се изчислява стойността на грешката . 
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 Пример: В триъгълника АВС са измерени страните a = 137.28 m, b = 

185.72 m и ъгълът   = 57.8500
g
, със средни квадратни грешки 

съответно: ma  = 5 cm,  mb  = 7 cm, m = 2
c
. Да се определи средната 

квадратна грешка на площта на триъгълника. 

 1. Функцията, на която се търси средната квадратна грешка е 

(11.3) . 

 2. Общият вид на закона на Гаус за формула (11.2) ще бъде 

(11.4) . 

 3. Частните производни са както следва: 

(11.5) ;             

 4. Заместват се производните от (11.5) във формула (11.4). Получава се изразът 

(11.6) . 

 За да се приведат всички измервания към еднакви дименсии, е необходимо ъгловата грешка да се 

представи в аналитична мярка, което означава  да се раздели на . Сега вече изчислената средна квадратна 

грешка ще се получи в линейна мярка 

 

  = 5,8 m2. 

 

§12. Обработка на многократни равно точни измервания на една величина 
За да се повиши точността и надеждността на геодезическите измервания и да се изключи, максимално, 

влиянието на грубите и систематични грешки, всяка наблюдавана величина се измерва най-малко два пъти, а 

най-често многократно. 

 Когато една величина е измерена много пъти, получената като резултат от математическата обработка 

стойност е най-близка до истинската, проявяват се по-сигурно свойствата на случайните грешки и може да се 

направи оценка на точността на измерванията. 

 Резултатите от многократните измервания на една величина се наричат равно точни (с 

приблизително еднакви средни квадратни грешки), когато са извършени при еднакви условия на работа, от 

един и същ наблюдател и с един и същ инструмент. 

 Когато едно от горните условия се промени, измерванията се наричат неравно точни. 

 Обработката на многократни геодезически измервания има за цел: 

1. Да се намери най-вероятната (най-надеждната) стойност на измерената величина. 

2. Да се направи оценка на точността на измерванията. 

 При обработка на многократни равно точни измервания на една величина, като се приложи принципа 

на метода на най-малките квадрати, се доказва, че най-вероятната и стойност, е равна на средноаритметичното 

от всички измервания. 

 Нека  са n измервания на величината l, извършени с еднаква точност. Трябва да се намери 

най-вероятната стойност на измерената величина, която обикновено се означава с , средната квадратна 

грешка на отделно измерване  и средната квадратна грешка на най-вероятната стойност . 

 Обработката се извършва най-често в таблица. 

 Използват се работни формули за решение на поставената задача в строго определена 

последователност. 

 1. Изчисляват се разликите  

(12.1) , 

където  е най-малката по стойност измерена величина (i = 1, 2, 3…, n). 

 2. Най-вероятната стойност  се определя от израза: 
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(12.2) . 

 Стойността на  се определя с една значеща цифра в повече от броя на значещите цифри на 

измерените величини. 

 3. Изчисляват се поправките  необходими за определяне на средните квадратни грешки. 

(12.3) . 

 Верността на изчисленията се констатира с изпълнението на две контролни формули: 

(12.4) , 

(12.5) . 

 Равенства (12.4) и (12.5) са известни като “първа” и “втора” изчислителни контроли и са верни само 

когато  се дели без остатък на n. В случай, че делението е извършено със закръгление са в сила следните 

формули: 

(12.6) , 

(12.7) . 

Стойността на  се определя по формулата: 

(12.8) , 

където под “прието” се разбира стойността на отношението, с което е изчислена най-вероятната стойност, а 

под “точно”, стойността изчислена с две значещи цифри в повече от “прието”. 

 4. Изчислява се средната квадратна грешка на измерена величина: 

(12.9) . 

 5. Изчислява се средната квадратна грешка на най-вероятната стойност: 

(12.10) . 

Средните квадратни грешки се определят с точност зависеща от броя на измерванията. Тази точност 

се определя от изразите: 

(12.11) mm = 
𝑚

√2(𝑛−1)
 , 

(12.12) . 

При обработка на линейни измервания по-подходящо е като критерий за точност да се използва 

относителна, вместо средна квадратна грешка. Относителната грешка се определя като отношение на 

стойността на средната квадратна грешка към, най-вероятната стойност на измерената величина, изразено във 

вид на проста дроб с числител единица, т.е. 

(12.13) ;  . 

Пример: Разстоянието между две точки е измерено с еднаква точност 6 пъти. Данните са записани в 

табл. 12.1. Да се изчисли най-вероятната стойност на измерената дължина  и се определят средните 

квадратни грешки m, M и относителната грешка . Обработката да се извърши съгласно формули (12.1) 

до (12.13) в табл. 12.1. 

Таблица 12.1 
№ l, m l, cm   l Средни квадр. грешки 

1 

2 

2 

4 

5 

6 

135,27 

135,24 

135,28 

135,22 

135,25 

135,26 

5 

2 

6 

0 

3 

4 

-1,7 

+1,3 

-2,7 

+3,3 

+0,3 

-0,7 

2,89 

1,69 

7,29 

10,89 

0,09 

0,49 

-8,5 

+2,6 

-16,2 

0 

+0,9 

-2,8 

cm 

cm 

Отн. грешка 

 

  = 1:15000 

 135,22 20 -0,2 23,34 -24,00 

  3,3    
 

 135,253  
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 3,3 

  

 3,333 

 Резултатите в табл. 12.1 показват, че за конкретните измервания са валидни формули (12.6) и (12.7) и 

направените допълнителни изчисления доказват верността на обработката. 

 От обработката се получиха следните величини: 

 1. Най-вероятна стойност на измерената дължина x = 135.253 m. 

 2. Средната квадратна грешка на отделно измерване m = 2.1 cm. 

 3. Средната квадратна грешка на най-вероятната стойност на измерената дължина Mx, = 0.9 cm. 

 4. Относителната грешка на измерената дължина Mотн, 1:15 000. 

Оценка на точността по разлики между двойни равно точни измервания 

В геодезическата практика често се извършват двойни измервания на различни физически величини 

(дължини, ъгли, превишения). В тези случаи оценката на точността може да се направи по разликите между 

двойните измервания. 

Ако с  означим първото измерване, с  второто измерване на i-та величина , a с  

разликата между двете измервания, то 

(12.14) . 

При безгрешни измервания , разликите в двойните измервания могат да се разглеждат като истински 

грешки. В такъв случай за средната квадратна грешка на едно измерване, изчислена от разликите между 

двойните измервания ще се получи 

(12.15) m2 = √
[𝑑2]

2𝑛
. 

Средната квадратна грешка на най-вероятната стойност от двойните измервания се определя по 

формулата 

(12.16) . 

Формули (12.15) и (12.16) са верни само ако измерванията са натоварени със случайни грешки. 

Ако измерените величини са натоварени и със систематична грешка, то нейната стойност може да се 

определи приблизително от израза 

(12.17) . 

Ако се установи, че получената грешка е съизмерима с точността на мерния уред, измерените величини 

се коригират по формулата 

(12.18) , 

след което се прилагат формули (12.15) и (12.16). Остатъчната грешка може да не се изключва, ако е 

изпълнено условието 

(12.19) . 

 Пример: Десет разстояния са измерени двукратно с ролетка. Резултатите от измерванията са записани 

в табл. 12.2. 

 Да се определят най-вероятните стойности на измерванията и средните квадратни грешки, като се 

проверят за наличие на систематични грешки. 

 

Таблица 12.2 
№ , m , m , cm ,m 

 
Средни квадр.грешки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

135,27 

165,84 

103,18 

115,02 

141,75 

95,21 

128,98 

101,31 

65,76 

99,15 

135,25 

165,80 

103.23 

115,06 

141,83 

95,19 

128,94 

101,29 

65,74 

99,12 

+2 

+4 

-5 

-4 

-8 

+2 

+4 

+2 

+2 

+3 

135,260 

165,820 

103,205 

115,040 

141,790 

95,200 

128,960 

101,300 

65,750 

99,135 

4 

16 

25 

16 

64 

4 

16 

4 

4 

9 

 cm 

 cm 

 

 

приет
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   2 

 

36 

 

162 

 

2 < 0,25  36 

 

 Резултатите в табл. 12.2 показват, че измерванията не са натоварени със систематични грешки. 

Получените средни квадратни грешки в случая не са най-добрия критерий за точност. Съпоставянето на 

относителните грешки за най-дългото (165,84 m) и най-късо (65,75 m) разстояние показва, че разликите са 

значителни. 

 

§13. Тежест на измерванията. Обработка на многократни неравно точни 

измервания на една величина 
 В §12 е дефинирано понятието неравно точни измервания на една величина. При обработката на такъв 

род измервания не може да се приложи принципът на простото средно аритметично. 

 За да могат по-точните измервания да окажат по-голямо влияние върху най-вероятната стойност на 

измерената величина се въвеждат тежести на измерванията. 

 Тежестта е число, което характеризира надеждността на измерването. Означава се с p и се определя 

се по формулата: 

(13.1) , 

където k е подходящо избран коефициент, а  е средната квадратна грешка на i-та измерена величина, i 

=1,2,3,…, n. 

 Тежестта се определя с точност най-малко два знака след десетичната точка. Подходящо е 

коефициентът k да бъде така подбран, че стойността на тежестта да бъде близка до единица. При съвместна 

обработка на група геодезични измервания коефициентът k е един и същ. Неговата стойност най-често е равна 

на квадрата на средната грешка на една от измерените величини. Тежестта на това измерване е равна на 

единица. 

 Пример: Нека , , ,  са средните квадратни грешки на един ъгъл 

измерен в четири самостоятелни серии. Да се определят тежестите, които ще се използват при съвместната 

обработка на измерванията. 

 В съответствие с горните разсъждения е подходящо коефициентът  да приеме стойност равна на 

, т.е . Тогава според (13.1) 

 ,     ,     ,     = , 

или още , , , . 

 При обработката на неравно точни измервания на една величина се явяват три случая на определяне 

на тежестите. 

 1. Средните квадратни грешки на отделните групи измервания са известни. Прилага се форм. (13.1). 

 2. Отделните измервания са средноаритметичен резултат получен чрез обработка на различен брой 

равно точни измервания. В този случай тежестите се приемат равни на броя на измерванията, от които е 

получено средното аритметично за всяка група измервания. 

 3. Средните квадратни грешки не са известни. Тежестите се определят чрез факторите, които най-

силно влияят върху точността на измерванията. Това е най-често срещаният случай в практиката и обикновено 

се прилага законът на Гаус за предаване на грешките форм. (13.2). 

 При обработката на многократни неравно точни измервания на една величина се определят: 

 • най-вероятната стойност на измерената величина , 

 • средната квадратна грешка за единица тежест , 

 • средната квадратна грешка на i-то измерване , 

 • средната квадратна грешка на най-вероятната стойност . 

 Тези величини се определят по определен ред и формули, както следва: 

 1. Избира се приблизителна стойност  съгласно правилата разгледани в §12 и се изчисляват 

разликите 

(13.2) . 

 2. Изчисляват се тежестите по формула (13.1). 

 3. Изчислява се общото средно аритметично (тежестно средно): 

(13.3) . 
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 4. Изчисляват се поправките: 

(13.4) . 

 5. Проверява се верността на изчисленията, с изпълнението на двете контролни формули: 

(13.5) , 

(13.6) . 

 Равенства (13.5) и (13.6), известни като “първа” и “втора” изчислителни контроли са верни само ако 

pl се дели без остатък на p. В случай, че делението е извършено със закръгление са в сила следните 

формули: 

(13.7) , 

(13.8) . 

 Стойността на  се определя по формулата: 

(13.9) , 

където изразите “прието” и “точно” имат същия смисъл, както в §12. 

 6. Изчислява се средната квадратна грешка на измерване с тежест единица: 

(13.10) . 

 7. Изчислява се средната квадратна грешка на отделно измерена величина: 

(13.11) . 

 8. Изчислява се средната квадратна грешка на най-вероятната стойност: 

(13.12) . 

 Пример. Един ъгъл е измерен пет пъти с различни по точност теодолити. Да се определят най-

вероятната стойност на ъгъла , и средните квадратни грешки , , . 

 Резултатите от измерванията и изчисленията на търсените величини са дадени в табл. 13.1. 

Таблица 13.1 

№          

1 

2 

3 

4 

5 

65,8920 

65,8945 

65,8975 

65,8930 

65,8950 

30 

17 

40 

35 

25 

1,36 

4,24 

0,76 

1,00 

1,96 

0 

25 

55 

10 

30 

0 

106 

41,8 

10 

58,8 

23,2 

-1,8 

-31,8 

13,2 

-6,8 

31,55 

-7,63 

-24,17 

13,20 

-13,33 

731,96 

13,73 

768,61 

174,24 

90,64 

0 

-190,75 

-1329,40 

132,00 

-399,90 

= 65,8920
g
         

= +23,2
cc

  9,32  216,6  -0,38 1779,18 -1788,0 

= 65,89432
g
         

 При изчисляване на тежестите е прието , което означава, че четвъртото измерване ще 

бъде с тежест единица. 

 Резултатите от табл. 13.1 показват, че  не се дели точно на p и са в сила формули (13.7) и (13.8), 

като 

 , 

 , 

 . 

 Средните грешки се получават както следва: 

 1. Средна квадратна грешка за единица тежест: 
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 2. Средна квадратна грешка на отделно измерване: 

 . 

 3. Средна квадратна грешка на най-вероятната стойност: 

 . 

 Най-вероятната стойност на измерената величина може да се запише, така: 

  . 

 

Оценка на точността по разликите между двойни неравно точни измервания 

Понякога резултатите от двойните измервания на една величина са с еднаква точност, а резултатите от 

отделните серии измервания са с различна точност. В такива случаи при оценката на точността на 

измерванията се изчисляват тежести. 

Когато измерванията са натоварени само със случайни грешки, което означава, че е изпълнено 

условието 

(13.12) , 

средните квадратни грешки се изчисляват по формулите: 

(13.13)  – за средната квадратна грешка за единица тежест и 

(13.14)  – за средната квадратна грешка на най-вероятната стойност. 

Ако не е изпълнено условие (13.12) се изчисляват  и  в съответствие с (12.17) и (12.18). В този 

случай средната квадратна грешка за единица тежест се получава по формула 

(13.15) . 

Обикновено оценката на точността по разлики между двойни измервания не отразява напълно 

влиянието на всички грешки и по причини, които са подробно изяснени в учебника по Геодезия, средните 

грешки са по-малки от действителните. 
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Глава IV 

ОСНОВНИ КООРДИНАТНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ 

§14. Основни задачи при координатните изчисления 
Всяка точка от земната повърхност, изобразена върху топографски план или карта, се характеризира 

чрез своите планови и височинни координати X, Y, H. 

Освен плановите координати X и Y, основно понятие при координатните изчисления е т.нар. посочен 

ъгъл  (фиг. 14.1) на страната , свързваща точка А и точка В. Този ъгъл се заключва между 

положителната посока на абсцисата ос Х и страната . Посочният ъгъл на страната , означен с  се 

нарича обратен посочен ъгъл. Разликата в стойностите на  и  е 200
g
, т.е.  =   200

g
. Знакът 

във формулата зависи от стойността на посочния ъгъл . Ако  < 200
g
 знакът е "+" и обратното, при 

 > 200
g
 знакът е "–". 

 
Фиг. 14.1 Фиг. 14.2 

Основните задачи при координатните изчисления са свързани с: 

 Изчисление на координатите X и Y на търсената точка при известно разстояние и посочен ъгъл на 

страната, свързваща тази точка с точка с известни координати; 

 Изчисление на разстоянието SAB, свързващо точки А и В с известни координати и изчисление на 

посочния ъгъл на страните SAB и SВА. 

1. Първа основна задача 

При нея, изхождайки от известните стойности на ъгъла и разстоянието, може да се изчислят 

координатните разлики  и . От фиг. 14.2 се вижда, че 

(14.1)  

След изчисление на стойностите на координатните разлики  и  лесно се получават 

стойностите на търсените координати X и Y на точката В 

(14.2)  

Пример: Дадена е точка А с координати  m,  m, разстоянието  

m и посочният ъгъл . Да се изчислят координатите на точка B (XB, YB). 

Решение: 

  

  

2. Втора основна задача 

Тук търсените величини са посочните ъгли на страните SAB и SВА –  и  и стойността на страната 

SAB = SВА 

AB ABS

ABS ABS BA

AB BA AB BA

BA BA

BA

ABX ABY

cos

sin .

    

    

AB AB AB B A

AB AB AB B A

X S X X

Y S Y Y

ABX ABY

cos

sin .

     

     

B A AB A AB AB

B A AB A AB AB

X X X X S

Y Y Y Y S

1409.08AX 2104.43AY 103.04ABS

g129.3814 AB

cos 45.88 m

sin 92.26 m

    

   

AB AB AB

AB AB AB

X S

Y S

1409.08 45.88 1363.20 m

2104.43 92.26 2196.69 m.

     

     

B AB AB

B AB AB

X X X

Y Y Y

AB BA
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(14.5) . 

 
Фиг. 14.3 

От фиг. 14.3 се вижда, че стойността на посочният ъгъл  може да бъде от 0
g
 до 400

g
. Това зависи 

от стойностите на координатните разлики ΔX и ΔY: 

 Когато стойностите на ΔXAB и ΔYAB са положителни, стойността на посочният ъгъл  е между 0
g
 

и 100
g. 

 Когато стойността на ΔXAB е отрицателна, а на ΔYAB – положителна, тогава 100
g
< < 200

g. 

 При отрицателни стойности на ΔXAB и ΔYAB за посочният ъгъл имаме 200
g
< < 300

g. 

 При положителна стойност на ΔXAB и отрицателна за ΔYAB – 300
g
< <400

g. 

За улеснение на изчислението на стойностите на  предварително се изчислява ъгълът r, т.нар. 

„румб”. Неговата стойност се определя от абсолютните стойности на координатните разлики  и 

 

(14.6) . 

 
Фиг. 14.4 

След като се получи стойността на r, в зависимост от това, коя координатна разлика е с положителен 

или отрицателен знак, се получават стойността на  по следния начин (фиг. 14.4) 

arctg
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(14.7)  

и съответните стойности на обратния посочен ъгъл 

(14.8) . 

За изчисляване на разстоянието  могат да се използват следните зависимости: 

(14.9)  

Пример: Дадени са точките А, B, C, D с техните координати X и Y. Да се намерят разстоянията 

 и посочните ъгли . 

Данните и изчисленията са дадени в следващата таблица. 

Таблица 14.1 

Н
о

м
ер

 

п
о
 р

ед
 

Т
о
ч

к
а 

X Y ΔX
12

 ΔY
12

 r = arctg  α
12

 S
12 

1 A 4023.48 2113.38 
-2003.34 2887.88 61.3897 

200-r 
3514.71 

2 B 2020.14 5001.26 138.6103 

1 B 2020.14 5001.26 
-488.69 -1886.08 83.8599 

200+r 
1948.36 

2 C 1531.45 3115.18 283.8599 

1 C 1531.45 3115.18 
998.85 -1902.06 69.2158 

400-r 
2148.38 

2 D 2530.30 1213.12 330.7842 

1 D 2530.30 1213.12 
1493.18 900.26 34.5404 

r 
1743.58 

2 A 4023.48 2113.38 34.5404 
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Глава V 

ИЗМЕРВАНЕ НА ЪГЛИ 

§15. Инструменти за построяване на постоянни ъгли 
При решаване на различни задачи в геодезичната практика се налага спускане и издигане на 

перпендикуляри спрямо дадена права, т.е. построяване на прави ъгли върху терена. За тази цел, когато не се 

изисква висока точност, се използват призми – тристенни, петостенни и най-често – двойни петостенни. 

15.1. Петостенна призма 
Петостенната призма е права стъклена призма с петоъгълна основа. Две от стените ѝ са открити и 

шлифовани и сключват прав ъгъл, а съседните им две страни са амалгамирани. Ходът на лъчите е показан на 

фиг. 15.1. Входящият (1) и изходящият (2) лъчи са винаги взаимно перпендикулярни независимо под какъв 

ъгъл входящият лъч от сигнала попада върху откритата към него стена на призмата. При спускане на 

перпендикуляри с единична петостенна призма е необходима помощна точка върху правата вляво или вдясно 

на призмата, за да се застане в правата. Такава необходимост отпада при работа с двойна петостенна призма. 

15.2. Двойна петостенна призма 
Двойната петостенна призма представлява комбинация от две петостенни призми, монтирани една 

над друга в общ метален или пластмасов корпус (фиг. 15.2а), като едната е ориентирана наляво, а другата – 

надясно (фиг. 15.2б). Освен спускане и издигане на перпендикуляри, с двойната петостенна призма може да 

се трасират подробни точки от права линия, тъй като тя позволява да се построяват изправени ъгли (200
g
). 

 

 

Фиг. 15.2а Фиг. 15.2б 

 

 

Фиг. 15.1 
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Спускане на перпендикуляр. От т. М да се спусне перпендикуляр към правата АВ, като точки А и В 

предварително са сигнализирани, напр. с жалони. С окачен отвес към призмата или с прикрепен към нея 

телескопичен центровъчен бастун и като я държи на нивото на очите си, операторът застава в т. С1 около 

предполагаемото място на петата на перпендикуляра от т. М към правата, като ориентира призмите така, че в 

едната от тях да се вижда левият жалон, а в другата – десният (фиг. 15.3а). Ако не се виждат едновременно и 

двата жалона, това означава, че т. С1 е твърде далече от правата и операторът се придвижва с призмата към 

нея, докато се появят и двата образа. Той продължава да се движи с призмата в същата посока 

перпендикулярно на правата, докато образите на левия и десния жалон застанат симетрично един над друг. 

Това означава, че призмата е над т. С2 от правата (фиг. 15.3б). Сега операторът поглежда жалона в т. М и 

започва да се движи с призмата в необходимата посока (наляво или надясно по правата), като се старае 

образите на двата жалона в точки А и В да не се разместват един спрямо друг дотогава, докато образът на 

директно наблюдавания от него жалон в т. М застане симетрично над образите на жалоните в точки, А и В, 

наблюдавани в призмата (фиг. 15.3в). При това положение призмата е над петата С на перпендикуляра от т. 

М към правата АВ. Отвесът се отпуска рязко и острието му попада върху терена в търсената т. С, която се 

отбелязва с игла или с тебешир. 

Когато превишението между точки, А и В е значително (повече от 1,52 m), трябва предварително да 

се трасират и сигнализират допълнителни точки от правата, за да не се налага странично наклоняване на 

призмата по време на работа. 

Издигане на перпендикуляр. От точка С от правата АВ да се издигне перпендикуляр, като се намери 

точка, примерно М (фиг. 15.4) от този перпендикуляр. Точки, А и В се сигнализират с жалони, а операторът с 

помощта на окачен към призмата отвес застава върху точка С. Призмата се ориентира с откритите си страни 

към левия и десния жалони, чиито образи трябва да са симетрично един над друг в призмата. Помощникът 

поставя жалон на желано разстояние от т. С приблизително в направление на перпендикуляра. Операторът 

наблюдава този жалон директно над призмата и по негово указание помощникът му го измества наляво или 

 
Фиг. 15.3 

 
Фиг. 15.4 
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надясно, докато образът му застане симетрично над образите на жалоните в точки А и В. При това положение 

жалонът на помощника ще е в т. М от перпендикуляра, издигнат от т. С спрямо правата АВ. 

Може да се прави проверка на двойната петостенна призма за верността на построяваните от нея 

прави или изправени ъгли, но не и поправка. 

Точността на двойната петостенна призма е от порядъка на 2÷4
с
. 

 

15.3. Приложение на инструментите за построяване на постоянни ъгли 
Инструментите за построяване на постоянни ъгли могат да се използват съвместно с инструменти за 

измерване на дължини за определяне взаимното положение на точки върху терена (фиг. 15.5). Този начин се 

прилага при ортогонална снимка (глава X) за създаване на едромащабни ситуационни планове. От точки 

 с призма се спускат перпендикуляри към правата АВ и се получават техните проекции 

, които се отбелязват върху терена по подходящ начин. Точка А се приема за начало на локална координатна 

система с направление на положителната посока на оста X по правата АВ. Положението на всяка от точките 

спрямо правата АВ, а оттам – и взаимното им положение, се определя чрез абсцисите им  от началото на 

правата до съответната пета на перпендикуляра и ординатите им  – съответните перпендикуляри. 

Измерените с ролетка абсциси и ординати се нанасят върху ръчна скица (фиг. 15.6) в подходящ по-едър 

мащаб. 

По тези данни така заснетите точки могат да се нанесат върху план в определен мащаб като 

предварително върху него е определено положението на точки А и В. 

Трасиране (пренасяне върху терена) на проектни обекти. Ако точки  са от проектирано 

съоръжение върху даден план (фиг. 15.5), графично или аналитично се отчитат абсцисите  и ординатите 

 на тези точки спрямо дадена права АВ, като А и В са образи на съществуващи върху терена точки. Точки А 

и В се сигнализират на място, от точка А по направление на т. В се отмерват с ролетка абсцисите  и се 

получават точки , от които се издигат перпендикуляри с помощта на призма. По тези направления 

се отмерват ординатите  и така се намират проектните места на точки  върху терена. Този начин 

на трасиране с помощта на призма може да се приложи тогава, когато точността ѝ задоволява необходимата 

точност за трасиране. 

1,2, ,i 1,2 , ,  i

iX

iY

1,2, ,i
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iY

iX

1,2 , ,  i

iY 1,2, ,i
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Призмите могат да се използват при посредствено измерване на дължини (§23), при трасиране на прави, 

при трасиране на точки от кръгови криви и др. 

 

 

§16. Оптико-механични теодолити 
Теодолитите са геодезични инструменти за измерване на хоризонтални и зенитни (вертикални) ъгли. В 

зависимост от устройството си и най-вече от начина на отчитане те се делят на: 

 – Оптико-механични, при които системата на отчитане е оптико-механична 

 – Електронни, наричани още електрооптични, информационни или цифрови (дигитални), при които 

системата за отчитане е електронно-оптична. 

16.1. Устройство, зрителна тръба, класификация и средства за отчитане 
1. Устройство 

Главните части на теодолита са представени схематично на фиг. 16.1, а общият му вид – на фиг. 16.2. 

Главните части са: зрителна тръба (средство за насочване) (1), хоризонтален кръг (лимб) (2), 

вертикален кръг (3) и алидада (6) – цялата горна подвижна част на инструмента заедно с вилката 7. С тях са 

свързани главните оси на теодолита: визирна ос Z на зрителната тръба, вертикална ос V (4), около която се 

върти алидадата заедно със зрителната тръба и 

хоризонтална ос H (5), около която се върти зрителната 

тръба. 

Някои теодолити, наречени двуосни, имат две 

центрични вертикални оси: около едната се върти 

алидадата, а около втората – хоризонталният кръг. 

Оптико-механичният теодолит (фиг. 16.2 и 16.3) се 

състои от: 

Зрителна тръба 1, състояща се от обектив 1.1, окуляр 

1.2, визьор или мерник-мушка 1.3 (при по-старите 

инструменти) за приблизително насочване на тръбата, 

фокусиращ пръстен 1.4 и предпазна капачка 1.5 за 

поправителните винтчета на нишковия кръст, които са 

представени на фиг. 16.4. Зрителната тръба е свързана 

неподвижно с хоризонталната ос на теодолита. 

Хоризонтален кръг (лимб) – вътре в металната обшивка 2 

на алидадата 6. Той е неподвижен при въртене на тръбата 

около вертикалната ос при измерване на хоризонтални 

ъгли. 

 

Фиг. 15.6 

 

Фиг. 16.1 
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 Вертикален кръг – вътре в предпазния капак 3, с компенсатор, а при по-старите инструменти – с 

индексна либела с огледало 3.1 и винт за хоризонтирането ѝ 3.2. Чрез компенсатора – автоматично, а чрез 

индексната либела – ръчно се подравняват индексите към 

вертикалния кръг, които материализират хоризонта на 

инструмента. Вертикалният кръг е свързан неподвижно с 

хоризонталната ос и се върти заедно с тръбата около тази ос 

при измерване на вертикални ъгли. 

При оптико-механичните теодолити 

хоризонталният и вертикалният кръгове са награфени 

стъклени кръгове в старо или в ново градусно деление. 

Хоризонталният кръг е награфен по посока на часовата 

стрелка. 

С вертикалния кръг са свързани двете работни 

положения на теодолита: I положение, когато кръгът е 

отляво на зрителната тръба и II положение, когато той е 

отдясно на нея. От едното положение се преминава в 

другото чрез превъртане на тръбата около хоризонталната 

ос през зенита и завъртане на алидадата около вертикалната 

ос на 200
g
. 

Вертикална ос V (4) със затегателен винт 

(лостче) 4.1 за фиксиране на дадено положение на 

алидадата по време на работа и микрометричен винт 4.2 за 

прецизно насочване на зрителната тръба. Двуосните 

теодолити имат по още един затегателен и микрометричен 

винт към оста на въртене на лимба. 

Хоризонтална ос Н (5) със затегателен винт 

(лостче) 5.1 за фиксиране на зрителната тръба при въртенето ѝ около нея и микрометричен винт 5.2 за фино 

насочване на тръбата. 

С микрометричните винтове е възможно да се работи само при притегнати заседателните винтове. 

Вилка 7 към алидадата 6, в която са монтирани лагерите на хоризонталната ос и оптичната система 

за отчитане по хоризонталния и вертикалния кръгове. Към нея са прикрепени: окулярна тръбичка 6.1 с 

микроскоп за отчитане по кръговете, винт за закриване на образа на вертикалния кръг 6.2, огледало за 

осветяване на кръговете 6.3, кръгла либела 6.4 (за приблизително хоризонтиране на теодолита), цилиндрична 

либела 6.5 за фино хоризонтиране, с корекционни винтчета 6.6 към нея и репетиционно устройство 6.7 или 

специален винт за завъртане на хоризонталния кръг при едноосните теодолити (1 на фиг. 16.16), както и 

оптичен отвес (8 на фиг. 16.16) и коинцидачен винт за отчитане при теодолити с оптичен микрометър (2 на 

фиг. 16.14). 

Триножка (основа) 8, която обхваща вертикалната ос на инструмента, с три повдигателни винта 8.1 

и с притегателен винт 8.2 (за освобождаване на триножката от горната част на теодолита), който трябва 

винаги да е притегнат, или специална ключалка за прикрепване на теодолита към триножката. 

Чрез триножката инструментът се прикрепва към дървена или метална тринога 9 (фиг. 16.1), която 

най-често е телескопична, с помощта на съединителен винт 9.1, който е кух – за ползване на оптичен отвес, 

или е снабден с кукичка – за окачване на шнуров отвес, за центриране на теодолита над точката върху терена, 

от която трябва да се извършат измервания. Чрез триногата зрителната тръба на инструмента се поставя на 

нивото на очите на наблюдателя по време на работа. 

Някои от изброените части имат различна модификация и разположение върху инструмента или може 

да липсват при различни типове теодолити. 

Теодолитите се съхраняват в специални дървени, метални или пластмасови кутии при точно 

фиксирано положение. Затегателните винтове трябва да са винаги освободени. 

При измервания на ъгли най-напред се поставя триногата върху точката за наблюдение, наречена 

станция, като се нагласява на необходимата височина чрез промяна на разположението и дължината на 

краката ѝ. Те не трябва да се издърпват докрай, а да има застъпване на сдвоените им части от порядъка на 10–

15 см за по-голяма устойчивост. Теодолитът се изважда внимателно от кутията и чрез затегателния винт се 

прикрепва върху триногата, след което се центрира над точката на стоене и се хоризонтира. 

При различни геодезични работи, при необходимост, към теодолита могат да се монтират различни 

приставки: оптични клинове (за оптично измерване на дължини), бусоли (цевни компаси) за измерване на 

ориентирани посоки спрямо магнитния север, призми за стръмни визури и филтри (най-вече при 

астрономични измервания), светлодалекомерни приставки, лазерни приставки, марки за наблюдение, 

центровъчни телескопични щокове и др. 

2. Зрителна тръба 

Тя е свързана неподвижно с хоризонталната ос на теодолита. 

 

Фиг. 16.2 
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Зрителната тръба, показана схематично на фиг. 16.3, е астрономична (Кеплерова) зрителна тръба с 

вътрешно фокусиране. Състои се от: корпус 1, обектив 2 (комбинация от няколко лещи, които резултативно 

представляват една сложна двойно събирателна леща), окуляр 3 (съставна лупа), фокусираща леща 4 

(подвижна двойно разсейвателна леща) с фокусираща гривна 5 (чрез нея се измества лещата вътре в тръбата 

до изясняване на образа на наблюдавания предмет), диафрагма 6 (тя носи стъклена плочка с гравиран върху 

нея нишков кръст, поставена във фокалната равнина на окуляра) със съответни поправителни винтчета 1, 2 

и 3 (фиг. 16.4). 

 
Фиг. 16.3 

 

Фиг. 16.4 

Ходът на лъчите на зрителната тръба е показан на фиг. 16.5. Обективът дава обърнат, умален, реален 

образ  на наблюдавания предмет АВ. Лъчите след обектива се пресрещат от фокусиращата (двойно 

разсейваща) леща, която, при придвижването ѝ чрез въртене на фокусиращата гривна, измества образа  

от обектива в равнината на нишковия кръст. Този образ се явява предмет за окуляра, чрез който той се 

наблюдава заедно с нишковия кръст. Тъй като окулярът дава прави, увеличени и нереални (имагинерни) 

образи, образът  на наблюдавания предмет АВ през зрителната тръба е обърнат, увеличен и нереален, на 

разстояние W от окото на наблюдателя пред окуляра. 

 

Фиг. 16.5 

1 1B A

1 1B A

2 2B A
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Фиг. 16.6 

Разстоянието W на най-ясно зрение е специфично за всеки наблюдател. Затова, чрез въртене на 

окулярната тръбичка той предварително фокусира нишковия кръст, т.е. прави разстоянието W да съответства 

на неговото зрение. 

Нишковият кръст дава възможност зрителната тръба да се използва като средство за насочване. 

Пресечната му точка и предната главна точка на обектива дефинират визирната ос Z на зрителната тръба. 

 На фиг. 16.6 са показани най-често използваните форми на нишков кръст. Основните щрихи, които 

по традиция се наричат “нишки”, са: хоризонтална h–h, вертикална v–v и далекомерни (стадиметрични) d–d 

и . 

При съвременните теодолити зрителната тръба е земна (терестрична), т.е. дава прави образи. При нея, 

без да се променя дължината на тръбата, след обектива е поставена допълнителна двойно събирателна леща, 

която обръща образа от обектива, в резултат, на което образите на наблюдаваните предмети са прави. 

Редът на работа при визиране със зрителната тръба е следният: 

1. Фокусиране на образа на нишковия кръст. Тръбата се насочва към светъл фон (най-често – 

небесния) и чрез завъртане на окулярната тръбичка се изяснява образът на нишките, като се премества на 

разстояние на най-ясно зрение W за наблюдателя. Това се прави еднократно от всеки наблюдател преди 

започване на работа с теодолита. 

При наблюдаване на всеки предмет (сигнал) се извършват последователно следните действия: 

2. Приблизително насочване на тръбата към наблюдавания предмет с помощта на визьора към нея, 

след което се притягат затегателните винтове към вертикалната и хоризонталната оси. 

3. Фокусиране образа на наблюдавания предмет чрез въртене на фокусиращата гривна, при което 

образът  от обектива се докарва в равнината на нишките, след което трябва да се наблюдават еднакво 

ясно нишковият кръст и сигналът. Ако при движение на окото спрямо окуляра се забелязва разместване на 

образите на нишките и предмета един спрямо друг (този ефект се нарича паралакс), това означава, че те не са 

в една и съща образна равнина и трябва допълнително да се фокусира нишковият кръст, а след това – и 

тръбата. 

4. Фино насочване към наблюдавания предмет чрез въртене на микрометричните винтове към двете 

оси, докато вертикалната нишка (при измерване на хоризонтални ъгли) или хоризонталната нишка (при 

измерване на зенитни ъгли) застане симетрично върху образа на наблюдавания сигнал. 

 

3. Класификация на теодолитите. Средства за отчитане 

 Класификация. В зависимост от точността на измерване на ъглите теодолитите се делят на: 

 А) технически – със средна квадратна грешка на измерена посока, по-голяма от 30
сс

 (10
II

); 

 Б) точни – със средна квадратна грешка на измерена посока от 5
сс

 до 30
сс

 (1,5
II

÷10
II

), които от своя 

страна се подразделят на теодолити: 

  – със средна точност – с грешка от 10 до 30
сс

 (3
II

÷10
II

) и 

  – с повишена точност – с грешка от 5 до 10
сс

 (1,5
II

÷3
II

); 

 В) високоточни – със средна квадратна грешка на измерена посока, по-малка от 5
сс

 (1,5
II

). 

 Средства за отчитане. При оптико-механичните теодолити се използват: микроскоп с индекс, скален 

микроскоп и микроскоп с оптичен микрометър (едностранен и двустранен). Микроскопът е окулярна 

тръбичка, в която по оптичен път се препращат деления от двата кръга, които се наблюдават съвместно с 

гравирани върху стъклена пластинка и проектирани във фокалната равнина на микроскопа индекс, скала или 

деления на микрометър. Има определено съответствие между класа на инструмента и средството за отчитане, 

затова всяко едно от тях ще бъде описано при разглеждане на съответен инструмент, производство на 

ZEISS/Jena (Германия), които се използват в нашата геодезична практика. 

1 1d -d

1 1A B
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А. Технически теодолити. Микроскоп с индекс 

 Теодолит Тhео 080 А (фиг. 16.7.). Той е 

едноосен теодолит с прав образ, с винт за 

фокусиране (1), поставен встрани на вилката, и с 

репетиционно устройство (2). Има само алидадна 

либела (3), без индексна либела към вертикалния 

кръг, с огледалце (4) за осветяване на кръговете. 

Нишковият кръст (фиг. 16.8а) е с два вида 

далекомерни нишки: външните (по-дълги) са с 

умножителна константа 100, а вътрешните (по-къси) 

– с константа 50. 

 Отчетите се извършват чрез микроскоп с 

индекс (фиг. 16.8б) в подвижна окулярна тръбичка 

(5) (фиг. 16.7), която е в страни на вилката и не е 

свързана с тръбата. Във фокалната равнина на 

микроскопа има гравиран индекс. Деления от 

хоризонталния кръг (Hz) и от вертикалния кръг (V) 

се препращат по оптичен път в тръбичката, чиито 

образи се наблюдават чрез микроскопа. Най-

малките деления по скалите на двата кръга са 

, като са надписани целите гради. Отчетът се 

образува от подминатия от индекса надписан град и 

броя на подминатите деления след него, които дават 

десетките сантигради, а единиците сантигради се 

преценяват на око с точност до 1÷2
с
. Отчетите на 

фиг. 16.8б са: 208,23
g
 – по хоризонталния кръг и 220,08

g
 – по вертикалния кръг. 

  
Фиг. 16.8a Фиг. 16.8б 

 Работи се с нормално надписаните цифри, а обърнатите са при работа в подземни условия, когато 

теодолитът се прикрепва във висящо положение върху специални конзоли. 
 Предшестващи по-стари модификации на този теодолит са Тheo 080 и Тheo 120, чиито зрителни тръби 

са с обратни образи. 

 Подобни на Theo 080 A са теодолитите: T05 (Wild/Швейцария), Th51 (Opton/Германия), KO-S 

(Kern/Швейцария) и др. 

Б. Теодолити със средна точност 

 а. Със скален микроскоп 

 Теодолит Theo 030 (фиг. 16.9). Той е едноосен теодолит, с обратен образ на зрителната тръба, с 

индексна либела с огледало (1) и винт за подравняването ѝ (2). Преди всеки отчет по вертикалния кръг тази 

либела трябва да се подравнява, като по този начин се хоризонтират индексите към кръга, които 

материализират хоризонта на инструмента. Насочването на тръбата се извършва чрез мерник и мушка (3). 

Встрани на вилката има огледало (6.3 на фиг. 16.1) за осветяване на кръговете, а успоредно и неподвижно към 

зрителната тръба е закрепена окулярната тръбичка (4), която представлява микроскоп с индекс. Най-малкото 

деление и по двата кръга е . Деления от тези кръгове се препращат по оптичен път в окулярната 

тръбичка, в която се наблюдават техните увеличени образи (фиг. 16.10). Във фокалната равнина на 

микроскопа се проектират две скали, гравирани върху стъклена плочка: за хоризонталния кръг – Hz и за 

вертикалния кръг – V, с дължини, равни точно на дължината а на едно деление от съответния кръг. Скалите 

са с по n = 100 деления, като с цифри от 1 до 10 са надписани десетиците деления. Следователно, точността 

на най-малкото деление по двете скали е . Това е директната точност на отчитане на инструмента. 

По преценка може да се отчита (0,10,2) . Числото на щриха, който попада върху скалата, е 

стойността на градите, подминатата от него цифра са десетиците сантигради, а броят на подминатите деления 

c10a

g1a

c/ 1 t a n

cc10 20 t

 

Фиг. 16.7 
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след тази цифра са единиците сантигради. Отчетите на фиг. 16.10 са: 372,08
g
 – по хоризонталния кръг и 

291,86
g
 – по вертикалния кръг. 

 

 

Фиг. 16.9 Фиг. 16.10 

 Чрез репетиционното устройство (5) лимбът може да се върти заедно с алидадата, което позволява 

както нагласяването на определен отчет по хоризонталния кръг за дадено направление, така и репетиционно 

измерване на ъгли (§18). 

 Теодолит Theo 020 (фиг. 16.11) е по-нова модификация на предишния теодолит. Насочването на 

зрителната тръба се извършва с помощта на визьор (1), а индексната либела към вертикалния кръг е заменена 

с оптикомеханичен компенсатор (в металната обшивка 2), който автоматично привежда индекса за отчитане 

по кръга в равнината на хоризонта на инструмента и действа в границите на наклони до 10
с
. Този теодолит 

има вграден оптичен отвес (3) за центриране на инструмента над станцията за наблюдение, както и винт за 

закриване на скалата за отчитане по вертикалния кръг в окулярната тръбичка (встрани на вилката, по 

стрелката 4). 

   
Фиг. 16.11 Фиг. 16.12 Фиг. 16.13 

 Теодолит Theo 020А (фиг. 16.12), за разлика от предишните два теодолита, е със зрителна тръба с 

прав образ. Затегателните винтове са заменени със затегателни лостчета (1) и (2) съответно за 

хоризонталния и вертикалния кръг, а микрометричните винтове (3) и (4), съответно за прецизно въртене 

около вертикалната и хоризонталната оси, са монтирани на една ос. Винтът (5) е за закриване на скалата за 

отчитане по вертикалния кръг в окулярната тръбичка (6). 

 Теодолит Theo 020В (фиг. 16.13). Към вилката му е поставен носач (1) за пренасяне на инструмента, 

както и за монтиране на центричен сигнал за визиране към теодолита. 

 Подобни са теодолитите: T16 (Wild/Швейцария), Th41 и Th42 (Opton/Германия), DKM1 

(Kern/Швейцария), T5 и T10 (Русия), T60E (Sokkia/Япония) и др. 

 б. С едностранен микрометър 
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 Теодолит Theo 015В (фиг. 16.14). При този теодолит средство за отчитане е микроскоп с едностранен 

оптичен микрометър – окулярна тръбичка (1) с винт за коинцидиране (2) встрани на вилката. Чрез подходящо 

нагласяване на огледало (3) се препраща светлина за осветяване на двата кръга. Лъчите, които идват от тях, 

по пътя им към окулярната тръбичка се пресрещат от план-паралелна плочка, която ги отмества успоредно. 

Големината на това линейно отместване зависи от ъгъла, под който лъчите падат към плочката. При 

фокусиран окуляр на микроскопа (1) в него се виждат три светли полета (фиг. 16.15). В левите две, означени 

с Hz и V – съответно за хоризонталния и вертикалния кръгове, се наблюдават два бисектора (двойки щрихи), 

гравирани във фокалната равнина на микроскопа. Техните образи са неподвижни. В тези полета по оптичен 

път се появяват образи на деления от съответните кръгове, които са през един град и са надписани. В дясното 

поле се наблюдават деленията по повърхността на барабана на микрометъра. При дадено положение на 

тръбата отчитането по двата кръга се извършва независимо един от друг по следния начин: върти се 

коинцидачният винт, а заедно с него – и план-паралелната плочка като по този начин се измества щрихът на 

видимото деление от съответния кръг докато застане симетрично в бисектора (това действие се нарича 

коинцидиране). Едновременно с коинцидачния винт се върти и барабанът на микрометъра и по този начин 

линейното изместване на делението от съответния кръг до попадането му симетрично в бисектора се отчита 

като ъглова стойност на завъртане на барабана чрез индекса към него. Това се прави поотделно за двата кръга. 

Тъй като стойността на основното деление по хоризонталния и вертикалния кръг е , а барабанът на 

теодолита е с  деления, директната точност на отчитане е . Числото на надписаното 

деление е стойността на градите, а дробната част с точност до 20
сс

 се отчита директно чрез индекса по 

барабана. Отчетът по хоризонталният кръг на фиг. 16.14 е 373,766
g
. 

  

Фиг. 16.14 Фиг. 16.15 

 Теодолитът има двоен винт (4) за грубо и фино завъртане на хоризонталния кръг на желан отчет. 

 Подобни са теодолитите: T1 и Т1A(Wild/Швейцария), K1A и К1М (Kern/Швейцария) и др. 

 в. Точни теодолити. Двустранен оптичен микрометър 

 Директната точност на отчитане на тази категория теодолити е . Средството за отчитане е 

микроскоп с двоен оптичен микрометър. За елиминиране на евентуален ексцентрицитет на алидадата се 

коинцидират образи на диаметрално противоположни деления от хоризонталния или вертикалния кръгове. 

При някои инструменти тези щрихи са двойни за по-добро коинцидиране. 

 Деленията от диаметрално противоположни места от съответния кръг, препратени по оптичен път 

към окулярната тръбичка на микроскопа, се пресрещат от две план-паралелни плочки, които изместват 

съответните деления в противоположни посоки при едновременно въртене на плочките чрез коинцидачния 

винт. Този винт се върти, докато противоположните щрихи, наблюдавани през микроскопа застанат точно 

едни над друг. Това линейно преместване на образите на щрихите едни спрямо друг от съответния кръг се 

отчита като ъглова стойност на завъртане на барабана на микрометъра, който се върти заедно с коинцидачния 

винт. Отчитането се извършва чрез индекса по награфената повърхност на барабана на микрометъра. 

g1a

500n
cc/ 20 t a n

cc1 2 t
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 Теодолит Theo 010 
(фиг. 16.16). Зрителната му 

тръба е огледално-лещова. 

Чрез винт (1) 

хоризонталният му кръг 

може да се завърта на желан 

отчет, като към него има 

блокиращ винт (1.1) за 

предпазване от неволно 

преместване. Действието му 

обаче не е идентично с това 

на репетиционното 

устройство при теодолитите 

със средна точност. Има 

контактна индексна либела 

(2) към вертикалния кръг и 

винт (3) за подравняването ѝ 

непосредствено преди всеки 

отчет по този кръг. Чрез винт 

(4) се избира хоризонталния 

или вертикалния кръг за извършване на отчети по него. След осветяване на избрания кръг при подходящо 

поставяне на огледалото (5) и фокусиране на окулярната тръбичка (6) на микрометъра, в зрителното ѝ поле 

(фиг. 16.17а) се появяват образите на диаметрално разположени места на избрания кръг. Щрихите са двойни, 

надписани са градите, а стойността на най-малкото деление е . Вдясно се вижда скалата на 

микрометъра, чийто брой деления е n = 1000 или директната точност на отчитане е . 

 
Фиг. 16.17a 

 

Фиг. 16.17б 

 За да се направи отчет при дадено положение на тръбата, се върти коинцидачният винт (7) докато 

противоположните деления от кръга коинцидират, т.е. застанат точно едни над други (фиг. 16.17б). Винаги се 

явява само една двойка диаметрално противоположни надписани деления (с разлика 200
g
).Отчетът се 

формира по следния начин: цифрата на горното ляво надписано деление от двойката числа са градите (в 

случая – 291); броят на деленията между горното ляво и противоположното долно дясно е броят на десетките 

сантигради ( ); вляво по скалата на микрометъра се чете директно цифрата на единиците 

сантисантигради (в примера – 6), а вдясно подминатата от индекса цифра е броят на десетките 

сантисантигради – 0, а броят на подминатите малки деления по две дава броя на сантисантиградите – 2, или 

отчетът ще бъде: 291,7602
g
. 

 По същия начин се отчита и по вертикалния кръг като най-напред той се избира чрез винта (4) и се 

подравнява индексната либела (2) чрез винта (3). 

c20a

cc/ 2 t a n

c c7 10 70 

 

Фиг. 16.16 
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 Теодолит Тheo 010 A (фиг. 16.18). Зрителната му тръба е огледално-

лещова, с прави образи. Затегателните (1) и микрометричните винтове (2) 

са като на теодолит Theo020A (фиг. 16.12). Индексната либела е заменена 

с оптико-механичен компенсатор, който работи в границата на точността 

на алидадната либела. 

 Изменение има в отчитането в микроскопа (фиг. 16.19а). Вляво долу 

в зрителното поле на окулярната тръбичка има само няколко двойни 

ненадписани деления от диаметрално-противоположни места на избрания 

кръг за отчитане. Това са скалите за коинцидиране. Над тях има две 

полета: в горното ляво се появява числото на градите, а в долното дясно, 

над скалите за коинцидиране – цифрата на десетките сантигради. 

Останалата част от отчета се взема от барабана на микрометъра, в който 

няма промени. След коинцидиране с коинцидачния винт (4) на 

диаметрално противоположните деления (фиг. 16.19б) отчетът по 

хоризонталния кръг е 126,1990
g
. 

 По същия начин се прави отчет и по вертикалния кръг като 

предварително този кръг се избира чрез превключвателния винт (5). 

 

 
Фиг. 16.19a 

 
Фиг. 16.19б 

 

 Теодолит Тheo 010 В (фиг. 16.20) се различава 

от предишния по носача (1) към вилката, върху който 

може да се постави центрично сигнал за визиране към 

инструмента. Към хоризонталния кръг има винт за 

грубо и фино нагласяване на зададен отчет. 

 Подобни са теодолитите: T2 (Wild/Швейцария), 

Th2 (Opton/Германия), DKM2 и DKM2-A 

(Kern/Швейцария), Te-B1 (МОМ/Унгария), T2 (Русия), 

TM1A (Sokkia/Япония) и др. 

16.2. Проверка на осовите условия и 

поправка на теодолита 
 Теодолитът има сложна оптико-механична 

конструкция, в която трябва да са изпълнени редица 

математични, оптични и механични условия. 

Изпълнението на тези условия е фабрично гарантирано, 

но в процеса на експлоатация на инструмента е 

възможно някои от тях да се нарушат. Това налага 

периодична проверка и поправка на инструмента, тъй 

като качеството на резултатите от измерванията зависи 

най-вече от степента на изпълнението на тези условия. Тук се разглеждат само част от математичните условия, 

 

Фиг. 16.18 

 

Фиг. 16.20 
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свързани с главните оси на теодолита, които могат да се проверят при т.нар. полска проверка, при която не 

се изисква специално оборудване. 

 Главните оси и по-важни линии в теодолита са: 

 H –   хоризонтална ос, 

 V –   вертикална ос, 

 Z –   визирна ос, 

 L  –  главна тангента на алидадната либела, 

 L′ –  главна тангентна равнина на кръглата либела, т.е. тангентата към главната (средната) точка на 

либелата, 

 hh  –  средна хоризонтална нишка на нишковия кръст, 

 vv  –  средна вертикална нишка на нишковия кръст. 

 Преди проверката теодолитът се прикрепва чрез съединителния винт към солидна тринога, краката, 

на която, ако е в почва, се забиват добре в нея, след което се хоризонтира с още непроверената алидадна 

либела по следния начин: алидадата се върти, докато либелата ѝ застане над два от повдигателните винтове и 

се подравнява с тях, след което се завърта на 100
g
 и отново се подравнява с третия повдигателен винт. При 

проверка на осовите условия и евентуална поправка на теодолита се спазва задължително следния ред (с оглед 

на това при проверка на дадено условие върху резултатите от нея да не оказва влияние евентуалното 

неизпълнение на условията, които още не са проверени): 

1. L  V, (както и L′  V) – главната тангента на алидадната либела да е перпендикулярна на 

вертикалната ос. Ако това условие е изпълнено, при подравнена либела вертикалната ос ще бъде 

действително вертикална. 

 Проверка: Алидадата се завърта докато алидадната либела застане успоредно над два от 

повдигателните винтове, чрез които тя се подравнява така, че мехурчето да застане в средата. След това 

алидадата се завърта внимателно на 200
g
. Ако мехурчето се отклони на не повече от 1/2 деление, приема се, 

че условието е изпълнено. В противен случай отклонението ще е двойната грешка. 

 Поправка. Чрез поправителните винтчета на алидадната либела, с помощта на специална стоманена 

шпилка (игла) мехурчето ѝ се връща на половината отклонение. С така поправената либела теодолитът се 

хоризонтира отново с трите повдигателни винтове. Желателно е проверката и поправката да се извършат 

няколко пъти, докато максималното отклонение на мехурчето при въртене на алидадата около вертикалната 

ос не превишава 1/2 деление. 

 След като се поправи алидадната либела и чрез нея се хоризонтира теодолитът, мехурчето на кръглата 

либела трябва да е симетрично в средата на гравираното кръгче, т.е. да е изпълнено условието L′  V. Ако 

това условие не е изпълнено, с поправителните винтчета на кръглата либела мехурчето ѝ се докарва в средата. 

 Грешката  на наклона  на вертикалната ос от неизпълнение на условието L  V върху отчетите 

по хоризонталния кръг ще бъде 

(16.1) , 

където  е ъгълът между стръмната права на хиризонталния кръг и измерената посока, а  е вертикалният 

ъгъл, на който е наклонена зрителната тръба спрямо хоризонта. 

 От формулата се вижда, че тази грешка се елиминира само в частните случаи, когато  = 0 (200)
g
 или 

 = 0
g
. Затова условието L  V трябва да бъде изпълнено добре, а теодолитът да се хоризонтира прецизно по 

време на работа. 

 2. hh  V ( или vv  V ) – хоризонталната нишка на нишковия кръст да е действително 

хоризонтална, а вертикалната – действително вертикална при хоризонтиран теодолит. Тъй като двете 

нишки са гравирани върху стъкло и са взаимно перпендикулярни, достатъчно е да се провери само една от 

тях. 

 Проверка: При хоризонтиран теодолит зрителната тръба се насочва към избрана ясно видима точка 

така, че тя да попадне върху единия край на хоризонталната нишка (фиг. 16.21а). Алидадата се върти плавно 

с микрометричния винт докато точката се измести в другия край на зрителното поле. Ако точката се отклони 

от нишката, условието не е изпълнено (фиг. 16.21б). По същия начин може да се провери и вертикалната 

нишка, като се използва микрометричния винт към хоризонталната ос. 

( )f

  .sin .tgf     
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Фиг. 16.21 

 Вертикалната нишка може да се провери чрез наблюдение на успокоен отвес или вертикален ръб на 

висока сграда като се следи дали вертикалната нишка съвпада с шнура, или ръба на сградата. 

 Поправка: Отвива се предпазната капачка откъм окуляра на теодолита и с подходяща отвертка се 

разхлабват леко винтчета 3 (фиг. 16.4). Диафрагмата на нишковия кръст се завърта на ръка на необходимия 

ъгъл, след което винтчетата се затягат. Всички действия се извършват няколкократно до задоволително 

изпълнение на това условие. 

 Влиянието на остатъчната грешка от неизпълнение на това условие върху точността при визиране, а 

оттам – и върху точността на измерване на хоризонтални и вертикални ъгли, се елиминира, като се насочва 

със съответната нишка, но възможно най-близко до пресечната точка на нишковия кръст. 

 3. Z  H – визирната ос да е перпендикулярна на хоризонталната ос. Ако това условие е 

изпълнено, при въртене на тръбата около хоризонталната ос H визирната ос Z ще описва равнина, а в противен 

случай – двойна конична повърхнина. Отклонението на ъгъла между двете оси от 100
g
 се нарича колимачна 

грешка с. 

 Влиянието  на колимачната грешка c върху отчетите по хоризонталния кръг е: 

(16.2) , 

където  е вертикалният ъгъл, който зрителната тръба сключва с хоризонта. При  = 0
g
, . 

 Проверка: Избира се добре видима далечна точка приблизително на хоризонта на инструмента и се 

визира прецизно при първо положение на зрителната тръба (вертикален кръг – отляво на тръбата) така, че 

точката да попадне върху вертикалната нишка близо до пресечната точка на нишковия кръст (фиг. 16.22а) и 

се прави отчет O1 по хоризонталния кръг. Тръбата се превърта през зенита, завърта се на 200
g
 и при второ 

положение (вертикален кръг – вдясно на тръбата) наново се насочва към същата точка (фиг. 16.22б) и се прави 

отчет O2. Тъй като влиянието  на колимачната грешка c върху двата отчета е с противоположни знаци, 

при това – , следва че О1 – (О2  200
g
) = 2c, а средноаритметичното О1 или О2 от стойностите на 

сантиградите и сантисантиградите на двата отчета е освободено от влиянието на колимачната грешка. 

Например: 

 О1 = 115,3150
g
,  О1 = О1 – с = 115,3300

g
, 

 O2 = 315,3450
g
,  О2 = О2 с = 315,3300

g
. 

 2c=О1 – ( О2  200
g
)= –3,00

c
   или   c = – 1,5

c
. 

 Освен колимачната грешка, върху отчетите оказват влияние и грешките в отчитане и визиране. Затова 

е желателно тази проверка да се извърши няколко пъти при наблюдение на различни точки, за да се провери 

дали получените стойности за 2с са близки помежду си (в границите на точността на теодолита). 

( )f c

  .sec
cos

c
f c c  



( ) f c c

( )f c

( ) f c c
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Фиг. 16.22 

 Поправка: Ако стойността на 2с е по-голяма от точността на отчитане по хоризонталния кръг, 

колимачната грешка трябва да се отстрани, както следва: 

 – при теодолити със скален микроскоп: С микрометричния винт на алидадата върху хоризонталния 

кръг се поставя верният отчет О1 или О2, при което вертикалната нишка ще се измести от точката (фиг. 

16.22в). Чрез поправителните винтчета (1) (фиг. 16.4), посредством стоманена шпилка се измества 

диафрагмата на нишковия кръст, докато вертикалната нишка попадне върху точката. 

 – при теодолити с оптичен микрометър: Чрез въртене на коинцидачния винт верният отчет О1 или 

О2 се поставя върху скалата на микрометъра, след което с микрометричния винт на алидадата изместилото 

се от бисектора надписано деление се коинцидира наново (при едностранен оптичен микрометър) или се 

коинцидират разместилите се образи на диаметрално противоположни деления от хоризонталния кръг (при 

двустранен оптичен микрометър). След това се измества вертикалната нишка на нишковият кръст по 

описания вече начин. 

 Влиянието на остатъчната колимачна грешка се елиминира като се работи при двете положения 

на тръбата и се осредняват стойностите на сантиградите и сантисантиградите от двата отчета. 

 4. Н  V – хоризонталната ос да е перпендикулярна на вертикалната ос (т.е. хоризонталната ос 

да е действително хоризонтална). Ако това условие е изпълнено, при въртене на тръбата около хоризонталната 

ос визирната ос ще описва вертикална, а не наклонена равнина. 

 Влиянието  на наклона i на хоризонталната ос върху отчетите по хоризонталния кръг е: 

(16.3) . 

 При хоризонтална визура ( = 0
g
) влиянието на тази грешка отпада, а колкото е по-стръмна визурата, 

толкова това влияние е по-голямо. Затова при проверка на предишното условие Z  H се избира за наблюдение 

точка на хоризонта. 

 Проверка: Избира се високо стояща точка, която се визира с вертикалната нишка при двете 

положения на тръбата и се правят отчети О1 и О2 по хоризонталния кръг. Разликата между сантиградите и 

сантисантиградите на двата отчета е двойната грешка 

(16.4) , 

при условие, че колимачната грешка е елиминирана, т.е. условието Z  H е вече изпълнено. 

 Ако тази разлика е в границите на точността на инструмента, условието H  V е практически 

изпълнено. 

 Поправка: При по-голяма разлика това условие може да се поправи в специализиран сервиз, тъй като 

трябва да се коригира наклонът на хоризонталната ос чрез изместване на нейните лагери. 

 Влиянието на грешката от наклона на хоризонталната ос върху отчетите по хоризонталния кръг 

се елиминира като се работи при първо и второ положение и получените отчети О1 и О2 се осреднят, т.е. 

(16.5) , 

тъй като грешките  при двете положения на тръбата са с противоположни знаци. 

( )f i

  .tgf i i 
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16.3. Изследване на някои части на теодолита 
1. Изследване на зрителната тръба 

 Увеличение. Отношението между ъгъла, под който се наблюдава един предмет през зрителната 

тръба, и ъгъла на наблюдаването му с невъоръжено 

око е увеличението v на тръбата. То може да се 

определи приблизително по следния начин: на 

известно разстояние пред теодолита се поставя 

вертикално лата, която се наблюдава едновременно с 

двете очи – с едното през тръбата, а с другото – 

директно, като двата образа се наслагват в зрителния 

център на наблюдателя (това се постига с малко 

упражнения). Преценява се образът L на едно 

сантиметрово деление или на характерните обединени 

5 см, наблюдавани през тръбата, върху колко деления 

от латата се наслагват. Например (фиг. 16.23): долният 

край на образа на обединени 5 сантиметрови деления 

попада на отчет О1 = 1400, а горният – на О2 = 2602 

или големината на образа е L = О2 – О1 = 120,2 см. 

Увеличението е v = L / 5 см = 120.2 / 5 = 24 пъти. 

 За да се получи по-надежден резултат, един път 

латата се поставя на по-далечно, а втори път – на 

много близко разстояние и се взема средното 

аритметично от двата резултата. 

 Увеличението на зрителната тръба може да се 

определи още чрез едно от следните две отношения: на фокусното разстояние на обектива към фокусното 

разстояние на окуляра или на диаметъра на обектива към диаметъра на неговия образ в окулярната леща, който 

се наблюдава като светло кръгче, което се проектира върху прозрачна милиметрова хартия, от която се отчита 

директно размерът му. 

 Увеличението на зрителната тръба е съобразено най-вече с класа на теодолита и варира от 16 до 40 

пъти. 

 Зрително поле. Зрителното поле се определя от ъгъла , заключен между два диаметрално 

противоположни крайни лъча, идващи от обектива, които тангират до блендата му. Светлият кръг от небесния 

фон, наблюдаван през насочена към него тръба, дава образна представа за зрителното поле на тръбата. 

Стойността на  варира от 1 до 3. 

 Ъгъл  може да бъде определен по следния начин (фиг. 16.24): с хоризонтална тръба на теодолита се 

насочва към вертикално поставена лата на разстояние D от инструмента, което се измерва с ролетка. Правят 

се краен горен О1 и краен долен О2 отчети по латата, чрез които се получава дължината на видимия латов 

отрез . Тогава 

(16.6) .  

 
Фиг. 16.24 

 Изследване хода на фокусиращата леща. Ходът ѝ е правилен, ако при фокусиране на образите на 

предмети на различни разстояния не се променя направлението на визирната ос. 

 Проверката се извършва по следния начин: В едно и също направление, на нивото на хоризонта на 

теодолита се поставя фин сигнал последователно на различни разстояния, например 5, 20, 50, 100, 200, 500, 

1000 m, като се визира в него при I и II положение и се правят отчети О
I
 и О

II
 по хоризонталния кръг. Разликите 

 = О
I
 – О

II
 за различните разстояния трябва да са практически еднакви при правилен ход на фокусиращата 

леща и липса на ексцентрицитет на алидадата (вж. т. 3). 

2 1O O L

2
2arctg   

L L

D D

 

Фиг. 16.23 
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 Ако различията между стойностите  превишават по абсолютна стойност два пъти точността на 

инструмента, фокусиращата леща има неправилен ход. Неговото влияние се елиминира при работа при двете 

положения на тръбата и осредняване на получените резултати. 

2. Изследване на средствата за отчитане по кръговете 

 Скален микроскоп. Образите на дължината на скалата между двете ѝ крайни надписани деления (0 

и 10) и на интервала между две кои да е съседни деления от съответния кръг, наблюдавани през микроскопа, 

трябва да са равни. Разликата между тях е грешката, наречена „рън“. 

 Стойностите на тази грешка могат да се определи по следния начин: на симетрични места по 

кръговете през равни интервали (напр. през 20
g
), чрез микрометричния винт на алидадата се коинцидира 

деление на хоризонталния кръг с нулевия щрих на скалата, а по следващото деление от кръга се правят отчети 

по скалата на микроскопа. Отклоненията  на тези отчети от номиналната стойност на скалата (напр. 100
с
) не 

трябва да надвишават 0,1 от стойността на най-малкото деление от нея. В противен случай теодолитът 

подлежи на ремонт в специализиран сервиз или трябва да се внасят корекции в резултатите от измерванията. 

 По същия начин се постъпва и с вертикалния кръг. 

 Оптичен микрометър. На симетрични места по кръговете през равни интервали (напр. през 20
g
), 

чрез въртене на коинцидачния винт се нагласява нулев отчет по барабана на микрометъра. С микрометричния 

винт на алидадата се връща съответното деление в бисектора (при едностранен оптичен микрометър) или се 

коинцидират разместените противоположни деления от съответния кръг (при двустранен оптичен 

микрометър). Коинцидачният винт се превърта в другото крайно положение и наново се извършва 

коинцидиране. Отчетът по скалата на микрометъра би трябвало да е точно номиналната ѝ стойност (напр. 

100
с
 или 10,00

с
). Допустими са разлики до 0,1

с
, респ. 34

сс
. При големи отклонения е необходимо да се 

извърши ремонт в специализиран сервиз. 

3. Изследване на ексцентрицитета на алидадата 

 Когато (фиг. 16.25) оста E на въртене на алидадата не минава през центъра C на хоризонталния кръг, 

налице е ексцентрицитет e на алидадата. Влиянието му 

 върху отчетите O по хоризонталния кръг при 

теодолити със система за отчитане само по едно място 

на кръга (теодолити със скален микроскоп или с 

едностранен оптичен микрометър) се изследва по 

следния начин: на равни разстояния около теодолита 

(5060 m), равномерно по целия хоризонт, през ъглов 

интервал от 2050
g
 се поставят подходящи сигнали за 

прецизно визиране приблизително в равнината на 

хоризонта на инструмента. Визира се при I и II 

положение последователно към всеки от сигналите, 

като се правят отчети О
I
 и O

II
 и се изчисляват 

разликите  = O
I
 – O

II
. Колебания в стойностите  в 

границите на удвоената точност на отчитане на 

инструмента могат да се считат за допустими. В 

противен случай разликите , където c е 

колимачната грешка на теодолита, се нанасят по оста 

Y срещу съответстващите им стойности  по хоризонталния кръг, нанесени по оста Х (фиг. 16.26). Ако 

получената графика наподобява синусоида, на лице е съществен ексцентрицитет на алидадата. Правата Y = 

2c, успоредна на оста X, е оста на симетрия на получената синусоидална крива и дава графична представа за 

стойностите на грешките . 

 Влиянието  на ексцентрицитета на алидадата върху отчетите по хоризонталния кръг се 

елиминира при работа при двете положения на тръбата и осредняване на получените резултати. 

 

2( )  i ic
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Фиг. 16.25 
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Фиг. 16.26 

4. Изследване чувствителността на алидадната либела 

 Чувствителността  на либелата е равна на ъгъла, на който се отклонява главната ѝ тангента при 

изместване на мехурчето на едно деление, т.е. това е ъгловата стойност на едно деление на либелата. 

 Определянето на ъгъл  може да се извърши по следния начин: Теодолитът се поставя така, че един 

от повдигателните му винтове да бъде във вертикалната равнина през ясно видима точка, т.е. да бъде в 

равнината, минаваща през вертикалната ос на инструмента и наблюдаваната точка. Инструментът се 

хоризонтира, визира се точката и се отчита зенитният ъгъл . С микрометричния винт към хоризонталната 

ос се променя наклонът на тръбата с около 1
g
 и отново по вертикалния кръг се отчита зенитният ъгъл . С 

повдигателния винт, който е към точката, целият инструмент се наклонява, докато зрителната тръба отново 

се насочи в наблюдаваната точка. По този начин вертикалната ос на инструмента ще бъде наклонена на ъгъл 

 в направлението към наблюдаваната точка. Алидадата се завърта наляво с микрометричния 

винт към вертикалната ос, докато мехурчето заеме едното крайно положение и се прави отчет  по 

хоризонталния кръг. Алидадата се завърта в обратна посока – надясно с микрометричния винт, докато 

мехурчето на либелата заеме другото крайно положение и се прави отчет  по кръга. 

 Алидадата се завърта на отчет  и се отчита по либелата. Завърта се микрометричният винт до отчет 

 и отново се отчита по либелата. Същото се прави и в обратен ход – от отчет  към отчет . Това се 

повтаря 34 пъти, след което инструментът се завърта на 200
g
 и при второ положение на тръбата се определят 

местата  и  по кръга, при които мехурчето на либелата се отклонява в крайно ляво и в крайно дясно 

положение и цялото наблюдение се повтаря отново. Стойността на делението на либелата се определя по 

формулата 

(16.7) , 

където 

(16.7)  

е наклонът на главната тангента на либелата спрямо равнината на хоризонта, а 

  е средното преместване (в брой деления) на либелното мехурче при завъртане на алидадата на ъгъл 

. 

 

§17. Електронни теодолити 
 Електронните теодолити съчетават постиженията на микроелектроника, оптико-електроника и 

изчислителна техника със съвременна оптика и механика. Измерването на ъглите се извършва чрез 

електронно-оптична система. 
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17.1. Устройство, системи за измерване на ъглите, класификация, управление и 

регистрация 

1. Устройство 

 Електронните теодолити по външен вид не се отличават много от оптико-механичните теодолити 

(фиг. 17.1). Конструкцията на основните им части като зрителна тръба, алидада и триножка, както и тяхната 

взаимна връзка, са същите. Разликата е в наличието на клавиатура (1) за 

управление на процеса на измерване, дисплеи (екрани) (2), на които се 

показват резултатите от измерванията в числен вид, вградена батерия за 

електрозахранване (3), куплунг за външно захранване и интерфейсен порт за 

двустранна комуникационна връзка с терминал (електронен карнет) или 

компютър. 

 Електронният теодолит се включва и изключва чрез два бутона или чрез 

комбиниран ключ (ON/OFF) за включване и изключване на 

електрозахранването му. 

 Новото в електронните теодолити е във вътрешното им устройство и най-

вече – в принципа и в системата за измерване на ъглите (електронно-оптична), 

която включва специално награфени стъклени кръгове, електронен 

микрометър за отчитане и микрокомпютър с микропроцесор за управление на 

системата и за известна обработка на резултатите от измерванията. 

 Чрез специална електронна система – двуосен компенсатор на наклона 

(течен компенсатор) се контролира положението на хоризонталната и 

вертикалната оси на теодолита, като автоматично се коригират отчетите по 

хоризонталния и вертикалния кръгове. Върху отчетите по тях автоматично 

се нанасят и корекции за индексната и колимачната грешки. 

2. Системи за измерване на ъглите 

 Системите за измерване на ъглите при електронните теодолити са инкрементална и кодова. 

 Инкрементална система за измерване. Използват се стъклени кръгове, награфени на бели 

(прозрачни) и черни (непрозрачни) сектори – щрихов растер, представляващи поредица от “да-не” елементи, 

наречени “инкременти” (фиг. 17.2). От едната страна (следата) срещу растера на кръга се намира светодиод, 

а от другата – фотодиод, закрепен към алидадата. По време на измерването на ъгъла кръгът се върти 

равномерно от специален електромотор, при което всеки инкремент предизвиква във фотодиода електричен 

синусов сигнал, който се преобразува в правоъгълен. Броят на пълните периоди на тези сигнали се отчита от 

броячно устройство в двоична бройна система, запаметява се и се показва като десетично число на екрана. 

Този резултат всъщност е ъгълът на завъртане на кръга спрямо диодите или все едно – ъгълът между посоките 

на зрителната тръба при започване и завършване на завъртането на алидадата, т.е. мерят се не посоки, а само 

техните изменения. При завършване на следващо измерване на екрана би се появил ъгълът между посоките, 

в които са завършили първото и второто завъртане на алидадата. За да се появи на екрана ъгълът между 

началната посока (в момента на включване на инструмента за работа) и коя да е измервана посока, трябва да 

се сумират последователно ъглите на завъртания. Действието на системата за измерване и обработка на 

получените резултати се извършва от микрокомпютъра на електронния теодолит. Командите за измерване 

или управление на системата се подават от клавиатурата върху алидадата на теодолита. 

 
Фиг. 17.2 

 
Фиг. 17.1 
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 Точността на описания принцип е ограничена, а при използването на по-фин щрихов растер възникват 

затруднения при отчитане на щрихите. За постигане на по-голяма точност на отчитане се прилагат различни 

решения: 

 – Част от кръг с растер, идентичен на основния се 

поставя между светодиода и кръга (фиг. 17.3). При въртене на 

кръга във фотодиода ще попадне максимално количество 

светлина, когато прозрачните полета на двата растера 

съвпадат, а не ще достига светлина, когато прозрачно поле 

застане над непрозрачно. По този начин интензитетът на 

достигащата до фотодиода светлина, както и индуцираният от 

нея ток ще се изменя синусоидално. При пълно завъртане на 

кръга броят на щрихите (непрозрачните полета) ще 

съответства на броя на периодите на сигналите, които могат 

да бъдат преброени и показани в числен вид. По-нататък процесът на измерване е вече описаният. 

 
Фиг. 17.4 

 – Проектиране една върху друга на две диаметрално противоположни места от растера на кръга 

(фиг. 17.4). Светлината, излъчена от светодиода, с помощта на оптична система минава през две диаметрално 

противоположни места от растера на кръга, образите на които се различават малко (в съотношение 1: 1,01). 

При въртене на кръга върху фотодиода ще се проектират светли и тъмни ивици с периодично изменяща се 

ширина. Интензитетът на попадащата върху него светлина, а от там – и силата на индуцирания ток ще се 

изменят синусоидално. При пълно завъртане на кръга броят на получените периоди на сигнала ще съответства 

на удвоения брой на щрихите от кръга поради противоположното им движение. По-нататък процесът на 

измерване е същият. 

 За по-голяма точност се работи с четири фотодиода, разположени така, че получените от тях 

електрически сигнали да са отместени последователно по фаза на 90°. 

 
Фиг. 17.5 

 – Непрозрачен кръг с отражаващ щрихов растер (фиг. 17.5). Към алидадата, на диаметрално 

противоположни места над растера са прикрепени сензорни устройства, които се състоят от светодиод, 

фокусираща леща, анализатор и фотодиод. Анализаторът е стъклена пластинка с растер със същата сходимост 

като този на кръга. Светлината от светодиода минава през анализатора, отразява се от растера на кръга, отново 

преминава през анализатора и попада върху фотодиода. Вследствие дифракцията на светлината при 

преминаване през анализатора и при отражението ѝ от кръга, до фотодиода достигат два снопа светлина. Те 

са с различна начална фаза, тъй като достигат до растера на кръга в различни точки и се отразяват от него под 

различни ъгли. Тъй като константата на растера на анализатора и на кръга намалява към центъра, светлината 

преди и след отражението ще минава през растер с различна константа, поради което двата снопа светлина 

ще достигат до фотодиода, отместени един спрямо друг. В резултат на интерференцията им, в образната 

равнина на фотодиода ще се получат последователно светли и тъмни ивици с периодично изменяща се 

ширина. Следователно, интензитетът на светлината, попадаща върху фотодиода, а от там – и силата на тока 

ще се изменят синусоидално. За постигане на по-голяма точност се работи с четири фотодиода. По-нататък 

процесът на измерване е същият. Постига се разрешаваща способност до 1
сс

. 

 
Фиг. 17.3 
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Кодова система за измерване. Използват се 

стъклени кръгове, чийто кодов растер е във вид на 

концентрично разположени прекъснати линии (фиг. 

17.6), като дължината на непрозрачните (черните) и 

прозрачните полета в тях е в зависимост от 

възприетия код. За кодирането се използва 

специална кодова таблица. Най-често кодът е 

осембитов като с него се регистрират 256 положения 

на кръга. Върху него има осем последователни 

пътечки. По този начин точността на отчитане само 

с кодировката ще е малко по-голяма от 1,6
g
. 

Интерполиране между две съседни положения на 

кръга се извършва чрез специална вътрешна 

синусоидална пътечка със 128 периода. По този 

начин на всеки полупериод от пътечката ще 

съответства едно кодирано положение на кръга. С 

помощта на електронен микрометър за 

интерполация (фазов интерполатор) всеки период 

се дели на 1000 части или целият кръг се дели на 128 000 части със стойности по 31,25
сс

. Върху най-външната 

част на кръга има пътечка с 4096 периода, всеки период с помощта на интерполатор се дели на 1000 части или 

все едно – кръгът се разделя на 4 096 000 части като по този начин се постига директна точност на отчитане 

1сс. 

 Отчитането по кръговете е електро-оптично, както и при инкременталната система, с помощта на 

фото-оптична система, закрепена към алидадата: над всяка линия (следа) от кодирания кръг е поставен 

светодиод, а под кръга срещу светодиодите – числени сензори (фото диоди). В зависимост от това, дали над 

светодиода се намира прозрачно или непрозрачно поле, съответният фотодиод ще регистрира наличие или 

липса на светлина. За постигане на по-висока точност, външната линия се следи от две диаметрално 

противоположни места с четири диода. При завъртане на кодирания кръг спрямо така разположените към 

алидадата диоди на всяко ъглово положение ще съответстват определен брой импулси, т.е. един кодиран 

изходен сигнал. Последователно се изпълняват три измервателни операции: а) отчитане на осембитовия 

пътечков код; б) интерполация на синусоидалната пътечка и в) точно интерполиране по най-външната 

измервателна пътечка на две диаметрално противоположни места. По-нататък информацията от фото 

диодите се обработва електронно както и при инкременталната система. Високата разрешаваща способност 

на интерполатора позволява отчитане и в динамичен режим. 

3. Класификация 

 В резултат на постиженията на съвременната наука и практика и тяхното внедряване в геодезическото 

инструментостроене класическият оптико-механичен теодолит се превърна в електронен. 

Усъвършенстването и миниатюризацията на светлодалекомерите и на изчислителната техника позволяват 

механично свързването на електронен теодолит със светлодалекомер и с електронен калкулатор в електронен 

тахиметър. Обединявайки възможностите на трите съединени системи, той може да измерва електронно 

хоризонтални и зенитни (вертикални) ъгли и разстояния, да запаметява, регистрира и показва в числен вид 

резултатите от измерванията в избран от оператора формат, да извършва съответни редукции върху тях, да 

изчислява координати и височини, да приема допълнителна информация и др. 

 Качествено нов етап в развитието на теодолитите е конструктивното обединение (интегриране) на 

отделните системи – електронен теодолит, светлодалекомер, микрокомпютър и регистриращо устройство в 

универсален интегриран геодезичен инструмент – интегриран електронен тахиметър, наричан компютър-

тахиметър или тотална станция, при това, по размери и дизайн, в традиционния вид на теодолита като 

оптиката на теодолита и тази на светлодалекомера са обединени в едно. С все по-мощен и разнообразен 

софтуер в процеса на развитието и усъвършенстването му, той позволява съответен диалог с оператора при 

обработка и извеждане на данни, въвеждането на нови програми наред с вградените от фирмата-производител 

и ново качество и ефективност в геодезичната практика поради лекотата, удобството и бързината в работата 

с него. Техническите характеристики и възможности, както и работата с тоталните станции по принцип и 

конкретно с отделни инструменти ще бъдат представени в §39. 

 По конструкция електронните теодолити се делят на: самостоятелни и несамостоятелни 

инструменти (компоненти от интегрирани електронни тахиметри). 

 От тук нататък в изложението се имат предвид и двата типа електронни теодолити. 

 Класификация на електронните теодолити може да бъде направена и по начин и точност на отчитане. 

4. Управление 

 Измерванията с електронни теодолити са напълно автоматизирани. Резултатите от измерванията с 

тях, се показват на екраните към алидадата или се регистрират автоматично в специални електронни 

устройства: терминал-компютър (електронен карнет), магнитна карта или в паметта на микрокомпютъра. 

 
Фиг. 17.6 



 60 

Електронните теодолити позволяват измерванията да се извършват избирателно в единичен (с по-висока 

точност) или в непрекъснат режим, в старо или в ново градусно делене, да се променя посоката на деление 

на хоризонталния кръг, да се измерват хоризонтални или зенитни ъгли, нулиране на избрана начална посока 

и др. 

 Управлението на електронните теодолити се извършва по индиректен или директен начин. 

 Индиректен начин. При този начин се използва много-позиционен превключвател, състоящ се от 

три клавиша с променливи функции и екран (дисплей), на който се появяват номерата на програмите за работа. 

Списъкът с техните номера се намира върху алидадата. По този начин възможностите за измерване и редът 

на подреждане на данните са зададени предварително от фирмата-производител. Възможността за избор и 

запис на допълнителна информация е ограничена. 

 Към този тип спадат теодолитите на бившата фирма Kern /Швейцария, Opton/ Германия и др. 

 Директен начин. Управлението се извършва от специална клавиатура върху алидадата (фиг. 17.7). 

Извършването на различни действия (избор на режим на работа, измерване, избор на формат и запис на 

данните, контрол, въвеждане на допълнителна информация и др.) се постига чрез натискане на съответен 

бутон (клавиш) или последователна комбинация от тях. За повечето от действията има отделни бутони, а 

някои от тях имат комбинирани функции (напр. едновременно измерване и регистриране, едновременно 

измерване и показване на екрана на хоризонтален и зенитен ъгъл и др.). Чрез клавиатурата може да се записва 

допълнителна информация в паметта на микрокомпютъра (начален посочен ъгъл, номер на наблюдавана точка 

и др.). 

 
Фиг. 17.7 

 Тоталните станции (§39) съчетават предимствата и на двата начина, което ги прави много по-

ефективни. 

5. Регистрация (запаметяване) на информацията 

 Данните се запаметяват в регистриращото устройство под формата на блокове като всеки блок се 

състои от думи с определена дължина. Думите могат да съдържат измервания, обработени данни от тях и 

допълнителна информация като: дата, номер и код на станцията, номера и кодове на подробните точки, списък 

с координати на дадени или на нови точки и др. Форматът на блока от измервания, т.е. редът на информацията 

в него се задава предварително от оператора за всеки конкретен обект или се избира измежду стандартни 

формати, заложени в паметта на микрокомпютъра. Допълнителната информация се задава чрез клавиатурата 

или се получава автоматично в регистриращото устройство. Всеки блок се запаметява: постоянно чрез 

команда към регистриращото устройство (при самостоятелните електронни теодолити) или автоматично при 

предварително избран автоматичен режим на работа (при интегрираните електронни тахиметри). 

 Типичен представител на електронните теодолити е THEOMAT T2000 на бившата фирма 

Wild/Швейцария (фиг. 17.1). Той е с непрозрачни кръгове, с инкрементална електронна система за измерване, 

с точност на отчитане 0,1
сс

. Форматът на блока от измервания се определя от оператора чрез клавиатурата, 

която е с възможности за управление. Към него могат да се включват кой да е светлодалекомер на същата 

фирма и регистриращо устройство. 

 Последователността на работа при измерване е следната (фиг. 17.7): 

 1. Подготовка за работа: 

  – включване чрез клавиша ON (изключване – чрез OFF); 

  – избор на интервал от време за автоматично изключване на електронната система:  SET  

TIME  t  RUN (при t = 0 – след 20 сек., а при t = 1 – след 1 мин.); 

   – избор на дименсия: SET  MODE  40  RUN  2  RUN – в гради; 

   – избор на брой знаци n след десетичната точка: SET  FIX  n  RUN, като n може да бъде от 1 

до 5; 

 2. Измерване на ъгли 

 Процесът на измерване започва с включването на клавиша ON. С натискане последователно на двата 

зелени клавиша DSP и HzV върху екрани 2 и 3 се появяват съответно хоризонталният и вертикалният ъгли. 

 Избирателно могат да се извършват единични измервания: или само по хоризонталния кръг, или само 

по вертикалния кръг, или и по двата чрез натискане съответно на един от следните три бутона: Hz, V или HzV. 

Ако пък натискането на един от тези клавиши се предхожда от натискане на клавиша REP, процесът на 
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измерване на избраните величини става непрекъснат и при въртене на тръбата върху екраните ще се появяват 

отчети, съответстващи на нейното положение. Процесът на непрекъснато измерване се спира с клавиша STOP. 

 Поставяне на определена стойност  към някоя начална или референтна посока става чрез следната 

комбинация: SET Hz0  RUN. 

 3. Регистриране на резултатите от измерванията (при включено регистриращо устройство към 

теодолита). Най-напред се синхронизират електронните им параметри чрез командата: SET MODE 78 RUN 

RUN. 

 Резултатите от измерванията се записват в предварително избрания формат чрез последователно 

натискане на бутона REC след всяко визиране. 

 Номерът на наблюдаваната точка се записва или изтрива съответно чрез командата NR № RUN или 

NR  RUN, последвана от натискане на клавиша REC. 

 4. Контрол на работата на електронната система се извършва непрекъснато от микропроцесора на 

теодолита. При нарушаване на нормалните условия на работа на екрана се появява съобщение ERROR и 

съответен номер: 11 или 12 за изтощена или напълно изтощена батерия, 5158 – не хоризонтиран теодолит и 

т.н. 

 Състоянието на батерията се установява с командата TEST 0 като на екран 1 се появява надпис BATT, 

а на екран 2 – напрежението ѝ. 

 За отказ от избрани команда, запис или бележка се натиска бутонът CE. 

 Подобни са електронните теодолити: T1000, T1010, T1610, T1100, T1800, T105 и T107 (Wild, сега – 

Leica/Швейцария), Е2 (Kern/Швейцария), Eth2 и Eth50 (Zeiss/ Германия), DT2E, DT4E, DT500 и DT600 

(Sokkia/Япония), DT101, DT 102, DT 103, DT 104 и DT106 (Topcon/Япония) и др. 

 Редът на работа при интегрираните електронни тахиметри (тотални станции) ще бъде изложен за 

конкретни инструменти в §39. 

 

17.2. Проверка на осовите условия и поправка на електронния теодолит 
 При електронните теодолити е задължително спазването на същите осови условия, както и при 

оптико-механичните: 1. L  V, респ. L
I
  V; 2. hh  V; 3. Z  H и 4. H  V. 

 Първите две условия – за алидадната и кръглата либели и за нишките на нишковия кръст се 

проверяват и поправят както при оптико-механичните теодолити. При тоталните станции поправката на 

нишките на нишковия кръст е твърде деликатна поради опасност от нарушаване идентичността на 

визирната ос с оптичната ос на далекомера. Затова е желателно, при необходимост от такава поправка, 

тя да се извършва в специализиран сервиз. При поправена алидадна либела и хоризонтиран чрез нея теодолит 

вертикалната ос трябва да е действително вертикална. Отклонението ѝ от вертикалата се контролира от 

специален течен компенсатор, наричан още двуосен, тъй като компонентите на наклона на вертикалната ос 

по направление на визирната и хоризонталната оси чрез избор на съответна опция могат да бъдат показани 

едновременно на екран и теодолитът може да се хоризонтира прецизно с повишена точност без завъртане. 

Независимо от това, по време на работа двуосният компенсатор (сензор) следи отклоненията на вертикалната 

ос и чрез микропроцесора автоматично се внасят съответни поправки върху отчетите по двата кръга и на 

екрана се показват коригираните резултати. Ако отклонението на вертикалната ос е извън обсега на 

компенсатора, на екрана се появява съобщение за грешка. 

 Проверката на третото условие (относно колимачната грешка) е аналогична, както при 

обикновените теодолити, но по-нататък има две възможности: 1) колимачната грешка да се определи 

максимално прецизно, да се сравни със стойността ѝ, заложена в микропроцесора от фирмата-производител 

и по преценка на оператора, да се замени с новата или остави старата ѝ стойност, тъй като с приетата стойност 

автоматично ще се коригират отчетите по хоризонталния кръг в процеса на измерване (което е особено важно 

при работа само при едното положение на тръбата) или 2) механично (чрез изместване на нишковия кръст) да 

се поправи визирната ос заради колимачната грешка, ако тя надвишава съществено определената ѝ фабрична 

стойност. Трябва да се има предвид, че в резултатите от измерванията при проверката грешките от визиране 

трябва да се сведат до минимум като измерванията се извършват максимално прецизно или проверката да се 

извърши в лабораторни условия, като се използва колиматорна тръба за прецизно насочване. Това е особено 

важно, когато се работи само при едно положение на тръбата (напр. измерване при обратна засечка), тъй като 

чрез микропроцесора автоматично се внасят корекции върху отчетите по хоризонталния кръг съобразно 

възприетата запаметена стойност на колимачната грешка. 

 При проверка на третото осово условие на електронния теодолит при интегриран електронен 

тахиметър механичната поправка на визирната ос не е желателна или в краен случай може да се извърши 

само в специализиран сервиз поради опасност от нарушаване идентичността на визирната ос на теодолита 

с оптичната ос на светлодалекомера. 

 Четвъртото условие се проверява по същия начин, както и при оптико-механичните теодолити, но 

поправка, ако се налага такава, може да бъде извършена само в специализиран сервиз. 

 Желателно е да се провери и поправи оптичният отвес. 
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 Последователно ще бъде изложено само специфичното при проверка и поправка на един представител 

на електронните теодолити (THEOMAT T 2000) и на някои тотални станции на водещи фирми за геодезични 

инструменти. 

 Електронен теодолит THEOMAT T2000 (фиг. 17.1 и 17.7): 

 Хоризонтиране с повишена точност (чрез следене показанията на дисплея). Теодолитът се 

хоризонтира с алидадната либела, притяга се затегателният винт към хоризонталната ос и алидадата се 

завърта, докато зрителната тръба застане над един от повдигателните винтове. Хоризонталният кръг се нулира 

(както вече бе описано) и се избира команда SET MODE 15 RUN, след което на третия екран се появява 

отчетът по вертикалния кръг. Изчаква се няколко секунди, докато отчетът по вертикалния кръг се стабилизира 

и се натиска RUN, с което отчетът по този кръг се запаметява. Алидадата се завърта на 200
g
, изчаква се 

няколко секунди (докато отчетът по вертикалния кръг се стабилизира), натиска се RUN и този отчет се 

запаметява. Върху екран 3 се появява наклонът на вертикалната ос. Същият повдигателен винт се върти, 

докато тази стойност стане 0. Изчаква се няколко секунди, докато тази стойност се стабилизира с отклонение 

 1
II

, след което инструментът се завърта на 100
g
, отново се изчаква няколко секунди, докато стойността на 

наклона на вертикалната ос в това направление на тръбата върху същия екран се стабилизира. Чрез въртене 

на един от другите два винта или едновременно на двата, но в противоположни посоки, се нулира тази 

стойност на наклона, след което се натиска STOP или RUN. По този начин вертикалната ос ще бъде 

действително вертикална. 

 Определяне на колимачната грешка. На сравнително равнинен терен, на разстояние най-малко 100 м. 

от теодолита, се поставя тринога с марка. При първо положение на зрителната тръба се визира прецизно 

марката с вертикалната нишка и се въвежда команда SET MODE 11 RUN. На екран 1 се появяват означения 

Hz и C, на 2 – текущата колимачна грешка и на 3 – отчетът по хоризонталния кръг. След команда RUN се 

променя съдържимото само на екран 3 в стойност 100,0000, а отчетът по хоризонталния кръг се запомня. При 

второ положение на тръбата се визира същата точка, при което екрани 1 и 2 не се променят, а на екран 3 се 

показва ново определената стойност на колимачната грешка. За по-голяма прецизност тези измервания могат 

да се направят 4–5 пъти, след което, по преценка на оператора, чрез натискане на клавиша RUN или CE новата 

стойност за колимачната грешка може съответно да се приеме и запомни или да се запази предишната 

стойност за автоматично коригиране на отчетите по хоризонталния кръг. 

 Проверка и поправка на оптичния отвес (за предпочитане – в лабораторни условия). Теодолитът се 

поставя върху тринога, а на пода под него се поставя милиметрова хартия. Отвесът се фокусира и върху 

хартията се отбелязва прецизно с фина точка 1 мястото, където попада пресечната точка на нишковия му 

кръст. Алидадата се завърта на 200
g
 и отново се маркира мястото 2 на пресечната точка на нишковия кръст. 

Ако двете точки не съвпадат, оптичният отвес трябва да се поправи по следния начин: Отстранява се 

батерията, за да е възможен достъпът до корекционните винтчета на отвеса. Отбелязва се точка 3 по средата 

на отсечката между точки 1 и 2 .Чрез въртене с отвертка на корекционните винтчета пресечната точка на 

нишковия кръст на оптичния отвес се докарва върху точка 3. За проверка, при завъртане на 200
g
 нишковият 

кръст трябва да попада върху същата точка 3. По преценка, описаните действия могат да се повторят. 

 Тотални станции SET 2 C II и SET 4C II (фирма SOKKIA/Япония) (фиг. 17.8 и 17.8а) е с 

инкрементална система за измерване, с точност на отчитане по кръговете съответно 2
сс

 и 20
сс

. Двата кръга са 

снабдени с абсолютни нулеви индексни точки. След включване на инструмента и хоризонтирането му 

вертикалният кръг се индексира автоматично чрез превъртане на тръбата през зенита, а хоризонталният – чрез 

завъртане на алидадата. Имат два 15-клавишни контролни панела (клавиатури) с по два течно-кристални 

екрана. Първият показва избрания режим на измерване, опции и константи, а вторият е с възможности до 60 

символа цифрово-буквена информация на три реда. Резултатите от измерванията и допълнителната 

информация се регистрират на безконтактна магнитна карта. Информацията от магнитната карта може да се 

прехвърля директно в компютъра чрез самия инструмент (чрез интерфейсен кабел) или чрез специално 

четящо устройство. Възможна е и обратната информационна връзка – трансфер на данни от компютъра към 

инструмента. 
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Фиг. 17.8 Фиг. 17.8а 

 Наличието на двуосен компенсатор позволява при хоризонтиран чрез алидадната либела инструмент 

да се определи ъгълът на наклона на вертикалната ос по т.нар. нулево направление, т.е. в направление на 

стръмната права, да се запамети и автоматично да се поправи тази грешка. Това става по следния начин: 

Опцията “Корекция за ъгъла на наклона ” трябва да се постави на YES, да се хоризонтира инструментът с 

алидадната либела, да се постави тръбата приблизително хоризонтално и се притегне затегателният винт към 

хоризонталната ос, след което алидадата да се завърти, докато зрителната тръба застане над два от 

повдигателните винтове. В теодолитен режим се натискат последователно клавишите SHFT и 0 SET, при 

което отчетът по вертикалния кръг се нулира. Влиза се в програмен режим чрез PROG, при което от появилите 

се на екрана три номерирани възможности се натиска клавиша с цифрата 2 и по този начин се влиза в режим 

“Correction” (Корекция). От появилите се на екрана две функции се избира “Tilt offset” (отново чрез натискане 

на клавиша с цифрата 2) и по този начин се влиза в режим “Компенсиране на наклона”, като на екрана се 

появява надпис “Tilt angle” и стойностите на наклона по направление на визирната и хоризонталната оси. 

Изчаква се няколко секунди, докато се стабилизират тези стойности, след което се натискат последователно 

SHFT и 0 SET, при което те се запомнят. Инструментът се завърта на 200
g
, изчаква се няколко секунди, докато 

се стабилизират отчетените стойности за наклона и отново се натискат SHFT и 0 SET, при което грешката за 

наклона се поправя, а новата стойност за него се съхранява до следващата проверка на инструмента и екранът 

се връща в програмен режим. Излизането от него става с натискане на клавиша CE–CA. 

 Хоризонтиране с повишена точност може да се извърши, като се избере от менюто опцията Tilt angle, 

при което на екрана се появяват двете компоненти X и Y на наклона на вертикалната ос и чрез повдигателните 

винтове инструментът може да се хоризонтира напълно без да се завърта на 100
g
. 

 Определяне на колимачната грешка. На разстояние най-малко 100 m от инструмента на равен терен 

се поставя ясен сигнал (марка). Влиза се в програмен режим чрез натискане на PROG. От предлаганите три 

възможности се избира 2.Correction, след което се избира пак 2.Collimation (програма “Колимация”). При 

първо положение на зрителната тръба се визира точно в сигнала и се натиска YES, при което хоризонталният 

и вертикалният ъгли се запазват в паметта. При второ положение на тръбата се повтаря същото, след което на 

екрана се появява въпрос дали измерването е завършено или не. При край на процеса (с натискане на YES), 

се изчислява колимачната грешка и на екрана се появява нейната стойност. При отговор с YES на следващия 

въпрос ще бъде запомнена новата стойност на колимачната грешка и екранът се връща в Програмен режим, 

след което с NO се преминава в Основен режим. При отговор с NO се появява въпрос дали измерването да 

продължи (Re-observe?). Чрез YES процесът се връща на визиране на сигнала при първо положение и цялата 

процедура по определяне на колимачната грешка се повтаря отново. Ако допустимият обсегът, в който е 

възможно да бъде подменена стойността на колимачната грешка, е надхвърлен, появяват се символ () и 

отново въпрос дали процесът на измерване да се повтори. Ако след повторението този символ се появи отново, 

инструментът трябва да бъде отнесен в оторизиран сервиз от фирмата-производител. 

 Проверка и поправка на оптичния отвес. Извършва се по вече описания начин. 

 Тотална станция SET5F (фиг. 17.9 и 17.9а) на SOKKIA/Япония, с инкрементална система за 

измерване, с директна точност на отчитане по кръговете 20
сс

, с двуосен компенсаторен сензор за автоматично 

коригиране на отчетите по двата кръга заради наклона на вертикалната ос, с широк екран, с “мека” 

многофункционална клавиатура от 4 клавиша, с вътрешна памет за съхранение на информацията за 3000 

точки, с куплунг за двустранна комуникация с компютър или електронен карнет. Екранът е с по три прозореца 

(страници) за четирите основни режима: теодолитен (THEO), автоматичен (EDM), трасиране (S–O) и 

конфигуриране (CONF). Страниците се избират чрез натискане на последния клавиш. Всяка от тях е от 4 реда, 
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като имената на функциите са на последния ред. Всяка функция може да се избира със съответния стоящ под 

нея “мек” клавиш и може да се разположи на всеки клавиш във всеки прозорец. 

 

 

Фиг. 17.9 Фиг. 17.9a 

 Проверката на ъгломерната (теодолитната) част се извършва в следната последователност: алидадна 

либела, респ. кръгла либела, сензор на наклона, нишков кръст и оптичен отвес. 

 Сензор за наклона. При добре хоризонтиран инструмент, от Основен режим се влиза в режим 

“Конфигурация” (CONF), от който се избира програма 2.Tilt correction (Проверка на сензора за наклона). На 

екрана на три реда се появяват последователно: хоризонтален ъгъл = 90,0000
g
 и компонентите  и  на 

наклона на вертикалната ос. Изчакват се няколко секунди, докато резултатите за наклона се стабилизират, 

след което се записват и алидадата се завърта точно на 200 
g
, като се следи върху дисплея да се появи отчет 

по хоризонталния кръг = 270,0000
g
, притяга се затегателният винт на алидадата и след като се стабилизират, 

се записват стойностите  и  на наклона. Изчисляват се средноаритметичните  и 

. Ако по-голямата от двете стойности е по-малка или най-много равна на 10
II

, поправка не е 

необходима и с EXIT се излиза от програмата. В противен случай поправката се извършва по следния начин: 

Посоката се нулира чрез натискане на клавиша под 0 SET, при което хоризонталният ъгъл на екрана ще стане 

0,0000
g
. Чрез клавиша под SET стойностите  и  на екрана се запомнят. Алидадата се завърта точно на 

200
g

 (като се следи по дисплея), изчаква се няколко секунди, докато стойностите  и  се стабилизират, 

след което с клавиша под SET се запомнят. На екрана се появяват данните за нулевата посока, т.е. за стръмната 

права на лимба или все едно – на максималния наклон. Ако те са по-големи от 400  120, поправката се 

преустановява чрез EXIT. В противен случай се натиска ENTER, с което тези данни за наклона се вкарват. 

Отново се влиза в програмата “Проверка на сензора за наклона” и на екрана се появяват поправените нови 

стойности за наклона  и , които след стабилизиране се записват. Алидадата се завърта на 200
g
 и отново 

се повтарят същите операции, като се записват стойностите на наклона  и . Ако средните аритметични 

за X и Y от положения 3 и 4 не надвишават 10
II

, чрез EXIT проверката се преустановява, а в противен случай 

процедурите по поправката се повтарят. 

 Останалите проверки и поправки се извършват по изложените вече начини. 

 Компютър тотална станция REC ELTA 13 C (ZEISS/Германия) (фиг. 17.10 и 17.10а) е с 

инкрементална система на измерване, с двуосен течен компенсатор, с автоматични корекции върху отчетите 

по двата кръга заради наклона на вертикалната ос и колимачната грешка, с 4 редов дисплей, с по 40 символа 

на ред, с 24 функционални клавиша, с вграден персонален компютър, който позволява използването на 

различни допълнителни програми освен стандартните от фирмата-производител. 

1X 1Y

2X 2Y 1 1( ) / 2 X X Y

2 2( ) / 2 Y X Y

1X 1Y

2X 2Y

3X 3Y

4X 4Y
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Фиг. 17.10 Фиг. 17.10a 

 Проверка и поправка (ADJUST/PREPARE) се извиква с клавиш 5 и включва програмите Колимация и 

Компенсатор, отнасящи се до ъгломерната част на инструмента. 

 Програма Колимация се избира с натискане на клавиш 1, като на екрана се появява последната 

определена стойност за колимачната грешка. С ENTER се влиза в меню “Въвеждане и измерване” (Input and 

measurement), при което екранът подсказва: Measure pos. 1: ENTER. Тръбата се насочва прецизно към добре 

видима точка на хоризонта на инструмента и с ENT се записва резултатът от измерването, след което се 

появява аналогичен надпис за измерване при второ положение на тръбата. След извършването му отново се 

натиска клавиш ENT и на екрана се появяват старата и новата стойности за колимачната грешка за сравнение 

и анализ с три възможности за решение по преценка на оператора: 1. Запазване на старата стойност; 2. 

Въвеждане на новата стойност или 3. Приемане стойност 0 за корекцията. С MEN се излиза от програмата. 

 Ако така определената стойност надхвърли 4,95
с
, се чува предупредителен звуков сигнал за грешка – 

ERROR: LIMIT EXCEEDED и чрез клавиша MEN се продължава отново с “INPUT AND MEASUREMENT 

MENU”. 

 Програма Компенсатор се избира с клавиш 2, като на екрана се показват текущите компоненти SZ и 

SK на наклона на вертикалната ос по направление на зрителната тръба и на хоризонталната ос. Притяга се 

затегателния винт към алидадата при първо положение на зрителната тръба, след което се започва 

компенсаторното измерване с натискане на ENT. Алидадата се завърта на 200
g
, притяга се затегателният винт 

и след ENT се извършва второто компенсаторно измерване. На екрана се показват текущите SZ и SK и старите 

компонентите NZ и NK на наклона на вертикалната ос. Знакът (+) е при наклон надясно или напред, а (–) – 

при наклон наляво или назад. С MEN стойностите SZ и SK автоматично се запомнят и се излиза от програмата. 

 Ако ново определените стойности SZ и SK надхвърлят по абсолютна стойност съответно 2,55
с
 и 5,15

с
, 

се появява съобщение за грешка ERROR: LIMIT EXCEEDED. Чрез клавиша MEN се запазват старите 

стойности и инструментът се връща в меню ADJUST/ PREPARE. 

 Хоризонтиране с повишена точност чрез компенсатора се извършва, като се влезе в програмата 

Компенсатор и се избере опция 1.Levelling, след което, чрез въртене с трите повдигателни винтове в 

съответните посоки, се елиминират четирите появили се стойности SZ, SK, NZ и NK на наклона на 

вертикалната ос. С MEN се излиза от програмата. 

 Показването на стойностите на наклона на вертикалната ос може да бъде направено от всяка програма 

чрез клавиши LEV или  (компенсатор). 

 

§18. Измерване на хоризонтални ъгли 
 По своята същност 

измерването на хоризонтални ъгли 

се свежда до измерване на посоки от 

дадена точка, над която е поставен 

теодолитът и която се нарича 

станция, до две или повече точки, 

наричани наблюдавани точки. 

Теодолитът се центрира и 

хоризонтира над станцията на 

подходяща за оператора височина 

върху специална телескопична 

тринога, а точките, към които ще се 

измерват посоките, се сигнализират 

по подходящ начин (§6). 

 
Фиг. 18.1 
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Измерването на посока от станцията към коя да е точка означава визиране към точката с вертикалната нишка 

на нишковия кръст на зрителната тръба и отчет по хоризонталния кръг на теодолита. Следователно, всяка 

измерена посока се идентифицира със съответстващия ѝ отчет R по хоризонталния кръг, който представлява 

ъгълът между нулевото направление на кръга и направлението към съответната точка (фиг. 18.1). Тогава 

ъгълът  между кои да е две посоки може да се получи, като винаги от дясната посока се изважда лявата, 

заставайки с лице към търсения ъгъл (при награфяване на кръга по посока на часовата стрелка). Ако десният 

отчет е по-малък, към него се прибавя 400
g
. 

 Резултатите от измервания се записват в ъглов карнет (формуляр 18.1). 

 Измерванията на хоризонтални ъгли се предхожда от следната 

 Подготовка: 

 1. Съставяне на схема на измерванията, която може да бъде окомерна. В нея се нанасят всички точки 

с техните номера и означение на вида и класа им и се изчертават посоките, които ще се измерват. 
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Формуляр 18.1      ЪГЛОВ КАРНЕТ 

Стан- 

ция 

Набл. 

точки 

Отчети по хор. кръг  

2c 

 

 

сс 

Средно Редуцирано Общо  = 

R-OR 

 

 

cc 

 = 

 –  

 

 

cc 

Забележка 
I положение 

OI 

 

g     c   cc 

II положение 

OII 

 

g     c   cc 

Оср= 

OI+(OII  200) 

2 

g    c   cc 

средно 

OR 

 

g    c  cc 

средно 

R 

 

g     c  cc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 28         0, 15 24    200, 14 82 42     0, 15 03       0 ,00 00     0, 00 00     0,0 -2,6 12.08.1999г. 

 40     161, 20 42     361, 19 94 48 161, 20 18   161, 05 15 161 ,05 080    -7,0 -9,6 17 часа 

 15    260, 01 98     160, 01 44 54 260, 01 71  259, 86 68 259,86 757     7,7  5,1 Време: слънчево, тихо 

 16    330, 79 72     130, 79 34 38 330, 79 53  330, 64 50 330,64 597     9,7   7,1  

           (17 36)           (15 54) (182)       (16 45)        (56 33)      (56 434) 10,4  0.0  

     + 15 03 x 4 =      60 12 1  +2,6    = 411,18 

             (16 45)     

24 28       66, 64 82    266, 64 48 34    66, 64 65       0, 00 00     0,0  1,4  

 40     227, 69 88      27, 69 38 50  227, 69 63   161, 04 98   10,0 11,4 
 

 15     326, 51 74    126, 51 26 48  326, 51 50   259, 86 85  –  9,3 -7,9  

 16     396, 29 50    196, 29 12 38  396, 29 31   330, 64 66  –  6,3 -4,9 
 

            (15 94)          (14 24) (170)        (15 09)         (56 49)  –  5,6  0,0  

     + 64 65 х 4 =       58 60 2=   -1.4  Разлики fmax между редуцираните 

              (15 09)    посоки в отделните гируси 

24 28     133, 38 62    333, 38 12 50  133, 38 37       0, 00 00  56 33    0,0  1,2  

 40     294, 43 66      94, 43 30 36  294, 43 48   161, 05 11  56 49   -3,0 -1,8 No гируси f cc 

 15     393, 25 32    193, 24 90 42  393, 25 11  259, 86 74  56 48    1,7  2,9 т. 1 2 3 max 

 16       64, 03 20    264, 02 80 40    64, 03 00  330, 64 63 169 30 : 3 =   -3,3 -2,1 28 00 00 00 0 

            (10 80)          (09 12) (168)        (09 96)        (56 48)        56 433   -4.6  0.2 40 115 98 111 17 

          38 37 x 4 =      53 48 3=    -1.2  15 68 85 74 17 

               09 96    16 50 66 63 16 

 

cc 411,18/(3 2) 8,3m   

cc cc8,3 /  3 4,8 M
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 В ъгловия карнет станциите се подреждат по възходящ ред на номерата им, а срещу всяка станция се 

записват номерата на точките, които ще се наблюдават от нея. 

 2. Сигнализиране на точките с жалони, визирни марки, вехи или пирамиди (дървени или метални) в 

зависимост от категорията на измерванията и конкретните условия. Сигналите се поставят във вертикално 

положение с помощта на отвес. 

 3. Проверка и поправка на осовите условия на теодолита (по преценка на оператора). Това се 

извършва периодично и е особено важно, ако инструментът е престоял дълго време на склад, след 

транспортиране или след някакви произшествия с него. 

 На всяка станция, от която ще се измерват посоки, се извършват следните действия: 

 4. Поставяне на теодолита върху станцията. Триногата се поставя над точката, като се нагласява на 

подходяща височина. Теодолитът се прикрепва върху нея чрез съединителния винт. 

 5. Приблизително центриране и хоризонтиране. Триногата с теодолита се поставя така над точката, 

че инструментът да е приблизително хоризонтиран и центриран, т.е. центърът му да е над точката, което се 

преценява на око като краката на триногата, по възможност, се забиват добре в почвата. 

 При работа с шнуров отвес се извършва последователно: 

 6. Центриране, с което се цели центърът на хоризонталния кръг и точката на стоене (станцията) да 

лежат на една вертикална права. Отвесът се окачва на кукичката на съединителния винт така, че върхът му да 

е на няколко сантиметра над точката. Чрез промяна на дължината на краката на триногата върхът на 

успокоения отвес се докарва над центъра на точката с грешка до 0,5 cm. За по-голяма прецизност, освобождава 

се съединителният винт, инструментът се плъзга върху главата на триногата докато върхът на отвеса застане 

над точката, след което винтът се притяга отново. 

 7. Хоризонтиране, с което се цели хоризонталният кръг да стане действително хоризонтален. Най-

напред се подравнява кръглата либела чрез въртене на повдигателните винтове, докато мехурчето ѝ застане 

в центъра на гравираното кръгче, след което се извършва фино хоризонтиране чрез алидадната либела: 

алидадата се завърта, докато либелата застане над два от повдигателните винтове и се хоризонтира с тях, след 

което се завърта на 100
g
 и наново се хоризонтира с третия повдигателен винт. 

 Понякога се използва телескопичен центровъчен бастун, към който е прикрепена кръгла либела за 

отвесирането му. Острието му се поставя върху точката на стоене, а чрез промяна на дължината на краката 

на триногата, а след това – чрез плъзгане на инструмента върху главата ѝ, се извършва центрирането му. 

 При работа с оптичен отвес, какъвто е вграден във всички съвременни инструменти, центрирането 

и хоризонтирането се извършват едновременно: При приблизително центриран и хоризонтиран на око 

теодолит операторът гледа в окуляра на оптичния отвес и чрез въртене на повдигателните винтове докарва 

марката на отвеса да попадне в центъра на образа на точката. След това се хоризонтира кръглата либела чрез 

промяна на дължината на краката на триногата. Накрая, по описания по-горе начин операторът хоризонтира 

фино теодолита чрез алидадната либела с помощта на повдигателните винтове към триножката на теодолита. 

Той отново поглежда в оптичния отвес и ако има промяна в центрирането, разхлабва съединителния винт и 

чрез транслачно плъзгане (успоредно, без завъртане) на теодолита върху главата на триногата центрира фино 

теодолита, след което наново притяга съединителния винт. Точността на центриране с оптичния отвес е от 0,2 

до 2 mm. Той е особено подходящ при работа в затревена местност или при ветровито време. 

 Напоследък някои инструменти са снабдени с лазерен отвес, при който се следи петното от лазерния 

лъч да попадне върху точката, над която се центрира, и с електронна либела, която представлява графично 

изображение върху дисплей на либела в две взаимно перпендикулярни направления, чрез която инструментът 

се хоризонтира напълно без завъртане на 100
g
. 

 За хоризонтиране с повишена точност, при електронните теодолити и тахиметри програмно могат 

да се покажат на екрана компонентите на остатъчния наклон на вертикалната ос (след хоризонтирането с 

алидадната либела) и да се извърши прецизно хоризонтиране без завъртане. 

 8. Фокусиране на нишковия кръст, т.е. поставяне на образа на нишките на нишковия кръст на 

разстоянието на най-ясно зрение на оператора. Тръбата се насочва към небесния фон и чрез въртене на 

окулярната тръбичка се фокусират нишките. 

 Измерването на посока включва: 

 – насочване чрез визьора на зрителната тръба към сигнала на наблюдаваната точка и притягане на 

затегателните винтове; 

 – фокусиране на образа на сигнала; 

 – фино насочване към сигнала чрез микрометричните винтове, като се визира с вертикалната нишка 

близо до пресечната точка на нишковия кръст (в зависимост от ширината на образа на сигнала, визира се с 

единичната или с двойката вертикални нишки, като е желателно да се наблюдава възможно най-ниската 

видима част на сигнала ); 

 – отчет по хоризонталния кръг, като предварително огледалцето за осветяване на кръговете се постави 

на подходящ ъгъл. 

 По време на измерванията от станцията не се допуска изместване на триногата, корекции в 

хоризонтирането, както и завъртане на хоризонталния кръг. 
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 По принцип, ъгловите измервания се извършват при двете положения на зрителната тръба като по 

този начин се намалява или елиминира влиянието на остатъчните грешки от неизпълнение на осовите условия 

и се контролират резултатите от измерванията за евентуални груби грешки. 

18.1. Гирусно измерване на посоки 
 Този начин се прилага, когато са необходими резултати за 

измерените посоки с точност, по-голяма от директната 

точност на измерванията. За гирусното измерване на посоки 

е необходим теодолит, при който е възможно 

хоризонталният кръг да се завърта – двуосен, с репетиционно 

устройство или със система за завъртане на кръга. 

 Измерването на посоките от дадена точка към няколко други 

точки по гирусния начин (фиг. 18.2) се състои в следното: 

Една от наблюдаваните точки се избира за начална 

(обикновено точка от най-високия клас, ако точките са от 

различни класове, при това – да е добре видима). В ъгловия 

карнет (формуляр 18.1), в първата колона се записва номерът 

на станцията, а във втората – номерата на наблюдаваните 

точки, по реда, по който се явяват на хоризонта по посока на 

въртене на часовниковата стрелка, започвайки от избраната 

за начална. В този изброен ред точките се наблюдават 

последователно при първо положение на зрителната тръба и получените отчети за тях се записват в колона 3 

срещу реда на съответната точка. След това тръбата се обръща през зенита, алидадата се завърта на 200
g
 и 

измерването на посоките се извършва при второ положение на зрителната тръба, в ред, обратен на посока на 

въртене на часовниковата стрелка, започвайки от последната и завършвайки в началната точка, като отчетите 

се записват последователно в колона 4 срещу реда на съответната точка. По този начин посоките са измерени 

в един гирус. Отчетите за една и съща точка, освен в сантигради или сантисантигради, трябва да се различават 

с 200
g
. 

 За да се получат резултати за посоките с точност, по-голяма от директната точност на измерванията, 

необходимо е те да бъдат повторени няколко пъти, т.е. да бъдат извършени в няколко гируса, чийто брой n 

предварително се задава. За да се елиминира влиянието на евентуални грешки от деленията на кръга, отчетите 

за една и съща посока от отделните гируси трябва да са симетрично разположени по кръга. За се постигне 

това, след всеки гирус кръгът трябва да се завърти на ъгъл  = 200
g
/n. При n = 3 (формуляр 18.1) следва, че  

= 6667
g
. Следователно, отчетът към началната точка при първо положение за първия гирус трябва да е малко 

повече от 0
g
, за втория гирус – около  и за третия гирус – около 2. 

 Редът на измерванията е следният: 

 Първи гирус: При теодолит с репетиционно устройство алидадата се върти като се следи в окулярната 

тръбичка отчетът по хоризонталния кръг да стане малко по-голям от 0
g
, натиска се устройството, с което този 

отчет се запазва и се пренася към началната точка, като се визира в нея. Репетиционното устройство се 

освобождава и се визират последователно всички точки при първо и при второ положение по описания вече 

начин. 

 Ако теодолитът е със специален винт за завъртане на хоризонталния кръг, най-напред се визира 

началната точка, след което кръгът се върти с този винт, докато отчетът по него стане малко по-голям от 0
g
, 

след което започват измерванията на посоките последователно при първо, а след това – и при второ 

положение. 

 Втори гирус: Зрителната тръба се превърта през зенита така, че да дойде в първо положение, след 

което по един от описаните вече начини при първия гирус отчетът към началната точка при първо положение 

се нагласява да бъде, вместо около 0
g
, малко по-голям от 66

g
, след което се измерват посоките последователно 

при първо и второ положение на тръбата. 

 Трети гирус: Действията са напълно аналогични, както при втория гирус като предварително кръгът 

се завърта още един път на ъгъл  така, че отчетът към началната точка при първо положение да бъде малко 

по-голям от 133
g
. 

 Редът на изчисленията е следният: 

 1. В колона 5 се изчисляват разликите . Техните стойности отразяват влиянието 

на различни грешки – от неизпълнение на осовите условия, от насочване, от отчитане, от ексцентрицитет на 

инструмент и сигнали и др. При добра работа различията между тях трябва да са в границите на точността на 

отчитане на теодолита. Това е първата контрола за качеството на извършените измервания. Затова, след 

завършване на измерванията във даден гирус, най-напред се изчисляват тези разлики и при различия между 

тях над допустимите се повтарят частично или цялостно измерванията в гируса. 

 I II g2 O O 200  c

 Фиг. 18.2 
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 След приключване на изчисленията във всяка една колона от ъгловия карнет се извършва сумарна 

проверка за верността им, като се изчислява сумата от редовете ѝ и се проверява дали правилото за изчисление 

на всеки ред важи и за суми по колони (сумират се само сантигради и сантисантигради). Така напр.: 

 или за първия гирус се получава: 17 36 – 15 54 = 1 82 и т.н. 

 2. В колона 6 се изчисляват средноаритметичните стойности  от първо и второ положение, 

като се вземат градите от първо положение, а само сантигради и сантисантигради се осредняват: 

. 

 Верността на изчисленията в тази колона се проверява чрез сумарната контрола, т.е. сумата в колона 

6 да е средноаритметично от сумите в колони 3 и 4. За първия гирус се получава: 16 45 = (17 36 + 15 54 )/2 и 

т.н. 

 3. В колона 7 стойностите на редуцираното средно О
R

 се получават, като за всеки гирус 

средноаритметичните стойности за всяка посока от колона 6 се редуцират със стойността за началната посока, 

при което стойността за нея ще бъде 0,00 00
g
. Всъщност, стойностите за О

R
 са ъглите, заключени между коя 

да е посока и началната в отделните гируси, което дава възможност за сравнение между тях, т.е. за 

контролиране на качеството на измерванията. Такава сравнителна таблица е направена в графа “Забележка” в 

ъгловия карнет. Разликите между редуцираните средни за една и съща посока от отделните гируси не бива да 

надвишават определена стойност, която зависи от категорията на измерванията.  

 Изчислителната контрола за всеки гирус ще гласи: ако към сумата от колона 7 се прибави 4 пъти 

(колкото е броят на посоките) стойността на средноаритметичното за началната посока, трябва да се потвърди 

сумата от колона 6. За първия гирус се получава: 56 33 + 4×15 03 = 16 45 и т.н. 

 4. В колона 8 общото средно R за коя да е посока се получава като средно аритметично от 

редуцираните средни О
R

 за тази посока от отделните гируси. За проверка на изчисленията е обобщението на 

това правило: сумата за тази колона трябва да е равна на  средноаритметичното от сумите за отделните гируси 

в колона 7 : (56 33 + 56 49 + 56 48)/ 3 = 56 434. 

 Оценка на точността на измерванията: 

 1. В колона 9 се изчисляват разликите  между общото средно и редуцираните средни за всяка посока 

от отделните гируси, т.е.  = R – ОR. 

 2. В колона 10 се изчисляват поправките  = i –  във всеки гирус, където:  = /к, а к е броят на 

измерените посоки (i = 1, 2, ..., к). За проверка трябва   = 0 по гируси. След това се изчислява  . 

 Средната квадратна грешка за коя да е измерена посока от кой да е гирус се изчислява по формулата 

(18.1) , 

а средната квадратна грешка за коя да е осреднена посока R – по формулата 

(18.2) . 

18.2. Репетиционно измерване на ъгли 
 Този начин може да се приложи при наличието на теодолит с репетиционно устройство или на 

двуосен теодолит, когато измерваният ъгъл е необходим с по-голяма точност от точността на инструмента. 

Предварително се обосновава броят на повторенията (репетициите), в които трябва да бъде измерен ъгълът. 

 
Фиг. 18.3 

 Например: Да се измери репетиционно ъгъл  (фиг. 18.3) в три репетиции. Теодолитът се центрира и 

хоризонтира над точка С, а точки А и В се сигнализират по подходящ начин. Алидадата се върти, докато се 

избере отчет по хоризонталния кръг малко по-голям от 0
g
 (когато ъгъл  е малък ъгъл, това не е необходимо). 
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Включва се репетиционното устройство и при това положение се визира лявата точка А и се прави начален 

отчет О
н
, който се записва. Освобождава се устройството, алидадата се завърта надясно към точка В, при 

което кръгът остава неподвижен и се визира дясната точка В. (За контрола при изчисленията желателно е този 

отчет О
I
 да се запише) (фиг. 18.3а). Натиска се репетиционното устройство, при което този отчет се запазва и 

тръбата се насочва към т. А, при което заедно с алидадата се завърта и кръгът на ъгъл . Без да се прави отчет, 

отново се освобождава репетиционното устройство и при неподвижен кръг тръбата се насочва в т. В. При това 

положение ъгъл  е натрупан вече два пъти върху кръга (фиг. 18.3б). Без да се прави отчет към т. В (това би 

бил отчет О
II

), включва се репетиционното устройство, завърта се алидадата наляво, при което заедно с нея 

ще се върти и хоризонталният кръг и за трети път се визира т. А, без да се прави отчет. Накрая репетиционното 

устройство се освобождава и при неподвижен кръг тръбата се насочва за трети (последен) път в дясната т. В 

и се прави отчет О
кр

=О
III

. При това положение ъгъл  е натрупан вече трикратно върху хоризонталния кръг 

(фиг. 18.3в). В най-общ случай, ако тези действия се извършат не 3, а n пъти, разликата между крайния О
кр

 и 

началния О
н
 отчети ще бъде равна на n пъти натрупания ъгъл  и той ще се изчисли по формулата 

(18.3) , 

където k = 1, 2, ... е цяло число. 

 За контрола на изчисленията и на броя на повторенията, тази стойност трябва да е близка с 

приблизителната . 

 Пример: 

 О
н
  =  0, 76 24

g
   Контрола: О

н
 = 0, 76 24

g
  

 О
кр

 = 7, 83 68     О′  = 3, 12 13 

 (3) = О
кр

 – О
н
 = 7, 07 44   ˚ = О′ – О

н
 =  2, 35 89 

  = (3)/3 = 2, 35 813     ˚ 

 Измервания и изчисленията могат да се направят и при двете положения на зрителната тръба и 

получените резултати да се осреднят. 

 

§19. Ексцентрично измерване на посоки 
 При ексцентричното измерване на посоки са възможни два случая: 

 1. Ексцентрична станция, т.е. теодолитът е поставен ексцентрично спрямо точката, от която изхождат 

посоките; 

 2. Наблюдаваният сигнал е ексцентричен спрямо наблюдаваната точка. 

19.1. Центриране на ексцентрично наблюдавана станция 
 Поради обективни причини (липса на видимост, недостъпност и др.) вместо в точка 12, теодолитът е 

поставен ексцентрично на 

известно разстояние е от нея и 

оттам са измерени посоките към 

наблюдаваните точки (фиг. 

19.1). Ексцентричното 

разстояние е се измерва 

прецизно с точност до mm, а 

освен посоките към точките, 

измерва се и посоката към 

центъра, т.е. към точка 12. 

Центрирането на ексцентрично 

измерените посоки става чрез 

коригирането им с поправките 

, които се изчисляват по 

формулата 

(19.1) , 

където  са ъглите между 

посоката към центъра и коя да е ексцентрично наблюдавана посока, а 

  са разстоянията от действителната точка (центъра) до всяка от наблюдаваните точки, които могат 

да бъдат директно измерени или изчислени от координатите на точките. 

 кр н gO O .400k

n

 
 

нO O  

i

sin
arcsin i

i
i

e

S


 

i

iS

 
Фиг. 19.1 



 72 

 За прегледност и унифицираност, изчисленията по центриране на ексцентрично измерени посоки се 

подреждат таблично (формуляр 19.1) в следния ред: 

 1. В колона 2 се подреждат номерата на наблюдаваните точки, а в колона 3 – ексцентрично измерените 

посоки . 

 2. В колона 4 се изчисляват ъглите , като ексцентрично измерените посоки се редуцират с посоката 

към центъра. Извършена е и съответната сумарна проверка. 

 3. В колона 5 са вписани разстоянията  и ексцентричното разстояние e (последното – до 

милиметър). 

 4. В колони 6 и 7 последователно са изчислени  и поправките . 

 5. Вместо корекциите  да се прибавят алгебрично към ексцентрично измерените посоки в колона 3 

и получените стойности да се редуцират отново с посоката към началната точка, редуцирани са самите 

поправки  с поправката за началната посока (колона 8)и чрез редуцираните поправки  в колона 9 

директно са изчислени центрираните посоки . 

 В колони 7, 8 и 9 са направени съответни сумарни проверки за верността на изчисленията в тях. 

 

Формуляр 19.1.    Центриране на станция 12е 

Станц

ия 

Набл. 

точки 

Ексц. изм. 

посоки 

 
(g c cc) 

Редуц. посоки 

 

 

(g c cc) 

S 

 

e 

(m) 

 

Попр. 

 

 

(g) 

 

 

 

(g) 

Центрирани 

посоки 

 

(g c cc) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12e 

7 0,0000 63,8468 646,320 0,001874 0,1193 0,0000 0,0000 

14 73,1481 136,9952 781,570 0,001537 0,0978 -0,0215 73,1269 

28 182,4658 246,3126 524,350 -0,001822 -0,1160 -0,2353 182,2305 

10 311,5362 375,3830 758,430 -0.000715 -0,0455 -0,1648 311,3714 

12(ц) 336,1532 0,0000 1,437 – – – – 

       (3036)         (5376)   0,0556  -0,4216         (7288) 

 +1532×5 =      7660   +0,1193×4 = +0,4772         +4216 

   (1504)         3036     0,0556         1504 

19.2. Центриране на посоки към ексцентрични сигнали 
 В случаи на измервания на посоки към ексцентрични сигнали (фиг. 19.2) е необходимо да се определи 

ексцентрицитетът на всеки от тях по следния начин: върху точката (центъра) се поставя картон, върху който 

се отбелязва самата точка, след което чрез теодолит или отвес наблюдаваният ексцентричен сигнал се 

проектира върху картона (т. Е). От центъра (т. Ц) чрез визиране с просто око наблюдателят нанася посоката 

към станцията, от която е наблюдаван сигнала. Ориентирането може да бъде направено по-прецизно, ако се 

използва карта, върху която са нанесени точките и чрез тях визуално се ориентира самата карта. 
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Ексцентричното разстояние  се измерва с мащабна линийка с точност до mm, а ъгъл  – с 

транспортир. Както се вижда от фиг. 19.2, редуцирането на посока към ексцентричен сигнал се свежда до 

намиране на поправката , която се изчислява по същата формула 19.1, както при ексцентрична станция. 

 

§20. Измерване на зенитни (вертикални) ъгли. Индексна грешка 
 Теодолитът има вертикален кръг, чрез който се мерят вертикални или зенитни ъгли за определяне на 

наклона на визирната ос на зрителната тръба (фиг. 20.1). Вертикалният ъгъл  е ъгълът между хоризонта h на 

инструмента и визирната ос. За визура над хоризонта вертикалният ъгъл е положителен, за визура на 

хоризонта е нула, а за визура под хоризонта е отрицателен. За да не се работи с алгебрични стойности за 

ъглите, при съвременните оптико-механични теодолити вертикалният кръг е награфен така, че да се отчитат 

зенитни ъгли (фиг. 20.2). Зенитният ъгъл z е ъгълът между посоката към зенита (вертикалата) и визирната ос. 

За визура над хоризонта стойността му е по-малка от 100
g
, за визура на хоризонта е 100

g
, а за визури под 

хоризонта стойността му е по-голяма от 100
g
. Алгебричният сбор от двата ъгъла е 100

g
: 

(20.1) . 

 

 

Фиг. 20.1 Фиг. 20.2 

 За разлика от хоризонталния кръг, който е неподвижен при въртенето на алидадата около 

вертикалната ос, вертикалният кръг е неподвижно свързан с тръбата и се върти заедно с нея около 

хоризонталната ос, като се визира с хоризонталната нишка на нишковия кръст. Неподвижни остават 

средствата за отчитане по кръга и тъй като те материализират хоризонта, спрямо който се отнасят отчетите 

по вертикалния кръг, те трябва да бъдат строго хоризонтални независимо от общото хоризонтиране на 

теодолита. При по-стари конструкции теодолити това се постига чрез индексна либела към вертикалния кръг 

и винт за подравняването ѝ, което е задължително преди всеки отчет по кръга. Съвременните теодолити имат 

вграден специален оптико-механичен компенсатор с течен или магнитен успокоител, наречен демпфер. 

Компенсаторът автоматично привежда индексите към вертикалния кръг в хоризонтално положение (той влиза 

в действие при хоризонтиран инструмент и може да компенсира наклони до 810
I
). 

 При хоризонтална зрителна тръба отчетът по вертикалния кръг трябва да е точно 100
g
 (300

g
 – при 

второ положение на кръга). Поради редица причини и най-вече – поради механични въздействия, това условие 

няма да е изпълнено идеално и отчетът ще се отличава с някаква стойност i от теоретичната. Тази величина 

се нарича индексна грешка i. 

20.1. Проверка и поправка на индексната грешка 
1. При оптико-механични теодолити 

 Проверката на индексната грешка се извършва по един и същ начин независимо от конструкцията 

на теодолита. Инструментът се хоризонтира добре с алидадната либела. При първо положение на зрителната 

тръба се визира прецизно с хоризонталната нишка ясно видима точка на хоризонтално разстояние от около 

30 m (фиг. 20.3а). Ако инструментът е с индексна либела, тя се хоризонтира, а при наличие на компенсатор 

се проверява дали той работи устойчиво, като се почуква леко по алидадата, при което видимото деление от 

вертикалния кръг леко трепва, но се връща в първоначалното си положение. Прави се отчет по вертикалния 

кръг . Същото се повтаря и при второ положение на зрителната тръба (фиг. 20.3б), като се прави отчет . 

Стойността на двойната индексна грешка се изчислява по формулата: 

Ц Е е

g100  z

1z 2z
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(20.2) . 

 
Фиг. 20.3 

 Ако стойността ѝ е в границите на точността на отчитане по вертикалния кръг, поправка не се 

извършва. Желателно е проверката да се извърши няколкократно преди да се пристъпи към поправка на 

индексната грешка. 

 При работа при двете положения на зрителната тръба и осредняване на получените резултати 

влиянието на колимачната грешка се елиминира. 

 Поправка на индексната грешка. Най-напред се изчисляват поправените отчети по вертикалния 

кръг 

 

 При теодолит с индексна либела. При насочена тръба към наблюдаваната точка при първо или второ 

положение операторът върти винта за подравняване на либелата, като наблюдава в микроскопа за отчитане 

докато отчетът по вертикалния кръг се измени от  до 
 

(или от  до ). При това действие 

хоризонталната нишка няма да се измести от наблюдаваната точка, но ще се измести мехурчето на индексната 

либела. Това изместване се отстранява чрез поправителните винтчета към либелата. 

 При теодолит с компенсатор. При насочена тръба към наблюдаваната точка при първо или второ 

положение операторът върти микрометричният винт за изместване на зрителната тръба във вертикално 

отношение, като наблюдава в микроскопа за отчитане докато отчетът по вертикалния кръг се измени от  до 

(или от  до ). В резултат на това действие хоризонталната нишка на нишковия кръст се измества от 

наблюдаваната точка (фиг. 20.3в). Нишката се връща върху точката чрез вертикалните поправителни винтчета 

2 на нишковия кръст (фиг. 16.4). 

2. При електронни теодолити и тахиметри 

 Електронните теодолити и тахиметри, независимо от това дали са с оптико-механичен или течен 

компенсатор, също имат индексна грешка. Стойността ѝ за всеки инструмент е определена от фирмата-

производител в момента на производството им, вкарана е в паметта на микропроцесора и чрез нея 

автоматично се коригират отчетите по вертикалния кръг. Желателно е периодично стойността ѝ да се 

проверява и евентуално – коригира. Това е особено наложително след дълъг престой, транспортиране или 

сътресения на инструмента. Докато при електронните теодолити е допустима механична поправка на 

индексната грешка по подобие на оптико-механичните теодолити, при електронните тахиметри това е 

нежелателно поради опасност от нарушаване идентичността между визирната ос на теодолита и 

оптичната ос на светлодалекомера или може да се извърши само в специализиран сервиз. 

 Ще бъде изложена проверката и поправката при някои електронни теодолити и тотални станции. 

 Електронен теодолит THEOMAT T 2000 (фиг. 17.1). Определянето на индексната грешка се 

стартира с командата : SET MODE 10 RUN. Визира се прецизно добре видима точка при първо положение. 

На екрани 2 и 3 се показват съответно старата индексна грешка и отчетът по вертикалния кръг. Изчаква се 

няколко секунди и се натиска RUN, с което отчетът по вертикалния кръг е запомнен. Обръща се тръбата при 

второ положение и се визира същата точка. Изчаква се няколко секунди, след което индексната грешка е 

определена и на екрани 2 и 3 се появяват старата и новата стойност на индексната грешка. Натиска се RUN, 

ако се приеме новата стойност или CE – при запазване на старата. 

 Тотална станция SET 2 CII (SET 4CII) (фиг. 17.8). В режим “Установяване на параметри” се избира 

“V indexing”, а от него – “2.Manual”. Влиза се в основен (теодолитен) режим чрез натискане на клавиш 3 и на 

екрана се появява “ZA Face 1”. При първо положение се визира ясен сигнал на хоризонтален терен на около 

30 м. Натискат се последователно SHFT и 0 SET. На екрана се появява “ZA Face 2”. При второ положение се 

визира същата точка и отново последователно се натиска SHFT и 0 SET, с което вертикалният кръг е 

коригиран за индексната грешка. 

  g
1 22 400  i z z
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 Компютър тотална станция REC ELTA 15 C (ZEISS/Германия) (фиг. 17.10). Проверка и поправка 

(ADJUST/PREPARE) се извиква с клавиш 5 и включва програмите V INDEX/HZ COLLIMATION и 

COMPENSATOR, отнасящи се до ъгломерната част на инструмента. С клавиш 1 се извиква първата програма 

– за определяне и коригиране едновременно на индексната и колимачната грешки. Този начин е вече описан 

при определяне на колимачната грешка (т. 17.2). 

20.2. Измерване на зенитни ъгли 
 Зрителната тръба се насочва последователно към всяка наблюдавана точка, като си визира избрана 

точка от сигнала със средната хоризонтална нишка близо да пресечната точка на нишковия кръст. Ако 

теодолитът е с индексна либела, тя се подравнява преди отчитането по вертикалния кръг. Обикновено се 

работи при двете положения на зрителната тръба. Резултатите от измерванията се записват в ъглов карнет 

(формуляр 20.1). 

  Формуляр 20.1.   Карнет за зенитни ъгли 

Ст. Набл. 

точки Отчети по вертикалния кръг 4002  III OOi   

J 

m 
S 

m 

I положение 

OI = ZI
 

g  c  cc 

II положение 

OII = ZII
 

g  c  cc cc g  c  cc 
24 

1,48 
28 

2,01 97,4616 302,5362 -22 97,4627 

 40 

1,51 100,7694 299,2270 -36 100,7712 

 15 

0,00 103,8964 296,1008 -28 103,8978 

 16 

1,51 
101,1852 298,8130 -18 101,1861 

 Най-често измерванията на зенитни ъгли са свързани с определяне на превишения чрез 

тригонометрична нивелация (§33). Затова обикновено се измерват и записват височината J на теодолита (от 

точката до хоризонталната ос на инструмента) и височините  на сигналите (от наблюдаваните точка до 

местата на сигналите, в които се визира чрез хоризонталната нишка). 

 Точността на измерените зенитни ъгли се контролира чрез стойностите за двойната индексна грешка 

, разликите, между които трябва да са в границите на точността на инструмента. Обработката на карнета 

се свежда до изчисление на средните стойности на зенитните ъгли от отчетите О
I
 и О

II
 от първо и второ 

положение на зрителната тръба по формулата: 

(20.3) . 

 

§21. Бусолни инструменти. Измерване на магнитни азимути 
 При геодезични работи в някои специфични условия понякога се налага да се измерват не ъгли, а 

азимути. Азимутите биват астрономични и магнитни (фиг. 21.1). Астрономичният азимут A, магнитният 

азимут A
м

, както и посочният 

ъгъл  на направление, 

изхождащо от дадена точка 

върху земната повърхност, са 

ориентирани ъгли, отмерени по 

посока на часовата стрелка от 

съответната основна линия, 

прекарана през точката: N – 

северната посока на 

астрономичния меридиан, M – 

северната посока на магнитния 

меридиан и +X – положителната 

посока на приетата координатна 

система. Между тези три 

основни направления се 

сключват следните ъгли: 

  – меридианна 

конвергенция, 

  – магнитна деклинация, 

 
I
 – осова деклинация. 
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 Направлението на магнитния север се установява чрез магнитна стрелка, свободно поставена върху 

вертикално острие. Разликата между астрономичния и магнитния азимути е магнитната деклинация , която 

е източна (положителна) и западна (отрицателна) в зависимост от това, дали северният край на магнитната 

стрелка е на изток или на запад от астрономичния меридиан. 

 Магнитната деклинация има различни стойности за различни части от земната повърхнина. Тя се 

изменя във времето, като тези изменения биват периодични (вековни, годишни, денонощни) и случайни. Това 

непостоянство на магнитната деклинация и свързаните с нея показания на магнитната стрелка предопределят 

сравнително малката точност на магнитните измервания за геодезични цели. 

 Върху всяка топографска карта се дава средната стойност на магнитната деклинация за района, който 

изобразява. 

 Инструментите, които се използват за ориентиране и измерване на магнитни азимути, се наричат 

бусолни (магнитни). Основен елемент в тяхната конструкция е магнитната стрелка. Точността на бусолните 

инструменти всъщност се отъждествява с чувствителността на стрелката, т.е. с точността, с която тя застава 

по направление на магнитния меридиан. За разлика от обикновените теодолити, при бусолните инструменти 

индексите за отчитане, т.е. краищата на магнитната стрелка са неподвижни, а е подвижен хоризонталният 

кръг, който е награфен по посока, обратна на часовата стрелка. Неговата ос съвпада с оста на въртене на 

стрелката. 

 Бусолни инструменти са компас, бусола за ориентиране и бусолен теодолит. 

 Компасът е магнитна стрелка, поставена в метална кутия във формата на часовник, със стъклен капак, 

с градуиран хоризонтален кръг, в чийто център, в специална капсула, върху конусообразен връх от твърд 

камък стрелката стои свободно върху вертикално стоманено острие. Използва се за ориентиране, за 

извършване на окомерна снимка и др. 

 Бусолата за ориентиране (фиг. 21.2) е по-голяма и по-точна от компаса, с метална поставка, на която 

една от страните е успоредна на главното направление 0–180° (0–200
g
), с деления на кръга 1° (1

g
). Използва 

се за ориентиране върху местността, за ориентиране на топографска карта, за окомерна снимка и др. 

 

 
Фиг. 21.2 Фиг. 21.3 

 В комплекта на инструментите за мензулна снимка (гл. XI) има специална правоъгълна бусола (фиг. 

21.3), която, вместо градуиран кръг, има сектори с обхват 2040° за ориентиране на изработвания план по 

магнитния меридиан (чрез отмерване на магнитната деклинация). Бусолата се поставя така, че страната, 

успоредна на главното направление, да съвпадне с източната или западната рамка на картния лист. 

Магнитната стрелка се освобождава и картата заедно с бусолата се върти, докато северната част на стрелката 

застане срещу отчет, равен на магнитната деклинация. 
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Фиг. 21.4 Фиг. 21.5 

 В комплекта на някои теодолити има ориентир-бусола като приставка, която се прикрепя на 

специален щифт към вилката на инструмента. Тя бива цевна – (фиг. 21.4) или кръгла – (фиг. 21.5). При цевната 

бусола няма деления, а по оптичен път се наблюдават едновременно двата противоположни края на стрелката 

(фиг. 21.6). Теодолитът се центрира и хоризонтира, след което, при освободена стрелка на бусолата 

инструментът се върти заедно с нея, докато двата ѝ разместени края (фиг. 21.6а) съвпаднат (фиг. 21.6б). При 

това положение визирната равнина ще е в направление на магнитния меридиан, на което ще съответства отчет

 по хоризонталния кръг на теодолита. След това се визират последователно всички точки, като се правят 

отчети . Магнитните азимути  за всяка точка се изчисляват по формулата 

(21.1) . 

 
Фиг. 21.6 

 Магнитните азимути към наблюдаваните точки могат да се отчетат и директно по хоризонталния кръг, 

ако, преди ориентирането на теодолита в равнината на магнитния меридиан, се избере отчет 0g и чрез 

репетиционното устройство той се пренесе в посоката на магнитния север. 

 От измерените магнитни азимути може да се премине към астрономични азимути: 

(21.2)  

или към посочни ъгли: 

(21.3) . 

 Бусолен теодолит е теодолит с вградена бусола, при което лимбът е свързан с магнитната стрелка и 

се върти заедно с нея. При освободен лимб, тъй като стрелката ще заема направлението на магнитния 

меридиан, при насочване на зрителната тръба към различни точки отчетите по хоризонталния кръг ще бъдат 

магнитните азимути на съответните направления. Със специално устройство лимбът може да се съедини 

неподвижно с основата и тогава с бусолния теодолит може да се работи като с обикновен теодолит. 

 Точността на бусолните инструменти е около 410
с
. При работа с тях трябва да се избягва близостта 

до железни рудни находища, железни предмети и електропроводи. 

 

  

МO

Оi
MAi

M MA O O i i

MA = A +i i 

M= A +i i   
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Глава VI 

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪЛЖИНИ 

§22. Непосредствено измерване на дължини 
 Непосредственото измерване на дължини се извършва със стоманена ролетка или лента, а за 

високоточни измервания с инварна жица. Инварната жица се използва при измервания на дължини на страни 

от държавната опорна мрежа. Когато е необходима точност не по-висока от 1/4000 (2.5 cm на 100 m), най-

често употребявания мерен уред е ролетката. Ролетката е стоманена лента с дължина 20, 30 и 50 m, разграфена 

е през сантиметър като първите 10 cm от началото са разграфени през милиметър. Преди да започнат 

измерванията ролетката трябва да бъде компарирана (сравнена с еталонната си стойност), на специално 

изградени компаратори. Компарирането се 

извършва при температура (20°C), като 

ролетката се опъва с определена тежест (10 kg). 

Разликата между дължината на ролетката и 

нейната номинална стойност не трябва да бъде 

по-голяма от 1–2 mm. Ако тази разлика е по-

голяма се въвежда поправка пропорционална на 

измерената дължина. При по-дълга ролетка 

поправката се прибавя, а при по-къса се изважда от измерената стойност. 

 Принципът на измерване се състои в многократното непосредствено полагане на мерния уред 

(ролетка) по правата съединяваща две точки (фиг. 22.1, фиг. 22.2). 

 
Фиг. 22.2 

 В геодезическата практика обикновено се измерват хоризонтални дължини. Това означава, че при 

непосредственото измерване на дължини може да се работи по два начина: 

 Измерва се директно хоризонталното разстояние като в процеса на измерване ролетката е 

хоризонтална; 

 Измерва се наклоненото разстояние като ролетката се полага по терена. Отчита се наклона на терена 

и се изчислява хоризонталната дължина. Измерването на дължини с ролетка се извършва от двама оператори, 

снабдени с ролетка, два отвеса, два жалона с метални триножки, връзка с 11 метални игли и две гривни. 

 Технологията на измерване е следната: 

 1. Двете крайни точки на правата се сигнализират с жалони. 

 2. По-старшият оператор застава в началната точка А (фиг. 22.1), над която центрира отвеса фиксиращ 

нулата на ролетката и държи в ръката си празната гривна. 

 3. Вторият оператор взема отвеса и гривната с иглите, хваща края на ролетката и внимателно я изтегля, 

като се движи по посока към точка В. Конецът на отвеса е фиксирал края на ролетката (20 m). 

 4. Първият оператор застава устойчиво, поставя нулата на ролетката с отвеса над т. А, направлява 

колегата си да застане в точка от правата, проверява хоризонталността на ролетката и дава знак, че е готов за 

измерване. 

 5. Вторият оператор също проверява хоризонталността на ролетката, поставя отвеса на последното 

деление, внимателно я опъва със сила около 10 kg, пуска отвеса и отбелязва точката с игла забита под наклон 

45° над терена. Така на терена се получава първата нова точка от правата т. 1 (фиг. 22.1). 

 6. Двамата се придвижват по правата, като началото на ролетката се премества в новата точка 1 и 

действията се повтарят. След приключване на измерването, първия оператор поставя иглата от т. 1 на празната 

халка, а втория отбелязва следващата точка с друга игла. 

 7. Тези действия се повтарят толкова пъти колкото цели ролетки съдържа измерваната дължина. 

Последната отсечка до т. В обикновено е по-къса от една ролетка, но това не променя принципа на измерване, 

само ролетката се навива и скъсява в зависимост от конкретния случай. 

 8. След като се измери и последната отсечка от правата се преброяват иглите, събрани от първия 

(старшия) оператор, те се умножават по дължината на ролетката, прибавя се остатъкът (дължината на 

последната отсечка) и се получава цялата измерена дължина. 

 
Фиг. 22.1 



 79 

(22.1) , 

където l, е еталонната дължина на мерния уред, а  последния остатък от измерването. 

 9. За контрол се извършват поне две измервания, веднъж по посока от т. А към т. В и втори път от т. 

В към т. А. Ако разликите между двете измервания са в допустимите граници резултатът се осреднява. В 

противен случай измерването се извършва трети път. 

 За да се получат точни измервания, трябва да се спазват следните правила: 

 1. Посоката на правата да се спазва с точност 5–6 cm, което е лесно постижимо. 

 2. При хоризонтирането разликата по височина между двата края на ролетката да не бъде по-голяма 

от 10–20 cm. 

 3. Ролетката да се опъва със сила близка до тази, при която е извършено компарирането. 

 4. Мястото, където трябва да падне отвеса на втория оператор да се почиства предварително, за да се 

отбележи точно с иглата. 

 5. Всички измервания да се извършват при температура близка до тази на компарирането. 

 Всички измервания се записват в специален формуляр наречен “дължинен карнет”. 

  Дата…………  ДЪЛЖИНЕН КАРНЕТ Оператор……………… 
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12 15 136,45 136,39 136,42 4 6 16,45 6 16,39 средни 

 10 89,36 89,33 89,345 5 4 9,36 6 9,33 добри 

1 2 121,98 121,96 121,97 4 6 1,98 6 1,96 добри 

 8 56,67 56,68 56,675 4 2 16,67 2 16,68 добри 

 18 139,75 139,67 139,71 5 6 19,75 6 19,71 лоши 

 Геодезическите инструкции регламентират допустими разлики при двукратни измервания на, 

дължини в зависимост от условията на измерване, наклона на терена и мащаба на снимката, за която се 

извършват измерванията. Тези условия са дадени в табл. 22. 1. 

Таблица 22.1 
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Добри условия и 

наклон до 4% 

Средни условия и 

наклон от 4% до 8% 

Лоши условия и 

наклон над 8% 

 

1:4000 

 

1:3000 

 

1:2000 

 

2,5cm 

 

3,3cm 

 

5,0cm 

 

1:3000 

 

1:2000 

 

1:1500 

 

3,3cm 

 

5,0cm 

 

6,5cm 

 

1:2000 

 

1:1500 

 

1:1000 

 

5,0cm 

 

6,5cm 

 

10cm 

Оценка на точността 

 Оценка на точността може да се направи, ако са извършени двукратни или многократни измервания 

на една дължина или на група дължини. Като се приложи теорията за обработка на измервания с еднаква 

точност (§11), се получават средните квадратни грешки на отделно измерване, на най-вероятната стойност на 

измерената величина и относителните грешки на дължините. 

 

§23. Посредствено измерване на дължини – геометричен и тригонометричен 

метод 
 Много често в геодезическата практика се явяват случаи на невъзможност да се измери 

непосредствено определено разстояние. Обикновено причина за това са естествени препятствия, като водни 

обекти, силно пресечен терен, инженерно съоръжение или постройка. Тогава се налага да се използват методи 

за посредствено (косвено) определяне на дължините. Те се делят на три основни групи: 

 • Геометричен метод; 

 • Тригонометричен метод; 

 • Оптически метод. 

 Последователно ще бъдат разгледани и трите метода. 

D nl l 

l 
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23.1. Геометричен метод 
 При този метод се търсят геометрични зависимости между неизвестната дължина и помощни 

елементи, които могат да се измерят директно. Необходимите уреди за измерване са: ролетка, призма и 

жалони. Тук ще бъдат разгледани няколко типични за геодезическата практика случаи за геометрично 

определяне на дължини. 

 Пример 1. По направлението АВ има препятствие, което не позволява директното определяне на 

дължината, но между точките има видимост. 

 В този случай са възможни две схеми за измерване. 

 В първия случай (фиг. 23.1) се избира т. N, така че да има видимост към точките A и B, а петата на 

перпендикуляра M от N към правата AB да е извън препятствието. Измерват се разстоянията a, b, h и се 

определя дължината D по формулата: 

(23.1) . 

  
Фиг. 23.1 Фиг. 23.2 

 Във втория случай (фиг. 23.2) точките A и B се сигнализират с жалони. Избират се помощните точки 

т.  и т.  и се издигат перпендикулярите  и . По тях се отмерва разстояние m, така че 

отсечката b да бъде извън препятствието. Измерват се и отсечките a, b, c и се получава дължината 

(23.2) . 

 Пример 2. Между точките няма видимост. 

 Избира се помощна права AN. От т. B се спуска перпендикуляр към помощната права. Измерват се 

дължините x, y (фиг. 23.3) и се определя разстоянието по формулата: 

(23.3) . 

 Ако препятствието е по-голямо и не може да се приложи горната схема, помощната права се избира, 

така че от нея да има видимост и към двете крайни точки. Спуска се перпендикуляр към нея от т. A и т. B и се 

измерват дължините x, ,  (фиг. 23.4). Търсеното разстояние се получава по формулата 

(23.4) . 

 

 

 

Фиг. 23.3  Фиг. 23.4 

 В практиката могат да възникнат случаи, за които да се използват други геометрични зависимости. 

Разгледаните примери само дават идеи за подобни решения. 

 Точността в определяне на дължината зависи от точността на измерените елементи и точността при 

издигането и спускането на перпендикулярите. Като се има предвид, че измерените елементи са натоварени с 

всички грешки от непосредственото измерване на дължини с ролетка, включително и с грешките на призмата 

може да се приеме, че полученото разстояние е поне с  пъти по-голяма грешка. 

2

2
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23.2. Тригонометричен метод 
 Ако при определянето на недостъпни разстояния освен линейни се използват и ъглови измервания 

търсената дължина се получава чрез тригонометрични методи. Най-често в тези случаи се използва 

синусовата и косинусова теореми. Ще бъдат разгледани няколко типични случаи, а в конкретни ситуации 

могат да се използват и други формули и зависимости. 

 Пример 1. Да се определи разстоянието между т. A и B, ако между тях няма видимост (фиг. 23.5). 

Избира се т. C, така че да се 

виждат двете крайни точки A и 

B. Измерват се ъгъл  и 

разстоянията AC = a и BC = b. 

Търсеното разстояние се 

определя по формулата 

(23.5) . 

 Пример 6. Да се 

определи недостъпното 

разстояние между т. A и B, ако 

между тях има видимост (фиг. 

23.6). Избира се т. C и се 

измерват ъглите  и 

страната a. Изчислява се 

ъгловото несъвпадение . Определят се поправки =  и се прибавят към измерените 

ъгли, след което недостъпното разстояние се определя по формулата: 

(23.6) . 

 

 

 

Фиг. 23.6  Фиг. 23.7 

 Пример 7. Ако т. А е недостъпна и трябва да се определи дължината между т. A и B се прилага подобна 

схема. За да има контрол на измерванията и изчисленията обикновено се правят измервания от два 

триъгълника, за които търсената дължина е обща (фиг. 23.7). Избират се т.  и . Измерват се ъглите 

и  и страните a и b. Търсената дължина се определя двукратно по формули: 

(23.7) ; 

(23.8) . 

 Точността на тригонометрично определените дължини зависи от точността на ъгловите и дължинни 

измервания. Ако се приеме, че тези измервания са независими и се приложи закона на Гаус за предаване на 

грешките §11 за всеки конкретен случай може да се определи средната квадратна грешка на резултата. 

 

§24. Оптично измерване на дължини. Нишков далекомер, двуобразни 

далекомери, базисна лата 
24.1. Оптично измерване на дължини 

 Този метод използва тригонометрични зависимости между елементите на силно остроъгълен 

правоъгълен триъгълник, наречен паралактичен триъгълник (фиг. 24.1, 24.1a). 
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Фиг. 24.1  Фиг. 24.1а 

 Острият (паралактичен) ъгъл обикновено се отбелязва с . Катетът срещу този ъгъл се нарича база и 

се отбелязва с b, а катета прилежащ към паралактичния ъгъл е търсеното наклонено разстояние S. То се 

определя от зависимостта: 

(24.1) . 

 От формулата се вижда, че разстоянието може да се определи по два начина: 

 а) постоянен паралактичен ъгъл и променлива база; 

 б) променлив паралактичен ъгъл и постоянна база. 

 Тези две възможности предопределят типа инструменти и точността, с която се извършва 

измерването. Инструментите се наричат оптични далекомери и биват два вида: 

 1. Далекомери с лата (с постоянен паралактичен ъгъл и променлива база); 

 При тази конструкция също има две възможности: 

 1.1. Постоянен ъгъл при станцията 

Към тази група далекомери спадат: 

 1.1.1 – нишков далекомер (всички видове теодолити); 

 1.1.2 – двуобразните далекомери (Редта 002, различни клинове, приставки и др.). 

 1.2. Постоянен ъгъл при наблюдаваната точка, тогава далекомерите се наричат базисни далекомери 

(BRT 006, телетоп и др.) 

 2. Далекомери без лата (с постоянна база и променлив паралактичен ъгъл). 

 Към тази група също има два типа инструменти: 

 – ъгъл при станцията (базисна лата); 

 – ъгъл при наблюдаваната точка (военни далекомери без лата). 

 Нишков далекомер – когато върху нишковия кръст на теодолита успоредно на хоризонталната нишка 

са гравирани симетрично на определено разстояние и две по-къси нишки (наречени далекомерни или 

стадиметрични), тогава инструментът изпълнява ролята на нишков далекомер. Тези нишки ограничават 

постоянният паралактичен ъгъл, чиято стойност обикновено е 6366
с
. 

 За да се измери една дължина с нишков далекомер е необходима лата. 

 Ако трябва да се определи разстоянието между точките А и В (фиг. 24.2), измерването се извършва в 

следната последователност: 

 

 

 
Фиг. 24.2  Фиг. 24.3 

 Нишковият далекомер се центрира и хоризонтира над точка А; 

 На точка В се поставя вертикално 3 или 4 метрова лата; 

 Насочва се зрителната тръба на далекомера към точка В, фокусира се и се правят отчети по двете 

далекомерни нишки (фиг. 24.3). 

 Записват се двата отчета, които се означават с  и  и се намира латовия отрез . 

Обикновено долната нишка се поставя на кръгъл отчет (1000, 2000, 3000), в зависимост от това коя част от 

латата е ясно видима. 

 Търсеното разстояние се определя по формулата: 

(24.2) , 

където  се нарича умножителна константа, а c събирателна константа на далекомера. 

 Умножителната константа K най-често е равна на 100, но за някои далекомери може да бъде 50 или 

200. 

 При съвременните далекомери събирателната константа е нула и формула (24.2) приема следния вид: 

(24.3) . 
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 Ако използваме отчетите, направени с далекомерните нишки (фиг. 24.3), а именно ; 

, то търсеното разстояние: 

  m. 

 Определеното разстояние с нишковия далекомер в най-общия случай е наклонено. За да се определи 

хоризонталното разстояние D е необходимо допълнително да се измери вертикалният ъгъл  или зенитния 

ъгъл z. Тогава търсената дължина е: 

 ,  или 

 . 

 Нивелирът също може да изпълнява ролята на нишков далекомер, ако са гравирани далекомерни 

нишки на нишковия му кръст. В този случай измереното разстояние ще бъде хоризонтално. 

 Преди да се започне измерване с 

нишковия далекомер трябва да се 

проверят стойностите на събирателната и 

умножителна константи. Ако 

определените стойности се различават с 

повече от 1% от фабрично зададените, те 

трябва да се вземат пред вид при 

определяне на окончателното 

разстояние. 

 Проверката се извършва по следния начин. На приблизително равнинен терен се измерват, с ролетка 

и с нишков далекомер, едно късо (от 3 до 5 m) и едно дълго (около 100 m) разстояние (фиг. 24.4). 

 За двете измервания се съставят две уравнения, от които се определят двете неизвестни K и c, а 

именно: 

  и . 

 Пример: Измерени са с ролетка дължините  m и  m, на които съответстват 

латовите отрези L1= 1046–1000 = 0,046 m; L2= 1986–1000 = 0,986 m. Съставят се и се решават уравненията: 

 4,62 = 0,046K + c;     93,81 = 0,940K;     c = 4,62 – 0,046K; 

 98,43 = 0,986K+c;     K = 99,80;     c = 0,03 m. 

 Разликата и на двете константи от теоретично приетите им стойности е по-малка от 1%, а това 

означава, че може да се работи с K = 100 и c = 0. 

 Както при всички геодезически измервания и тук се допускат различни видове грешки: 

инструментални, лични, влияние на климатичните условия, вертикалност на латата и др., чието сумарно 

влияние не надминава 1% от стойността на измереното разстояние. 

 Точността на нишковия далекомер може да се определи по формулата: 

(24.4) . 

Точността може да бъде изразена и чрез относителна грешка, която за нишковия далекомер е от 

порядък на 1:100 за разстояние от 300 m до 1:400 за разстояние от 100 m. 
 Двуобразни далекомери – При този тип далекомери зрителната тръба е с по-специална конструкция. Към системата от лещи 

са добавени допълнителни оптични клинове, които при завъртане на определен пръстен към тръбата, разделят зрителното поле на две 

оптични равнини. Тези клинове реализират на практика постоянният паралактичен ъгъл при станцията. Когато се наблюдава даден 

предмет или специална лата, поставена в крайната точка, след фокусиране на образа в зрителното поле се наблюдават два образа 

разместени симетрично на определено разстояние. Това разместване е право пропорционално на действителното разстояние. Обикновено 

с двуобразните далекомери се измерва директно хоризонталното разстояние. Типичен представител на тази група далекомери е Редта 

002. Този инструмент се използва в комплект със специална лата. Измерва разстояния до 170 m с точност от 2 до 5 cm. Напоследък почти 

не намира приложение в практиката и една от причините е че е доста тежък и трудно преносим. Другата причина е, че вече масово се 

използват по-точните и леки за носене и измерване светлодалекомери. 

 Към двуобразните далекомери може да се причислят базисните далекомери. Типичен представител на тази група, използван 

доскоро в практиката е BRT-006, наречен базисен редукционен тахиметър. Този инструмент също използва специална лата за разстояния 

от 60 до 180 m. Ако дължините са до 60 m не е необходим специален сигнал. Като конструкция този инструмент е по-различен от 

нишковия далекомер и теодолита. Търсената дължина се отчита директно върху метален линеал, свързан с далекомера, като преди това 

с помощта на система от призми двойния образ на наблюдавания предмет в оптичното поле се коинцидира чрез движение на специална 

призма, монтирана към металния линеал. Точността на измерените с BRT-006 дължини е между 6 и 10 cm на 100 m. На същия принцип 

е конструиран и друг базисен далекомер наречен Телетоп. Той е значително по-неточен от разгледаните инструменти и намира 

приложение в армията. 

 Масовото навлизане на електронните тахиметри (тотални станции) в геодезическата практика изпрати тези инструменти в 

историята. 

 Измерване на дължини с базисна лата – Базисната лата “Бала-2” се състои 

от две инварни части с дължина 1 m, които се съединяват със специален винт и се 

поставят на теодолитна тринога Латата е снабдена с колиматор позволяващ да 

бъде ориентирана към определен сигнал и с кръгла либела за хоризонтиране. 

 Трябва да се измери разстоянието между точки А и В (фиг. 24.5) 
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 От фигурата се вижда, че разстоянието може да се определи по формула 

(24.6) , 

където b =2 m e дължината на базата; 

  – ъгълът между двете крайни марки на латата. 

 Принципът на измерване на дължини с базисна лата е следният: 

 На т. А се центрира и хоризонтира теодолит; 

 На т. В се центрира и хоризонтира базисната лата и се ориентира с визьора към инструмента; 

 Измерва се ъгълът  по репетиционния метод поне в три репетиции; 

 Търсената дължина се определя по формулата: 

(24.7) . 

 Измереното с базисната лата разстояние е хоризонтално. Точността му зависи от точността на ъгъл  и е съизмерима с точността 

на ролетката. 

 

§25. Светлодалекомери 
 Светлодалекомерът е най-точният, съвременен уред за измерване на дължини. Представлява електро-

оптична система от два модула “активен” и “пасивен”. 

 Активният модул е самият далекомер. Той се състои от уред за предаване и приемане на светлинен 

поток от електромагнитни вълни и индикатор за измерване на интервала от време за разпространение на този 

поток в оптичния диапазон, по направление на измерваната дължина. 

 Пасивният модул е оптично устройство (трипел призма), изпълняващо ролята на отражател на 

светлинния сноп лъчи, излъчени от далекомера. 

 За да се измери разстоянието между точките A и B 

(фиг. 25.1), далекомерът се центрира и хоризонтира 

над т. A, отражателят се поставя вертикално над т. B, 

така че отражателната равнина на призмата да бъде 

перпендикулярна на светлинния сигнал. Насочва се 

зрителната тръба към отражателя, включва се 

далекомера, който излъчва електромагнитни вълни 

във вид на отделни импулси в момент от време . 

Електромагнитните вълни достигат до отражателя, 

отразяват се и се връщат обратно към приемника на 

далекомера в т. A в момент от време . Индикаторът 

за време отчита интервала . 

 Принципът за определяне на разстояния със светлодалекомер използва закона за равномерното 

праволинейно движение на телата известен от физиката. Пътят изминат от електро-вълните по дадено 

направление за определено време, който е еквивалентен на наклоненото разстояние, може да се определи по 

формулата 

(25.1) , 

където  е скоростта на разпространение на електромагнитните вълни по време на измерването; 

  – интервала от време, за което електромагнитните вълни изминават пътя от далекомера до 

отражателя и обратно. 

 Скоростта на вълните се определя от израза: 

(25.2) , 

 C = 299 792 458 m/s е скоростта на разпространение на светлината във вакуум; 

 n – коефициент на пречупване на въздуха, зависещ от честотата на електромагнитните вълни и 

състоянието на външната среда (атмосферни и климатични влияния). 

 Влиянията на външната среда се отчитат чрез допълнителни измервания на температура и налягане 

на въздуха. Влажността не влияе значимо върху коефициента на пречупване и обикновено не се отчита. 

 Съгласно формула (25.1) измерената дължина се определя с относителна грешка 

(25.3) , 

където , ,  са средните квадратни грешки на определяне на S, v и . 

 Изследванията показват, че точното определяне на разстоянието по формула (25.1) основно зависи от 

точността, с която се измерва времето за разпространение на електромагнитните вълни . 

 В зависимост от метода за определяне на времето светлодалекомерите се делят на две основни групи: 
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 Импулсни далекомери, при които времето се измерва директно. Тази група светлодалекомери са с 

по-ниска точност, но с висока оперативност, което ги прави незаменими при измерване на разстояния в 

движение. По-точните импулсни далекомери се използват във фотограметрията като висотомери за 

определяне височината на полета в момента на аерозаснимане. 

 Фазови далекомери, са тези, при които времето се измерва по косвен метод (чрез фазови разлики), 

като се използват няколко модулиращи честоти. Така се постига по-висока точност, сигурност и еднозначност 

в определяне на неизвестното разстояние. 

 Съвременните геодезически далекомери са фазови и обикновено са съчетани с електронен теодолит. 

Тази комбинация се нарича електронен тахиметър (тотална станция). 

 Фазовите светлодалекомери използват зависимостта между ъгловата скорост , фазовият ъгъл  и 

времето  

(25.4) = . 

 Тогава търсеното разстояние ще се определи по формулата: 

(25.5) . 

 Най-често ъгловата скорост се изразява чрез модулиращата честота на информационния сигнал 

, откъдето: 

(25.6) . 

 От друга страна съществува зависимост между модулиращата честота f, скоростта на вълната  и 

дължината на електромагнитните вълни , така че търсената дължина се получава по формулата: 

(25.7) . 

 В зависимост от дължината на измерваното разстояние, фазовият ъгъл може да надхвърля 

многократно стойността 2 , а вградения в далекомера фазомер измерва ъглите само в този интервал. В най-

общия случай ъгъл 

(25.8) , 

(25.9) , 

където , практически представлява директно измерената част от фазовия цикъл. 

 За да се определи еднозначно броят N на пълните обороти на фазовия ъгъл, е необходимо 

измерванията да се извършват при различни модулиращи честоти. 

 Физическият смисъл на формула (25.9) става ясен от фиг. 25.2. 

25.1. Грешки и точност на светлодалекомерните измервания 
 Светлодалекомерните измервания са натоварени с различни грешки, 

чието влияние се отразява на точността на измерванията. Тези грешки 

са: 

1. Грешки от неточното центриране на далекомера и отражателя. 

2. Инструментални грешки, зависещи от загубата на мащабна честота, колебания в напрежението на 

захранващия източник, изменения в стойността на постоянната поправка, предизвикано от явлението 

фазовост на излъчвателя, нестабилността на отделните модули на далекомера и др. 

 3. Лични грешки, свързани с точността в насочване на отражателя и далекомера един спрямо друг. 

 4. Грешки от влияние на външната среда върху интензивността на излъчване и скоростта на 

разпространение на модулирания светлинен поток, зависещи от температура, налягане и коефициент на 

пречупване на въздуха. 

 Точността на измереното разстояние може да се получи от формула (25.6), като се приложи закона на 

Гаус и се извършат някои преобразования и опростявания: 

(25.10) . 

 Като се отчете и влиянието на грешките от т. 1 до т. 4 за точността на разстояние измерено със 

светлодалекомер се получава следният израз: 

(25.11) , mm  или  , 

където  – е средната квадратна грешка на дължината S в работния диапазон; 

 a – постоянен коефициент на далекомера, равен на сумата от грешките независещи от стойността на 

измерваната дължина; 
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 b – коефициент отчитащ влиянието на външната среда и всички фактори зависещи от стойността на 

измерваната дължина, а ppm е разстоянието в км. 

 Коефициентите a и b обикновено се определят по емпиричен път и са записани в паспорта на 

инструмента. 

 Преди да се започне работа с далекомера е желателно да се провери стойността на постоянната 

поправка на далекомера  фиг. 25.1, която е свързана с определени конструктивни особености, 

поради несъвпадението на точките на излъчения и приетия сигнал с вертикалните оси на инструмента и 

отражателя. Тя също е определена фабрично и е отразена в паспорта на инструмента. Проверката и може да 

се извърши при лабораторни или полски условия [48]. 

 Полското еталониране е по сигурно, защото отчита и влиянието на външната среда. То може да се 

осъществи лесно, ако се създаде специална високоточна база, разположена на сравнително равен терен, която: 

 – да не бъде по-къса от 400 m и по-дълга от 1000 m; 

 – да включва интервали кратни на полувълната /2 на модулиращата честота с възможност за 

автоматично изключване на цикличната грешка; 

 – да позволява едновременно определяне на цикличната грешка и постоянната константа. 

 За да могат да се решат тези задачи е необходимо на полската база да има къси (фазови) и дълги 

участъци, стабилизирани със специални бетонни стълбове с диаметър 0,4 m за принудително центриране на 

далекомера и отражателя. Стълбовете са железобетонни, високи 1,3 m, бетонирани на дълбочина под нивото 

на замръзване на почвата. 

 Първият интервал от базата е подходящо да бъде дълъг 24 m, и да съдържа и фазов участък за 

едновременно определяне на постоянната поправка и цикличната грешка на фазовръщателя. 

 Като се имат пред вид най-често използваните мащабни честоти, оказва се, че късите участъци трябва 

да бъдат кратни на 5 или 10 m. Фазовият участък се стабилизира със специални тръбни знаци през 1 m, 

бетонирани на дълбочина 2 m, фиг. 25.3. 

 Интервалите между отделните знаци се измерват с инварна жица. 

 
Фиг. 25.3 

 При еталонирането инструментът се поставя на първия монолитен стълб от базата, а отражателя се 

поставя последователно на всички стълбове от базата. За да се получат достоверни резултати от измерванията 

е желателно всеки интервал да се измерва от 5 до 10 пъти, след което резултатите се осредняват и се изчислява 

стойността на постоянната поправка на далекомера по формулата: 

(25.12) ,   , 

където  е еталонния интервал, а  средната стойност на измерения с далекомера интервал. 

 Извършвайки последователно комбинации от измервания на всичките n интервала от базата може да 

се получи най-вероятната стойност на постоянната поправка, от израза: 

(25.13) . 

 Отклоненията на  от  характеризират т.нар. циклична грешка. Цикличната грешка обикновено 

има периодичен характер. 

 Определянето на  може да се извърши и чрез изравнение. 

Светлодалекомерите съгласно руския държавен стандарт се разделят на три основни групи в 

зависимост от точността и големината на измерваната дължина. 

Геодезически далекомери (Г) – измерват дължини до 15–50 km. Източник на излъчване е хелио-

неонов лазер. Определят разстоянието с относителна грешка от порядък 1/300 000. Намират приложение в 

създаването на държавните геодезически мрежи. 

 Топографски далекомери (Т) – измерват дължини от 2 до 5 km. Използват се при измерване на 

дължините на страните от мрежите с местно предназначение. Като източник на излъчване се използва 

полупроводников диод. Към тази група се причисляват и всички електронни тахиметри. 
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 Прецизни далекомери (П) – измерват по-къси дължини от 0,3 до 3 km с висока точност. Използват 

се за решаване на специални задачи в областта на приложната геодезия. Основният източник на 

електромагнитни е импулсна лампа или хелио-неонов лазер. Средната грешка на измерена дължина е от 

порядък (0,1 + 0,1 ppm). 

 Тази класификация не е задължителна за различните страни, но все пак е носител на определена 

информация, която е полезно да се знае. 
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Глава VII 

ИЗМЕРВАНЕ НА ПРЕВИШЕНИЯ 

§26. Видове нивелации. Геометрична нивелация. Нивелири и нивелачни лати 
26.1. Видове нивелации 

Във връзка с решаването на определени задачи на геодезията много често се налага определянето на точки 

от земната повърхност не само в планово, но и във височинно отношение. Геодезическите работи при 

определянето на надморските височини на точки от земната повърхност се наричат нивелация. 

Надморската височина на една точка може да бъде определена, като се изходи от друга точка с известна 

надморска височина и се измери превишението между 

двете точки (фиг. 26.1). 

 От фиг. 26.1 се вижда, че 

(26.1) . 

 Превишението  се явява разстоянието, 

измерено от точка B по направление на отвесната 

линия, преминаваща през същата точка до ниво 

повърхнината, преминаваща през точка A. Между 

надморските височини на двете точки A и B и 

превишението между тях са валидни следните 

зависимости: 

 , 

(26.2) , 

 . 

 Съществуват различни видове нивелации в 

зависимост от начина, по който се определят 

превишенията между точките: 

 Геометрична нивелация; 

 Тригонометрична нивелация; 

 Хидростатична нивелация; 

 Барометрична нивелация. 

Най-точни резултати при определянето на превишения по принцип могат да се получат с 

хидростатичната нивелация, но тя намира много малко приложение поради ограниченията, специфичните 

условия и специалната апаратура, която се използва. Много точни резултати също така могат да бъдат 

получени с геометричната нивелация, която е масово прилагана в геодезическата практика. През последните 

1–2 десетилетия широко разпространение получи тригонометричната нивелация във връзка с разработването 

и внедряването на съвременните електрооптични инструменти, с които измерването на разстояния стана 

лесно и бързо. Барометричната нивелация намира съвсем ограничено приложение, основно при проучвателни 

работи поради ниската точност, с която се определят превишенията. 

26.2. Същност на геометричната нивелация 
При геометричната нивелация определянето на превишението между две точки A и B се извършва с 

помощта на хоризонтална визирна линия, материализирана от визирната ос на специален геодезически 

инструмент – нивелир. За целта нивелирът се поставя 

между двете точки, а върху самите точки се държат 

отвесно лати. Чрез материализираната от нивелира 

хоризонтална визирна линия се правят отчети по 

латите – отчет a по латата, разположена върху точка A 

и отчет b по латата, разположена върху точка B. 

От фиг. 26.2 се вижда, че превишението  

ще се определи по формулата: 

(26.3) . 

 Така определеното по форм. 26.3 превишение не 

трябва да бъде по-голямо от 3.5 m, а разстоянието 

между двете точки A и B не трябва да превишава 150 

m. Когато трябва да бъде извършена нивелация между 

точки, намиращи се на по-голямо разстояние или с по-

голямо превишение между тях от указаните по-горе, 

определянето на превишението се извършва чрез нивелачен ход с помощни точки, а самото превишение се 

получава като сума от превишенията между отделни помощни точки от хода, които се подбират така, че да 

бъдат изпълнени горните изисквания. 

 B A ABH H h

 ABh

  AB B Ah H H

  BA A Bh H H

  AB BAh h

 ABh

  ABh a b

 

Фиг. 26.1 

 
Фиг. 26.2 
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 Геометрична нивелация, при която нивелирът се поставя между двете точки A и B се нарича 

нивелиране от средата. Известен е и друг на начин за извършване на геометричната нивелация – нивелиране 

от края (нивелиране напред) този начин не се прилага. Както е показано на фиг. 26.3, нивелирът се поставя 

върху точка A по такъв начин, че окулярът на зрителната тръба и точката да лежат на една отвесна линия. С 

ролетка се измерва разстоянието от точка A до центъра на окуляра (пресечната точка на нишковия кръст). 

Това разстояние  се 

нарича височина на 

инструмента. Чрез 

материализираната с 

визирната ос на нивелира 

хоризонтална визирна линия 

се прави отчет b по 

вертикално 

поставена върху 

точка B лата. 

Превишението 

между двете 

точки се 

определя по формулата: 

(26.4)  . 

 Геометричната нивелация чрез нивелиране от края не намира приложение, тъй като 

влиянието на кривината на Земята и други грешки не могат да се елиминират. 

26.3. Нивелири и нивелачни лати 
 Нивелирът е геодезически инструмент за материализиране на хоризонтална визирна линия, 

служеща за отчитане по латите. Основната част на всеки нивелир е зрителната тръба, чиято 

визирна ос материализира хоризонталната визирна линия. Визирната ос на нивелира се 

хоризонтира посредством цилиндрична нивелачна либела или компенсаторно устройство. 

Зрителната тръба е поставена върху основа, която завършва с триножка (глава) с три 

повдигателни винта. Други части на нивелира са кръглата либела, която служи за грубо 

хоризонтиране, затегателния винт за вертикалната ос и микрометричния винт, с който се 

извършват малки и плавни премествания на тръбата. След хоризонтиране на нивелира отчетите 

по-вертикално поставените лати се извършват с хоризонталната нишка на нишковия кръст или 

чрез оптичен микрометър, който позволява прецизно отчитане на част от най-малкото деление 

на латата. 

 Класификацията на нивелирите се извършва основно по два признака – по точност и по начин 

на привеждане на визирната ос в хоризонтално положение. 

 Съобразно точността на определяне на превишенията нивелирите се подразделят на следните групи: 

 Високоточни нивелири – при тях се постига средна квадратна грешка на 1 km двойно нивелиран ход, 

не по-голяма от 0,5 mm. Те се използват за измервания на Държавната нивелачна мрежа I и II клас, за прецизни 

инженерно-геодезически измервания като напр. определяне на деформации на инженерни съоръжения и др. 

 Точни нивелири – със средна квадратна грешка на 1 km двойно нивелиран ход от 0,5 mm до 3 mm. Те 

се използват за измервания на Държавната нивелачна мрежа III и IV клас, за решаване на редица инженерно-

геодезически задачи, в пътното строителство и др. 

 Технически нивелири – със средна квадратна грешка на 1 km двойно нивелиран ход от 3 mm до 10 

mm. Използват се за определяне на надморските височини на точките от работната геодезическа основа при 

изработване на топографски планове на населените места, инженерно-геодезически проучвания и за нуждите 

на строителството. 

 Съобразно начина на хоризонтиране на визирната ос нивелирите се делят на две основни групи: 

 Либелни нивелири – визирната ос се хоризонтира преди всеки отчет по латата с помощта на нивелачна 

либела; 

 Самохоризонтиращи се нивелири (нивелири с компенсатор) – визирната ос автоматично се привежда 

в хоризонтално положение от компенсаторното устройство. 

При геометричната нивелация с точни и технически нивелири се използват нивелачни лати с дължина 

обикновено 4 m, 3 m или 2 m, награфени със сантиметрови деления, сгъваеми или несгъваеми. Награфяването 

на латите се извършва по специален начин, в два цвята, с надписване на дециметровите деления. Целта е да 

се улесни отчитането и да се намали вероятността за грешки. За да се поставят латите във вертикално 

положение, от задната им страна се прикрепва кръгла либела. Някои лати имат по две скали с цел 

контролиране на направените отчети. Най-често използваните лати са 4-метрови и се сгъват на две части. Те 

са същите, каквито се използват при измерване на разстояния с нишков далекомер. 

AJ

  AB Ah J b

 
Фиг. 26.4 

 
Фиг. 26.3 
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 При геометричната нивелация латите се поставят 

върху стабилизирани на терена точки. Тяхното 

вертикално положение се контролира с кръглата либела. 

Понякога обаче латите се поставят върху помощни точки 

от нивелачния ход, които не са стабилизирани върху 

терена. Тогава, за да не се измести латата във вертикално 

положение по време на нивелацията, се използва 

специална, изработена от масивно желязо поставка, 

наречена “жабка” (фиг. 26.5). 

 

§27. Либелни нивелири. Проверка и 

поправка на осовите им условия 
 Либелните нивелири са снабдени с цилиндрична нивелачна либела, която се използва за 

хоризонтиране на визирната ос преди извършване на всеки отчет по латата. 

 Основните части на всеки либелен нивелир са зрителна тръба, нивелачна либела и основа (фиг. 27.1). 

Съществуват различни видове либелни нивелири в зависимост от начина на свързване на основните им части. 

Например при някои по-стари 

конструкции либелни нивелири 

зрителната тръба, нивелачната либела и 

основата не са неподвижно свързани – 

срещат се нивелири с неподвижно 

свързана към основата нивелачна либела 

и свободна зрителна тръба, нивелири със 

свободна зрителна тръба и неподвижно 

прикрепена към нея либела и т.н. Най-

разпространени са нивелирите, при които 

нивелачната либела, зрителната тръба и 

основата са неподвижно свързани – това е 

т.нар. глух нивелир. 

 Независимо от начина на 

свързване на основните си части 

либелните нивелири се подразделят на 

две основни групи: 

 Либелни нивелири с 

наклонителен (елевационен) винт; 

 Либелни нивелири без наклонителен винт. 

 При нивелирите с наклонителен винт зрителната тръба и свързаната с нея нивелачна либела могат да 

се накланят под неголям ъгъл около оста H чрез елевационния винт. Когато се извършва нивелация с 

инструмент от този тип, хоризонтирането му на всяка станция става с кръглата либела, а непосредствено 

преди всяко отчитане по латата се хоризонтира нивелачната либела посредством наклонителния винт. 

 При нивелирите без наклонителен винт зрителната тръба и нивелачната либела не могат да се 

накланят спрямо вертикалната ос на инструмента. На всяка станция се хоризонтира нивелачната либела 

посредством повдигателните винтове на главата, а непосредствено преди всеки отчет по латата се извършва 

уточняване на хоризонтирането на нивелачната либела чрез някой от повдигателните винтове. 

 Понастоящем почти всички либелни нивелири се изработват с наклонителен винт, тъй като той е по-

удобен за работа и позволява по-точно хоризонтиране на нивелачната либела в сравнение с използването на 

повдигателните винтове. 

Нивелачните либели обикновено са 

контактни – изображенията на двата края на 

мехурчето на либелата се наблюдават в 

тръбичка, разположена до окуляра или в 

зрителното поле на тръбата. 

 Когато нивелачната либела не е 

хоризонтирана, изображенията на двата края 

на мехурчето се виждат, както е показано на 

фиг. 27.2а, а след хоризонтирането ѝ с 

наклонителния винт двата края съвпадат, 

както е показано на фиг. 27.2б. 

 Някои от нивелирите са снабдени с 

хоризонтален кръг, който позволява да се 

правят ъглови измервания с ниска точност. 

 
Фиг. 27.1 

 
Фиг. 27.2 

 

Фиг. 26.5 
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 Проверка и поправка на нивелир с наклонителен винт, при който зрителната тръба, 

нивелачната либела и основата са неподвижно свързани 

 Както е показано на фиг. 27.1, този тип нивелири притежават следните оси: 

 Вертикална ос V, около която се извършва завъртането на инструмента при насочване към латата; 

 Главна тангента на нивелачната либела L; 

 Тангента на кръглата либела L′; 

 Визирна ос Z; 

 Хоризонтална нишка (hh) и вертикална нишка (vv) на нишковия кръст. 

 Проверяват се и се поправят следните осови 

условия: 

 1. Тангенциалната равнина на кръглата либела да 

бъде перпендикулярна на вертикалната ос V. Зрителната 

тръба се поставя успоредно на два от повдигателните 

винтове и кръглата либела се хоризонтира с трите 

повдигателни винта. Мехурчето на либелата застава 

центрично в гравираната върху стъклото окръжност 

(фиг. 27.3а). Завърта се тръбата заедно с кръглата либела 

на 200
g
 около вертикалната ос. Ако мехурчето не 

промени своето положение и остане центрично 

разположено в гравираната върху стъклото на либелата окръжност, условието е изпълнено. В противен случай 

(фиг. 27.3б) условието не е изпълнено и поправката се извършва като половината от отместването се 

отстранява чрез поправителните винтчета на кръглата либела, с което тя е поправена. След това кръглата 

либела се хоризонтира с трите повдигателни винта. 

 2. Хоризонталната нишка (hh) да бъде перпендикулярна на вертикалната ос V. Проверката на това 

условие се извършва, като зрителната тръба се насочи към една ясно видима точка така, че тя да попадне в 

единия край на хоризонталната нишка. След това тръбата започва плавно да се премества с микрометричния 

винт и се следи дали точката остава върху хоризонталната нишка. Ако точката се отклони от хоризонталната 

нишка, условието не е изпълнено и поправката се извършва, като се отвият винтчетата a, b, c и d (фиг. 27.4) и 

се завърти под необходимия ъгъл нишковия кръст, след което винтчетата се затягат отново. След извършване 

на поправката условието трябва да се провери отново. 

 3. Главната тангента на нивелачната либела L да бъде успоредна на визирната ос Z – това е главното 

условие за либелните нивелири. Изпълнението на това условие гарантира хоризонталност на визирната ос, 

поради което то е особено важно за извършването на точни височинни измервания. 

 
Фиг. 27.3 

Фиг. 27.4 

a

b
c

d

A

B

C

D



 92 

 
Фиг. 27.5 

 Проверката се извършва като нивелирът се разполага точно по средата между две вертикално 

поставени лати върху точките A и B (фиг. 27.5). Разстоянието от нивелира до двете лати трябва да бъде около 

60–70 m. Подравнява се кръглата либела, зрителната тръба се насочва към латата, поставена върху т. A, 

хоризонтира се нивелачната либела чрез наклонителния винт и се прави отчет по латата . След това 

зрителната тръба се насочва към латата, поставена върху т. B, отново посредством наклонителния винт се 

хоризонтира нивелачната либела и се прави отчет по латата . От фиг. 27.5 се вижда, че превишението  

се определя по формулата: 

(27.1) , 

и тъй като нивелира е точно по средата между двете точки A и B, и в двата отчета е допусната една и съща 

грешка Δ поради нехоризонталността на визирната ос. Следователно изчисленото по форм. 27.1 превишение 

не е натоварено с грешка заради неизпълнението на главното осово условие на нивелира, когато той е на равни 

разстояния между двете лати. Независимо от това условието трябва да се провери и поправи, ако не е 

изпълнено, защото нивелирът не винаги се поставя на равни разстояния от двете лати. 

След това нивелирът се поставя в непосредствена близост (на около 3–4 m) до една от латите, напр. 

до латата върху т. B, хоризонтира се кръглата либела, насочва се зрителната тръба към близката лата, 

хоризонтира се нивелачната либела чрез наклонителния винт и се прави отчет . Поради близкото 

разстояние от нивелира до латата грешката на този отчет вследствие неуспоредността на визирната ос и 

главната тангента на нивелачната либела е много малка и може да се пренебрегне. Тогава отчета  по 

далечната лата, поставена върху т. A, който би следвало да се получи, ако главното условие е изпълнено, може 

да се изчисли по формулата 

(27.2) . 

Насочва се зрителната тръба към латата, поставена върху т. A, подравнява се нивелачната либела с 

наклонителния винт и се проверява дали отчета по латата съвпада с изчисления по форм. 27.2. Ако съвпада, 

условието е изпълнено, в противен случай поправката се извършва, като с наклонителния винт 

хоризонталната нишка се поставя да показва изчисления по форм. 27.2 отчет, след което нивелачната либела 

се хоризонтира с поправителните винтчета. 

Поправката може да се извърши и по друг начин – зрителната тръба се насочва към латата, поставена 

върху т. A и се подравнява нивелачната либела с наклонителния винт. Ако отчета по латата се различава от 

изчисления по форм. 27.2, измества се плочката, върху която е гравиран нишковия кръст така, че 

хоризонталната нишка да показва изчисления отчет. Преместването на нишковия кръст става чрез 

поправителните винтчета B и D, показани на фиг. 27.4. 

 

§28. Самохоризонтиращи се нивелири. Проверка и поправка на осовите им 

условия 
При самохоризонтиращите се нивелири визирната ос автоматично се привежда в хоризонтално 

положение след подравняване на кръглата либела. Привеждането на визирната ос в хоризонтално положение 

се извършва от специално устройство, наречено компенсатор. 

За да бъде визирният лъч хоризонтален дори и когато зрителната тръба е наклонена под малък ъгъл ε 

спрямо хоризонталната равнина (в рамките на точността на хоризонтиране на кръглата либела), 

наклоняването може да се компенсира по следните начини: 

 Нишковият кръст се премества механично така, че пресечната му точка да попадне в т. , която 

лежи на хоризонталния визирен лъч (фиг. 28.1а). Преместването се извършва от компенсатора, разположен в 

т. P. В новото си положение пресечната точка на нишковия кръст заедно с главната точка на обектива 

определят хоризонтална визирна ос на нивелира. Хоризонталният визирен лъч се пречупва в т. P и ходът му 

се променя по такъв начин, че да премине през хоризонталната нишка на нишковия кръст (фиг. 28.1б). 

1a

1b  ABh

1 1  ABh a b

2b

2a

2 2  ABa h b

0Z
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 Хоризонталният визирен лъч се пречупва чрез система от призми и ходът му се отмества успоредно, 

за да премине през хоризонталната нишка на нишковия кръст (фиг. 28.1в). Този принцип намира най-голямо 

приложение при направата на компенсатори. Обикновено конструираните по този начин компенсатори се 

състоят от две основни части – неподвижно прикрепен към тръбата оптичен елемент (призма или система от 

призми) и подвижен елемент (обикновено също система от призми), който е окачен и заема точно определено 

положение в пространството под въздействието на силата на тежестта. 

 

Фиг. 28.1 

 На фиг. 28.2 е дадена принципната схема на компенсатора на нивелир Ni025, производство на 

фирмата Карл Цайс – Йена. 

 
Фиг. 28.2 

 Неподвижният оптически елемент представлява призмата 1, закрепена неподвижно към корпуса на 

зрителната тръба. Подвижният оптически елемент 2 се състои от две правоъгълни призми, окачени на махало. 
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Под него е разположен успокоител (демпфер) 3, който успокоява колебанията на подвижния елемент за около 

1 секунда. На фигурата се вижда хода на хоризонталния визирен лъч. Обикновено компенсаторното 

устройство може да компенсира ъгъл на наклона ε до 10′, а при някои модели и по-голям. 

Проверка и поправка на самохоризонтиращи се нивелири 

Този тип нивелири притежават следните оси: 

 Вертикална ос V, около която се завърта инструмента при насочване към латата; 

 Тангента на кръглата либела L′; 

 Хоризонтална нишка (hh) и вертикална нишка (vv) на нишковия кръст. 

В сравнение с либелните нивелири тук няма главна тангента на нивелачната либела, защото няма такава 

либела. Също така вместо за визирна ос ще говорим за визирна линия, установена от компенсаторното 

устройство. 

Проверяват се и се поправят следните условия: 

 1. Тангенциалната равнина на кръглата либела L′ да бъде перпендикулярна на вертикалната ос V – 

проверката и поправката се извършват както при либелен нивелир с наклонителен винт. 

 2. Хоризонталната нишка (hh) да бъде перпендикулярна на вертикалната ос V – проверката и 

поправката се извършват както при либелен нивелир с наклонителен винт. 

 3. Да се извършва пълна компенсация на ъгъла на наклона на визирната ос – за проверка на това 

условие нивелирът се разполага по средата между две вертикално поставени лати. Разстоянието от нивелира 

до латите трябва да бъде около 50–60 m. Правят се по 5 отчета по всяка лата, при 5 положения на мехурчето 

на кръглата либела (фиг. 28.3). Първият отчет, както е показано на фигурата, се прави при добре подравнена 

кръгла либела. Следващите отчети се правят при такива положения на мехурчето на кръглата либела, че то да 

тангира гравирания върху стъклото на либелата кръг в четири различни посоки – напред, назад и настрани. 

Определя се превишението между двете точки, върху които са поставени латите, като се използват отчетите, 

направени при добре подравнена цилиндрична либела (мехурчето е точно в средата на гравирания върху 

стъклото кръг) и средноаритметичното от превишенията, изчислени от отчетите при останалите 4 положения 

на мехурчето на либелата. Условието се счита за изпълнено, ако двете стойности на превишението не се 

различават с повече от 3 mm за точните нивелири и 5 mm за техническите. В противен случай поправката се 

извършва в оптико-механична работилница. 

 
Фиг. 28.3 

 4. Визирната линия, установена с компенсаторното устройство, да бъде действително хоризонтална – 

това е главното условие за самохоризонтиращите се нивелири. Изпълнението му е особено важно за 

извършване на точни височинни измервания. Проверката се извършва по същия начин, както при либелния 

нивелир, като на всяка от двете станции се подравнява кръглата либела, за да задейства компенсатора. Ако 

отчета по латата към т. A от втората станция (фиг. 27.5) не е равен на изчисления отчет по форм. 27.2, плочката, 

върху която е гравиран нишковия кръст се премества след освобождаване на винтчетата B и D (фиг. 27.4) така, 

че хоризонталната нишка да показва изчислената стойност на отчета. 

Резултати от проверката на главното осово условие за самохоризонтиращ се нивелир са дадени в табл. 

27.1. 

Таблица 27.1 
Проверка на условието След поправката 

Забележка 

Лата в точка 
Станция на нивелира Станция на нивелира 

Между двете т. До точка B Между двете т. До точка B 

 
A     

B     

m; ;  mm  m; ;  mm 

 

§29. Изследване на нивелирите и нивелачните лати 
29.1. Изследване на нивелирите 

 Изследването на нивелирите се извършва, за да се осигури необходимата точност на резултатите от 

измерванията при нивелацията. 

 1. Изследване на качествата на зрителната тръба – извършва се по начините, описани в §16. 

 2. Определяне на стойността на едно деление от либелата – извършва се по начините, описани в §16. 

 3. Изследване на съответствието между чувствителността на либелата и увеличението на зрителната 

тръба – извършва се само при либелните нивелири. Грешката в отчета по латата зависи основно от точността 

на привеждането на визирната ос на нивелира в хоризонтално положение чрез хоризонтирането на 

изч
2 2  ABa h b1 1576a 2 1651a 1 1620a 2 1684a

1 1237b 2 1300b 1 1282b 2 1345b

0,339  ABh
изч
2 1639a 12  0,338  ABh

изч
2 1683a 1 
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нивелачната либела (т.е. от чувствителността на либелата и от степента на изпълнение на главното осово 

условие при либелните нивелири) и от разрешаващата способност на зрителната тръба. Необходимо е 

грешката в отчета по латата, дължаща се на неточното привеждане на визирната ос в хоризонтално положение 

да бъде приблизително равна на грешката от отчитането по латата. Грешката от неточното привеждане на 

визирната ос в хоризонтално положение (ако приемем, че главното осово условие на нивелира е изпълнено), 

се определя по формулата 

(29.1) , 

където α е стойността на едно деление на либелата. 

 Разрешаващата способност на зрителната тръба обикновено се определя по формулата: 

(29.2) , 

където v е увеличението на зрителната тръба. 

 От казаното по-горе следва, че за да има съответствие между чувствителността на либелата и 

увеличението на зрителната тръба е необходимо да бъде изпълнено равенството: 

(29.3) , 

или 

(29.4) . 

 Написаните формули се отнасят за либелни нивелири с обикновени нивелачни либели. При либелни 

нивелири с контактни либели точността на хоризонтирането е около два пъти по-висока и форм. 29.4 ще добие 

вида 

(29.5) . 

Практическото изследване на съответствието между чувствителността на либелата и увеличението на 

зрителната тръба се извършва като зрителната тръба се насочва към разположена на 50–60 m от нивелира лата 

и се прави отчет. След това зрителната тръба се наклонява с елевационния винт или ако няма такъв, с някой 

от повдигателните винтове на нивелира, след което със същия винт либелата отново се хоризонтира и се прави 

нов отчет по латата. Ако двата отчета са равни или се различават до 1–2 mm за техническите нивелири, счита 

се, че има съответствие между чувствителността на либелата и увеличението на зрителната тръба. Ако 

разликата между двата отчета е по-голяма, либелата е недостатъчно чувствителна. 

За да се провери дали либелата не е излишно чувствителна, се прави отчет по латата при 

хоризонтирана нивелачна либела. Зрителната тръба се наклонява с елевационния винт или с някой от 

повдигателните винтове и след това със същия винт се връща в такова положение, че да показва 

първоначалния отчет по латата. Ако мехурчето се е отклонило, счита се, че нивелачната либела е излишно 

чувствителна. 

 4. Изследване на положението на визирната ос при фокусиране на зрителната тръба – визирната ос не 

трябва да променя положението си при префокусиране на зрителната тръба. Върху равнинен терен се трасират 

и стабилизират около 10–11 точки, разположени на едно и също разстояние, обикновено 50–60 m от станцията 

 на нивелира (фиг. 29.1). 

 
Фиг. 29.1 
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Превишенията  се получават два пъти, като се извършват измервания от две 

станции на нивелира – станция , която се явява център на окръжността, върху която са разположени точките 

1, 2,…, 11, и станцията , която е разположена близко до една част от точките и по-далече от другата част, 

така, че да се наложи префокусиране на зрителната тръба при извършване на измерванията. 

 Нивелирането на точките 1, 2, 3,…, 11 от станцията  се извършва без префокусиране на зрителната 

тръба (т.е. фокусиращата леща не се движи вътре в зрителната тръба) поради това, че точките са равно 

отдалечени от станцията на нивелира. Към всяка точка се извършва отчет по латата , а самите превишения 

се определят по формулите: 

(29.6)  

 При повторното нивелиране на точките от станцията  се извършва префокусиране на зрителната 

тръба, тъй като разстоянията са различни. Към всяка точка се извършва отчет по латата , а превишенията 

между точките се определят втори път по формулите: 

(29.7) , 

 Ако разликите между двете измерени стойности на превишенията между точките са по-малки от 2–3 

mm за техническите нивелири, се приема, че визирната ос не променя положението си при фокусиране на 

зрителната тръба. 

 5. Определяне на константите на нишковия далекомер – извършва се по начините, описани в §24. 

29.2. Проверка на нивелачните лати 
 1. Проверка на дължината на латите (определяне на средната стойност на латовия метър). При 

изследването на латите е особено важно да се знае каква е средната стойност на дължината между 10 

дециметрови деления на латата или, както се казва, каква е дължината на латовия метър. За целта се използва 

специална контролна линия, награфена с деления през 0.2 mm, с която се измерват разстоянията между 

първото и десетото дециметрово деление, между десетото и двадесетото и т.н. Разстоянията се измерват по 

два пъти, като при всяко измерване се отчита разстоянието, линията се размества, след това отново се 

нагласява и се прави втори отчет. Отчетите се правят с помощта на лупа с точност на отчитане 0.02 mm. 

Измерва се температурата и се нанася корекция върху дължината на контролната линия заради 

температурното разширение. От получените резултати се изчислява средната дължина на латовия метър за 

отделна лата, а след това и за комплекта от две лати, с които се извършва нивелацията. Измерените 

превишения се поправят, като се умножат с получената средна стойност. Тази корекция е особено важна при 

големи превишения. 

 2. Определяне на грешките на дециметровите деления на латите – за целта се използва същата 

контролна линия. Измерват се разстоянията между съседните дециметрови деления на латата по начина, 

описан по-горе. Разликите между измерените дължини между съседните дециметрови деления и номиналната 

стойност (100 mm) не бива да превишава 0.5 mm. 

 3. Определяне на разликата в началните деления на латите. Двете лати, с които се извършва 

нивелацията, последователно се поставят върху една и съща точка, разположена на 20–30 m от нивелира и се 

правят отчети. Към двете лати се правят най-малко по 3 двойки отчети, всеки път при различна височина на 

хоризонта на нивелира. Ако разликата между отчетите по двете лати за всяка височина на хоризонта не е 

равна на нула, грешката се отстранява, като нивелацията се извършва с четен брой станции на нивелира. 

 4. Проверка на кръглите либели на латите. При извършване на нивелация латите се поставят във 

вертикално положение с помощта на кръгли либели. Проверката на кръглата либела се извършва с нивелир, 

който се хоризонтира и насочва към поставената на 50–60 m от него лата. По указание на оператора 

латоносачът измества горния край на латата така, че един от ръбовете на лицевата ѝ страна да съвпадне с 

вертикалната нишка на нивелира. При това положение на латата центърът на мехурчето на кръглата либела 

трябва да съвпада с центъра на гравираната върху стъклото на либелата окръжност. Ако това не е изпълнено, 

мехурчето се премества с поправителните винтчета на либелата. След това латата се завърта на 100
g
 и 

описаните действия се повтарят. Цялата операция се повтаря няколко пъти, докато се постигне желания 

резултат. 
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§30. Електронни нивелири 
Електронните (дигиталните) нивелири 

представляват комбинация между обикновен 

оптикомеханичен компенсаторен нивелир, 

снабден с камера за получаване на цифрово 

изображение от наблюдавана специално 

кодирана лата, микропроцесор за обработка на 

цифровото изображение на латата и устройство 

за регистрация на резултатите от измерванията. 

Латите, които се използват при измерванията с 

електронен нивелир са награфени със специален 

щрихов код, който е уникален за всеки латов 

отрез и дефинира еднозначно отчетите по латата 

(фиг. 30.1). 

При измерването камерата заснема тази 

част от латата, която попада в зрителното поле на 

нивелира. Оптическият образ на заснетия латов 

отрез се преобразува в цифрово изображение 

чрез използване на специално устройство в 

камерата, наречено CCD – сензор. Полученото 

цифрово изображение на заснетия латов отрез се 

сравнява със записаното в микропроцесора 

еталонно цифрово изображение на цялата лата. 

От съпоставката на двете изображения се 

получава с висока точност отчета по латата. За да 

се изпълни описания процес, образът на 

наблюдаваната лата трябва да бъде ясен, т.е. 

операторът трябва добре да фокусира зрителната 

тръба. Положението на фокусиращата леща в 

зрителната тръба се използва за приблизително 

определяне на разстоянието от нивелира до 

латата, което след това се използва при 

съпоставката на двете изображения. На фиг. 30.2 

е дадена принципна схема на електронен 

нивелир. 

С всеки електронен нивелир, вкл. 

разгледаните по-долу може да бъде извършена геометрична нивелация при следните три основни режима на 

работа: 

 Геометрична нивелация чрез оптическо отчитане по лата с метрична скала, надписана с арабски 

цифри (както при обикновен оптичен нивелир с компенсатор). Резултатите могат да бъдат регистрирани чрез 

ръчно въвеждане от клавиатурата в паметта на инструмента или да се записват в обикновен нивелачен карнет. 

 Геометрична нивелация чрез дигитално отчитане по лата с щрихово награфяване без регистрация на 

измерванията в паметта на инструмента (с ръчно записване в нивелачен карнет). 

 Геометрична нивелация чрез дигитално отчитане по лата с щрихово награфяване и автоматична 

регистрация на измерванията в паметта на инструмента. Този режим е обичайно използвания при работа с 

електронни нивелири 

Предимствата при извършване на измерванията с електронен нивелир при последния от посочените 

по-горе режими са следните: 

 Повишаване на ефективността на извършената работа (полски измервания и тяхната обработка) с 50% 

и повече. По отношение на полските измервания са направени изследвания, които показват, че с обикновен 

оптикомеханичен компенсаторен нивелир при нормални атмосферни условия може да бъде извършена 

инженерна нивелация с обща дължина на ходовете около 5500 m за 1 ден (8 работни часа). С електронен 

нивелир за 1 ден може да бъде пронивелирано разстояние около 8800 m. 

 Изключени са операторски грешки при извършване на отчетите и при тяхната регистрация (запис в 

паметта на инструмента). Това не означава, че не се допускат инструментални грешки в отчетите по латата, 

както и грешки от влиянието на външните условия. 

 Изключени са грешки при трансфера на регистрираните данни от инструмента към персонален 

компютър, които подлежат на по-нататъшна обработка. 

 Производствената работа с дигитален нивелир е по-лесна и води до по-малко натоварване и умора за 

оператора. Не е необходим карнетист. 

 
Фиг. 30.1 

 
Фиг. 30.2 
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Електронен нивелир DiNi 21 – Carl Zeiss 

 1. Описание на инструмента – на фиг. 30.3 е показан електронния нивелир DiNi21. Основните части 

на инструмента са: 

1) Визирен ръб; 

2) Обектив; 

3) Окуляр; 

4) Фокусиращ винт; 

5) Дисплей; 

6) Контактна либела; 

7) Бутони; 

8) Бутон за стартиране на измерването; 

9) Интерфейс; 

10) Микрометричен винт; 

11) Триножка (глава); 

12) Гнездо за паметта; 

 На фиг. 30.4 е дадено схематично изображение на 

дисплея и бутоните за обслужване и визуализация. 

 
Фиг. 30.4 

 Включването и изключването на инструмента се извършва с бутона <ON/OFF>, а осветяването на 

дисплея и регулирането на контраста – със съседните два бутона. Извършването на височинни и дължинни 

измервания се стартира с бутона <MEAS> или със страничния бутон за измерване (8) от фиг. 30.4, а 

измерването само на дължини – с бутона <DIST>. 

 С разположените в дясната страна на панела бутони се изпълняват функции, след приключването, на 

които следва завръщане към избрания преди това режим. Ако определена функция временно не е достъпна, 

натискането на съответния бутон се игнорира. Могат да бъдат изпълнени следните функции: 

 Преминаване към основното меню на дисплея – бутон <MENU>; 

 Информация за състоянието на инструмента – бутон <INFO>; 

 Прелистване на дисплея – бутон <DISP>; 

 Въвеждане на номер на точка – бутон <PNr>; 

 Въвеждане на код на точка и допълнителна информация за нея – бутон <REM>; 

 Редактиране на записаните данни – бутон <EDIT>; 

 Задаване на брой на повторенията при многократно дигитално отчитане – бутон <RPT>; 

 Превключване между нормална и обърната лата (при маркшайдерски измервания) – бутон <INV>; 

 Въвеждане на измерени стойности при оптическо отчитане – бутон <INP>. 

 Цифрите се активират само при функции за въвеждане. В този случай описаните по-горе функции на 

бутоните не са достъпни. Приключването на въвеждането и редактирането на въведените данни се извършва 

с петте функционални бутона, разположени непосредствено под дисплея (фиг. 30.4). 

 Функционалните бутони изпълняват различни функции на избраната на дисплея програма. 

Достъпните функции са изписани с максимум 4 символа на най-долния ред на дисплея. Активирането на 

определена функция става с натискане на съответния функционален бутон, разположен под обозначението на 

тази функция. С функционалните бутони може да се избере опция от програма, да се отговори на диалогово 

запитване, да се прекъсне изпълнението на програмата, да се потвърди въвеждането на числови данни или да 

 
Фиг. 30.3 
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се управлява курсора на дисплея. С функционалния бутон <MOD> се извършва алтернативен избор на опция 

или параметър за определена програма. 

2. Задаване на основните параметри на инструмента и измерванията 

 Задаването на някои от параметрите на инструмента и измерванията се извършва след активиране на 

основното меню чрез натискане на бутона <MENU> (фиг. 30.4). Придвижването нагоре или надолу по 

елементите на основното меню се извършва с втория и третия функционален бутон, над които са показани на 

дисплея обозначенията <> и <>. Изборът на определен елемент от менюто се извършва, като се 

позиционира с курсора върху него и след това се натисне функционалния бутон <YES>. С избора на петия 

елемент от основното меню <SET INSTR. PARAM.> могат да се изпълнят следните функции за задаване на 

параметри на инструмента и измерванията: 

 Определяне на мерните единици на измерванията – опция <HEIGHT UNIT>. Възможен е 

алтернативен избор между метри, футове и инчове чрез натискане на функционалния бутон <MOD>. Мерните 

единици на ръчно въвежданите от клавиатурата величини се задават по същия начин чрез избор на следващата 

опция <INPUT UNIT>. 

 Определяне на точността (броя на значещите цифри след десетичната точка), с която измерените и 

изчислените стойности се визуализират върху дисплея и се регистрират в паметта – опция <DISPLAY R>. 

Възможните точности са 0.001 m/0.0001 m за метри или 0.01 ft/0.001 ft за футове. 

 Определяне на времето за автоматично изключване на инструмента, ако не се работи с него – опция 

<SHUT OFF>. Възможен е избор на <OFF> – инструмента не се изключва или <10 min> – инструмента се 

изключва след 10 min, ако през това време не е работено с него. 

 Издаване на звуков сигнал – опция <SOUND>. С избора на <ON> се разрешава издаването на звуков 

сигнал, а с <OFF> се забранява. Издават се три типа акустични сигнали: много къс сигнал – потвърждава 

натискането на бутон; къс сигнал – показва приключване на определена функция, напр измерване; 

продължителен сигнал – погрешно обслужване, съобщение за грешка или предупреждение от инструмента. 

 Избор на език – опция <Language> – позволява да се избере езика за надписите върху дисплея. 

Възможностите за избор са <E__300> за английски или <G__300> за немски. 

 С избора на първия елемент от основното меню <INPUT> се задават някои други параметри на 

инструмента и измерванията, които имат ограничителен характер: 

 Максимално разстояние от нивелира до латата <Max. dist.>. 

 Минимален отчет по латата <Min. sight> (минимална височина на визирния лъч над терена) от 0 до 1 

m. Когато се въведе стойност 0, височината на визирния лъч не се контролира. 

 Максимална разлика между електронните отчети по латата при многократно отчитане <Max. diff.> от 

0 до 0.01 m (при зададена стойност 0 отчетите не се контролират). 

 Стойност на коефициента на рефракция <Refr. Coeff.>  от –1 до +1. 

 Когато измерените стойности превишават пределно допустимите, инструмента издава подходящо 

съобщение и на оператора се предлага възможност да се откаже от извършените измервания или да ги 

потвърди. 

3. Извършване на измерванията 

 Веднага след приключването на всяка допълнителна функция от описаните по-горе могат да станат 

достъпни функции за извършване на измервания като основното меню се напуска с натискане на 

функционалния бутон <ESC>. Текущия режим на измерване се показва чрез индикаторното поле за статуса 

на измерванията – оцветен в тъмно правоъгълник в горния десен ъгъл на дисплея. След извършване на 

отчитането в лявата страна на дисплея се показват измерените стойности и изчислените от тях други 

величини. При измерването на нивелачен ход обикновено се отчитат и изчисляват повече стойности, 

отколкото могат да бъдат изобразени на дисплея – в такъв случай те се групират по подходящ начин и 

“прелистването” на дисплея се извършва с бутона <DISP>. Измерените и изчислените стойности се показват 

и записват с 3 или 4 значещи цифри след десетичната точка. 

 Дигитално отчитане по латата към отделна точка (единично измерване, без да се определя 

надморската височина на точката) – в този режим могат да бъдат направени последователни, независими 

отчети по латата, поставена върху определени точки. При този режим в индикаторното поле за статуса на 

измерванията в горния десен ъгъл на дисплея се показва означението <Point>. За извършване на електронния 

отчет се използва бутона <MEAS> или страничния бутон за измерване (8) от фиг. 30.4. В резултат на отделно 

измерване върху дисплея се изписва отчета по латата R и хоризонталното разстояние от нивелира до нея HD. 

 При активирана регистрация на данните номерата и кодовете на точките могат да бъдат въвеждани и 

записвани по време на измерванията. Номер на точка, към която ще бъдат извършени измервания може да се 

зададе преди да се извършат самите измервания чрез натискане на бутона <PNr> в лявата част на 

клавиатурата, а код на точката – чрез натискане на бутона <REM>. Има възможност да се зададе автоматично 

нарастване на номерата на наблюдаваните точки, както и режим на многократно отчитане по латата – в този 

случай върху дисплея се визуализира средноаритметичната стойност на извършените отчети по латата и 

нейното стандартно отклонение, както и средноаритметичната стойност за хоризонталното разстояние от 

нивелира до латата. Ако са активирани едновременно автоматичното нарастване (инкрементирането) на 
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номерата на наблюдаваните точки и регистрацията на измерванията в паметта на инструмента, може да се 

повтори измерването към определена точка чрез натискане на функционалния бутон <Rep>. В този случай 

преди записването на новите измерени стойности в паметта ще се вмъкне информационен ред <Repeat 

measurement>. 

 За да се премине от режим на измерване на нивелачен ход към единично измерване на точка, трябва 

да се прекъсне измерването на нивелачния ход чрез натискане на функционалния бутон <LEnd>. Измерването 

на хода може да продължи по-късно чрез натискане на функционалния бутон <Line>, ако междувременно не 

са променяни настройките на инструмента. 

 Определяне на надморски височини на точки – за целта е необходимо първо да се извършат 

измервания към точка с известна надморска височина, напр. нивелачен репер. Тези измервания се стартират 

в режим на единично измерване към отделна точка (означение <Point> в индикаторното поле за статуса на 

измерванията в горния десен ъгъл на дисплея) чрез натискане на функционалния бутон <IntM>. След това се 

въвежда височината на изходната точка чрез цифровите бутони на клавиатурата. Възможно е височината на 

точката да бъде указана от паметта на инструмента, ако предварително е въведена информация за нея. В този 

случай се използват функциите за търсене в паметта, разгледани по-нататък (търсене по номер, по код и по 

номер на запис). Следва визуализиране върху дисплея на номера и надморската височина на изходната точка. 

С бутона <PNr> може да бъде променен номера, а с бутона <REM> – кода на изходната точка. Извършването 

на самите измервания към точката с известна надморска височина (отчет назад и хоризонтално разстояние) 

се извършват чрез натискане на бутона <MEAS> или страничния бутон за измерване. Има възможност за 

потвърждаване на измерванията с функционалния бутон <OK> или отказ от тях с функционалния бутон 

<Esc>.След това се извършват последователни, независими измервания към лати, поставени върху ново 

определяемите точки. Стартирането на измерванията става по посочения по-горе начин. В лявата страна на 

дисплея се визуализират изчислената надморска височина на новата точка Z, превишението между изходната 

и наблюдаваната нова точка h и хоризонталното разстояние HD от нивелира до новата точка. С натискане на 

бутона <DISP> в лявата страна на дисплея се визуализират отчета по латата Rz към новата точка и 

хоризонталното разстояние HD от нивелира до нея. С бутона <DISP> може да се “превключва” между 

отделните екрани, визуализиращи посочените по-горе измерени и изчислени величини при наблюдение на 

отделна нова точка (тъй като те не се събират на един екран). При активирана регистрация на данните може 

да бъде въвеждан номер на точка преди всяко измерване. Има възможност да се зададе автоматично 

нарастване на номерата на наблюдаваните точки, както и режим на многократно отчитане по латата. Ако са 

активирани едновременно автоматичното нарастване (инкрементирането) на номерата на наблюдаваните 

точки и регистрацията на измерванията в паметта на инструмента, може да се повтори измерването към 

определена точка чрез натискане на функционалния бутон <Rep>. В този случай преди записването на новите 

измерени стойности ще се вмъкне информационен ред <Repeat measurement>. 

 Връщането към режим на отчитане по латата (единични измервания към отделни точки) става с 

натискане на функционалния бутон <Esc>. 

 Трасиране на проектни височини на точки – за целта е необходимо първо да се извършат 

измервания към точка с известна надморска височина, напр. нивелачен репер. Тези измерванията се стартират 

в режим на единично измерване към отделна точка (означение <Point> в индикаторното поле за статуса на 

измерванията в горния десен ъгъл на дисплея) чрез натискане на функционалния бутон <SOut>. В 

индикаторното поле за статуса на измерванията се появява означението <SOut>. След това се задава 

надморската височина на изходната точка чрез цифровите бутони на клавиатурата или чрез указване от 

паметта на инструмента, ако тя е била предварително въведена. Извършването на самите измервания към 

точката с известна надморска височина (отчет назад и хоризонтално разстояние) се извършват чрез натискане 

на бутона <MEAS> или страничния бутон за измерване. Има възможност за потвърждаване на измерванията 

с функционалния бутон <OK> или отказ от тях с функционалния бутон <Esc>. Следва задаване на височината 

на първата трасирана точка по описания начин. Самото трасиране на точката се извършва чрез 

последователни, независими едно от друго измервания, които се стартират с бутона <MEAS> или страничния 

бутон за измерване. След всяко измерване в лявата страна на дисплея се визуализират изчислената височина 

на трасираната точка Z, разликата между проектната и изчислената височина на точката dZ, хоризонталното 

разстояние HD от станцията на нивелира до трасираната точка, а след натискане на бутона <DISP> се показва 

и отчета по латата Rz. След всяко измерване се коригира височината на трасираната на терена точка съгласно 

определената разлика dZ. Измерванията продължават, докато изчислената височина съвпадне с проектната в 

рамките на изискваната точност. Тогава резултатите от последното измерване могат да бъдат регистрирани в 

паметта с функционалния бутон <OK>. Следва трасиране на друга точка по описания начин и т.н. 

При активирана регистрация на данните може да бъде въвеждан номер на трасираната точка преди всяко 

измерване или номера автоматично да нараства. 

 Измерване на нивелачен ход. Към измерване на нивелачен ход се преминава от режима на единично 

измерване към отделна точка с натискане на функционалния бутон <Line>. Може да бъде започнат нов 

нивелачен ход или да бъде продължен прекъснат ход. Препоръчва се всички важни настройки (напр. формат 

на записа, мерни единици, стъпка за автоматично нарастване на номерата на наблюдаваните точки) да бъдат 

направени преди започване на хода. 
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 С функционалния бутон <New Line> се избира започване на нов нивелачен ход. Последователно се 

въвеждат номер на хода, последователност на дигиталното отчитане по латите (<Назад-Напред> или <Назад-

Напред-Напред-Назад>), надморска височина, номер и код на началния нивелачен репер за хода. Данните за 

началния репер могат да бъдат въведени от цифровата клавиатура или да бъдат указани от паметта. 

 С функционалния бутон <Continue Line> се продължава прекъснат нивелачен ход. Преди 

продължаването се извършва вътрешен тест в инструмента, който проверява дали след прекъсването не са 

направени съществени промени в настройките, които биха довели до невъзможност хода да бъде продължен. 

След това могат да започнат измерванията от мястото на прекъсването. Възможни са следните два случая: 

 – Нивелачният ход е бил прекъснат, след като е бил направен отчет напред и е била определена 

височината на последната точка от хода, върху която е била поставена лата – в момента на прекъсването 

нивелачния ход е останал висящ. Височината на последната точка от хода се визуализира на дисплея и 

измерванията продължават с отчет назад към лата, поставена върху същата тази последна точка. 

 – Нивелачният ход е бил прекъснат, след като от нова станция на нивелира е бил направен отчет назад 

към последната точка от хода. След това са били извършени някакви други измервания, напр. определяне на 

височини на междинни точки или трасиране на проектни височини на точки. Продължава се с измерването, 

което е било наред преди прекъсването, а именно – отчет напред към латата, поставена върху следващата 

точка от хода. 

 Независимо от това, дали се започва нов нивелачен ход, или се продължава прекъснат, се извършват 

измервания назад и напред. Измерванията се стартират с бутона <MEAS> или със страничния бутон за 

измерване. На дисплея се визуализират следните измерени и изчислени величини при измерване назад: 

 – Изчислената височина на визирната линия на инструмента Zi (височина на хоризонта на 

инструмента); 

 – Отчет назад Rb и хоризонтално разстояние от нивелира до лата. 

 При измерване напред на дисплея се визуализират: 

 – Надморската височина Z на точката от хода, към която е направен отчет напред. 

 – Отчет напред Rf и хоризонтално разстояние от нивелира до латата. 

 Посоката на следващата точка, към която трябва да бъде направено измерване (назад или напред) се 

показва в индикаторното поле за статуса на измерванията в горния десен ъгъл на дисплея (изписва се Back – 

измерване назад или Fore – измерване напред). 

 При извършване на измерванията назад и напред се контролират зададените стойности за максимално 

разстояние от нивелира до латата и минимална височина на визурата над терена. Ако зададените чрез опцията 

<INPUT> от главното меню стойности се превишат, на дисплея се появява предупреждение и въпрос дали да 

се прекрати измерването. С функционалния бутон <YES> се прекратява измерването и следва да се потърси 

по-подходящо разположение на нивелира или латата така, че да се спазят зададените пределни стойности. С 

функционалния бутон <NO> се отказва прекратяването на измерванията и се запазват измерените стойности, 

независимо от това, че превишават пределните. 

 Преди всяко измерване напред към нова точка от нивелачния ход може да бъде зададен номер на тази 

точка чрез цифровата клавиатура или той автоматично да нарасне, ако функцията за инкрементиране на 

номерата на наблюдаваните точки е активирана. Този номер автоматично се възприема и регистрира при 

следващото измерване назад към същата точка от новата станция на нивелира или при повторение на 

измерването от същата станция. 

 Под индикаторното поле за статуса на измерванията се показва броя на точките от нивелачния ход 

Tp, към които има извършени измервания до момента и броя на станциите на нивелира Cp. Ако е активирана 

опцията за извършване на многократни измервания, върху дисплея се показва изчислената 

средноаритметична стойност на отчета по латата и нейното стандартно отклонение, както и 

средноаритметичната стойност на хоризонталното разстояние от нивелира до латата. 

 При нужда измерванията назад или напред към определена точка могат да бъдат повторени чрез 

натискане на функционалния бутон <Rep>. Появява се меню, което предлага следните възможности: 

 – <Repeat measurement> – повторение на последното измерване (назад или напред); 

 – <Repeat station> – повторение на измерванията назад и напред от текущата станция на нивелира. 

 Приключването на нивелачния ход става с функционалния бутон <LEnd>. Ако не са извършени 

измервания напред, върху дисплея се изписва предупреждение и операторът може да откаже завършването с 

функционалния бутон <No> или да го потвърди с <Yes>. Ако са извършени измервания напред към точка от 

хода, има възможност да се зададе надморска височина на тази точка и нивелачния ход да се затвори. Това 

става, като на запитването, изписано върху дисплея <End of line end with closing benchmark?> се отговори с 

натискане на функционалния бутон <Yes>. След това се въвежда надморската височина на последната точка 

от хода или тя се указва от паметта, ако предварително е била въведена. Ако се откаже въвеждане на височина 

на последната точка, нивелачният ход остава висящ. 

 След приключването на хода върху дисплея се изписват следните величини: 

 – Сумата от измерените превишения Sh; 

 – Височинното несъвпадение на хода dz (разликата между изчислената и зададената височина на 

последната точка от хода, ако той е включен или затворен); 
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 – Сумата от разстоянията при измерванията назад Db; 

 – Сумата от разстоянията при измерванията напред Df. 

 Един приключен или прекъснат нивелачен ход може да бъде продължен впоследствие, ако не са 

правени съществени промени в настройките на инструмента. 

 Измервания към междинни точки – извършват се по време на измерване на нивелачен ход. 

Необходимо е да бъдат извършени измервания назад към точка от хода или към нивелачен репер. В режима 

на измерване на междинни точки се влиза с натискане на функционалния бутон <IntM>, като трябва да се има 

предвид, че ако преди това не са били направени измервания назад към точка от започнат нивелачен ход или 

изходен репер, този функционален бутон е недостъпен. В този случай нивелачният ход временно се прекъсва 

и продължаването му, след като са завършени измерванията към междинните точки става по описания по-

горе начин. 

 Трасиране на проектни височини на точки по време на измерване на нивелачен ход – тази 

функция се активира с натискане на функционалния бутон <SOut>, след като са извършени измервания назад 

към точка от хода или изходен нивелачен репер. Нивелачният ход временно се прекъсва. Самото трасиране 

на проектни височини на точки и продължаването на хода след това се извършва по описания по-горе начин. 

4. Допълнителни функции 

 Единично измерване на разстояния – активира се с натискане на бутона <DIST> (фиг. 30.4). Върху 

дисплея се показва измереното хоризонтално разстояние от нивелира до латата. Резултатът не може да бъде 

регистриран в паметта. Връщането към основния режим на измерване става с функционалния бутон <Esc>. 

 Получаване на информация за инструмента – тази функция се активира с натискане на бутона 

<INFO>. Върху дисплея се показва напрежението на батерията и ако в момента се измерва нивелачен ход – 

сумата от измерените разстояния поотделно за измерванията назад Db и за измерванията напред Df. В сумата 

Db не се включва последното измерено разстояние назад, ако не е извършено и измерване напред от същата 

станция на нивелира. Ако е активирана регистрацията на измерванията, с функционалния бутон <R-IS> може 

да се запише информацията за инструмента в паметта. Регистрират се следните величини: мерни единици за 

измерените величини (метри, футове или инчове), корекция на визирната линия на инструмента, дата на 

последната настройка, код за корекция заради кривината на Земята и рефракцията, стойност на коефициента 

на рефракция и големината на латовия отрез за дигитално отчитане. С функционалния клавиш <Esc> се 

извършва завръщане към основния режим. 

 Задаване на режим на повтарящи се измервания – с бутона <RPT> се задава броя на повторенията 

на измерванията към латата (максимум 10). След това при всяко измерване към латата, стартирано с бутона 

<MEAS> или със страничния бутон за измерване, се извършват последователни височинни и дължинни 

измервания до достигане на зададената бройка на повторенията. Резултатите се осредняват и на дисплея се 

визуализират средноаритметичните стойности на извършените височинни и дължинни измервания и 

стандартното отклонение на средноаритметичната стойност на отчетите по латата sR. Зададеният брой на 

повторенията не се отнася за режима на единично измерване на разстояния.  

 Въвеждане на измерени стойности при оптическо отчитане по латата – освен дигитално отчитане 

при извършване на измерванията, възможно е да се правят отчети по латата, като се използва средната 

хоризонтална нишка на нишковия кръст както при обикновен, оптически нивелир. Това може да се наложи 

напр. при лоши атмосферни условия, когато дигиталното отчитане е невъзможно. За целта електронният 

нивелир DiNi21 е снабден със система от нишки, както обикновените нивелири. Латата трябва да бъде 

обърната към нивелира с тази си страна, която е награфена с обикновено, метрично деление и надписана с 

арабски цифри. Въвеждането на оптическите отчети се извършва с бутона <INP> (фиг. 30.4). Първо се въвежда 

отчета по средната хоризонтална нишка. След това може да бъде въведено изчисленото разстояние от 

нивелира до латата от направените отчети по далекомерните нишки на нишковия кръст или да бъде въведен 

латовия отрез, изчислен от отчетите по далекомерните нишки. Изборът на една от тези възможности става с 

алтернативно натискане на функционалния бутон <HD> за директно въвеждане на разстоянието или 

функционалния бутон <DR> за въвеждане на латов отрез. При оптическото въвеждане на измерените 

стойности е възможно да се влоши точността на определените височини на точките, тъй като отчетите по 

латата не се коригират заради наклона на визирната линия на инструмента. 

 Настройка на визирната линия – от основното меню, извикано с бутона <MENU> от клавиатурата 

се активира функцията за юстировка <ADJUSTMENT>. Появява се ново меню, от което може с 

функционалните бутони да се избере метод за настройка на визирната линия, т.е. за определяне на корекция 

заради нехоризонталността на визирната линия на нивелира, която да се нанасят автоматично към всеки 

направен отчет по латата. На разположение за избор са три метода – метод на Фьорстнер, метод на Небауер и 

метод на Кукамеки. Общото и при трите метода е, че измерванията за юстировката се извършват от две 

станции на нивелира, като при всяко от двете станционирания се прави отчет назад и отчет напред към две 

статично разположени лати, които не променят своето положение в планово и височинно отношение. 

Специфичното при всеки метод е взаимното разположение на нивелачните станции и латите – напр. при 

метода на Небауер двете точки, върху които са поставени латите са между двете станции на нивелира, при 

метода на Кукамеки има редуване станция на нивелира–лата–станция на нивелира–лата. Конкретните 

изисквания за разстоянията между станциите на нивелира и точките, върху които са поставени латите са 



 103 

уточнени в техническата документация на нивелира. Ще бъде разгледан метода на Фьорстнер за настройка на 

визирната линия (фиг. 30.5). 

 

Фиг. 30.5 

 

 Върху точките A и B се поставят две лати, а нивелира последователно се поставя върху т. 1 и т. 2 (фиг. 

30.5). От всяка от двете станции на нивелира се извършват измервания назад и напред към двете лати. 

Необходимо е да се спазят показаните на фиг. 30.5 разстояния между двете станции на нивелира и латите. 

Корекцията заради наклона на визирната линия автоматично се изчислява и запаметява от инструмента и по-

нататък, при извършване на височинни измервания се нанася върху измерените стойности. 

5. Регистрация на измерените и изчислените стойности 

 Установяване на параметрите на записа – извършва се с активиране на главното меню чрез 

натискане на бутона <MENU> (фиг. 30.4). Следва избор на четвъртия елемент от основното меню <SET REC. 

PARAM.>. След това с избора на опцията <PARAMETER SETTING> се настройват параметрите на записа – 

формат на записа (алтернативен избор REC500 или REC E), протокол за обмен на данни (алтернативен избор 

REC500/LN-CTL и т.н.), скорост на обмен и др. 

 С избора на опцията <RECORDING OF DATA> се определят някои параметри за самите записвани 

данни – появява се меню, от което могат да се настроят следните параметри за запис на данните: 

 – <RECORD> определя дали ще се регистрират резултатите от измерванията – възможните стойности 

на параметъра са <iMEM>,<V.24> или <OFF> – без регистрация; 

 – <ROD READINGS> определя типа на регистрираната информация – режим <R-M> означава, че ще 

се регистрират само отчетите по латите, надморските височини на точките и измерените хоризонтални 

разстояния, а режим <RMC> – че ще се регистрират всички измерени и изчислени стойности; 

 – <PNo increment> определя дали номерата на наблюдаваните точки автоматично ще нарастват или 

намаляват и се задава стъпката на нарастване/намаляване. С избора на опцията <OFF> се отказва 

автоматичното инкрементиране на номерата, с опцията <1> се избира автоматично нарастване със стъпка 1 

(обикновено при правия ход), а с опцията <-1> се избира автоматично намаляване със стъпка –1 (обикновено 

при обратния ход). 

 Всички настройки остават непроменени и се запазват при изключването на инструмента. 

 Въвеждане на номера на точки – преди всяко измерване е възможно да се въведе номер на 

наблюдаваната точка с бутона <PNr>. Може да бъде зададена начална стойност на номерата, която при 

активирана функция за автоматично инкрементиране да се променя с избраната стъпка при всяко ново 

измерване. Също така може да бъде въведен индивидуален номер на точка извън поредицата от автоматично 

нарастващи номера. Изборът на един от двата режима за задаване на номера се извършва чрез 

функционалните бутони <cPNo> или <iPNo>. Актуалният номер на точката, към която ще бъде извършено 

следващото измерване се показва от дясната страна на дисплея. Номер на точка не може да бъде задаван, 

когато не е активирана регистрацията на измерванията, когато предстои да се извърши измерване назад 

(точката вече си има определен номер), по време на юстировка или когато инструмента не е в режим на 

измерване. 

 Въвеждане на кодове на точките и допълнителна информация за тях – кодът на точката е 

максимум 5-цифрено число, което се регистрира заедно с номера на точката, измерените и изчислените 

стойности. Той е носител на специфична информация, обикновено за типа на точката – напр. нивелачен репер, 

точка от нивелачен ход, междинна точка и т.н. в зависимост от конкретна, дефинирана от потребителя система 

за кодиране. Зададената първоначално стойност на кода се записва непроменена за всички наблюдавани 

точки, докато не му бъде зададена нова стойност. Стойността на последния въведен код се съхранява след 

изключване на инструмента. Освен това може да бъде въведена и допълнителна информация (коментар) за 

наблюдаваната точка – максимум 21 символа. Кодът на точката и допълнителната информация за нея се 

въвеждат след натискане на бутона <REM>, когато инструментът е в режим на измерване. Въвеждането се 
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потвърждава с функционалния бутон <OK>, след което завръщането в избрания режим на измерване става с 

функционалния бутон <Esc>. 

6. Търсене и редактиране на записани данни в паметта 

 Може да се стартира по всяко време с натискане на бутона <EDIT> от клавиатурата. За да се извърши 

визуализация, редактиране или изтриване на данни от паметта, може да се търси определен запис от набора 

данни. За започване на нивелачен ход от определен изходен репер или включването му в друг репер може да 

се наложи търсене на съответните нивелачни репери, а за определяне на надморските височини на междинни 

точки – търсене на свързваща точка от започнат и прекъснат нивелачен ход, чиято височина вече е определена 

(т.е. извършено е измерване напред към нея). За трасиране на точки по височина може да се наложи търсенето 

на номера и проектни стойности на височините. 

 Търсенето се активира с натискане на функционалния бутон <?>, след което са достъпни следните 

конкретни функции за търсене по определен параметър, които се активират с натискане на съответния 

функционален бутон: 

 Търсене на данни по зададен номер на точка – <?PNo>; 

 Търсене на данни по зададен номер на нивелачен ход – <?LNo>; 

 Търсене на запис от набора данни по неговия номер – <?Adr>; 

 Търсене на данни по зададен код на точка – <?Cod>. 

 Търсенето се извършва в указана посока – последователно от текущия запис на набора данни към 

последния запис или от текущия към първия запис. По всяко време може да се извърши незабавно 

позициониране върху първия запис с функционалния бутон <Adr1> и върху последния запис с функционалния 

бутон <IAdr>. Ако един запис е намерен в набора данни по зададения критерии за търсене, върху дисплея се 

визуализират част от данните за точката – номер на записа, номер на точката, номер на нивелачния ход и код 

на точката. С клавиша <DISP> се визуализира останалата част от данните за точката, а именно измерените и 

изчислените стойности. Връщането към предишния дисплей се извършва със същия бутон. Ако е намерен 

запис, удовлетворяващ посочения критерии за търсене, но той не е необходимия, търсенето по същия 

критерии продължава с функционалния бутон <?↓> от текущия запис към края на данните. Следните функции 

за търсене са валидни само при изтриване или трансфер на данни от инструмента към периферното 

устройство. 

 <P-P> – посочват се номерата на две точки и след откриването им от набора данни се избират всички 

записи, разположени между тях. Те могат да бъдат изтрити или прехвърлени; 

 <A-A> – посочват се два номера на записи и се избират всички записи, разположени между тях; 

 <all> – избират се всички записи от набора данни. 

 След натискането на бутона <EDIT> от клавиатурата се влиза в режим на редактиране на данните, 

записани в паметта на инструмента. Достъпни са следните функции, които могат да бъдат активирани със 

съответните функционални клавиши: 

 Визуализиране на данните в отделен запис се извършва с функционалния бутон <Disp> – след 

активирането на тази функция данните могат да бъдат прелиствани запис след запис в посока към началото 

или към края с функционалните бутони <> и <>, може да бъде търсен определен запис, като се използват 

разгледаните по-горе функции за търсене чрез натискане на функционалния бутон <?>. 

 Изтриването на един или повече записи се извършва с функционалния бутон <Del>. Отделен запис, 

който трябва да бъде изтрит може да бъде открит чрез разгледаните функции за търсене, активирани с 

функционалния бутон <?>. С функционалния бутон <all> се изтриват всички записи от паметта. Изтриването 

на един или повече записи става след потвърждаване на операцията с функционалния бутон <Yes>, може да 

се откаже с <No>. 

 Ръчно въвеждането на нов запис, който съдържа номер, код и надморска височина на точка се 

извършва с функционалния бутон <Inp>. Първо се задава надморската височина, а допълнително може да се 

зададе номера на въвежданата точка с бутона <PNr> и кода на точката с бутона <REM>. Въведеният нов запис 

се добавя след последния. Въвеждането се потвърждава с функционалния бутон <OK> и се отказва с <Esc>. 

7. Прехвърляне на данни 

 Измерените и изчислените стойности могат да бъдат прехвърлени от паметта в персонален компютър 

за по-нататъшна обработка или да бъдат отпечатани на принтер за документация. Възможна е и обратната 

връзка – прехвърляне на данни от компютър към паметта на инструмента, напр. при трасиране на точки 

номерата и изчислените проектни височини могат да се прехвърлят от компютъра в инструмента. 

 Първо трябва да се активира главното меню чрез натискане на бутона <MENU> (фиг. 30.4). Изборът 

на режим на трансфер на данни се извършва с движение на курсора чрез стрелките на клавиатурата и се 

активира с избора на елемента от основното меню <DATA TRANSFER>. От появилото се меню могат да 

бъдат избрани следните възможности: 

 <INTERFACE 1> – прехвърляне на данни към принтер с линеен контрол на трансфера; 

 <INTERFACE 2> – прехвърляне на данни към персонален компютър със софтуерен управляван 

трансфер. При избора на тази функция се появява ново меню, откъдето се задава посоката на трансфера – от 

DiNi21 към компютъра или обратно. От това меню се настройват същите параметри, които бяха разгледани 



 105 

по-горе при установяване на параметрите за запис на данни (формат на данните, протокол, скорост на обмен, 

контрол по четност и т.н.) 

8. Технически данни: 

 Средна квадратна грешка на 1 km двойно пронивелирано разстояние: 

 При дигитално отчитане: 

– Инварна лата с щрихово награфяване – 0.7 mm; 

– Инженерна сгъваема лата с щрихово награфяване – 1.3 mm; 

 При оптическо отчитане: 

– Инженерна сгъваема лата с метрична скала – 2.0 mm. 

 Измервателен обхват: 

 При дигитално отчитане: 

– Инварна лата с щрихово награфяване – от 1.5 m до 100 m; 

– Инженерна сгъваема лата с щрихово награфяване – от 1.5 m до 100 m; 

 При оптическо отчитане: 

– Инженерна сгъваема лата с метрична скала – повече от 1.3 m. 

 Точност при измерване на разстоянията: 

 При дигитално отчитане: 

– Инварна лата с щрихово награфяване – 15 mm; 

– Инженерна сгъваема лата с щрихово награфяване – 20 mm; 

 При оптическо отчитане: 

– Инженерна сгъваема лата с метрична скала – 30 mm. 

 Точност на електронните отчети, регистрирани и показани на дисплея: 

 При височинни измервания – 0.1 mm; 

 При дължинни измервания – 10 mm. 

 Време за дигитално отчитане – 2.5 sec. 

 Зрителна тръба: 

 Увеличение – 26x; 

 Диаметър на обектива – 40 mm; 

 Размер на зрителното поле при оптическо отчитане на 100 m – 2.2 m; 

 Използван латов отрез при дигитално отчитане на 100 m – 0.3 m. 

 Компенсатор: 

 Обхват (пределен ъгъл за компенсиране на наклона на визирната ос спрямо хоризонталната равнина) 

– ±15′; 

 Точност на фиксиране на положението на хоризонталната визирна линия, установена от 

компенсаторното устройство – ±0.5″. 

 Дисплей – 4 реда по 21 символа. 

 Хоризонтален кръг: 

 Мерни единици – 400
g
/360°; 

 Директна точност на отчитане – 1
g
/1°; 

 Пределна точност на отчитане – 0.1
g
/0.1°. 

 Режими на дигитално отчитане, които могат да бъдат командно зададени: 

 Последователност на отчитане <Назад-Напред>; 

 Последователност на отчитане <Назад-Напред-Напред-Назад>. 

 Възможност за задаване на корекция на измерените стойности заради кривината на Земята и 

рефракцията. 

 Възможности за измерване: 

 Единично измерване на отделно превишение; 

 Многократно измерване на отделно превишение; 

 Измерване на нивелачен ход с или без междинни точки; 

 Трасиране на точки със зададени височини. 

 Регистрация на резултатите от измерванията: 

 Сменяема памет на нивелира с капацитет 2000 записа, гарантираща съхранение на записаните данни 

минимум 1 год. 

 On-line интерфейс RS232 C/V24 с програма за трансфер на данни от инструмента към персонален 

компютър. 

 Захранване – вътрешна батерия NiMH 6 V 1.1 Ah, достатъчна за 1 ден работа. 

 Температурен обхват – от -20°C до +50°C. 

 Размери на инструмента – 125 mm/176 mm/295 mm. 

 Тегло на инструмента заедно с кутията и батерията – 2.5 kg. 
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Електронни нивелири NA2002/NA3003 – Leica 

 Инженерният електронен 

нивелир NA2002 и прецизният 

електронен нивелир NA3003 са 

продължение на предишните серии 

електронни нивелири NA2000, респ. 

NA3000, които са първите в света 

електронни нивелири с цифрова 

обработка на изображението на 

щрихова лата, внедрени в 

производство през 1990 г. 

Конфигурацията на серията 

електронни нивелири NA2002/NA3003 

включва освен основния инструмент и 

следните допълнителни модули: 

 GRM10 REC модул за запис на резултатите от нивелацията. 

 GIF10/GIF12 интерфейс за двупосочен обмен на данни между инструмента и персонален компютър. 

 Вграден в инструмента DELTA/LEVNET софтуер за обработка на резултатите от измерванията, вкл. 

оценка на точността. 

 На фиг. 30.6 е показан електронния нивелир NA3003. 

Технически данни: 

 Средна квадратна грешка на 1 km двойно пронивелирано разстояние: 

 При дигитално отчитане: 

– Инварна лата с щрихово награфяване – 0.9 mm/0.4 mm (първата стойност се отнася за NA2002, 

а втората – за NA3003); 

– Инженерна сгъваема лата с щрихово награфяване – 1.5 mm/1.2 mm; 

 При оптическо отчитане: 

– Инженерна сгъваема лата с метрична скала – 2 mm/2 mm. 

 Измервателен обхват: 

 При дигитално отчитане: 

– Инварна лата с щрихово награфяване – от 1.8 m до 60 m; 

– Инженерна сгъваема лата с щрихово награфяване –от 1.8 m до 100 m; 

 При оптическо отчитане: 

– Инженерна сгъваема лата с метрична скала – повече от 0.6 m. 

 Точност при измерване на разстоянията – от 1 cm до 5 cm. 

 Дисплей – 2 реда по 8 символа. 

 Величини, които се изобразяват на дисплея – отчет по латата, хоризонтално разстояние, височина на 

инструмента и изчислена височина на наблюдаваната точка. 

 Точност на отчетите по латата, регистрирани и показани на дисплея: 

 При NA2002 – 1 mm или 0.1 mm; 

 При NA3003 – 0.1 mm или 0.01 mm; 

 Време за дигитално отчитане – 4 sec. 

 Режими на дигитално отчитане за последователност на отчитане по латите: 

 Последователност на отчитане <Назад-Напред> – за NA2002 и NA3003; 

 Последователност на отчитане <Назад-Напред-Напред-Назад> – само за NA3003. 

Режими на дигитално отчитане за брой на отчетите и обработката им: 

 Еднократно или многократно отчитане по латата с усредняване на резултатите – брой на отчетите от 

1 до 99. 

 Многократно отчитане по латата при зададено стандартно отклонение и елиминиране на резултатите, 

които не се съгласуват с него – брой на отчетите от 2 до 20. 

 Определяне на медианата (централната стойност) на направените отчети – брой на отчетите от 1 до 

20. 

 Регистрация на резултатите от измерванията: 

 REC – модули GRM10 или GPC1; 

 Директно прехвърляне на данните към персонален компютър. 

 Зрителна тръба: 

 Увеличение – 24x; 

 Диаметър на обектива – 36 mm; 

 Размер на зрителното поле при оптическо отчитане на 100 m – 3.5 m. 

 Компенсатор: 

 
Фиг. 30.6 
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 Обхват (пределен ъгъл за компенсиране на наклона на визирната ос спрямо хоризонталната равнина) 

– ±10′; 

 Точност на фиксиране на положението хоризонталната визирна линия, установена от 

компенсаторното устройство – ±0.8″ за NA2002 и ±0.4″ за NA3003. 

 Чувствителност на кръглата либела – 8′/2 mm. 

 Хоризонтален кръг: 

 Мерни единици – 400
g
/360°; 

 Директна точност на отчитане – 1
g
/1°; 

 Пределна точност на отчитане – 0.1
g
/0.1°; 

 Захранване – вътрешна батерия GEB79 – NiCd 12 V 500 mAh, достатъчна за 1 ден работа. 

 Тегло на инструмента заедно с батерията – 2.5 kg. 

 

§31. Нивелация на редица от точки чрез включен и затворен нивелачен ход 
 Нивелиране на редица от точки означава определяне на надморските височини на тези точки, след 

като те предварително са стабилизирани и обозначени върху терена като се изходи от други точки с известни 

надморски височини – нивелачни репери. Използва се геометрична нивелация от средата. На фиг. 31.1 е 

показан нивелачен ход, който започва от нивелачен репер A и завършва в нивелачен репер B. Такъв ход се 

нарича включен нивелачен ход. Възможно е нивелачния ход да започне и да завърши в един и същи нивелачен 

репер – тогава имаме случай на затворен нивелачен ход. И при двата случая геометричната нивелация на 

точките от хода се извършва по един и същи начин: ако разстоянието между началния репер на хода и първата 

точка не е по-голямо от 150–200 m и превишението не надхвърля 3.5 m, нивелирът се разполага между двете 

точки (желателно по средата). Ако горните условия не са изпълнени, избира се помощна точка , която да 

отговаря на тях (фиг. 31.1). Помощните точки обикновено се избират на устойчиви места – стабилен камък, 

шахта, релса или се използват специални поставки (жабки), изработени от масивно желязо. Нивелирът се 

хоризонтира и първо се прави отчет назад a към вертикално поставената лата върху нивелачния репер A, а 

след това – отчет напред b към вертикално поставената лата върху помощната точка . Ако се работи с 

либелен нивелир, непосредствено преди всеки отчет задължително се подравнява нивелачната либела с 

наклонителния винт, а ако няма такъв – с един от повдигателните винтове. При самохоризонтиращите се 

нивелири еднократно се подравнява кръглата либела при станционирането на инструмента. 

 
Фиг. 31.1 

 Направените отчети се записват в нивелачния карнет, показан в табл. 31.1 – отчета a в колона “назад” 

на реда, на който в първата колона е записан номера на нивелачния репер A, а отчета b – в колона “напред” 

на долния ред, на който в първата колона се записва номера на точката от хода (ако точката е помощна, записва 

се ,  и т.н.). Във втората колона на нивелачния карнет се записва сумата от разстоянията от нивелира до 

нивелачния репер и до първата точка от хода. След това задната лата се измества от нивелачния репер A върху 

следващата точка от хода (на фиг. 31.1 това е т. 1, но ако е необходимо се избира нова помощна точка). 

Нивелирът се разполага между двете лати, желателно по средата. Латата в т.  остава на мястото си, само се 

завърта с лицевата си страна към новата станция на нивелира, като се внимава да не промени вертикалното 

си положение. На новата станция на нивелира се извършват същите действия, като направените отчети по 

латите в т.  и т. 1 се записват в съответните колони на нивелачния карнет. Нивелацията продължава по 

същия начин, докато се достигне до нивелачния репер B, върху него се постави лата и към нея се направи 

отчет напред. Броят на записаните в нивелачния карнет отчети напред и отчети назад трябва да бъде равен. 

На реда на всяка точка от хода в карнета трябва да бъдат записани по два отчета – един назад и един напред. 

Единствено към началната точка от хода – нивелачния репер A – в карнета трябва да фигурира един отчет 

назад, а към крайната точка – нивелачния репер B – един отчет напред. 
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Таблица 31.1   НИВЕЛАЧЕН КАРНЕТ 

1.09.1999 г.  Инструмент Ni025  № 15310   Оператор инж. Н. Райкова 

№ на 

нивелир. 

точка 

Хориз. 

разст. 

m 

Отчети, mm Превишения, m Надм. 

височина 

, m 

№ на 

нивел. 

точка 

Забел. назад 

a 

напред 

b + - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

н.р. A 
118 

2053  -2 

1.110 

 541.253 н.р.A  

x1 1327 0943  x1 

130 
 -2 

0.516 
1 2247 1843 541.843 1 

68 
 -1 

0.071 
 2841 2318   

150 
-2 

1.969 

 

 1963 0872   

114 
-2 

0.949 

 

2 2198 1014 544.685 2 

98 
-2 

0.736 

 

3 1872 1462 545.419 3 

168 
 -2 

0.337 
н.р. B  2209 545.080 н.р. B 

   

  m      m 

  mm 

  

  

 В нивелачния карнет с червен цвят се записват номерата и надморските височини на нивелачните 

репери. По-нататъшната му обработка включва изчисляване на сумата от разстоянията между точките от хода, 

изчисляване на сумата от отчетите назад  и сумата от отчетите напред , изчисляване на измереното 

превишение  между началния и крайния нивелачен репер и сравняването му с изчисленото 

от известните надморски височини на двата репера превишение . Изчислява се височинното 

несъвпадение на нивелачния ход 

(31.1) , 

което се дължи на грешки в измерванията при нивелацията и на грешки в надморските височини на дадените 

точки. То се записва в карнета с червен цвят. При техническата нивелация изчисленото височинно 

несъвпадение не трябва да превишава допустимото несъвпадение, определено по формулата: 

(31.2) . 

 Допустимото несъвпадение се записва в карнета със син цвят. Ако изчисленото височинно 

несъвпадение е по-голямо от допустимото, това означава, че при извършване на измерванията са допуснати 

груби грешки или значителни по стойност систематични грешки и нивелацията трябва да се извърши отново. 

В противен случай (при ) грешките при измерванията са случайни или систематични, но в 

допустимите граници съобразно изискваната точност на нивелацията. Тогава изчислените в нивелачния 

карнет превишения се поправят така, че сумата им да бъде равна на разликата в надморските височини на 

дадените репери A и B и по този начин да се премахне несъвпадението. Това става, като към всяко превишение 

се прибави поправка, изчислена по формулата: 

(31.3) , 

т.е. височинното несъвпадение се разпределя върху изчислените превишения пропорционално на 

разстоянията между точките от хода. Поправките се изчисляват с точност до милиметър (освен когато се 

извършва прецизна нивелация) и сумата им трябва да бъде равна на височинното несъвпадение, но с обратен 

знак. Те се записват със знака си, с малки червени цифри върху превишенията, за които се отнасят, както е 

показано в табл. 31.1. Понякога, при по-неточни измервания разстоянията между точките от нивелачния ход 

не се измерват и поправките се определят по формулата: 

(31.4) , 

където n е броя на измерените превишения в нивелачния ход. В този случай височинното несъвпадение се 

разпределя поравно върху измерените превишения. Изравнените превишения ще се определят по формулата: 

i
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(31.5) . 

 По-нататъшната обработка на нивелачния карнет продължава с изчисляването на надморските 

височини на точките от хода. Те се получават последователно като се изходи от височината на началния 

нивелачен репер A и се използват изравнените (поправените) превишения: 

(31.6) , 

 Надморските височини на помощните точки не се изчисляват. Превишението между две точки от 

нивелачния ход, между които има помощни точки по направление на хода се определя, като се сумират всички 

превишения между тези две точки – напр. . За контрол се изчислява надморската 

височина на крайната точка от хода – нивелачен репер B по последната от формули 31.6. Тя трябва да съвпада 

със записаната в нивелачния карнет стойност, която е дадена величина. 

 При нивелацията на редица от точки чрез затворен нивелачен ход началната и крайната точка от хода 

съвпадат – това е един и същ нивелачен репер. Полските измервания, изчислението и оформянето на 

нивелачния карнет се извършват по същия начин, както при нивелиране на редица от точки чрез включен 

нивелачен ход, с тази разлика, че височинното несъвпадение се определя по формулата: 

(31.7) , 

тъй като  и . 

 

§32. Нивелация на профили и повърхнини 
32.1. Нивелация на профили 

 При проектирането, строителството и експлоатацията на инженерни съоръжения – пътища, тунели, 

жп линии, канали и др. – се налага изработването и използването на надлъжни и напречни профили. Профил 

на трасето на определено инженерно съоръжение се нарича сечението на земната повърхност с вертикална 

повърхнина по това трасе. Профилите по трасето на съоръжението се наричат надлъжни, а перпендикулярно 

на него – напречни. 

 Профилите могат да бъдат съставени по графични данни, отчетени от топографски план или карта, 

когато не се изисква голяма точност. Това се прави обикновено при различните предварителни проучвания на 

трасето на инженерното съоръжение. Когато се изисква по-голяма точност, е необходимо да бъдат извършени 

геодезически измервания на терена. 

 При изработването на профили чрез геодезически измервания се извършват следните дейности: 

 Трасиране профила – трасиране на точки по оста на съоръжението, когато се изработва надлъжен 

профил, или по перпендикулярни на оста направления на определени места по трасето при изработване на 

напречни профили. 

 Нивелация на профила – определяне на надморските височини на точките от профила. 

 Обработка на полските измервания, оформяне и изчертаване на профила. 

Надлъжен профил 

 1. Трасиране на надлъжния профил – обикновено на терена са трасирани и обозначени чупките по 

оста на съоръжението и главните точки на кривите по тази ос. За изработване на надлъжния профил е 

необходимо да се трасират допълнителни точки по оста на съоръжението, които биват главни (пикетни) и 

междинни. 

 Главните (пикетните) точки се трасират през 100 m независимо от релефните и ситуационните 

особености и се номерират последователно с номера 0, 1, 2, 3 и т.н., като номера на точката показва 

разстоянието от началото на профила до нея. Те се стабилизират с два дървени кола като единия се забива 

наравно с терена и лежи на оста на съоръжението, а другия служи за показалец – той стърчи на около 20 cm 

над терена и на него се записва номера на точката. 

 Тъй като главните точки се подбират без оглед на релефните и ситуационни особености, те се 

сгъстяват с междинни точки – обикновено през 20 m или на характерни места по терена, където се сменя 

наклона или където оста на трасето се пресича от характерни ситуационни елементи – пътища, реки, жп 

линии. Трасират се и точките от оста на трасето, през които ще се прекарат напречни профили. Положението 

на междинните точки се определя чрез измерване на разстоянието от главните точки до тях. Те се 

стабилизират с дървени колчета. 

 Самото трасиране на главните и междинните точки в правите участъци и в участъците на кривите се 

извършва по известните начини за трасиране на точки. Резултатите от трасирането на точките от надлъжния 

профил се нанасят на окомерна скица. 

 2. Нивелация на надлъжния профил – надморските височини на точките от надлъжния профил се 

определят обикновено с геометрична нивелация с междинни точки, като се използва технически нивелир, и 
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по-рядко – с тригонометрична нивелация. За целта на всеки 1–2 km по трасето се поставят нивелачни репери, 

които впоследствие се използват при строителството и експлоатацията на съоръжението. Нивелачните ходове 

започват и завършват в репери, разположени в близост до точките от профила. 

 
Фиг. 32.1 

 Геометричната нивелация с междинни точки на показания на фиг. 32.1 профил се извършва по 

следния начин: разполага се нивелира в станцията S1, подбрана така, че от нея да могат да се наблюдават 

максимален брой точки от профила. Върху близкия нивелачен репер 100 се поставя вертикално лата, към 

която се прави отчет назад – . Този отчет се записва в нивелачния карнет, показан в табл. 32.1 на реда, на 

който е записан номера на н.р. 100 в колона “назад”. След това латата последователно се поставя върху 

точките от профила, така, както е показано на фиг. 32.1 – първо върху т. A, която се явява главна (пикетна) 

точка и начало на профила, след това върху междинните точки 2, 4, 5, 6, 8, след това върху точките от 

напречния профил 31 и 32. Към всяка точка се прави отчет по латата , който се записва в нивелачния карнет 

в колона “в средата”. Това са междинните точки при нивелацията. Към последната видима точка от станцията 

 – главната (пикетна) точка 1 се прави отчет , който се записва в колона “напред” на нивелачния карнет. 

Извършени са измервания към всички видими от станция  точки от надлъжния и напречния профил. Следва 

смяна на станцията – нивелира се премества в т. , а латата остава върху главната точка 1, като само се 

завърта с лицевата си страна към новата станция на нивелира, като се внимава да не се измести във вертикално 

положение. От новата станция на нивелира се прави отчет назад  към латата върху главна точка 1, след 

което латата последователно се поставя върху точките от напречния профил 33 и 34, върху междинните точки 

12, 14, 16, 17, 18 и 22, върху главната точка 2 и върху т. B, която се явява край на профила. Към тези точки се 

правят отчети в средата , т.е. те са междинни точки при нивелацията. Накрая латата се поставя върху 

близкия нивелачен репер 101 и към нея се прави отчет напред – . Ако няма втори репер в района, 

нивелацията трябва да завърши в репера, от който е започната. За целта с няколко помощни точки нивелачният 

ход се затваря обратно в изходния репер. И тук, както при нивелацията на редица от точки чрез включен или 

затворен нивелачен ход броят на отчетите назад трябва да бъде равен на броя на отчетите напред. Отчетите 

назад и напред се правят с точност до милиметър, а отчетите в средата – до сантиметър. 

 3. Обработка на полските измервания, оформяне и изчертаване на надлъжния профил. 

 В нивелачния карнет с червен цвят се записват номерата и надморските височини на нивелачните 

репери. По-нататъшната му обработка включва изчисляване на сумата от разстоянията между станциите на 

нивелира и точките от хода, към които са правени отчети назад и напред (това са разстоянията , , 

 и  – сумират се по двойки и се записват във втората колона на нивелачния карнет), изчисляване 

на сумата от отчетите назад  и сумата от отчетите напред , изчисляване на измереното превишение 

 между началния и крайния нивелачен репер и сравняването му с изчисленото от известните 

надморски височини на двата репера превишение . Изчислява се височинното несъвпадение 

на нивелачния ход по форм. 31.1 и допустимото несъвпадение по форм. 31.2. Ако височинното несъвпадение 

е по-малко от допустимото ( ) се изчисляват поправки към измерените превишения между точките, 

към които са правени отчети назад и напред (това са превишенията  и ) по форм. 31.3, а ако не 

са мерени разстояния – по форм. 31.4. Изравнените превишения се определят по форм. 31.5. За контрола, като 

се изходи от началния репер и се сумират изравнените (поправените) превишения, трябва да се получи точно 

височината на крайния репер. 

 Изчисляват се надморските височини на свързващите точки (за разглеждания пример свързваща точка 

е само главна точка 1), като се използват изравнените превишения ( ). За всяка станция на 

нивелира се изчислява височината на хоризонта му по формулите: 
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(32.1)  

 Височината на хоризонта за всяка станция на нивелира се записва в съответната колона на нивелачния 

карнет на реда на първата визирана от тази станция точка (към която е направен отчет назад). Надморската 

височина на всяка междинна точка се определя, като от височината на хоризонта (за станцията, от която е 

визирано към тази точка) се извади направения отчет в средата към точката 

(32.2) . 

 Оформянето на нивелачния карнет става по описания в §31 начин. В табл. 32.1 е показан нивелачен 

карнет, в който е обработена геометричната нивелация с междинни точки на профила от фиг. 32.1. 
Таблица 32.1.   НИВЕЛАЧЕН КАРНЕТ 

  1.09.1999 г.  Инструмент Ni025  №15310     Оператор инж. Н. Райкова 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нр. 100 
 

2545   +5 

1.134 

 

544.261 541.716 нр.100 
 

A ≡ 0  2200   542.06 A≡0 

 

2  2350   541.91 2 

 

4  2100   542.16 4 

 

5  1880   542.38 5 

142 

6  1730   542.53 6 

 

8  1650   542.61 8 

 

31  1590   542.67 31 

 

32  1470   542.79 32 

 

гл. т. 1 2897  1411 545.752 542.855 гл.т.1 

 +6 

2.136 

 

34  2710   543.04 34 

 

33  2630   543.12 33 

 

12  2560   543.19 12 

 

14  2420   543.33 14 

 

16  2350   543.40 16 

 

17  2340   543.41 17 

166 

18  1110   544.64 18 

 

гл. т. 2  1040   544.71 гл.т.2 

 

22  0970   544.78 22 

 

B  0800   544.95 B 

 

нр. 101   0761  544.997 нр. 101 
 

 S= 308m    a=5442                  Σb=2172                                           = +3.281 m 

  mm 

 ;  

 Оформянето и изчертаването на надлъжния профил може да стане автоматизирано или ръчно. При 

автоматизираното оформяне и изчертаване могат да се използват стандартни програмни системи (напр. 

AutoCAD, ArcView и др.) или приложни програми, разработени от специалисти. Въвеждането на данните се 
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извършва в интерактивен режим или от файл, в който данните за профила са подготвени предварително в 

съответния формат. Ръчното изчертаване се извършва върху милиметрова хартия. 

 При оформянето и изчертаването се приемат различни мащаби за дължините и за височините – 

мащаба за височините обикновено се приема да бъде 10 пъти по-едър от този за дължините. Надлъжният 

профил се изчертава най-често в мащаб 1:1000 (или 1:2000) за дължините и 1:100 (или 1:200) за височините. 

Дефинират се две координатни оси – абсциса X, по която в избрания мащаб M
L
 се нанасят разстоянията от 

началото на профила до точките и ординатна ос Y, по която в избрания мащаб M
H
 се нанасят надморските 

височини на точките от профила, редуцирани спрямо една приета кръгла стойност, по-малка от най-малката 

надморска височина на точка от профила, която се нарича хоризонт на профила. Като се съединят нанесените 

точки, се получава начупена линия, която представлява надлъжния профил. Под хоризонта на профила се 

изчертава т.нар. скара, която може да има различен брой редове и съдържание в зависимост от целта, за която 

се изработва профила. На фиг. 32.2 е показан надлъжен профил. 

 
Фиг. 32.2 

Напречни профили 

 Напречните профили се построяват перпендикулярно на трасето на инженерното съоръжение във 

всяка точка от надлъжния профил или само в определени точки, в зависимост от конкретните проектантски 

изисквания. Всеки напречен профил има осова точка, която е точка от надлъжния профил и по няколко 

подробни точки вляво и вдясно от оста на съоръжението. Дължината им обикновено е от 20 до 50 m наляво и 

надясно. 

1. Трасиране на профила – построяването на правите ъгли от осовата точка на напречния профил може 

да се извърши с призма и жалони или чрез използване на ъгломерен инструмент. Отмерването на разстоянията 

по перпендикулярните направления става с ролетка или светлодалекомер. Подробните точки се трасират през 

5 или 10 m наляво и надясно от осовата точка, ако терена е с равномерен наклон. Ако наклона не е равномерен, 

поставят се допълнителни точки в местата на смяна на наклона. Точките от профила се стабилизират с дървени 

колове. Разстоянията от осовата точка до подробните точки от профила се записват на окомерна скица. 

2. Нивелация на напречния профил – извършва се заедно с нивелацията на надлъжния профил, както е 

показано на фиг. 32.1. Данните от нивелацията се записват в един и същ нивелачен карнет заедно с данните 

от нивелацията на надлъжния профил (табл. 32.1). Понякога нивелацията на напречния профил се извършва 

отделно от тази на надлъжния – тогава като точка с известна надморска височина се използва осовата точка. 

3. Обработка на полските измервания, оформяне и изчертаване на напречния профил – надморските 

височини на точките от напречния профил се получават от изчислението на нивелачния карнет (табл. 32.1). 

Напречният профил обикновено се изчертава в един и същ мащаб за дължините и височините. Правилата за 

оформянето са същите, както при надлъжния профил. 

32.2. Нивелация на повърхнини 
 Нивелация на повърхнини (нивелация на площи) се нарича извършването на вертикални измервания 

с цел да се определи и изобрази релефа за определена територия. Тя се прилага при изработването на 

топографски планове, при проектирането и строителството на инженерни съоръжения, при определяне на 

обема на земните работи (изкопи, насипи) и др. 

 Нивелацията на повърхнини може да се извърши по следните начини: 

 Чрез определяне надморските височини на точки от квадратна мрежа; 

 Чрез определяне надморските височини на точки от профили; 

 Чрез полярно заснемане на точки (нивелация чрез разхвърляни точки). 

 1. Нивелация на повърхнини чрез определяне височините на точките от квадратна мрежа. Този начин 

се прилага при ограничени по площ земни участъци с равномерен наклон на терена и без характерни релефни 

форми. Върху територията, за която ще се извършва площната нивелация се създава квадратна мрежа с 

дължина на страните на квадратите от 10 до 50 m. Трасирането на правите ъгли в квадратната мрежа се 

извършва с призма и жалони или с теодолит, а дължините се трасират с ролетка. 
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Самото трасиране на върховете на квадратите може да се извърши по различни начини – обикновено 

се трасира едно направление, напр. направлението от т. 1 към т. 7 (фиг. 32.3), по него се отмерват разстояния, 

равни на приетата дължина на страните на квадратите от мрежата и се определят точките 2, 3, 4, 5, 6 и 7, от 

всяка от тях се издига перпендикуляр и по него се отмерват същите разстояния и така се трасират останалите 

точки от квадратната мрежа. При по-големи по площ участъци, върху които се извършва площна нивелация, 

може да се избере една точка в центъра на участъка, от нея да се трасират две взаимно перпендикулярни 

направления и по тях да се отмерят разстояния, равни на приетата дължина на страните на квадратите от 

мрежата, от така определените точки по тези направления да се трасират перпендикулярни ъгли и по тях да 

се отмерят същите разстояния и по такъв начин да се трасират останалите точки от квадратната мрежа. 

Координатите на точките се определят като се направи връзка със съществуващи в района триангулачни точки 

или точки от работна геодезическа основа. Понякога, за малки по площ райони, свързани с конкретна 

проучвателна или проектантска дейност, се дефинира локална координатна система за точките от мрежата с оси 

по двете взаимно перпендикулярни направления. Точките от квадратната мрежа се стабилизират с дървени 

колове или по друг подходящ начин и се изработва мащабна схема. 

 
Фиг. 32.3 

 При необходимост се определят в планово отношение характерни теренни точки. Заснимането им се 

извършва чрез правоъгълни координати спрямо страните на квадратите или чрез линейни засечки. Данните 

се записват върху схемата на квадратната мрежа. 

 Надморските височини на точките от квадратната мрежа и на характерните теренни точки се 

определят чрез техническа геометрична нивелация с междинни точки. За изходна точка при нивелацията се 

използва някой близко разположен нивелачен репер (напр. нивелачен репер 100 на фиг. 32.3). Ако в близост 

до обекта няма нивелачен репер, нивелачният ход започва от някой по-отдалечен репер и чрез помощни точки 

се достига до участъка, за който ще се извършва площната нивелация. След като се направят височинните 

измервания към точките от мрежата, нивелачният ход се затваря обратно в изходния репер (това е нивелиране 

на повърхнини чрез затворен нивелачен ход с междинни точки) или в друг нивелачен репер (нивелиране на 

повърхнини чрез включен нивелачен ход с междинни точки). Понякога височините на точките се определят в 

локална височинна система, като за целта се приема определена стойност за надморска височина на една от 

точките в мрежата. 

 На показаната на фиг. 32.3 квадратна мрежа са изобразени два нивелачни репера, разположени в 

близост до обекта (нр. 100 и нр. 101). Станциите на нивелира се подбират така, че от тях да могат да се 

наблюдават максимален брой точки от мрежата и да не бъдат много близко разположена до някои от точките. 

Нивелирът се поставя в станцията S1, хоризонтира се, след което се прави отчет назад с точност до милиметър 

към вертикално поставена лата върху близкия нивелачен репер 100. Направеният отчет се записва в 

нивелачния карнет, показан в табл. 32.2 в колона “назад” на реда, на който е записан номера на нр. 100. След 

това латата последователно се поставя върху точките от мрежата, които се виждат от станцията S1 и се правят 

отчети в средата с точност до сантиметър, които се записват в съответната колона на нивелачния карнет. Към 

последната видима точка от станцията S1 (това е т. 18 на фиг. 32.3) се прави отчет напред с точност до 

милиметър и с него завършват измерванията от станцията S1 – направени са отчети към всички видими точки 

от тази станция. Нивелирът се премества на новата станция S2 и се хоризонтира, а латата остава на същата т. 

18, като се завърта с лицевата си страна към новата станция на нивелира. От станцията S2 се прави отчет назад 

по латата, след което обхождането на точките продължава, като към тях се правят отчети в средата. Ако от 

станцията S2 не може да се визира към всички останали точки от мрежата, станцията на нивелира отново се 

сменя и т.н. докато се извършат измервания към всички точки от квадратната мрежа. Накрая нивелачния ход 
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с междинни точки се затваря в разположения наблизо нивелачен репер 101, като към него се прави отчет 

напред (случай на включен нивелачен ход с междинни точки). Ако няма такъв близко разположен репер, 

нивелачния ход се затваря обратно с отчет напред в изходния репер, от който е започнал (случай на затворен 

нивелачен ход с междинни точки). 

 Изчислението и оформянето на нивелачния карнет и определянето на надморските височини на 

точките от квадратната мрежа се извършва по описания в §31 начин. 

 Оформянето и изчертаването на плана с хоризонтали може да стане автоматизирано или ръчно. При 

автоматизираното оформяне и изчертаване могат да се използват стандартни програмни системи (напр. 

AutoCAD, ArcView и др.) или приложни програми, разработени от специалисти (напр. Акстър_М, Mkad, 

CADIS, Tobel). Въвеждането на данните се извършва в интерактивен режим или от файл, в който данните за 

точките от квадратната мрежа са подготвени предварително в съответния формат. Интерполацията на 

хоризонталите се извършва автоматично, от самата система, а самия план се изчертава на плотер. На фиг. 32.4 

е показан план с хоризонтали, изработен със системата Акстър_М. 

 
Фиг. 32.4 

 

  Таблица 32.2.   НИВЕЛАЧЕН КАРНЕТ 

  1.09.1999 г.                Инструмент Ni025  №15310         Оператор инж. Н. Райкова 
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Нр. 100 

92 

-4 

1360 
  

  
577.643 576.283 нр.100 

 

1  1990   575.65 1 

  

2  1840   575.80 2 

  

3  1730   575.91 3 

  

10  1670   575.97 10 

  

9  1720   575.92 9 

  

8  1780   575.86 8 

  

15  1600   576.04 15 

  

16  1590   576.05 16 

 0.088 

17  1520   576.12 17 

  

25  1310   576.33 25 

  

24  1400   576.24 24 
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23  1450   576.19 23 

  

22  1440   576.20 22 

  

29  1240   576.40 29 

  

30  1250   576.39 30 

  

31  1200   576.44 31 

  

32  1120   576.52 32 

  

39  0910   576.73 39 

  

38  0980   576.66 38 

  

37  1040   576.60 37 

  

36  1060   576.58 36 

  

18 -4 

1627 
 1448 577.818 576.191 18 

88 

  

4  1810   576.01 4 

  

5  1640   576.18 5 

  

6  1540   576.28 6 

  

7  1480   576.34 7 

  

14  1370   576.45 14 

  

13  1470   576.35 13 

  

12  1600   576.22 12 

  

11  1740   576.08 11 

  

19  1500   576.32 19 

0.525  

20  1370   576.45 20 

  

21  1270   576.55 21 

  

28  1150   576.67 28 

  

27  1260   576.56 27 

  

26  1390   576.43 26 

  

33  1200   576.62 33 

  

34  1100   576.72 34 

  

35  0970   576.85 35 

  

42  0740   577.08 42 

  

41  0910   576.91 41 

  

40  1020   576.80 40 

  

нр. 101   1102  576.712 нр. 101 
   

ΣS = 180m    Σa = 2987     Σb=2550                           = +0.429 m 
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 При ръчното оформяне и изчертаване на плана първо се нанасят точките от квадратната мрежа и 

характерните теренни точки върху кадастрон в подходящ мащаб. До всяка точка се записва нейната надморска 

височина с точност до сантиметър. След това, при предварително приета височина на сечението се извършва 

интерполация на хоризонталите – аналитично или графично. Височината на сечението се приема обикновено 

0.2, 0.5 или 1 m. Изчертаването на хоризонталите и оформянето на плана се извършва съгласно действащите 

изисквания на инструкции и приетите за мащаба условни знаци. 

 2. Нивелация на повърхнини чрез профили – този начин се прилага, когато трябва да се определи и 

изобрази релефа на дълги и тесни участъци от земната повърхнина с равномерен наклон и без характерни 

релефни форми. Прилага се при проучвателни и проектантски работи за строителството на линейни 

инженерни съоръжения – пътища, жп.линии, канали и др. Първоначално се полага един изпънат полигон по 

средата на ивицата. Точките от полигона се определят в планово отношение чрез извършване на ъглови и 

дължинни измервания. Полигонът се свързва със съществуващи в района триангулачни точки. 

Перпендикулярно на страните на полигона през 20–50 m или там, където теренът сменя наклона си се трасират 

напречни профили. Едновременно с трасирането на напречните профили се заснемат характерни теренни 

точки. 

 При малки по площ обекти определянето на височините на точките от полигона и от напречните 

профили се извършва едновременно, чрез затворен или включен нивелачен ход с междинни точки. При по-

големи по площ обекти може най-напред да се определят надморските височини на точките от полигона, 

които се явяват осови точки за напречните профили, а след това да се извърши нивелация на самите напречни 

профили. Нивелацията на профилите, обработката на нивелачния карнет, оформянето и изчертаването на 

плана с хоризонтали се извършва по описания по-горе начин. 

 3. Нивелация на повърхнини чрез полярно заснемане на точките (нивелация чрез разхвърляни точки) 

– прилага се за участъци от земната повърхнина с характерни, ясно изразени теренни форми и разнообразен 

релеф. За такива участъци нивелацията чрез точки от квадратна мрежа и чрез профили е неподходяща, защото 

би се наложило допълнително заснемане на голям брой характерни теренни точки. При нивелацията чрез 

разхвърляни точки първоначално за района се създава работна геодезическа основа – за по-малки участъци тя 

може да бъде под формата на затворен полигон, а за по-големи участъци – полигонова мрежа. Точките от 

работната основа се определят в планово и височинно отношение по известните от геодезията начини. Самите 

измервания при заснемането на разхвърляните точки са подобни на тези при полярната снимка, но вместо 

обикновен или електро-оптичен тахиметър се използва нивелир с хоризонтален кръг (напр. Ni050 – Карл Цайс, 

Йена), като по този начин отпада необходимостта от отчитане на зенитни ъгли. Всяка от подробните точки се 

определя в планово отношение чрез отчети по хоризонталния кръг и по далекомерните нишки на нивелира. 

Височините на подробните точки се определят чрез включен или затворен нивелачен ход с междинни точки 

– именно подробните точки се явяват междинни при този ход. Височината на хоризонта за всяка станция от 

работната геодезическа основа се определя по два пъти, чрез отчетите по средната нишка на нивелира към 

две съседни полигонови точки, като за окончателна стойност се приема средноаритметичната. Не е 

необходимо да се измерва височината на инструмента. Ако се работи с либелен нивелир, преди всеки отчет 

по средната нишка задължително се подравнява нивелачната либела. 

 

§33. Тригонометрична нивелация 
 При тригонометричната нивелация се определят превишения между точки чрез измерване на зенитни 

ъгли, разстояния, височини на инструменти и височини на сигнали. 

 
Фиг. 33.1 

 Превишението между две точки  и  съгласно фиг. 33.1 се определя по формулите: 

(33.1)  

(33.2)  

където  е хоризонталното разстояние между т.  и т. ; 

  – измереният зенитен ъгъл между двете точки; 

A B

ctg , AB AB ABh S Z

ctg ,         AB AB A B AB AB A Bh h J T f S Z J T f

ABS A B

ABZ



 117 

  – височина на инструмента в т. ; 

  – височина на сигнала в т. ; 

  – поправка към измереното превишение заради влиянието на кривината на Земята и рефракцията, 

която се определя по формулата 

(33.3)  

 Във форм. 33.3 за средния радиус на кривина на Земята се приема стойност  km, а за 

коефициента на рефракция –  за територията на България. В действителност коефициентът на 

рефракция е променлива величина, която в много голяма степен се влияе от атмосферните условия, времето 

от денонощието и сезона, когато се извършват измерванията, надморската височина, дължината на визурата 

и нейната близост до терена и ред други външни фактори, поради което приема стойности в сравнително 

широк диапазон около посочената по-горе стойност, като е възможно да приеме и отрицателни стойности. 

Поправката за кривината на Земята и рефракцията е незначителна за разстояния до 300 m (  mm) и може 

да бъде пренебрегната. В табл. 33.1 са дадени стойностите на поправката заради кривината на Земята и 

рефракцията. 

Таблица 33.1 

,[m] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 

1000 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 

2000 0.28 0.31 0.34 0.37 0.41 0.44 0.48 0.51 0.55 0.59 

3000 0.63 0.68 0.72 0.77 0.81 0.86 0.91 0.96 1.02 1.07 

4000 1.13 1.18 1.24 1.30 1.36 1.43 1.49 1.56 1.62 1.69 

5000 1.76 1.83 1.90 1.98 2.05 2.13 2.21 2.29 2.37 2.45 

6000 2.54 2.62 2.71 2.80 2.88 2.98 3.07 3.16 3.26 3.35 

 Във формули 33.1 и 33.2 участва хоризонталното разстояние  между т.  и т. . Тъй като в 

геодезическата практика обикновено се измерват наклонени разстояния , формули 33.1 и 33.2 могат да се 

преобразуват по следния начин: 

(33.4)  

(33.5)  

където  е измереното наклонено разстояние между т.  и т. . Трябва да се обърне внимание, че при 

измерване на разстояния с нишков далекомер в общия случай получената величина от умножението на 

латовия отрез с умножителната константа на нишковия далекомер представлява не наклонено, а “отчетено” 

разстояние, което следва еднократно да се умножи по  за да се преобразува в наклонено разстояние и 

да могат да се приложат формули 33.4 и 33.5. 

 За да се повиши точността на тригонометричната нивелация, превишението между две точки  и  

обикновено се определя двустранно, т.е. извършват се измервания от т.  към т.  и обратно и се определят 

правото превишение  и обратното превишение  по формулите: 

(33.6)  

(33.7)  

 Между двете стойности, изчислени по формули 1.20 и 1.21 ще се яви известна разлика, която се дължи 

на грешки при измерването на зенитните ъгли и разстоянията, а така също и на обстоятелството, че в горните 

формули сме използвали една приета стойност на коефициента на рефракция ( ) при определяне на 

поправката  по форм. 33.3, която се отличава от действителните стойности на коефициента на рефракция в 

момента на определяне на правото и обратното превишение, т.е. явява се една променлива по стойност 

систематична грешка. За окончателна стойност на превишението се приема средноаритметичната стойност от 

правото и обратното превишение: 

(33.8) . 

 Тригонометричното определяне на превишенията между точките от геодезическите мрежи с местно 

предназначение и работната геодезическа основа обикновено се извършва чрез включени или затворени 

нивелачни ходове. Надморските височини на дадените точки задължително се проверяват, като 

тригонометрично се измерват превишенията между тях и се сравняват с изчислените стойности от техните 

известни надморски височини. Разликите съгласно [22] не трябва да превишават величината: 
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(33.9) . 

 Превишенията между точките от включения или затворен нивелачен ход се определят двустранно, 

чрез тригонометрична нивелация, като обикновено се приема, че разликите между правите и обратните 

превишения не трябва да превишават 4 cm на 100 m. За нивелачни ходове с разстояния между точките от хода 

до 300-400 m допустимото височинно несъвпадение се определя по формулата: 

(33.10) . 

 Съгласно [29] средната квадратна грешка на едностранно определено тригонометрично превишение 

не трябва да превишава 25 mm при дължина на страната 100 m. 

 В [19] се дава следната формула за допустимата височинна несвръзка при включен или затворен 

тригонометричен нивелачен ход 

(33.11) . 

 Съгласно [4] допустимата височинна несвръзка при включен или затворен тригонометричен 

нивелачен ход се определя по формулата 

(33.12) , 

като във формулата разстоянията се вземат в хектометри. 

 Височинното несъвпадение на един включен тригонометричен нивелачен ход между два нивелачни 

репера и  с известни надморски височини се определя по формулата: 

(33.13)  

а за затворен тригонометричен нивелачен ход  – по формулата: 

(33.14) . 

 Ако изчисленото височинно несъвпадение за нивелачния ход е по-малко от допустимото, пристъпва 

се към определяне на поправки към тригонометрично определените превишения между точките от хода по 

формулата: 

(33.15)  

 В табл. 33.2 е показано изчислението и изравнението на включен тригонометричен нивелачен ход. 

  Таблица 33.2.  Тригонометрична нивелация 
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 Тригонометричната нивелация намира полезно приложение при определяне на височини на 

инженерни обекти (сгради, комини, кули, колони и др.). За целта се измерват зенитни ъгли и разстояния. В 

зависимост от конкретния обект се използват различни схеми за извършване на измерванията. 

 За показания на фиг. 33.2 обект трябва да бъдат измерени зенитните ъгли  и , както и да бъде 

определено хоризонталното разстояние . Тогава височината на обекта може да бъде определена по 

формулата: 

(33.16)  

 Точността на тригонометрично определената височина на обекта може да се изчисли по закона на 

Гаус за предаване на грешките. 
 

 

Фиг. 33.2 

 

§34. Хидростатична нивелация 
 Описаните дотук методи за определяне на надморските височини на точки, независимо от 

безспорните им предимства и широко приложение, притежават и някои недостатъци – напр. трябва да има 

пряка видимост между нивелира и латата при геометричната нивелация или между ъгломерния инструмент и 

сигнала при тригонометричната нивелация, добра осветеност и достатъчно място за разполагане на нивелира 

и латите, респ. ъгломерния инструмент и сигнала, да се съобразяваме с минималното разстояние, на което 

може да бъде фокусирана зрителната тръба (обикновено около 2 m), което затруднява работата в тесни 

затворени помещения, да се отчита грешката от кривината на Земята и рефракцията при прецизни измервания. 

Тези трудности отсъстват при хидростатичната нивелация. 

 Хидростатичната нивелация е нивелачен метод, при който за определяне на превишението 

между двете точки  и  се използва закона за скачените съдове. Инструментите, които се използват за 

хидростатична нивелация, се наричат хидростатични нивелири. Те са просто устроени и дават възможност за 

бързо и лесно определяне на превишенията. 

 Нивелирането се извършва, като се използват два скачени съда, обозначени на фиг. 34.1 като първи и 

втори цилиндър. Свободната повърхност на течността (в горната част на двата цилиндъра), която изпълва 

двата скачени съда и свързващия ги маркуч се разполага винаги на едно и също ниво, перпендикулярно на 

направлението на силата на тежестта, независимо от масата на течността и големината на напречното сечение 

на съдовете. За да бъде определено превишението между точките  и , стъклените цилиндри се разполагат 

върху двете точки, както е показано на фиг. 34.1. Извършват се отчети  и  по награфените скали на 

двата цилиндъра. От фигурата се вижда, че превишението между двете точки се определя по формулата: 

(34.1)  

където  и  са направените отчети по скалите на двата цилиндъра, а  и  са височините на 

цилиндрите, които са постоянни величини за даден хидростатичен нивелир. Следователно разликата 

 се явява също постоянна величина за хидростатичния нивелир. След това местата на цилиндрите 

се разменят – първият цилиндър се разполага върху точка , а вторият – върху точка . Отново се правят 

отчети  и  по скалите на двата цилиндъра и се изчислява втора стойност на превишението по формулата: 

(34.2) . 
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Фиг. 34.1 

 За окончателна стойност на превишението се приема средноаритметичната, определена по 

формулата: 

(34.3)  

 От форм. 34.3 се вижда, че при двукратно измерване на превишението между двете точки  и  със 

смяна на местата на цилиндрите не е необходимо да се знае разликата между височините на цилиндрите. 

 Точността на хидростатичната нивелация зависи от конструкцията на използвания хидростатичен 

нивелир. Ако отчетите по скалите на цилиндрите се правят визуално, т.е. фиксирането на нивото на течността 

се извършва с просто око, без допълнителни приспособления, точността на измереното превишение ще бъде 

около 1–1.5 mm. При контактно-визуалния начин на отчитане нивото на течността се фиксира с острие, което 

плавно се движи посредством микрометричен винт. За удобство обикновено един оборот на микрометричния 

винт отговаря на придвижване на острието с 1 mm. Окръжността на барабана на микрометричния винт се 

разграфява на 10 части, което позволява отчетите да се правят с директна точност 0.1 mm, а по преценка на 

оператора да се отчитат и стотни от милиметъра. При електро-контактния начин на отчитане в момента на 

съприкосновение на острието със свободната повърхност на течността се затваря електрическа верига и се 

подава светлинен или звуков сигнал. Движението на острието пак се извършва с микрометричен винт, но в 

сравнение с контактно-визуалния начин на отчитане тук е повишена точността на фиксиране на положението 

на острието в момента на осъществяване на контакт с течността в цилиндъра. 

 Хидростатичната нивелация е най-точният метод за определяне на превишения. При използване на 

високоточни хидростатични нивелири с нея могат да се измерят превишения с точност 0.01–0.02 mm [2]. За 

съжаление при хидростатичната нивелация се налагат ограничения за отдалечеността на точките, върху които 

се поставят цилиндрите на хидростатичния нивелир и за максималната стойност на превишението между тези 

точки. Тези ограничения се определят от дължината на свързващия маркуч и от височината на цилиндрите с 

течността. Това довежда до ограниченото приложение на хидростатичната нивелация предимно в 

инженерната геодезия, при строителството и експлоатацията на сложни инженерни съоръжения, при 

определяне на техните деформации и други прецизни инженерно-геодезически работи. 

 

§35. Барометрична нивелация 
 Барометричната нивелация е нивелачен метод, при който за определяне на превишението ∆hAB между 

две точки  и  се използва зависимостта между надморската височина, атмосферното налягане и 

температурата за тези точки. Веднага трябва да се уточни, че строга функционална зависимост между 

посочените по-горе величини не съществува – тя е приблизителна, което обуславя и ниската точност на 

резултатите, получени чрез барометрична нивелация. Атмосферното налягане в определена точка зависи 

както от надморската височина на тази точка (колкото е по-висока, толкова по слаб е натиска, който оказва 

атмосферата върху физическата земна повърхност, където е разположена тя), така и от множество други 

външни фактори, чието влияние не може да бъде отчетено цялостно и точно. Поради тази причина 

барометричната нивелация обикновено се извършва, като едновременно се измерва атмосферното налягане в 

две съседни точки и се определя превишението между тях (т.е. не се изчисляват абсолютни надморски 

височини на точките). Барометричната нивелация има и някои предимства – не се изисква да има пряка 

видимост между точките, инструментите, с които се извършва нивелацията са леки и удобни за носене, не е 

необходим помощен персонал. Методът е бърз и подходящ предимно за проучвателни работи, където не се 

изисква висока точност (напр. при геоложките проучвания). 
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 Атмосферното налягане се измерва с уреди, наречени барометри, които обикновено са живачни или 

метални (анероидни). В геодезическата практика най-често се използват металните барометри, защото са леки 

и удобни за носене. При анероидните барометри атмосферното налягане за определена точка се изчислява по 

формулата 

(35.1)  

където  е коригираната стойност на атмосферното налягане в точката, 

  – отчетената стойност на атмосферното налягане в точката, 

  – корекция за положението на скалата на анероида, 

  – температурна корекция, 

  – допълнителна корекция. 

 Стойностите на горните поправки за даден анероид се определят в лабораторни условия, чрез 

сравнение с еталонен прибор. 

 Барометричната нивелация може да бъде извършена с един или два анероида. Ще бъде разгледан 

втория начин поради по-точните резултати, които се получават при прилагането му. Обикновено нивелацията 

се извършва под формата на затворен или включен нивелачен ход – изхожда се от нивелачен репер с известна 

надморска височина и нивелачния ход завършва в същия репер или в друг репер също с известна надморска 

височина. Първият анероид стои през цялото време върху началната точка от хода и през предварително 

приети интервали от време по него се правят отчети на атмосферното налягане. Вторият анероид обхожда 

всички точки от нивелачния ход и през приетите интервали от време се отчита атмосферното налягане за тези 

точки. В крайна сметка се получават двойки отчети на атмосферното налягане за началната точка от хода и за 

отделните негови точки, извършени в един и същи момент. При всяко отчитане на атмосферното налягане се 

записва и температурата на въздуха. 

 Отчетените стойности на атмосферното налягане  за изходния репер и за точките от хода се 

коригират съгласно форм. 35.1, като се използват поправките на анероида, с който са извършени съответните 

отчети. Превишенията между изходния репер A и точките от хода се определят по формулата на Бабине: 

(35.2)  

където  е измереното атмосферно налягане в изходния репер , коригирано по форм. 35.1, 

  – измереното атмосферно налягане в точка i от хода, коригирано по форм. 35.1, 

 C – барометрична стъпка, т.е. стойността на превишението, което отговаря на промяна на 

атмосферното налягане с единица (напр. 1 mm живачен стълб). 

 Стойността на барометричната стъпка  може да бъде изчислена от табл. 35.1 чрез линейна 

интерполация, като се използват средните стойности на атмосферното налягане  и на температурата  за 

двете точки, между които се определя превишението. 

 

  Таблица 35.1.  Стойности на барометричната стъпка 

 
 

 

-5 °C 0 °C +5 °C +10 °C +15 °C +20 °C +25 °C +30 °C 

600 13.12 13.36 13.61 13.85 14.10 14.35 14.59 14.84 600 

610 12.90 13.15 13.39 13.63 13.88 14.12 14.36 14.61 610 

620 12.70 12.93 13.17 13.41 13.65 13.88 14.12 14.36 620 

630 12.50 12.73 12.96 13.20 13.43 13.66 13.89 14.13 630 

640 12.30 12.53 12.76 12.99 13.22 13.45 13.68 13.91 640 

650 12.11 12.34 12.56 12.79 13.01 13.24 13.47 13.69 650 

660 11.93 12.15 12.37 12.60 12.82 13.04 13.26 13.49 660 

670 11.75 11.97 12.19 12.41 12.63 12.85 13.07 13.29 670 

680 11.58 11.79 12.01 12.23 12.44 12.66 12.87 13.09 680 

690 11.41 11.62 11.83 12.05 12.26 12.47 12.69 12.90 690 

700 11.25 11.46 11.67 11.88 12.08 12.30 12.51 12.72 700 

710 11.09 11.29 11.50 11.71 11.91 12.12 12.33 12.54 710 

720 10.93 11.14 11.34 11.55 11.75 11.95 12.16 12.36 720 

730 10.78 10.98 11.19 11.39 11.59 11.79 11.99 12.19 730 

740 10.64 10.84 11.04 11.23 11.43 11.63 11.83 12.03 740 

750 10.50 10.69 10.89 11.08 11.23 11.48 11.67 11.87 750 

760 10.36 10.55 10.74 10.94 11.13 11.32 11.52 11.71 760 

 Ако е извършена барометрична нивелация чрез включен нивелачен ход между два дадени нивелачни 

репера A и B, стойността на барометричната стъпка може да се определи по формулата: 
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(35.3) , 

където  и  са известните надморски височини на дадените репери, а  и  са измерените стойности 

на атмосферното налягане в двата репера, коригирани по форм. 35.1. 

 Точността на барометричната нивелация зависи главно от промените в атмосферното налягане по 

време на извършване на измерванията. За да се ограничи максимално влиянието на тези промени върху 

резултатите от измерванията, препоръчва се дължината на нивелачните ходове да не превишава 5 km, а 

максималното превишение между две съседни точки да не е по-голямо от 400 m. Измерванията трябва да се 

извършват във възможно най-кратък срок, през подходящо време от денонощието – между 10 и 16 часа. Не се 

допуска извършване на измервания във ветровито време. При спазване на тези условия може да се очаква 

средна квадратна грешка на измерените превишения от порядъка на 1–2 m. 

 Пример. В точките 1 и 2 са измерени атмосферните налягания  mm Hg-стълб и  

mm Hg-стълб и температурите на въздуха  °C и °C. Измерените атмосферни налягания в 

двете точки са коригирани по форм. 35.1. Да се определи превишението  между двете точки. 

 Намираме средната температура за двете точки  °C и средното атмосферно налягане 

 mm Hg-стълб. От табл. 35.1 с аргументи  mm Hg-стълб и  °C определяме 

приблизителна стойност на барометричната стъпка . Чрез линейна интерполация от същата 

таблица изчисляваме поправки към приблизителната стойност на барометричната стъпка – заради разликата 

mm  стълб се определя поправка  и заради разликата 

°C се определя поправка . Окончателната стойност на 

барометричната стъпка ще бъде: 

  

откъдето получаваме и самото превишение: 

  m. 
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1 748P 2 734.6P

1 20.4t 2 18.4t

12h
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Глава VIII 

СНИМАЧНИ МЕТОДИ  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

§36. Геодезични координатни системи и мрежи 
36.1. Геодезични координатни системи 

 Една от основните задачи на геодезията е изобразяването на части от земната повърхнина върху план 

и карта. Картата, респ. планът е равнинно изображение, докато земната повърхнина е сложна повърхнина, 

неразвиваема в равнина без свивания и разтягания, т.е. без деформации, при това – трудно поддаваща се на 

математично описание. С известно приближение тя се заменя с ротационен (земен) елипсоид. Приетият за 

дадена страна земен елипсоид с конкретни размери и ориентация в тялото на Земята се нарича референтен 

елипсоид. Съобразно с това в геодезията се употребяват следните координатни системи: 

 Астрономична координатна система. Положението на коя да е точка върху физичната земна 

повърхнина се определя чрез нейните географски координати: астрономична ширина  и астрономична 

дължина , определени чрез астрономични наблюдения. Тези координатни определения са свързани с 

направлението на силата на тежестта, т.е. с отвесната линия в дадена точка. 

Геодезична 

координатна система. 

Положението на коя да е 

точка върху 

повърхността на 

елипсоида се определя от 

геодезичните ѝ ширина 

 и дължина . Тези 

координатни определения 

са свързани с нормалата 

към референтния 

елипсоид в дадената 

точка. 

 Правоъгълна 

координатна система. 

Положението на коя да е 

т.  върху плана или 

картата, т.е. върху 

равнината, се определя 

чрез нейните 

правоъгълни координати 

 и  (фиг. 36.1). За 

разлика от приетата в 

математиката Декартова дясно ориентирана правоъгълна координатна система, в геодезията е приета ляво 

ориентирана правоъгълна координатна система: положителната посока на абсцисата ос  сочи на север, 

а на ординатната ос Y – на изток. Направлението между кои да са две точки се характеризира с посочен ъгъл 

, който се измерва от положителната посока на оста  по посока на часовниковата стрелка до съответното 

направление (фиг. 36.2). Номерацията на квадрантите следва същата посока, като квадрант I е 

североизточният, между положителните посоки на двете оси. 

 Посочният ъгъл  се изменя от 0 до . Ако посочният ъгъл на направлението от т.  към т.  се 

означи с , посочният ъгъл на направлението от т.  към т.  е обратният посочен ъгъл . Разликата 

между двата ъгъла е точно : . Ако сумата вдясно надвиши , тя се редуцира с 

. 
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Фиг. 36.2 Фиг. 36.3 

 Пространствена декартова координатна система  (фиг. 36.3). Началото  е в центъра на 

елипсоида. Оста  съвпада с полярната ос, оста   с пресечната права на екваториалната равнина с тази на 

началния меридиан, а оста  лежи в равнината на екватора, на  източно от оста . 

 Определяне положението на изкуствени спътници и свързаните с тях координатни определения на 

точки в пространството, в това число и върху земната повърхност, чрез едновременно измерване на 

разстояния до група спътници, е същността на многофункционалната спътникова система  (Global 

Positioning System), която понастоящем все по-масово се прилага и в геодезията (§51). Породи се 

необходимостта от глобална геодезична (земна) пространствена координатна система като основа за всички 

видове геодезични и картографски работи в световен мащаб. Такава е понастоящем Световната геодезична 

система 84, базирана върху приетия в последно време общо земен референтен елипсоид WGS 1989, с 

начало на координатната система (с точност 1 m) в масовия център на Земята. Тази координатна система е 

изходна база за абсолютни координатни определения по целия свят чрез . 

36.2. Картни проекции 
 За изобразяването на части от земната повърхнина върху равнина, каквато е картата, се използват 

различни повърхнини, които са развиваеми в равнина (цилиндър, конус и др.) и върху които по математичен 

път се проектират точки от физичната земна повърхнина. Най-напред точките от нея се проектират върху 

приетия за страната референтен елипсоид, а от него те се проектират върху приетата развиваема в равнина 

повърхнина. На практика този процес се свежда до трансформация на координати на точки – от астрономични 

в геодезични и от геодезични в правоъгълни, т.е. в равнинни. Такава система от подходящо избрана 

повърхнина и свързания с нея математичен начин на трансформация на координати се нарича картна 

проекция. Чрез нея се получава равнинно, т.е. картно изображение на изобразявания участък от земната 

повърхнина, при това  с неизбежни деформации. В зависимост от това кои елементи се запазват и кои се 

деформират при това изображение, картните проекции биват равноъгълни (конформни), равнолинейни, 

равноплощни и др. 

 В България е приета Гаус-Крюгеровата проекция, наричана още “Гаусова”. Тя е правоъгълна, 

конформна, напречно-цилиндрична проекция. Тялото на Земята мислено се вписва в напречен цилиндър, върху 

който се проектират части от земната повърхнина (фиг. 36.4а). При разрязването му по допирателна 

цилиндърът се развива в равнина. Само меридианът, в който цилиндърът се допира до кълбото, се изобразява 

в истинската си големина. Този меридиан се нарича основен (осов), с мащабно число на изображението му 

точно 1. Основният меридиан и екваторът се изобразяват като две взаимно перпендикулярни прави, а всички 

останали меридиани – като криви линии (фиг. 36.4б). Подобието на проектираните (изобразяваните) участъци 

от земната повърхнина се запазва, тъй като тази проекция е равноъгълна, но дължините се деформират. 

Деформациите нарастват с квадрата на отдалечението на изобразявания участък на изток или запад от 

основния меридиан. За ограничение на тези деформации в границите на графичната точност на съответния 

план или карта, земната повърхнина мислено се разделя по еднозначен начин съответно на 3- или 6-градусови 

ивици чрез меридиани, прекарани през  и  дължина. Гринуичкият меридиан се явява основен за първата 

3-градусова и за първата 6-градусова ивици. Три градусовите ивици са за планове в мащаб 1:5000 и по-едри, 

а шест градусовите  за топографски карти в мащаби, по-дребни от 1:5000. 

XYZ O

Z X

Y 90 X

GPS

WGS
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Фиг. 36.4 

 Номерирането на ивиците започва от Гринуичкия меридиан на изток. Между номера  на ивицата и 

географската дължина  на основния ѝ меридиан е в сила следната зависимост: 

   за три градусови ивици и 

   за  шест градусови ивици. 

 Територията на България попада в 8 и 9 три градусови ивици с основни меридиани  и  

и в 4 и 5 шест градусови ивици с основни меридиани  и . 

 Таблица 36.1 

№  

Три градусова координатна ивица 

източно от основния меридиан западно от основния меридиан 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Y 
(m) 

X 
(m) 

8  8 583 287,14 4 873 312,96 8 412 564,64 4 737 629,60 

9  9 525 413,81 4 745 502,18 9 367 903,85 4 651 694,18 

 Таблица 36.2 

№  

Шест градусова координатна ивица 

източно от основния меридиан западно от основния меридиан 

Y 
(m) 

X 
(m) 

Y 
(m) 

X 
(m) 

4  4 635 272,85 4 871 135,12 4 483 122,96 4 720 127,85 

5  5 573 964,60 4 871 375,18 5 350 718,12 4 607 274,65 

 Всяка ивица е със самостоятелна координатна система, на която абсцисата ос X съвпада с образа на 

основния меридиан, с положителна посока  на север, а ординатната ос съвпада с образа на екватора, с 

положителна посока  на изток и с координатно начало  пресечната точка на двата образа. На север от 

екватора абсцисите са положителни, а на юг са отрицателни. На изток от основния меридиан ординатите са 

положителни, а на запад са отрицателни. За да не се работи с отрицателни ординати, координатното начало 

за всяка ивица е изместено по оста Y на 500 km на запад от основния меридиан (фиг. 36.4в). Следователно, 

към ординатата на всяка точка се прибавя 500 000 m. В такъв случай, ако точката лежи на запад или на изток 

от основния меридиан, ординатата ѝ ще бъде съответно по-малка или по-голяма от 500 000 m. За 

идентифициране на ивицата, в която попада точката, пред така преобразуваната ѝ ордината се прибавя 

номерът на ивицата. 

 В табл. 36.1 и 36.2 са дадени точки от територията на България с координати в  и  ивици. 

 В някои страни се прилага проекция UTM (Universal Transversal Mercator), наричана още напречна 

проекция на Меркатор, която е вариант на Гаусовата проекция, тъй като по основния меридиан се въвежда 

мащаб 0,9996 вместо единица. 

 Коничната конформна проекция е математичната основа на топографските карти, използвани за 

граждански цели. Тя е особено подходяща за страната ни, която е разположена предимно по протежение на 

паралелите и е с малка площ, тъй като е достатъчна само една образна координатна система, единна за цялата 

страна. Това съществено улеснява поддържането на единна информационна система, с цифрови данни за 

местността, за цялата територия на страната ни. 

 В инженерно-геодезичните работи и при едромащабни заснимания деформациите заради 

картографската проекция не бива да се пренебрегват, а трябва да се вземат предвид, особено за гранични 

участъци на ивиците. 

36.3. Координатни мрежи 
 Най-външната рамка на картата (фиг. 36.5) обикновено е градуирана (с изключение на едромащабните 

планове и карти). По нея са нанесени деления от меридианите и паралелите, стойностите на които в градуси 

n
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и минути са в зависимост от мащаба на картата. За идентифициране на техните стойности, по четирите върха 

на картата са записани географските им координати  и . 

 
Фиг. 36.5 

 Съединени, тези деления определят картографската мрежа. Чрез нея могат да се отчитат графично 

географските координати  и  на всяка точка от картата. 

 Върху едромащабните планове и карти през определени еднакви интервали са нанесени координатни 

линии  и . През кръгли стойности, успоредно на двете координатни оси, отстрани, извън 

вътрешната рамка, която обгражда непосредствено картното съдържание, при по-дребномащабните карти са 

надписани техните стойности. Тези линии образуват план  квадратна мрежа, която се нарича координатна 

мрежа. Тя служи за отчитане на правоъгълните координати на точки от картата, както и за нанасяне на нови 

точки върху нея по координати. Размерите на квадратите се избират така, че да отговарят на кръгло число 

метри в съответния мащаб. За карти в мащаби 1:50 000 и 1:25 000 размерите на квадратите са съответно 2 и 4 

cm, които и за двата мащаба отговарят на 1 km, поради което мрежата в случая се нарича още километрова. 

За по-едрите мащаби координатните линии са през 10 cm, които ще имат различна стойност за различните 

мащаби. За планове в мащаби 1:1000 и 1:500 координатните линии не се изчертават, а чрез координатни 

кръстове се означават само пресечните им точки. 

 Изработването на един картен лист, независимо от това, дали ще бъде ръчно, или автоматизирано, 

включва изчертаването на неговата рамка и на координатните кръстове, надписването му, след което се 

изчертава и съдържанието му съобразно изисквания на инструкции. 

 При ръчно изработване на един картен лист се използват прецизни координатографи, чрез които, 

след изчертаването на рамката и координатните кръстове, се нанасят и всички точки от снимачната основа. 

Правилното им нанасяне се контролира чрез измерване на разстоянията между нанесените точки с мащабна 

линия и сравняване с техните действителни стойности. Различията трябва да са в границите на стойността на 

0,2 mm в съответния мащаб. 

 При автоматизираното изработване на топографски планове и карти, след оформяне на картното 

съдържание се задават програмно всички параметри като: размери и номера на отделните картни листове, вид 

на рамката, надписи и др., след което те се изчертават на автоматизирани координатографи, наречени 

плотери. 

 

§37. Геодезични снимки и снимачни методи 
 Понятието снимка в геодезията обхваща всички геодезични работи върху местността (хоризонтални 

и вертикални измервания и събиране на необходимата информация  графична, цифрова и семантична) за 

създаване на планове и карти или на цифрови топографски модели на земни участъци. Чрез измерванията се 

определя взаимното положение на заснеманите подробни точки от ситуацията и релефа върху земната 

повърхност. 

 

 

constX constY
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 Геодезични снимки. Геодезичните снимки биват: хоризонтални (ситуационни) и топографски, а 

плановете или картите, получени въз основа на тях  съответно ситуационни или топографски. При 

хоризонталната снимка се заснема само ситуацията (населени места, пътища, канали, реки, водни обекти, 

електропроводи, граници на културни видове и др.), което се постига само чрез хоризонтални измервания (на 

хоризонтални ъгли и дължини). При топографската снимка чрез подходящи хоризонтални и вертикални 

измервания се заснема както ситуацията, така и релефът. 

 Снимачни методи. Снимачните методи, които се използват в геодезията за създаване на геодезични 

планове и карти и цифрови топографски модели, са: полярен (тахиметричен), ортогонален, мензулен и 

фотограметричен. Снимката, извършвана по ортогонален метод, е ситуационна, а по останалите методи е 

топографска. При ситуационна снимка, ако е необходимо, релефът може да бъде заснет чрез геометрична 

нивелация или тахиметрично. 

 
Фиг. 37.1 

 Напоследък, с усъвършенстването, миниатюризацията, портабилността и поевтиняването на 

апаратурата за GPS измерванията 15, 20, 56, 58, 59, 60, тази система се прилага все по-широко в 

геодезичната практика, в това число  и при създаване на планове и карти (§51). Възможността за 

непосредствен обмен на информация между съвременните GPS геодезични системи и тотални станции прави 

още по-перспективно комбинираното им приложение за полагане на работна (снимачна) геодезична основа и 

извършване на геодезичното заснимане. 

 Техническото задание за изработване на топографски план съдържа: наименование на обекта и 

възложителя, мащаб на плана, кратко географско и топографско описание на обекта, неговата площ, брой на 

недвижимите имоти, гъстота на застрояване, техническа инфраструктура и благоустройствени мероприятия, 

съществуващи геодезични планове, състоянието на геодезичната мрежа (планова и височинна) в района на 

обекта, метод на заснимане, както и някои допълнителни изисквания. 

 Определяне на границите на обекта за заснимане. Преди геодезичното заснимане на обекта 

възложителят в присъствието на изпълнителя определя неговите граници. За населените места тяхното 

определяне се извършва съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния 

регистър (ЗКИР). Границите на райони на строителни площадки, минни селища, курорти, лесопаркове и др. 

се определят от съответните служби или ведомства, които са собственици или стопанисват тези обекти. 

Определената за това комисия обхожда обекта, уточнява границите му и съставя протокол, в който ги описва. 

Това става чрез околовръстен полигон, всички точки на който се реперират и координират. 

 Изработва се скица на околовръстния полигон (фиг. 37.1) в мащаб 1:2 000, 1:5000 или в друг подходящ 

мащаб. Върху нея приблизително се очертават отделните райони и методите за тяхното заснимане, броят на 

имотите, категориите на терена и се уточняват всички данни, необходими за изготвяне на проектосметната 

документация. Освен протокола и скицата, изготвя се и обяснителна записка, в която се прави характеристика 

на района  категория на терена, релеф, застроеност, залесеност, пътища, реки и други дадености на 

местността, съществуващи точки от държавната и местната опорни геодезични мрежи и др. 
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 Технически проект. Той се изработва от изпълнителя след определяне на границите на обекта, въз 

основа на техническото задание, скицата на околовръстния полигон и обяснителната записка. В него се 

уточняват всички видове геодезични работи, обемът и стойността им, сроковете за тяхното изпълнение и 

методите за заснимане. 

 Работна геодезична основа (РГО). За единство на всички геодезични измервания при решаване на 

различни научни и практически задачи, в това число и за създаване на планове и карти, върху територията на 

страната се полага единна геодезична основа. Тази роля изпълняват държавните опорни геодезични мрежи: 

планова (държавната триангулация)  за хоризонталните измервания и височинна (държавната нивелация)  

за вертикалните измервания. 

 При конкретни нужди от създаване на топографски планове и карти за даден район държавните 

опорни геодезични мрежи в него се сгъстяват с опорни геодезични мрежи с местно предназначение. 

 Така сгъстените опорни геодезични мрежи не са достатъчни за извършване на подробна снимка. Те 

се допълват до необходимата гъстота с допълнителна мрежа от точки, които образуват РГО. Тя е единна за 

хоризонталните и вертикалните измервания, с определени координати и височини на точките ѝ. Нейната 

гъстота, форма и точност са в зависимост от обекта, мащаба на плана, топографските условия, избрания метод 

за заснимане и конкретен инструмент за работа. Точките от опорната и работната геодезична основа образуват 

снимачната основа, от която непосредствено се извършва геодезичната снимка за създаване на плана, картата 

или цифровия топографски модел. 

 Обекти на геодезичната снимка. Геодезичната снимка се извършва в границите на околовръстния 

полигон. Тя обхваща: 

 а) Площни обекти  сгради, площади, площи с различни културни видове (гори, овощни и 

зеленчукови градини, лозя, ниви, ливади, паркове и градини и др.), спортни терени, водни басейни и др.; 

 б) Линейни обекти  граници и огради на имоти, улици, ж.п. линии, шосета, пътища, реки, дерета, 

канали, електроразпределителна и съобщителна мрежа и др. (ж.п. линии, шосета и пътища се заснемат заедно 

с всички елементи към тях  изкопи, насипи, банкети, тунели, водостоци, надлези, мостове и др.); 

 в) Точкови обекти  кладенци, чешми, извори, отделни дървета и храсти, имащи самостоятелно 

значение (ориентири) и др.; 

 г) Релеф  върхове, долини, вододели, водосливи, седла, хребети, оврази, ями, слогове и др. 

 Геодезичното заснимане, обработката на снимката, създаването на цифровия топографски модел, 

както и оформянето на топографския план се извършват съгласно изискванията на инструкциите и условните 

знаци за съответния мащаб, одобрени от Главно управление “Кадастър и геодезия” (ГУКГ) при 

Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). 
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Глава IX 

ПОЛЯРНА (ТАХИМЕТРИЧНА) СНИМКА 

§38. Същност и организация на работата 
38.1. Същност на полярната снимка 

 Полярната (тахиметрична) снимка е топографска снимка, при която се заснемат ситуацията и 

релефът. За тяхното изобразяване върху план или карта или за създаване на цифров топографски модел са 

необходими определено количество точки от ситуацията и релефа с техните пространствени координати X, Y 

и Н, както и описание на линиите (ситуационни форми и хоризонтали), към които принадлежат. За тяхното 

определяне се измерват полярните координати чрез инструменти, наречени – тахиметри, които, освен 

хоризонтални и зенитни (вертикални) ъгли, измерват и разстояния. Точките от работната геодезична основа 

и от опорната мрежа, както и тези, чиито координати са определят допълнително в процеса на извършване на 

снимката, образуват снимачната основа. Всяка точка от нея със своите равнинни координати X и Y и 

надморска височина H е начало на една локална ляво ориентирана полярна координатна система с нулево 

направление – посоката към нулата на хоризонталния кръг. 

 За заснимането на всяка 

подробна точка i от станция А се 

измерват: посока , зенитен 

ъгъл  и хоризонтално  

или наклонено  разстояние 

до нея, както и височината  

на инструмента и височината  

на сигнала във всяка от тях (фиг. 

38.1) и (фиг. 38.2). За 

ориентация на станцията, т.е. за 

ориентация на хоризонталния 

кръг на инструмента в приетата 

равнинна координатна система 

XY, преди наблюденията към 

подробните точки операторът 

измерва посоките  и  

поне към две дадени точки B и C 

от снимачната основа (посоката 

само към една от тях е 

достатъчна, но за контрола се 

визира и към втора дадена 

точка). От координатите на 

точки А и В може да се изчисли посочният ъгъл  на направлението между тях. Разликата между него и 

измерената посока на това направление е посочният ъгъл  на нулевото направление на хоризонталния кръг 

в правоъгълната координатна система XY, който се нарича ориентировъчен ъгъл за станцията: 

(38.1) . 
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Фиг. 38.2 

 Ако е измерена посоката и към друга дадена точка, напр. С, аналогично може да бъде изчислена 

стойността за ориентировъчния ъгъл и чрез нея, по преценка – само за контрола или за  се вземе средно от 

двете стойности. 

 Чрез ориентировъчния ъгъл всяка измерена посока  към нова точка i може да се ориентира в 

същата координатна система XY, като се изчисли посочният ѝ ъгъл  по формулата: 

(38.2) . 

 В случай, че са измерени наклонени разстояния  до подробните точки, хоризонталните разстояния 

 могат да бъдат изчислени от тях чрез измерените зенитни ъгли  (фиг. 38.2). 

 По полярни координати: хоризонтален ъгъл  и хоризонтално разстояние  или чрез изчислени 

от тях правоъгълни координати  и  (§14) хоризонталното положение на всяка заснета точка е определено 

в равнината, в приетата координатна система XY на точките от снимачната основа. 

 Височините  на подробните точки могат да бъдат определени чрез тригонометрична нивелация 

(§33) от: дадената височина  на станцията, измерените зенитни ъгли , височината на инструмента  

и височините на сигналите . По този начин положението на подробните точки е определено и във височинно 

отношение. 

 Точността на полярната снимка се определя най-вече от точността на измерваните разстояния. 

Конкретното предназначение на снимката предопределя необходимата изискуема точност, а оттам – и избора 

на инструмента за извършването ѝ. Наличието на съвременни електронни тахиметри увеличи бързината, 

ефективността и точността на полярната снимка многократно, което я прави на практика най-универсалният 

и най-широко приложимият снимачен метод в геодезията за създаване на планове и карти във всякакъв мащаб. 

 Етимологията на наименованието “тахиметрия” е от гръцки език, което значи “бързо мерене”. То е 

свързано най-вече с тенденцията при полската работа делът на измерванията да е възможно най-голям, т.е. 

времето, определено за полска работа, да се използва най-бързо и ефективно изключително за полски 

измервания. В този смисъл наименованието ”тахиметрия” при съвременните инструменти и технологии още 

повече отговаря на съдържателността на това понятие. 

38.2. Организация и етапи на работата 
 Организацията и етапите на работата включват следните дейности: 

 – Уточняване на района на снимката, на състоянието и гъстотата на съществуващите на терена точки 

от опорни геодезични мрежи (триангулачни и нивелачни), както и на наличието и състоянието на 

съществуващи геодезични планове и карти за района; 

 – Полагане на опорна геодезична мрежа с местно предназначение за сгъстяване на съществуващата 

опорна геодезична мрежа – проект, избор на точките от мрежата върху терена, стабилизиране, репериране, 

сигнализиране, измерване и обработка; 

 – Полагане на работна геодезична основа – проект, избор на местата на точките върху терена, 

стабилизиране, репериране, сигнализиране, измерване и обработка; 

 – Съставяне на сборна схема с разпределение и номериране на картните листове за съответния обект; 

 – Снимка на ситуацията и релефа; 

 – Обработка на геодезичната снимка; 

 – Съставяне на план или карта или създаване на цифров топографски модел, от който, след съответна 

редакция, могат да се изчертават автоматизирано планове или карти в необходимия мащаб и екземпляри. 

 Опорна геодезична мрежа с местно предназначение. Такава мрежа се създава при конкретни нужди 

за даден район и може да бъде от две отделни мрежи – за хоризонталните и за вертикалните измервания или 

да бъде единна пространствена мрежа. За създаване на планова опорна геодезична мрежа се прилагат 

самостоятелно или комбинирано методите на триангулацията, трилатерацията и полигонометрията 19 

или чрез GPS (§51), 20. 

 Височинната опорна геодезична мрежа се създава чрез геометрична или тригонометрична 

нивелация. 

 Работна геодезична основа. По гъстота точките от опорната геодезична мрежа с местно 

предназначение не са достатъчни за извършване на снимката. Затова тази мрежа се сгъстява до необходимата 

степен с допълнителни точки, които съвместно с точките от опорната геодезична мрежа образуват РГО. Тя е 

единна за хоризонталните и вертикални измервания, като точките от нея получават координати и височини. 

Координатите на точките се определят чрез засечки – ъглови, линейни или комбинирани (глава XIV), чрез 

отделни полигони от различни класове или чрез полигонови мрежи (глава XV) или чрез GPS (§51). 

 При снимки на малки обекти РГО може да бъде създадена чрез затворен полигон или полигонова 

мрежа и отделни засечки като полигонът или мрежата могат да бъдат включени в точки от опорната 

геодезична мрежа или свободно ориентирани (в локална координатна система). 
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 Идейният проект на РГО се изработва съобразно със съществуващата или новоположената опорна 

геодезична мрежа, върху стари планове и карти на района на снимката, в мащаб, не по-дребен от 1:25 000 или 

върху схемата на опорната геодезична мрежа. Гъстотата и разположението на точките от РГО зависят от 

релефа и ситуацията, от необходимата точност на снимката, съобразно с мащаба на изработвания план, както 

и от особеностите при извършване на снимката и от наличните инструменти. При работа с електронни 

тахиметри разстоянията между точките могат да бъдат много по-големи, особено при открита местност и по-

рядко застрояване, като част от станциите за снимане могат да се избират в процеса на снимката чрез 

автоматизирано полигонизиране или чрез обратни ъглово-линейни засечки (свободни станции) (§40).  

 При обхождане на терена се уточняват местата на точките и се съставя окомерна скица на РГО в 

приблизителен мащаб от 1:2 000 до 1:5 000, в която се отразяват промените в идейния проект. Точките трябва 

да се избират на такива места, че да са възможни ъгловите, дължинните и височинните измервания за 

координиране на мрежата, да са защитени от унищожаване и да осигуряват удобство и възможност за 

заснимане на максимален брой подробни точки. Точките от работната геодезична основа се номерират с 

арабски цифри, като се започва от северозападния край на обекта. При полигоните ходовете трябва да са 

изпънати, като дължината на всеки полигон да не превишава с повече от 30% прякото разстояние между 

крайните му точки. Дължините в полигоновия ход трябва да са приблизително равни като съотношението 

между дължините на съседни полигонови страни да не превишава 1:4. 

 Окомерната скица се нанася на кадастрон и се тушира като се ориентира на север. Главните 

полигонови ходове се изчертават с по-дебели линии, а второстепенните – с по-тънки, като се отбелязват и 

възловите точки с условен знак. 

 Начинът на стабилизиране, репериране и сигнализиране на точките е даден в §6. 

 Измерването на РГО, в зависимост от наличните инструменти, може да се извърши разделно за 

ъглови, дължинни и височинни измервания или съвместно като резултатите от измерванията, в зависимост от 

технологията, се записват в карнети или да се регистрират автоматично на магнитен носител. За елиминиране 

на грешки от ексцентрицитет на инструмент и сигнал и за ускоряване на работата може да се приложи 

многостативен метод като за сигнали се използват специални визирни марки и оптични центриращи 

устройства. 

 При работа с оптико-механичен теодолит измерването на хоризонталните и зенитните ъгли трябва да 

се извършва в един гирус, при двете положения на тръбата, с директна точност на инструмента не по-малка 

от 1с. 

 Дължините на страните могат да бъдат измерени пряко – с ролетка (§22), оптично – с двуобразни 

далекомери или с базисна лата (§24), електрооптично – със светлодалекомери (§25) или с електронни 

тахиметри (§39). Дължините на страните се измерват двукратно, като разликите между двете измервания не 

трябва да надвишават допустимите стойности, дадени в табл. 22.1. 

 След измерването ъглите се сумират по затворени полигони, като ъгловите несъвпадения в тях трябва 

да са в границите на допустимите стойности за съответния мащаб и категория, дадени в §56. 

 Определянето на височините на точките от РГО се извършва чрез геометрична (§26) или 

тригонометрична (§33) нивелация или комбинирано по двата начина. За контрола се изчисляват превишенията 

и се сумират по затворени полигони, като несъвпаденията не трябва да надвишават следните допустими 

стойности: 

(38.3)  ,   в (mm ) – за геометрична нивелация и 

(38.4)  ,   в (cm ) – за тригонометрична нивелация. 

 Оценка на точността на измерванията след тяхното приключване се извършва съответно за 

ъгловите, дължинните и височинните измервания по следните формули: 

(38.5) ,  

(38.6) , 

(38.7) , 

където 

  и  са съответно ъгловите и височинните несъвпадения по затворени полигони, чийто брой е 

съответно  и , 
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  са разликите между  на брой двукратно измерените разстояния, а 

 ,  и  са тежестите (§13) на съответните видове измервания. 

 Изчисление на координатите на точките може да бъде извършено чрез строго изравнение на цялата 

мрежа със специализирана програма или разделно по полигони. 

 Схема на РГО се изработва в подходящ мащаб от 1:2000 до 1:10000 (фиг. 38.3), върху която точките 

от опорната геодезична мрежа се изчертават с червен цвят, а точките от РГО и страните между тях – с черен 

цвят. Затворените полигони се номерират с черни цифри с височина 3,5 mm, в окръжност с диаметър 7 mm. 

Ако координатите са изчислени чрез отделни полигонови ходове, те се означават с тънки линии и с номер, с 

червен, син или зелен цвят в зависимост от класа им, като началото и краят им се означават с точка и стрелка. 

Върху схемата се изчертава разграфката на картните листове като разграничителните линии между тях се 

изчертават със син цвят, а номерата им се надписват също със син цвят в северозападния им ъгъл в окръжност 

с диаметър 7 mm. При мащаби 1:500 и 1:1 000 разграфката е свободна, като стремежът е обектът да се покрие 

с минимален брой планови листове с използваема площ с размери 50/80 cm, с дългата страна по оста Y. При 

по-дребни мащаби се използва приетата разграфка и номенклатура (§8). Координатните кръстове и рамка се 

изчертават с черен цвят. 

 
Фиг. 38.3 

 Изчисление на височините на точките от РГО може да бъде извършено чрез строго изравнение на 

цялата мрежа със специализирана програма или разделно по полигони. Ако мрежата е комбинирана, най-

напред се изчислява геометричната нивелация, а след това – и тригонометричната като точките от 

геометричната нивелация служат за изходни наред с нивелачните репери. 

 Схема на нивелачната мрежа (фиг. 38.4) се изготвя върху копие от схемата на РГО като ходовете от 

геометричната нивелация се изчертават с вълнообразна синя линия, а от тригонометричната нивелация – със 

зелени прави линии. 
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Фиг. 38.4 

Формуляр 38.1 

Общ справочен регистър 

 на обект...........................................................................................................…......... 

 Координатна система  .................................................... Година .................... 
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 № стр. № стр. № стр. № стр.      

 Общ справочен регистър се изготвя за всички точки от РГО, подредени по възходящ ред на номерата 

им, с техните координати и височини (формуляр 38.1). Графите с информацията за карнетите отпада при 

работа с електронни тахиметри, където данните при измерванията се регистрират автоматично на магнитен 

носител. 

 

§39. Тахиметри 
 Тахиметрите са геодезични инструменти или системи от инструменти за измерване на хоризонтални 

и вертикални ъгли и разстояния, а при някои – и на превишения. В зависимост от начина на измерване на 

отделните величини тахиметрите се делят на три основни групи: 

 1. Обикновени тахиметри; 

 2. Редукционни тахиметри; 
 3. Електронни тахиметри. 

39.1. Видове тахиметри 
1. Обикновени тахиметри 

 Обикновени тахиметри са всички теодолити, които имат вертикален кръг за отчитане на зенитни ъгли, 

и далекомерни (стадиметрични) нишки към нишковия кръст, т.е. тръбата им представлява нишков далекомер 

(§24). При извършване на снимката, за всяка подробна точка се отчитат хоризонтален и зенитен ъгъл, а чрез 

стадиметричните нишки се определя наклоненото разстояние по тахиметрична лата, поставена върху точката. 

Чрез зенитния ъгъл и наклоненото разстояние се изчисляват хоризонталното разстояние и превишението 

между станцията и подробната точка. 

 Обикновени тахиметри са и нивелирите с далекомерни нишки и хоризонтален кръг (§26). Чрез тях 

може да се извършва полярна снимка на малки обекти със сравнително равнинен терен. 

2. Редукционни тахиметри 

 При редукционните тахиметри с помощта на оптико-механични приспособления се отчита директно 

хоризонтално разстояние, а при някои от тях – и превишение до наблюдаваната точка. От тях най-често 

използвани в нашата геодезична практика са диаграмните тахиметри DAHLTA 010 (010А и 010 В) и по-

стария модел – DAHLTA 020 и двуобразните тахиметри BRT 006 и Redta 002 на фирмата Zeiss/Германия. 

Подобни на Redta са: RDS (бивша Wild/Швейцария) и Rta4 (Opton/Германия), които са с вертикална лата, DK-

RV и DK-RT (бивша Kern/Швейцария), съответно с вертикална и с хоризонтална лата и др. 



 134 

 
 

Фиг. 39.1 Фиг. 39.2 

 Диаграмен тахиметър DAHLTA 010 (фиг. 39.1) e разработен на основата на теодолит THEO 020, с 

компенсатор и със същите технически показатели и точност на отчитане по кръговете. На вертикалния кръг 

са нанесени няколко диаграми (криви), чрез които се определя хоризонталното разстояние и превишението 

(фиг. 39.2). Зрителната тръба е с прав образ, с видоизменен нишков кръст. Освен кръста, в зрителното поле се 

виждат: основна крива, крива за разстоянията с умножителна константа 100 (чрез която се отчитат 

хоризонтални разстояния) и, в зависимост от наклона на зрителната тръба, някоя от кривите за превишения. 

Тези криви пресичат под остър ъгъл вертикалната нишка на нишковия кръст и чрез тях се отчита 

превишението между хоризонта на инструмента и визираната точка по латата съобразно с умножителните им 

константи, които са: –10, –20, –50, –100, +10, +20, +50 и +100. При визури над хоризонта в зрителното поле се 

появяват кривите с положителни константи, а при визури под хоризонта – тези с отрицателни константи (фиг. 

39.3). 

 При хоризонтална тръба ( ) кривите с константи  +10 и  –10 трябва да се пресичат точно върху 

основната крива (фиг. 39.4). Под нея има още една далекомерна нишка с константа 200, чрез която могат да 

се измерват наклонени разстояния (фиг. 39.3 и 39.4). 

 

 

Фиг. 39.3 Фиг. 39.4 

g100Z 
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 При измерванията се използва специална 4-метрова сгъваема 

лата със сантиметрови деления, с надписани дециметрови деления, 

снабдена с кръгла либела (фиг. 39.5). Нулевото деление на латата е на 

разстояние 1,40 m от основата ѝ, оформено като клинообразна марка. 

 Редът на работа е следният: Латата се поставя върху 

наблюдаваната точка във вертикално положение с помощта на либелата 

ѝ. Зрителната тръба се насочва към латата, фокусира се и чрез 

микрометричните винтове се до насочва така, че основната нишка да 

минава през марката, а вертикалната нишка на нишковия кръст да бъде 

по средата на образа на латата (фиг. 39.3). По кривата за разстояния 

близо до вертикалната нишка се отчита латов отрез в сантиметри, напр. 

L = 29,1 cm и тъй като константата е 100, това ще е всъщност и 

хоризонталното разстояние, т.е. D = 29,1 m. 

 Превишението е равно на латовия отрез в cm между нулевото 

деление и пресечната точка на вертикалната нишка на нишковия кръст 

със съответната крива за превишенията, умножен по константата ѝ (фиг. 

39.3). Например: при константа – 20, h = – 20 . 0,219 = – 4,38 m. 

 Когато, поради липса на видимост, 

основната нишка не може да се постави 

върху нулевото деление на латата, тя може 

да се постави върху друго деление с кръгла 

стойност и от него да се отчитат латовите 

отрези съответно за хоризонтално 

разстояние и превишение. 

 При работа с долната далекомерна 

нишка трябва да се има предвид, че 

полученият отрез за разстоянието трябва да 

се умножи по 2, тъй като умножителната 

константа е 200. 

 След отчитане на разстояние и 

превишение, без да се променя 

положението на зрителната тръба, се 

отчитат хоризонтален и зенитен ъгъл. 

 Диаграмният тахиметър DAHLTA 

010 B (фиг. 39.6) е с носач към вилката. 

 Диаграмните тахиметри DAHLTA 020 и 010 са по-стари модели като DAHLTA 020 е на основата 

на теодолит Theo 030 – с индексна либела, която трябва да се подравнява преди отчитанията по латата и 

вертикалния кръг. Няма криви за превишения с константи +50 и –50, както и втора далекомерна крива с 

константа 200, а вместо нея в горния край на нишковия кръст има две къси хоризонтални далекомерни нишки 

за измерване на наклонени разстояния с константа 200. 

 Двуобразният тахиметър BRT 006 (§24) може да се използва за измерване на РГО и за тахиметрична 

снимка. Директно могат да се измерват разстояния до 60 m, а при използване на специална лата – до 180 m. 

Предимство при работа с него е, че може да се работи, без да се поставя сигнал на наблюдаваната точка. 

3. Електронни тахиметри 

 Към електронните тахиметри с известна условност може да бъде причислена всяка система от 

теодолит (оптичен или електронен) и светлодалекомер (електронен далекомер). Това са основните 

изграждащи елементи на електронните тахиметри. В зависимост от вида и начина на свързването им и 

наличието на допълнителни устройства те могат да бъдат разделени на следните групи: 

 а) оптико-електронни системи, 

 б) електро-оптични тахиметри, 

 в) електронни тахиметри 

 г) тотални станции (компютър – тахиметри). 

 Оптико-електронна система е механично външно съчетание на оптико-механичен теодолит с 

електронен далекомер (светлодалекомер) (§25). 

 Светлодалекомерът може да е приставка или самостоятелен уред, стига да има възможност за 

прикрепване към корпуса на теодолита. Такива са например съчетанията на светлодалекомери ELDI 1, 2 и 3 с 

оптичен теодолит Th2 на Opton/Германия. Освен тази фирма, подобни комбинации предлагат редица фирми 

– Wild и Kern (сега - Leica/Швейцария), AGA Geodimeter (сега – Spectra Precision) /Швеция, Sokkia, Topcon и 

Pentax/ Япония и др., чиито далекомерни приставки могат да се свързват механично не само с техни оптични 

теодолити, но и с такива на други фирми. 

 Електро-оптичният тахиметър се състои от оптичен теодолит, светлодалекомер и централен 

процесор, обединени в един инструмент. Оптиката на двете измервателни части – ъгломерна и далекомерна 

 
Фиг. 39.5 

 

Фиг. 39.6 
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са обединени в едно. Чрез едно насочване на зрителната тръба ъглите се измерват оптично, а дължините - 

електронно. Такива са напр. EOT 2000, RECOTA, SM11 (Zeiss/Германия), ТА5 (Русия) и др. При тях не е 

възможно автоматично регистриране на данните поради липса на автоматична връзка с регистриращото 

устройство. За извършване на допълнителни изчисления с данните от измерванията, те се вкарват в 

централния процесор от клавиатурата върху алидадата. 

 Електронен тахиметър е интегрирана система от електронен теодолит, светлодалекомер, 

микропроцесор и регистриращо устройство. Ъглите и дължините се измерват едновременно по електронен 

път, резултатите от измерванията се показват на екран, могат да се обработват и въз основа на тях да се 

изчисляват допълнителни величини като избирателно измерителната и изчислителната информация, както и 

допълнителна информация, могат да се регистрират на магнитен носител (електронен карнет, магнитна карта 

или вътрешна памет), откъдето данните могат да бъдат отпечатани или пренесени в компютър за обработване. 

Електронният карнет е специализиран компютър за данни и програми, свързан кабелно с тахиметъра. Такива 

са GRE3 или GRE4 на Wild (сега – Leica)/Швейцария, SDR – Sokkia/Япония, REC – Opton/Германия, Alphacord 

на Kern (сега – Leica/Швейцария) и др. Измерването на ъглите и дължините се извършва с едно насочване на 

зрителната тръба. При по-старите модели оптиката е биаксиална, т.е. оптиките на теодолита и 

светлодалекомера не са обединени в едно. Такъв е, например, TACHIMAT TC 2000 (Wild, сега – Leica – 

Швейцария). 

 Тоталните станции са последните модели електронни тахиметри, които обединяват напълно в един 

инструмент електронен теодолит, светлодалекомер и компютър с MS-DOS, което го прави съвместим с 

персоналните компютри, с разнообразен софтуер, с възможности за разширяването му. Всички данни и 

резултати от обработката се регистрират автоматично на магнитна карта или във вътрешната памет на 

компютъра. Някои фирми – производители ги наричат още компютър-тахиметри. 

 Тотални станции от различни класове произвеждат всички водещи фирми: Leica (бивши – Wild и 

Kern)/Швейцария, Zeiss/Германия, Spectra Precision (бивша AGA) – Швеция, Trimble/САЩ (+ Spectra 

Precision + Zeiss), Sokkia и Topcon/Япония и др. 

 В табл. 39.1 са дадени технически данни за някои съвременни модели тотални станции, подредени по 

азбучен ред на имената на фирмите-производителки. В колона 5, за  са дадени съответно (разделени с 

наклонена черта) точността на представяне на резултатите от ъгловите измервания и ъгловата точност на 

инструмента, а в колона 6 – дали данните от измерванията и производните от тях се записват във вътрешна 

памет (IM) на инструмента, като е посочен капацитетът ѝ в брой измервани точки и/или се записват на външен 

носител (MC). 

 На фигури 39.7а, б, в, г, д, е са показани съответно тоталните станции: TC2003 (Leica/Швейцария), 

Powerset 4010 (Sokkia/Япония), Geodimeter 608S (Spectra Precision/Швеция), GTS 713 (Topcon/Япония), Elta C 

20 (Zeiss/Германия) и Trimble 5600 (Trimble/САЩ). 

   
Фиг. 39.7a Фиг. 39.7б Фиг. 39.7в 

Rm
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Фиг. 39.7г Фиг. 39.7д Фиг. 39.7е 

Таблица 39.1. 

Тотални станции-техническа спецификация 

 mm 

Фирма, 

Страна 
Модел 

Максимал

на 

дължина 

(km) 

Точност 
Запис на 

измерванията 

(IM/MC) 

Тегло 

(kg) 
Забележка 

ms 

a, b 

(mm) 

m
R
 

(cc) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Leica/ 
Швейцария 

TC/TCR 307 5.4 2, 2 3/20 8000/ - 4.5 

TPS-основна серия TC/TCR 305 5.0 2, 2 3/15 8000/ - 4.4 

TC/TCR 303 5.0 2, 2 3/10 8000/ - 4.4 

(Кодови) 

TC/TCR 705 5.0 2, 2 5/15 4500/ - 5.0 

TPS-работна серия TC/TCR 703 5.0 2, 2 5/10 4500/ - 5.0 

TC/TCR 702 5.0 2, 2 1/6 4500/ - 5.0 

TC 1010 3.5 2, 2 10/10 /MC 5.6 

TPS-професионална серия TC 1610 5.0 2, 2 1/5 /MC 5.6 

TCM/TCA1100/L 5.0 2, 2 10/10 /MC 6.1 

TC 1105 5.0 2, 2 5/15 /MC 5.0 Модификации: 

TCM/R/A,TCRM, 

с дистанционно 

управл. за ТСА 

TC 1103 5.0 2, 2 5/10 /MC 5.0 

TC 1102 5.0 2, 2 1/ 6 /MC 5.0 

TC 1101 5.0 2, 2 1/ 5 /MC 5.0 

TCM /TCA1800L 3.5 1, 2 1 / 3 /MC 6.4 

TPS-прецизна серия TC/TCA 2003L 3.5 1, 1 0.1/1.3 /MC 7.0 

TDM 5000 5.0 1, 2 0.1/1.3 /MC 7.0 

R-безпризм.изм.до 80 m; L-лазерен отвес; M-моторизиран; А-автоматизиран 

Sokkia/ 

Япония 

(Инкре-

ментални) 

SET XL 4.2 2, 2 2/2 /MC 7.5 

Кодов 

MONMOS 1.0 0.8, 1 1/6 /MC 6.1 

SET 2C (II) 4.2 3, 2 2/6 /MC 7.5 

SET 3C (II) 4.0 3, 3 2/10 /MC 7.5 

SET 4C (II) 2.8 5, 3 10/15 /MC 7.4 

SET 5F/W 1.6 3, 2 2/15 3000/- 5.5/5.6 

Powerset 1000 3.5 2, 2 1/3 1300/МС 5.6 

 
Powerset 2000 3.5 2, 2 1/6 1300/МС 5.6 

Powerset 3000 3.3 2, 2 2/10 1300/МС 5.6 

Powerset 4000 2.4 2, 2 10/15 1300/МС 5.6 

Powerset 2100 3.5 2, 2 1/6 3000/ - 5.3 

Серия 100 

Powerset 3100 3.3 2, 2 2 /10 3000/ - 5.3 

Powerset 4100 2.4 2, 2 2 /15 3000/ - 5.3 

Powerset 1010 3.5 2, 2 1 / 3 5000/МС 5.4 

Powerset 2010 3.5 2, 2 1 / 6 5000/МС 5.4 

Powerset 3010 3.3 2, 2 2 /10 5000/МС 5.4 

Powerset 4010 2.4 2, 2 10/15 5000/МС 5.4 

SET 500 2.4 3, 2 2/15 4000/ -  5.0 

SET 600 2.0 3, 2 2/19 2000/ -  5.0 

SET 4110R 2.4 2, 2 10/15 5000/MC 5.4 Без рефлектор – до 80 м 

моторизирана SET 411 MA 2.4 2, 2 10/15 5000/МС 5.4 

 kms
m a bD 
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Spectra 

Precision 

(AGA)/ 

Швеция 

Geodimeter 640S 5.8 2, 2 0.1 /3 
 

/MC  
6.3 

Моторизирани, 

с дистанционно 

управление 

Geodimeter 620S 5.0 2, 2 1 / 5 
 

/MC  
6.3 

Geodimeter 610S 2.9 2, 2 1/10 
 

/MC  
6.3 

Geodimeter 608S 2.5 3, 3 1/15 
 

/MC  
6.3 

(Инкрементални)       

Trimble 

САЩ 

Trimble 3305 

3303 

1.6 

2.0 

5, 3 

3, 3 

0.1/10 

0.1/15 

IM/ 

/MC 

3.5 

3.5 

Серия 3300 

Безпризмено измерване –  

100 m 

Trimble 3602 

3603 

5.0 

5.0 

2, 2 

2, 2 

0.1/7 

0.1/10 

8000/ 

8000/ 

6.7 

6.7 

Серия 3600 

Безпризмено измерване –  

80 m 

дист. управление 

Trimble 5601 

5602 

5603 

5605 

5.8 

5.0 

2.9 

2.5 

2, 2 

2, 2 

2, 2 

3, 3 

0.1/3 

1/5 

1/10 

1/15 

8000/ 6.4 

Серия 5600 

Безпризмено измерване до 

600 m 

Моториз. и авто-матиз. 

варианти. 

Контролен панел – 

демонтируем 

Topcon 
Япония 

(Инкре- 

ментални) 

GTS-6/6A 4.2 3, 2 2/6 /MC 5.8  

GTS-6B 3.4 3, 3 10/15 /MC 5.8  

GTS 211 D 1.8 3, 2 2/15 2000/ 4.9  

GTS 212 1.4 3, 5 2/18 2000/ 4.9 Серия 210 

GTS 213 1.0 5, 5 10/30 500/ 4.9  

GTS 300 4.4 2, 2 1/2 3000/ 5.9  

GTS 311 4.4 2, 2 2/6 3000/ 5.9 Серия 310 

GTS 312 4.2 2, 2 2/10 3000/ 5.9  

GTS 313 3.6 5, 3 2/15 3000/ 5.6  

GTS 710 4.4 2, 2 5/ 3 5000/ 5.9  

GTS 711 4.4 2, 2 5/ 6 5000/ 5.9 Серия 710 

GTS 712 4.2 2, 2 10/10 5000/ 5.9  

GTS 713 3.6 2, 2 10/15 5000/ 5.9  

GTS 601(AF) 

602(AF) 

603(AF) 

605(AF) 

5.0 

5.0 

5.0 

3.4 

2, 2 

5/3 

5/6 

10/10 

10/15 

5000/ 5.8 

Серия 600  

Автомат.фокусир. 

MS DOS 

лазерен отвес 

GTS 223 

225 

226 

229 

5.8 

5.8 

5.8 

4.0 

2, 2 

2, 2  

2, 2 

3, 3 

2/10 

2/10 

2/10 

10/20 

12 000/ 4.9 
 

Серия 220 

Topcon 
Япония 

(Инкре- 

ментални) 

GTS 

800/800А 

601/801А 

802/802А 

2.6 2, 2 

5/3 

5/6 

 10/10 

30 000/ 

MC 

7.8/ 

7.9 

Серия 800  

А – с дистанционно 

управление 

GPT 1003 

1004 
6.0 3, 2 

2/15 

2/18 
3000/ 5.1 Серия 1000 

GPT 2003 

2005 

2006 

2009 

7.0 

7.0 

4.0 

4.0 

3, 2 

2/10 

2/15 

2/18 

10/27 

 

3800/ 

 

5.0 

Серия 2000 

 

GPT 2009- без 

рефлектор 

AP-L1A 1.0 3, 2 2/6 /MC 9.5 
Безкабелен терминал за 

данни 

 GMT- 100 4.2 2, 2 2/10 2000/ 8.6 MS-DOS, моторизирана 

Zeiss/ 
Германия 

(Инкремен

тални) 

RecElta RL 8.0 5, 3 2/5 /MC 5.6 
без рефлектор - до 200 m 

RecElta RL- S 6.0 2, 2 2/5 /MC 5.6 

RecElta 15 1.8 5, 3 2/10 /MC 5.2 

 RecElta 14 2.0 3, 2 2/8 /MC 5.2 

RecElta 13 2.5 3, 2 2/5 /MC 5.2 

Elta R 45 2.0 3, 3 2/10 1900/ 3.5 

 Elta R 50 1.2 5, 3 5/15 1900/ 3.5 

Elta R 55 1.6 5, 3 5/15 1900/ 3.5 
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RecElta 13C/15C 

13CM,13CMS 
2.5 2, 2 0.1/ 5 1000/MC 5.2 

 

RecElta 14 C  1.6 3, 2 0.1/ 8 1000/ 5.2 

Elta S 10 3.5 1, 2 0.1 / 3 3000/MC 8.2 моторизирани, с дист. 

управление Elta S 20 3.5 2, 2 0.1 /10 1000/MC 8.7 

Elta C 20 3.0 2, 2 0.1/7 1000/ 6.2 

486 DOS компютър, 

моторизирани, с дист. 

управление 

Elta C 30 3.0 2, 2 0.1 /10 1000/ 6.2 
Модификации: 

Move / Sprint 

 Технически новости в съвременните тотални станции. Те са подредени по системни връзки 

между тях и хронология на въвеждането им: 

 – Безпризмено измерване – до 80100m, при това – и до наклонени спрямо визирната ос обекти като 

обхватът зависи от рефлектиращата способност (коефициент на отражение Kodak Grey в %) на отразяващата 

повърхност като при коефициент 90% обхватът при някои далекомери може да достигне до 600 m; 

 – Нови съвършени далекомери с два режима на работа като при усилен режим обхватът достига до 

45 кm с една отражателна призма; 

 – Автоматично фокусиране; 

 – Отражателно фолио (стикер) вместо призма – при прецизни измервания, за фино позициониране 

върху наблюдаваните точки от фасадни и други повърхности (за елиминиране влиянието на грешката от 

дебелината на призмата върху измерваните разстояния); 

 – Без затегателни винтове, с безкрайни микрометрични винтове; 

 – Електронна двустранна либела – графично изображение върху екрана като по този начин 

хоризонтирането се извършва без допълнително завъртане на алидадата на 100g; 

 – Лазерен отвес; 

 – Спусков (“горещ”) клавиш – монтиран странично на алидадата, а не върху клавиатурата – за 

избягване на момента на завъртане при натискането му, когато се стартира измерване на разстояние; 

 – Нов вид батерии с по-голям капацитет, напр. никел-метал хидритни; 

 – Широк температурен диапазон за работа; 

 – Водо- и прахоустойчивост; 

 – Дисплей с избираема степен на осветление и автоматично включване на отопление при по-ниски 

температури; 

 – Графичен дисплей; 

 – Запазване ориентация и избран режим на работа и след изключване на инструмента; 

 – Призма с 360° обхват, което позволява измерване при произволно завъртяно положение на 

рефлектора; 

 – Електронен светлинен водач при тоталната станция (индикатор от две разноцветни светлини за 

изместване вляво и вдясно), за ориентация на фигуранта, за да постави призмата в равнината на визирната ос 

на инструмента; 

 – Моторизирани тотални станции – моторният двигател автоматично насочва зрителната тръба към 

наблюдаваните точки при второ положение, след като те вече са наблюдавани при първо положение, както и 

при следващите им многократни измервания (например, при гирусно измерване на посоки). Наблюдаваните 

точки “се помнят” след изключване и повторно включване на инструмента. Механичните затегателни и 

микрометрични винтове са заменени от бутон за управление на двигателя; 

 – Автоматичен търсач (коаксиален призмен сензор) – при автоматизираните тотални станции, който 

търси и следи призмата и фино насочва зрителната тръба върху наблюдаваната точка, като автоматично 

насочва нишковия кръст върху центъра на отражателя. Вграден е в зрителната тръба по същия начин, както и 

светлодалекомерната част, като използва инфрачервена светлина. След ръчно насочване на зрителната тръба 

към призмата, финото насочване се извършва автоматично. Най-напред се търси целта чрез постъпателно 

движение на зрителната тръба, което се прекратява, щом призмата попадне в зрителното поле на тръбата. 

Освен ускоряване на процеса на измерване, се увеличава и точността на измерванията, тъй като тя не зависи 

от наблюдателя и остава постоянна; 

 – Възможност за създаване и допълване на предварителен набор (стек) от кодове, от който се 

избират необходимите в процеса на измерване; 

 – Три групи софтуер: 

 * Системен софтуер за контрол на базисните функции на тоталната станция; 

 * Библиотека от приложни програми, като има възможност за създаване и добавяне на нови такива; 

 * PC програмен пакет за връзка между инструмент и компютър; 

 – Интегриран MS-DOS компютър, което го прави съвместим с персоналните компютри, както и 

наличието на  
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 – PCMCIA карта с различен капацитет (до няколко десетки Mb) дава възможност за свободен формат 

за запис и дисплей на данните, както и за директен обмен на данни с персонален компютър със стандартен 

слот за такава карта; 

 – Система за дистанционно управление на автоматизирани тотални станции, която се състои от 

контролер, радио-модем с антена и батерия, обединени в едно устройство, което се монтира на телескопичния 

щок на призмата, а с радио-модем и антена е снабдена и тоталната станция. Дисплеят и клавиатурата на 

контролера са идентични с тези на тоталната станция и са със същите функционални възможности. Освен за 

телеуправление на една автоматизирана тотална станция от оператора, който в случая се движи със щока 

с призмата и управлява тоталната станция дистанционно, системата позволява безкабелен обмен на 

информация между оператора и станцията. Такива тотални станции се наричат още комуникационни; 

 – Пряка двустранна връзка с GPS за работа и обмен на информация, което дава възможност за 

комбинирано използване на двата метода за съвместна работа, съчетавайки спецификата и предимствата им 

(§51). 

39.2. Проверка и поправка на електронните тахиметри 
 Проверката и поправката на електронните тахиметри включва: проверка и поправка на осовите 

условия на теодолита като съставна част от електронния тахиметър (които вече са описани в §17), проверка 

и поправка на събирателната константа на далекомера и проверка и поправка на идентичността на 

далекомерната ос с визирната ос на зрителната тръба на теодолита. 

 При неизпълнение на осовите условия на теодолита, свързани с нишковия кръст, поправката трябва 

да се извърши в специализиран сервиз. 

 Проверка на идентичността на далекомерната ос с визирната ос на зрителната тръба на 

теодолита. За SET 2C II и SET 4C II (фиг. 17.8) проверката се извършва по следния начин: На равен терен, на 

50–100 m от инструмента се поставя тринога с призма. В теодолитен режим се визира центъра на призмата и 

се отчита зенитен ъгъл Z1. Чрез натискане на клавиша CE-CA се влиза в основен режим. Натиска се SHFT и I 

и се влиза в режим “Signal checking”, при което на екрана се появява “Signal”. Чрез микрометричният винт 

към зрителната тръба тя се повдига бавно, докато символът “” изчезне. При това положение се натиска 

клавишът CE-CA, за да се влезе в основен режим, след което се натиска клавишът с цифрата 3, за да се влезе 

в теодолитен режим и отново се отчита зенитен ъгъл Z2. Отново се влиза в основен режим чрез клавиша CE-

CA, след което чрез SHFT и I – в режим “Signal checking”. На екрана отново се появява “Signal”. Чрез 

микрометричния винт зрителната тръба се наклонява бавно, докато символът “” отново изчезне. Чрез 

клавиша CE-CA се влиза в основен режим, след което, чрез клавиша с цифрата 3 се влиза в теодолитен режим 

и се отчита зенитен ъгъл Z3. Ако Z2 – Z1  2I 30II и Z3 – Z1  2I 30II, условието е изпълнено. Ако дори една 

от разликите е по-малка от 2I 30II, трябва да се влезе във връзка със специализирания сервиз на фирмата-

производител. 

 Проверка на събирателната константа на далекомера. При производството на инструмента той се 

настройва така, че събирателната му константа да е 0 mm. Проверката за нейната стойност трябва да се прави 

периодично. Върху равен терен се избират две точки А и В на разстояние около 100 m, както и точка С по 

средата. Инструментът се поставя в точка А, а върху точка В се поставя тринога с призма така, че визурата 

към центъра на призмата да е хоризонтална. Измерва се 10 пъти разстоянието между точки А и В в режим 

“Фино измерване” и се изчислява средното аритметично . След това инструментът се пренася върху трета 

тринога над точка С, която се нагласява на такава височина, че визурите към призмата, поставена 

последователно в точки А и В, да са хоризонтални. По 10 пъти фино се измерват тези разстояния и се 

изчисляват средноаритметичните  и . Събирателната константа К се изчислява по формулата: 

(38.8) . 

 Тези операции се повтарят няколко пъти и ако получените стойности за К по абсолютна стойност са 

по-големи от 3 mm, трябва да се извърши съответна поправка на инструмента в специализиран сервиз. 

 

§40. Извършване на полярната снимка 
 Снимачната група за извършване на полярна снимка има следния състав: ръководител (наричан 

най-често крокист или скицьор), който ръководи цялостната работа по извършване на снимката, като попълва 

ръчната скица и избира местата на подробните точки за заснимане, оператор, който извършва необходимите 

измервания с инструмента, карнетист, който проверява и записва данните от измерванията в тахиметричния 

карнет (при извършване на снимката с електронен тахиметър, който може да работи в режим на автоматично 

регистриране на данните на магнитен носител, такъв не е необходим) и латоносачи (фигуранти) – двама или 

повече, които поставят латите или щоковете с призми върху избраните от ръководителя подробни точки за 

заснимане. 

 При малки обекти групата може да е в редуциран състав. 

 Техническото оборудване на една снимачна група включва: тахиметър с тринога, отвес, ролетка, 

жалони (евентуално със стойки за закрепване върху терена), тахиметрични лати или щокове с отражатели, 

ABS

CAS CBS

 AB CA CBK S S S  
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ръчни скици и планшет за работа с тях, тахиметрични карнети (ако няма възможност за автоматична 

регистрация на данните), транспортир (в ъгловото делене на инструмента), мащабна линия, подходящи по 

твърдост моливи, гума, за удобство – радиотелефони за двустранна връзка и др. 

 При изработване на кадастрални планове (мащаби 1:500 и 1:1000) чрез полярния метод оптичните 

тахиметри могат да се ползват само за заснимане на релеф и на открити незастроени и строителни терени. 

 Гъстота на подробните точки зависи от мащаба и предназначението на изготвяния топографски 

план, от ситуацията и сложността на релефа и от приетата височина на сечение на хоризонталите. 

 Броят на подробните точки при снимка на релеф, в зависимост от категорията на терена и мащаба на 

плана, са дадени в табл. 40.1: 

 Таблица 40.1 

Категория на терена 

Брой подробни точки 

за 1 хектар 
Брой подробни точки за 1000 декара 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 

I – Равнинен терен 17 15 600  300–400 150 

II – Хълмист терен 30 25 700 400–600 300 

III – Пресечен терен 50 35 800–950 600–800 500 

IV – Планински терен 70 50 950–1200 800–1000 600–700 

V – Планински пресечен терен 130 80 1200–1400 1000–1200 700–900 

 Разстоянията между подробните точки, както и максимално допустимите разстояния от станцията до 

подробните точки за мащаби 1:2 000, 1:5 000 и 1:10 000 са дадени съответно в таблици 40.2 и 40.3. 

 Таблица 40.2 

Категория на терена Разстояние между подробните точки в m 

1:2000 1:5000 1:10 000 

I 45 80–60 140–100 

II 40 60–50 100–80 

III 35 50–40 80–60 

IV 30 40–35 60–50 

V 25 35–30 50 

 Таблица 40.3 

Мащаб 

Разстояния от станцията до подробните точки в m 

При снимка на релефа При снимка на ситуацията 

Наклон до 12о Наклон над 12о Наклон до 12о Наклон над 12о 

1:10 000 250 300 200–250 250–300 

1:5 000 200 250 150–200 200–250 

1:2 000 150 180 150 150–180 

 За мащаби 1:500 и 1:1000 при средни условия за снимане разстоянията между подробните точки в 

планово изражение трябва да са от порядъка на 2–3 cm, ако теренните форми не налагат по-голяма гъстота. 

Максимално допустимите разстояния от станцията до подробните точки са: 

 – 80 m – за ясно очертани и трайно материализирани граници; 

 – 100 m – за неясно очертани граници (бразда, синор, слог и др.); 

 – 130 m – за обекти с неопределени контурни очертания (брегове на реки, вади, пътища, оврази и др.); 

 – 150 m или 180 m съответно за мащаби 1:500 и 1:1000 – за теренни точки. 

 При снимка с електронни тахиметри няма ограничения за максимални разстояния. При разстояния 

над 300 m от станцията до подробните точки трябва да се внасят корекции върху разстоянията и 

изчисляваните превишения заради кривината на Земята и рефракцията. При тоталните станции има 

възможност да се избере предварително режим на автоматично внасяне на тези корекции. 

 Ръчни скици за обекта се подготвят преди започване на снимката (фиг. 40.1 и приложение 5). Те 

представляват графичен план за работа. Върху тях се изобразяват окомерно ситуационните обекти и 

теренните форми чрез идейни хоризонтали, водосливни и водоразделни линии, като в процеса на снимката се 

нанасят последователно всички заснети точки от тях и се отразява получената числена и семантична 

информация за обекта (контролни разстояния, височини и дълбочини на обекти, условни означения на 

немащабни обекти, наименования на местности, културни видове, пояснителни надписи, данни за 

собственици на имоти и др.). 
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Фиг. 40.1 

 Ръчните скици се изработват на кадастрон. За мащаби 1:500 и 1:1000 те са с размери 50/35 cm, с 

полезна площ 40/25 cm. В зависимост от сложността на обекта ръчните скици се изработват в мащаба на плана 

или в по-едър мащаб за удобство при нанасяне на информацията в тях. 

 Разпределението и номерирането на ръчните скици се извършва по един от следните начини: 

 – По планови листове като всеки лист включва определен брой ръчни скици, чиито номера се 

формират от номера на листа и поредния номер на скицата в листа, отделени с точка; 

 – По затворени полигони като номерацията на ръчните скици съвпада с тази на полигоните. Когато 

върху една ръчна скица се нанасят два или повече полигона, надписват се номерата на всичките, а когато един 

полигон се нанася върху две ръчни скици, те се надписват с номера на полигона с индекси I, II, …; 

 – Свободно разпределение и номерация по възходящ ред за целия обект. 

 За мащаби 1:2000, 1:5000 и 1:10000 за всеки картен лист се подготвят по две ръчни скици за северната 

и южната половина на листа с размери 60/35 cm. Надписват се с номера на картния лист, като горе вдясно се 

надписва “С” или “Ю” съответно за северната и южната скица. Върху всяка скица се изчертава частта от 

рамката на листа и координатната мрежа. При наличие на въздушни снимки, те могат да се използват за ръчни 

скици, като се увеличат до подходящи размери или чрез фотомонтаж се оформят по картни листове. 

 Върху ръчната скица се нанасят мащабно само точките от РГО, като се изчертават посоките между 

тях. За мащаби 1:500 и 1:1000 в един от свободните ъгли се отбелязва посоката север. В долния ляв ъгъл се 

записват номерата на точките от РГО. 

 В ръчната скица (приложение 6) се записват: номерата на подробните точки, трите имена и ЕГН на 

всички собственици или ползватели за всеки имот, включително и административните номера, както и 

данните за документ за собственост или ползване, етажност, конструкция и предназначение на сградите, 

контролни разстояния, наименования на местности, улици, площади, водни течения и площи, сигнатура за 

вид на пътна настилка, културни видове, оформителски надписи и др. 

 При ортогонална снимка на ситуацията, ръчната скица за тахиметрична снимка на релефа 

представлява копие само на графиката от ръчната скица на ортогоналната снимка (без линиите и стойностите 

на абсциси и ординати). 

 Завършените и оформени ръчни скици се подвързват в общ том. 

 При работа с тотални станции съществува възможност да се въведе в електронната им памет кодирана 

информация за вида на подробните точки и на съответната линия, към която принадлежат. По този начин 

ръчната скица в графичната си част – като описание на линии и точкови обекти, може да се води по-
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генерализирано или дори да отпадне при по-малки обекти за сметка на известна загуба на бързина при 

полската работа. Дали да се работи без или със скица е въпрос на преценка от страна на крокиста и оператора 

като технически лица и зависи от тяхната опитност и характера на обекта. 

Полска работа 

 Ред на работата. Ще бъдат изложени основните принципи и действия при извършване на полярната 

снимка независимо от вида на инструмента като след това ще бъде изложен начинът на извършване на 

снимката с конкретен инструмент от различни видове тахиметри. 
 При по-големи обекти снимката започва обикновено от северозападния край и завършва в 

югоизточния. При малки обекти това не е задължително. Основно изискване е да има методичност, 

последователност и максимална ефективност в работата съобразно специфичните особености на обекта. 

 Снимката се извършва от точките от РГО, всяка, от които е една снимачна станция. Ръководителят 

на групата обхожда терена около станцията, уточнява обектите и последователността на заснимането им, 

сверява ги с отразяването им върху ръчната скица и я допълва и коригира. 

 Операторът центрира и хоризонтира тахиметъра върху станцията и измерва височината на 

инструмента, която карнетистът записва в тахиметричния карнет. При работа с електронен тахиметър тази 

стойност, както и другите данни за станцията (код, номер на точката, температура, атмосферно налягане, дата 

и др.) се записват чрез клавиатурата в паметта на инструмента, в електронния карнет или на магнитна карта. 

Независимо от това, много полезно е воденето на дневник, в който операторът записва информация за всяка 

станция: височина на инструмент, номера, вид и ред на наблюдаваните дадени точки и височините на 

сигналите върху тях, контролно заснети подробни точки от две станции, както и някои особености, пропуски 

и забележки, свързани с работата. По този начин може да проверят, допълнят или коригират данните от 

измерванията. 

 Преди заснимането на подробните точки операторът визира последователно сигналите (лати, жалони 

или отражатели), поставени върху две съседни точки от РГО, като се извършват съответните измервания към 

тях с тахиметъра само при едно положение на зрителната тръба. Същите измервания се повтарят след това и 

към подробните точки. При работа с лата тя трябва да се поставя така, че оста ѝ да минава през точката. 

Поради това, че се визира не само към една, а към две дадени точки, станцията се ориентира с контрола в 

координатната система на РГО, т.е. ориентира се хоризонталният кръг на инструмента в приетата равнинна 

координатна система. В зависимост от вида на тахиметъра резултатите от измерванията се записват от 

карнетиста в съответния карнет или се регистрират автоматично в паметта на електронния тахиметър. 

 Снимката на подробните точки започва веднага след ориентирането, при едно положение на 

зрителната тръба като номерата им следват по възходящ ред за целия обект. По указание на крокиста 

латоносачите поставят последователно във вертикално положение сигналите за наблюдение върху избраните 

от него подробни точки. При работа с оптичен тахиметър (обикновен, двуобразен или диаграмен) 

операторът насочва зрителната тръба към сигнала върху поредната подробна точка и извършва необходимите 

измервания, които карнетистът записва в съответния карнет. При работа с електронен тахиметър 

операторът само насочва зрителната тръба към наблюдаваната точка, а инструментът автоматично измерва, 

внася необходимите корекции и регистрира данните в електронната памет, включително и поредния номер на 

точката. Върху ръчната скица крокистът отбелязва всяка заснета точка с кръстче или точка и поредния ѝ 

номер, и съединява точките от един и същ контур със съответния условен знак. На всеки кръгъл номер на 5 

или 10 се проверява съответствието между номерата в ръчната скица и регистрацията им в карнета или в 

електронната памет. За контрола, от всяка станция се заснемат една или няколко ясно очертани подробни 

точки от солидни обекти, вече заснети от някоя от предишните станции, които получават пореден номер в 

тази станция като в карнета или в дневника се отбелязва и предишният ѝ снимачен номер. За контрола на 

всяка станция, преди завършване на снимката, инструментът се насочва към сигнал върху една от дадените 

точки (желателно е към по-далечната) и се прави отчет само по хоризонталния кръг – при работа с оптичен 

тахиметър, който се записва като последен ред от измерванията от станцията, или се повтарят измерванията 

– при работа с електронен тахиметър. 

 Ако се е наложило прекъсване на работата от дадена станция, при повторното станциониране с 

инструмента върху същата точка ориентирането се извършва наново като за нова станция. 

 В процеса на заснимането, поради особености на терена, ситуацията или отдалеченост, положената 

РГО може да се окаже недостатъчна за пълно заснимане на отделни участъци от обекта. В такива случаи тя 

може да се сгъсти с допълнителни точки, определени чрез засечки – прави, обратни, линейно-ъглови или чрез 

включени полигони като височините им се определят най-често чрез тригонометрична нивелация. При снимка 

на релеф и второстепенни обекти се допуска определянето на единична точка чрез висящ полигон като точката 

се стабилизира с колче и посоката към нея се измерва при двете положения на зрителната тръба. Такава точка 

се нарича “латова”. При извършване на снимката от нея станцията се ориентира чрез визиране към две дадени 

точки. 

 При работа с електронни тахиметри РГО може да се сгъсти чрез автоматизирано полигонизиране или 

чрез обратни линейно-ъглови засечки (свободни станции) минимум към две дадени точки. При 

полигонизирането е желателно да се работи по тристативния метод. Методът чрез свободни станции 

улеснява, ускорява и прави изключително ефективна работата по извършване на снимката. От избраното 
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място за станция е достатъчно да се виждат само две дадени точки, към които се измерват посоките и 

разстоянията. 

 Допълнително определените точки за сгъстяване на РГО под общото наименование “латови” не се 

реперират, но се нанасят в ръчните скици със съответния условен знак и собствена номерация по реда на 

определението им с последователни номера за целия обект. 

 Полярна снимка с обикновен тахиметър. Наклоненото разстояние S от станцията до коя да е 

подробна точка се измерва оптично чрез далекомерните нишки на тахиметъра (§40). Работи се с обикновени 

дървени лати със сантиметрови деления. Резултатите от измерванията се вписват в тахиметричен карнет 

(формуляр 40.1). В първата колона се записва номерът на станцията и височината J на инструмента. В колона 

2 най-напред се записват номерата на двете точки от РГО, към които ще се визира за ориентация на станцията, 

а след това по възходящ ред се записват последователно номерата на подробните точки, които се заснемат. 

Измерването към дадените и подробните точки се извършва по един и същи начин. Операторът насочва 

зрителната тръба към латата в съответната точка така, че долната от далекомерните нишки да е на кръгъл 

отчет, по възможност – на 10 00 (на 1 m от основата ѝ) и прави отчети по долна, горна и средна нишки (фиг. 

38.2), които карнетистът записва съответно в колони 3, 4 и 5 на реда срещу номера на съответната точка, като 

проверява дали отчетът по средна нишка е средно аритметичен от отчетите по долна и горна нишки. С 

уговорен знак или по радиотелефон операторът освобождава латоносача и докато той се придвижва към 

следващата точка, прави отчети по хоризонталния и вертикалния кръгове, които се записват в колони 6 и 7. 

Накрая измерванията от станцията приключват с контролен отчет по хоризонталния кръг към една от дадените 

точки, към които е визирано в началото. 
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Формуляр 40.1      Тахиметричен карнет 
Дата:  17. 06. 1999 г.  Инструмент:  Theo  020B        Оператор: Р. Маринова 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

пт43 пт44 1000 1755 1378 394,27 99,80 75,5 75,5 1,38 0,24   1,14 654,59 653,45 (653,43) 

J = 1,46 пт12 2000 3001 2500 100,38 103,48 100,1 99,8 2,50  5,46  7,96  646,63 (646,61) 
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= 653,13 

121 1000 1490 1245 250,71 100,41 49,0 49,0 1,24  0,32  1,56  653,03 (сграда) 

122 1000 1535 1268 257,84 96,98 53,5 53,4 1,27 2,54  1,27   655,86 (орех) 
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= 654,59 

123 1000 1440 1220 270,45 96,29 44,0 43,9 1,22 2,56  1,34   655,93 (ел. стълб) 

.                

 .                

 пт12    (100,39)            

 

  Формуляр 40.2      Тахиметричен карнет 
  Дата:  30. 09. 1999 г.  Инструмент: Далта  010 А       Оператор: П. Бакалова 
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    ± 10 ± 20 ± 50 ± 100        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

пт22 пт 42 1,40 75,0 -0,030    158,12 100,25 -0,31 -1,71 654,56 652,85 (652,84) 

J=1,48 пт 20 1,40 108,0 0,156    264,63 99,08 1,56  0,16  654,72 (654,74) 

 210 2,40 48,3 0,301    43,88 96,03 3,02  0,62  655,18  

 211 1,40 52,1 0,321    265,41 96,08 3,21  1,81  656,37  

 212 1,40 18,3  -0,130   68,74 108.98 -2,60 -4,00  650,56  

 213 2,40 37,9  -0,178   76,32 105,96 -3,56 -5,96  648,60  

 .              

 .              

 пт 42       (158,11)       

h h h s 
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 Полярна снимка с диаграмен тахиметър Dahlta 010А (фиг. 39.1). Работи се със специални сгъваеми 

лати със сантиметрови деления (фиг. 39.5). Операторът насочва тръбата към латата така, че вертикалната 

нишка на нишковия кръст да е по средата на латата, като поставя основната нишка върху маркираното нулево 

деление. Резултатите от измерванията се записват в специален карнет (формуляр 40.2). В колона 1 се записва 

номерът на станцията и височината  на инструмента, а в колона 2 – номерата на дадените и подробните 

точки. В колона 3 се записва височината  (в метри) на сигнала за всяка точка. Тя ще е 1,40 m, когато 

основната нишка е на маркираното нулево деление, а ако няма видимост, основната нишка се нагласява на 

друг кръгъл отчет, като се записва съответстваща на него височина на сигнала. Отчита се хоризонталното 

разстояние D (колона 4), а чрез съответната нишка за превишението – отрезът по латата, който се записва в 

една от колони 5, 6, 7 и 8 със съответния знак, в зависимост от знака и константата на нишката. Операторът 

освобождава латоносача и докато той се придвижва към друга точка, прави отчети по хоризонталния и 

вертикалния кръгове, които записва съответно в колони 9 и 10. Отчитането по хоризонталния кръг не е 

задължително, но е полезно, тъй като дава възможност за контролиране на отчетените хоризонтални 

разстояния и превишения, особено при по-стръмни визури. При отчитане на наклонено разстояние с 

далекомерната нишка с константа 200 отчетът по вертикалния кръг е необходим за изчисление на 

хоризонталното разстояние. Накрая се прави контролен отчет по хоризонталния кръг към една от дадените 

точки. 

 При работа с Dahlta 020 преди отчетите по латата и вертикалния кръг се подравнява индексната 

либела. 

 Полярна снимка с двуобразен тахиметър BRT 006 (§24). Работи се с жалони, като при вертикални 

ръбове не е необходим и сигнал. Отчита се хоризонталното разстояние  и се правят отчети по 

хоризонталния и вертикалния кръгове. Може да се използва същия карнет за Dahlta (формуляр 40.2), като 

колони от 5 до 8 не се попълват. 

 Полярна снимка с тотална станция SET 4CII (фиг. 17.8a). Тоталната станция е с директна точност 

на отчитане по кръговете 10/20сс и с точност на линейните измервания (5 mm + 3 mm/km), с обхват на 

далекомера до 2,8 km. Данните се регистрират на магнитна карта (IС). 

 Преди започване на работа се извършва следното: 

 Избор на режим за измерване на разстояния: 

 След последователно натискане на SHFT и EDM се влиза в “Подготовка”, като от появилите се на 

екрана три възможности се избира 1. Meas mode (режим на измерване), след което се избира измежду: 

 1. Fine meas (прецизно измерване), 

 2.Coarse meas (грубо измерване) 

 3.Track meas (трасировъчно измерване). 

 При избор на прецизно измерване има доуточняване: 

 1. Single meas (еднократно) или 

 2. Repeat meas (репетиционно, т.е. многократно). 

 Отново с NO се влиза в “ Подготовка” и се избира 2. Prism const, като се въвежда стойността на 

призмената константа. 

 Пак с NO се отива в “ Подготовка” и се избира 3. ppm (Корекция за температура и налягане), като се 

доуточнява измежду трите възможности: 

 1. 0 set (пренебрегване,т.е. нулиране), 

 2. Temp&Press (въвеждането на температура и налягане), 

 3. ppm (въвеждането на константна стойност). 

 Избор на параметрите на инструмента: 

 От основен режим се влиза в MENU, от където се избират последователно: 

 1. Config (uration), където операторът може да избере и коригира последователно 16 параметъра, за 

които се предлагат съответни опции, като във връзка със снимката по-важни са: корекция на наклона, формат 

на координатите, отчитане на зенитен ъгъл, ъглова разделителна способност – 10сс или 20сс, автоматично 

индексиране на вертикалния кръг, корекции заради кривината на земята и рефракцията (C+R), мерните 

единици за ъгли, дължини, температура и атмосферно налягане, ръчно или автоматично (през определен 

интервал) изключване на инструмента, ръчно или автоматично включване на осветлението на екрана, звук 

или без звук при върнат сигнал и избор за слабо или силно осветление на нишковия кръст. 

 2. Card, за да се подготви файла върху магнитната карта, в който ще се записват данните. С клавиша 

NO отново се влиза в MENU, откъдето се избира 2. Card. Чрез стрелка “нагоре-надолу” се избира “Job file”, 

което се потвърждава чрез YES и може да се избира: 

   1. create, 2. select или 3. delete 

 При избор на “1” новият файл се създава чрез букви или цифри, които се избират чрез съответна 

цифра, показана на екрана, в “2” се избира някой от съществуващите файлове, а в “3”се изтриват 

съществуващи файлове. 

J

s

D



 147 

 3. Code, от режим MENU, за да се създаде предварително набор от кодове (с до 13 символа) или да се 

допълни или намали съществуващия вече такъв. 

 Полярна снимка: 

 Излиза се в основен режим с NO и чрез клавиша REC се влиза в автоматичен режим на запис, при 

което на екрана се появява избраният работен файл и свободната памет за запис на данни. 

 1. Въвеждане на данните за станцията. Чрез стрелката “нагоре-надолу” се избира Station data, като 

се въвеждат чрез последователни въпроси на екрана: дата, номер на станцията, кодът й, височина на 

инструмента, стойност за ppm или за температура и налягане и координати на станцията в избрания формат 

(N, E, Z или Е, N, Z), които се потвърждават с YES. Веднага се появява съобщение, че данните за станцията 

са регистрирани и на екрана се появява стандартният формат за измерване и запис на полярните координати 

S, V, H. 

 2. Заснимане. Освен формата S, V, H, може да се избира в процеса на снимката съобразно конкретния 

случай, измежду форматите: 

 – S, V, H (offset) - когато призмата, в която се визира, е ексцентрично спрямо заснеманата точка: по 

ъгъл (angle) (призмата е вляво или вдясно от точката, но на същото разстояние от станцията, на каквото е и 

точката) или по разстояние (distance), когато призмата е на известно разстояние от подробната точка в една 

от четирите посоки спрямо нея, което се измерва с ролетка; 

 – V, H, Tilt - без измерване на разстояние до наблюдаваната точка; 

 – N, E, Z - изчисляване директно на пространствените правоъгълни координати на точката в лява 

ориентирана координатна система, ако тя е зададена предварително чрез въвеждане координатите на 

станцията и на ориентиращата точка от РГО; 

 – N, E, Z + S, V, H - пълен запис на двата вида координати. 

 При формат S, V, H не е необходимо да се въвеждат координатите на станцията и на точките за 

ориентация за разлика от формати с N, E, Z. 

 При потвърден формат, напр. S, V, H, операторът визира в призмата на съответната точка, 

потвърждава избрания формат с YES и по съобщение от екрана въвежда чрез клавиатурата височината на 

сигнала – Target, Ht - - -и веднага след натискане на клавиша YES инструментът автоматично извършва 

измерванията. На екрана се появява номер на точката (като пореден след предишната точка), който се 

потвърждава или коригира и накрая се иска код за точката. Той или се избира от стека с предварително 

въведените кодове или се изписва, като, след потвърждението с YES от оператора, данните автоматично се 

регистрират в магнитната карта (IC), като на екрана излиза съобщение, напр. “ Target 365 Record end”. 

 След заснимане на всички точки от станцията и контролно измерване към някоя от дадените точки, с 

натискане на клавиша NO се излиза в основен режим “Press function keys to select operation”, след което 

инструментът може да бъде изключен. 

 Данните от измерванията се регистрират в два формата: raw и sdr. 

 Възможно е създаването едновременно на 9 файла. 

 Прехвърлянето на данните в компютър става по следния начин: След свързване на инструмента с 

компютъра чрез интерфейсния кабел, се натиска клавиша MENU и от предлаганите три възможности се 

избира 2. Card. Чрез стрелките се избира comms и се потвърждава с YES. На дисплея се появява съобщение 

“Online”. От компютъра се стартира програмата COMMS. Избира се CARD и от падащото меню – RECEIVE. 

От появилите се на екрана имена на съдържащите се в картата файлове се посочва този, който трябва да се 

прехвърли. Кликва се върху RECEIVE, с което се стартира прехвърлянето на данните от инструмента към 

компютъра. В него автоматично се прехвърлят и двата файла – с разширения SDR и RAW. За обработка на 

данните от програмата TPLAN е необходим само файлът с разширение RAW, което предварително се променя 

с DEK. 

 След прехвърляне на данните от измерванията от картата в компютър или на дискета, те могат да се 

изтрият от картата, за да е възможно записването на данните от следващите станции. 

 Редът на работа е същият и с тотална станция SET 2CII, която е с директна точност на отчитане по 

кръговете 2сс и с точност на линейните измервания (3 mm +2 mm/km), с обхват на далекомера до 4,2 km. 

 Полярна снимка с тотална станция SET 5F (фиг. 17.9a). Тоталната станция е с директна точност 

на отчитане по кръговете 20сс и с точност на линейните измервания (3 mm +2 mm/km), с обхват на далекомера 

до 1,6 km. Данните се регистрират във вътрешната памет на инструмента. Клавиатурата е от 5 клавиша, от 

които първите 4 отляво са т.нар. ”меки” (многофункционални) клавиши, чиито функции се избират от 

дисплея. 

 Преди полярната снимка се извършва следната подготовка: 

 Конфигуриране на инструмента 

 Инструментът се включва чрез натискане на един от петте клавиша под дисплея, след което се 

инициализират хоризонталният и вертикалният кръгове. От основен режим 

 

 

се влиза в CONF и от появилите се на екрана три възможности: 1. Configuration 2.Tilt correction, 3. Key select 

се избира 

EDM THEO    S-O CONF 
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 1. Configuration – настройване на параметрите на инструмента. Със стрелките   се избират 

последователно, след което – с EDIT могат да се променят, следните параметри: EDM mesurement – избор на 

режим за дължинните измервания (еднократно фино, многократно фино или грубо измерване), РС – 

призмена константа, мерна единица за дължините, C + R correction – с/без корекция за кривината на Земята 

и рефракцията, с/без звуков сигнал, вид на измерваното разстояние – наклонено S, хоризонтално H или 

превишение V (за полярна снимка е подходящо да се избере S), ъглова мярка, зенитни или вертикални ъгли, 

индексиране на вертикалния и хоризонталния кръгове – автоматично или ръчно, с/без корекция за наклона 

на вертикалната ос, степен на осветяване на нишковия кръст, автоматично или ръчно изключване на 

осветяването на екрана, възможност за автоматично изключване на захранването, скорост на предаване 

на информацията, Resume function – с/без запазване на режима, в който последно е работено, формат на 

координатите, точност на представяне на ъгловите измервания, единици за температура и налягане, 

инкрементална стъпка, Xon/Xoff – с/без запазване на ориентацията и сумарна проверка. 

 Излиза се в основен режим с EXIT, отново се избира CONF и от появилите се три възможности се 

избира 

 3. Key select – избор на функциите за трите страници на екрана. На екрана се появяват две 

възможности: 1. define – настройване по избор на оператора или 2. recall – запазване на фирмената 

конфигурация. След избор на 1. Define, от появилите се три режима за конфигуриране: 1. Distance key – 

автоматичен, 2. Theodolite key – теодолитен и 3. Settingout key – трасировъчен, във  връзка с полярната снимка 

се избира 1. Distance key. Разполагането на функциите в трите страници се извършва чрез стрелките ,  ,  

и потвърждение с ENTER. Например, конфигурацията на трите страници може да бъде следната: 

 

 

 

 

 

 В процеса на работа, където се налага записването на цифри, се използват стрелките  (броене 

напред),  (броене назад) и  (промяна на разряда). 

 Полярна снимка: 

 С EXIT се излиза в основен режим, от където се избира EDM, при което винаги се появява стр. 2. 

 1. Създаване на набор от кодове. Влиза се в стр. 3, избира се MEM, после – Code, което се 

потвърждава с ENTER, при което, от явилите се три възможности: 1. Input, 2. Code delete и 3. Code view, най-

напред – с 3. Code view се проверяват наличните кодове. Ако е необходимо, с 2. Code delete се изтриват 

ненужните кодове и накрая, за създаване на нови кодове, се избира 1. Input. Избират се A или N, т. е. букви 

или цифри за изписване на необходимите кодове, които се запомнят с ENTER. 

 2. Избор на файл за запис на данните. След излизане от подменю Code, отново се влиза в MEM. Със 

стрелките  и  се избира Job, което се потвърждава с ENTER, след което пак със стрелките се отива на JOB 

Select за избор на файл за запис на данните измежду петте файла с номера от 1 до 5, като изборът се 

потвърждава с ENTER. 

 3. Въвеждане на данните за станцията. След излизане от Memory автоматично се отива на стр. 2, 

където се избира REC. Чрез стрелката се отива на Stn-P, като се влиза с EDIT. 

 Най-напред се появява Code, натиска се INPUT, чрез  се избира LIST и от предлаганите кодове се 

избира необходимия, като изборът се потвърждава с ENTER. 

 Чрез  се избират и, аналогично на операциите за код, в паметта се вкарват последователно: номерът 

на станцията, височината на инструмента (Instr.Ht), данните за температура и атмосферно налягате или 

ppm, призмената константа (PC) и координатите на станцията. 

 Накрая се натиска REC за регистриране на данните за станцията, след което автоматично се появява 

стр.2: Sdist    Ht    REC    p2. 

 Избира се Ht, чрез INPUT се променя височината на сигнала (Tgt Ht), ако е необходимо, и после – 

чрез стрелките , и  се записва стойността ѝ, като се потвърждава чрез ENTER. В случая не се налага 

промяна на височината на инструмента. В процеса на измерване, когато не се променя височината на сигнала, 

тази операция се пропуска. 

 4. Заснимане 

 а) Наблюдаване на дадена точка. След насочване на зрителната тръба към наблюдаваната точка, се 

натиска S dist. След измерване на разстоянието се избира REC, после със стрелката се избира формата за запис 

на данните – най-често S V H, натиска се EDIT и най-напред се въвежда код, а после – и номер на 

наблюдаваната точка. И в двата случая, ако се налага промяна, се избира INPUT. Накрая се натиска REC и 

данните се записват в избрания файл. 

 б) Наблюдаване на подробни точки 

 За първата подробна точка, ако се налага, най-напред в Ht се променя височината на сигнала. 

Разликата, в сравнение с наблюдаване на дадена точка, е в нулиране на кода по следния начин: след натискане 

на INPUT за промяна на кода, със стрелката   се върти до появата на CLEAR, чрез което се изтрива кодът, 

–dist  Ht  REC p2 
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което се потвърждава накрая с ENTER. По същия начин, чрез промяна с INPUT, се въвежда и номерът на 

първата точка. Накрая се завършва с REC 

 За всяка следваща подробна точка от дадена станция, ако няма промяна във височината на сигнала 

и не се налага промяна на поредния ѝ номер или въвеждането на някакъв специален код, след визиране на 

точката се натискат последователно: S dist, REC, REC. 

 След приключване на работата от дадена станция инструментът се изключва чрез натискане и 

задържане на клавиша Esc (в жълто) и натискане на третия клавиш отляво надясно, над който в дисплея се е 

появило “оff”. 

 Данните от полярната снимка могат да бъдат: 1. прехвърляни в компютър, 2. изтривани или 3. 

преглеждани визуално по следния начин: Избира се MEM, след което със стрелките се отива в Data, което се 

потвърждава с Enter и на екрана се появяват трите възможности: 

1. data output 

 2. delete 

 3. view 

 Прехвърлянето на данните в компютър става по следния начин: След свързване на инструмента с 

компютъра се избира MEM, после – Data и от там – Data output. От компютъра се стартира програмата 

COMMS. От появилите се на екрана възможности се избира SDR. От падащото меню се избира RECEIVE и 

веднага след това с клавишите на инструмента се избира 1. Yes, с което се стартира прехвърлянето на данните 

от инструмента в компютъра. За обработка на данните от програмата TPLAN е необходимо прехвърленият 

SDR файл да се конвертира. Ако това става в момента на прехвърлянето му, след появяването на PC FILE 

NAME: [C: (директория) име на файла .SDR], на този ред се изписват директорията и името на файла, а 

разширението SDR се сменя с DEK, след което от падащото меню се избира PRINT SETUP. От него се избира 

FILE (т.е. данните да бъдат записани във файл), като се изписва името на новия файл с разширение DEK. С 

EXIT се излиза от това подменю. От FILE се избира PRINT, файлът се конвертира и е готов за обработка с 

програма TPLAN. 

 Ако файлът е бил предварително прехвърлен, най-напред той трябва да се отвори по следния начин: 

Стартира се програмата COMMS, избира се FILE, после – DIRECTORIES, след което се кликва 2 пъти върху 

[ . ] и се отива в директорията, в която се избира файлът и той се отваря. Кликва се на ( . ) FILE, след което 

може да се смени името по подобие на предишния случай, като и разширението се промени на DEK: 

FILE NAME: [C: (директория) име на файла .DEK], което се потвърждава с OK. Отново се избира FILE, от 

него – PRINT и файлът веднага се конвертира. 

 Полярна снимка с тотална станция WILD TC1610 (фиг. 40.2 и 40.2а). Тоталната станция е с 

директна точност на отчитане по кръговете 1сс и с точност на линейните измервания (2 mm + 2 mm/km), с 

обхват на далекомера до 5 km. Данните се регистрират на REC модул – 64Kb или на електронен карнет, със 

свободен формат за запис и на дисплей. Кръговете се индексират автоматично веднага след включване на 

инструмента. 

 

 

Фиг. 40.2 Фиг. 40.2а 

 Преди започване на работа се извършва следното: 

 1. Въвеждане на единиците мерки за измерване. Натиска се клавишът MENU, избира се 4. CONF и 

от предлаганите възможности се избира 5. UNITS. От появилите се на екрана: DIST 1, ANGLE 2, P/T 3 

последователно се избират единиците мерки за разстояния, ъгли, налягане и температура. С ENTЕR се 

потвърждава направеният избор, с CE – се коригира, а с CONT се запомнят избраните мерки и се излиза в 

основното меню. По същия начин се потвърждава или коригира и запомня избраното и при следващите 

операции. 
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 2. Въвеждане на параметрите за корекции на дължините. Отново се влиза в MENU, от където се 

избира 1. SEТ и след това – 6. ЕDM. Избира се една от предлаганите възможности: 1. Директно въвеждане на 

ррm или 2. Въвеждане на температура и налягане Р/Т, както и 3. Призмена константа в mm. 

 3. Въвеждане височина на инструмент и височина на точката. Отново от MENU се избира 1. SET, 

след което, в 3. Но/hi се въвеждат височината на станцията и височината на инструмента. 

 4. Въвеждане височината на сигнала. Последователно след MENU, от 1.SET се избира от екрана 4. 

hr и се въвежда височината на сигнала (рефлектора). 

 5. Избор на устройството за регистриране на данните. От MENU се влиза в 3. REC и от там – в 3. 

PORT. Чрез стрелката  се избира MODUL или RS232 (регистрация на GRE терминал за данни). 

 6. Избор на номера на файла (от 1 до 14). След MENU и 3. REC, в 4. FILE  срещу  DATA се записва 

номерът на работния файл. (Ако данните трябва да се записват във файлове с номера от 2 до 14, тези файлове 

трябва да бъдат създадени и дименсионирани предварително чрез устройство GIF10 или GIF12). На екрана 

има възможност, на втория ред – срещу CORD да се запише номер на файла, от който да се четат координати 

при използване на приложните програми. 

 7. Дефиниране на формати (маски) на данните за регистриране – 9 на брой с възможности за 

регистрация до 8 елемента във всеки един от тях. Преди трансфера на данни към регистриращото устройство, 

необходимо е да бъдат дефинирани елементите за регистрация в съответна REC маска. След MENU и 3. REC, 

от 2. DEFINE се избира номер на формат – от REC 1 до REC 9, след което се уточнява съдържанието на 

елементите му WI. Задължително е първата информационна дума WI 1 да е номер на точката, а останалите 

елементи – според необходимото. Форматът завършва до първия празен елемент. 

 8. Избор на формат (REC маска). След MENU и 3. REC, от 1. SELECT срещу MASK  от екрана чрез 

хоризонталните стрелки се избира номерът на избрания формат. 

 9. Полярна снимка. От всяка станция се извършва следното: 

 а) Въвеждане данните за станцията: 

 – Избира се форматът за данни за станцията, който предварително се създава в т. 7, със следните 

елементи: No на станцията, височина на инструмента, ppm, призмената константа; 

 – Въвеждане на номера на станцията – натиска се клавишът NR и от екрана се избира INDIVIDUAL, 

след което се записва номерът на станцията. С ENTR и CONT се потвърждава въведеният номер и се излиза 

в основния режим. С натискане на REC се записват на избраното устройство: номерът на станцията и 

предварително въведените височина на инструмента, ppm и призмена константа; 

 – Въвеждане кода на станцията. След натискане на клавиша CODE, срещу изписаното на екрана 

“CODE” със стрелките на барабанен принцип се записва кодът на станцията, който се потвърждава с ENTЕR 

и се запомня с REC. Ако кодът е с букви, преди това се натиска клавишът Num.  

 б) Наблюдаване на дадени точки: 

 – Избира се формата за регистриране на данни за наблюдаваната точка (еднакъв за дадена и нова), 

който предварително е създаден в т. 7, със следните елементи: No на наблюдаваната точка, височина на 

сигнала, хоризонтален ъгъл, вертикален ъгъл, наклонено разстояние; 

 – Въвеждане на номера на дадената точка – по същия начин, както за станцията; 

 – Визира се призмата в наблюдаваната точка и след натискане на клавиша ALL инструментът 

автоматично измерва и регистрира данните в избрания формат; 

 – Въвеждане кода на точката – по същия начин, както за станцията; 

 в) Наблюдаване на подробните точки 

 – Въвеждане на номер на първата подробна точка – след натискане на клавиша NR, от екрана се 

избира 2. RUNNING, след което на първия ред се записва номерът на първата точка, а на втория ред – стъпката 

на нарастване на номерата на подробните точки (най-често – 1). С ENTR се потвърждават записаните 

стойности и с CONT се излиза в основен режим. (За всяка следваща подробна точка инструментът 

автоматично ѝ формира последователен номер с избраната стъпка); 

 – Визира се призмата в наблюдаваната точка и след натискане на клавиша ALL инструментът 

автоматично измерва и регистрира данните в избрания формат. За всяка следваща точка, след насочване на 

зрителната тръба, само се натиска клавишът ALL за измерване и автоматична регистрация на данните; 

 – Код на подробната точка – най-често не се въвежда такъв, но ако се налага, извършва се по описания 

по-горе начин. 

 Полярна снимка с тотална станция Rec Elta 13C (фиг. 17.10а). Тоталната станция е с директна 

точност на отчитане по кръговете 5сс и с точност на линейните измервания (2 mm + 2 mm/km), с обхват на 

далекомера до 2,5 km. Инструментът се включва чрез клавиша FCT, а се изключва чрез едновременно 

натискане на клавишите TAB и FCT. След включване, най-напред се инициализира вертикалният кръг при 

първо и второ положение, а след това – и хоризонталният кръг. 

 Инструментът има меки и твърди клавиши. Меките клавиши се активират чрез едновременно 

натискане на твърдия клавиш FCT и цифрата под съответния мек клавиш. 
 Ред на работа: 

 Конфигуриране на инструмента 
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 От основно меню, чрез натискане на клавиш 5 се избира ADJUST/PREPARE, а от подменюто – 6. 

UNITS. Чрез стрелките се избират последователно появилите се на екрана възможности, правят се активни с 

ENT и отново със стрелките се избира съответната мерна единица или формат, които се потвърждават с ENT. 

Например: 

 Hz         V    :  GON                         V-REF           :   ZENITH 

 SD               :  METER                     Hz REV         :  + 

 TEMP         :  C                                PRESS           :  TORR 

 COORD      :  YXZ. 

 След излизане от подменюто с MEN се запомнят направените промени (YES/NO). 

 Полярна снимка 
 1. Избор на устройството за запис на данните. От основно меню, чрез натискане на клавиш 6 се 

избира DATA TRANSFER, а от новото подменю – 3. RECORDING. Избира се едната от появилите се на 

екрана възможности: INTERNAL (PC) – запис на магнитна карта или EXTERNAL (RS 232-C) – запис на 

електронен карнет. 

 2. Избор на работен файл. От основно меню, чрез натискане на клавиш 7 се избира SET, а от новото 

подменю – 2. PROJECT: RVD. Избира се една от възможностите: 1. SELECT PROJECT; 2. NEW PROJECT; 

3. DEL PROJECT; 6. DATA FROМ OTH. PROJECT; 7. CHANGE PROJECT; 8. UPDATE PROJECT. 

 При избор на 2, на екрана се появява NAME:.........  .DAT. Потвърждава се с ENT, изписва се името на 

новия файл, отново се потвърждава с ENT и се запомня с 9. YES. Ако името на файла е с букви, преди това 

се натиска клавишът ABC. 

 3. Въвеждане данни за станцията. След натискане на клавиша INP на екрана се изписват величините 

за станцията, чиито стойности трябва да се въведат: височина на сигнала (REFL), височина на инструмента 

(INST), призмена константа (ADCO), мащабен коефициент (SCLE), температура (TEMP), атмосферно 

налягане (PRESS) и умножителната константа (PPM). 

 За да се запомнят данните за станцията, с натискане на твърдия клавиш MEN се влиза в основното 

меню. От него се избира 1. MEASURE, а от това подменю се избира мекият клавиш 2. Sta – състоянието на 

инструмента: корекции за наклона на осите на инструмента, мащаб, призмена константа, температура и 

налягане, които се потвърждават с ENT и запомнят с YES, след което инструментът се връща в подменюто 

MEASURE. (Чрез мекия клавиш 3. Bat може да се провери състоянието на батерията). 

 За въвеждане номера на станцията се избира мекият клавиш 8. Set. Той дава възможност за 

въвеждане на определена стойност по хоризонталния кръг. След избор или не на нова стойност се натиска 

ENT, след което се въвежда номер и код на станцията. На екрана се появява надпис Input P.I. и активен ред 

под него, на който се записва: на първата позиция – номерът, а с твърдия клавиш ТАВ се отива на втора 

позиция, където се записва кодът. Тези данни се потвърждават с ENT, след което инструментът се връща в 

програмата MEASURE. 

 4. Измерване 

 С клавиш ENT се влиза в подменю “Въвеждане на данни и измерване” на програмата MEASURE. 

 За регистриране на данните, чрез клавиши FCT и 4 може да се избере една от четирите възможности: 

Rno – без регистриране на данните, R-M – регистриране на оригиналните данни от измерванията (D)-Hz-V, R-

C – регистриране на данни, изчислени въз основа на измерванията, напр. X, Y, Z, h и RMC – включва R-M и 

R-C. При деактивирано Rno състояние данните се регистрират автоматично в буферната памет на 

инструмента и от там – на магнитна карта или на електронен карнет (в зависимост от предварително 

направения избор). 

 а) Наблюдаване на дадените точки: 

 – Въвеждане на номер и код на дадена точка. На първата позиция на активния ред се записва номерът 

на точката и чрез твърдия клавиш ТАВ се отива на втора позиция, където се записва нейният код. 

 – Зрителната тръба се насочва в наблюдаваната точка, натиска се ENT и инструментът измерва 

разстоянието и автоматично регистрира данните в зависимост от избрания режим (Rno, R-M, R-C или RMC). 

 б) Наблюдаване на подробните точки: 

 – Въвеждане на номер и код. След натискане на клавиши FCT и 3. (Ino/Ion) се избира стъпката на 

нарастване. С ENT тя се потвърждава и се връща в менюто за въвеждане на данни и измерване. На активния 

ред се записва номерът и кодът на първата подробна точка за станцията. Преди кода може да се въведе и номер 

на ситуационната линия, на която принадлежи. За всяка следваща точка от станцията номерът ѝ нараства 

автоматично с избраната стъпка. 

 – Зрителната тръба се насочва в наблюдаваната подробна точка, натиска се ENT и инструментът 

измерва разстоянието и по същия начин, както и за дадените точки, автоматично регистрира данните в 

зависимост от избрания режим (Rno, R-M, R-C или RMC). 

 Прехвърлянето на данните в компютър, ако са в PCMCIA карта, се извършва директно от картата. 

Ако данните са записани във вътрешната памет на тоталната станция, прехвърлянето се извършва чрез 

програмата INTERFACE 2 (Програмата INTERFACE 1 е за разпечатване на данните директно на принтер). 

INTERFACE 2 може да бъде използвана и за редактиране на данните от PCMCIA карта. 
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§41. Обработка на полярната снимка 
 След изчисление на координатите и височините на точките от опорната и работната геодезична 

основа се извършва обработка на полярната снимка. При нея има принципно два различни подхода в 

зависимост от това дали планът ще се изработва ръчно или автоматизирано. 

 При ръчно изработване на топографския план обработката на полярната снимка се свежда до 

изчисление на тахиметричния карнет, при което се получават хоризонталното разстояние D от станцията до 

съответната подробна точка и височината ѝ H. Чрез измерените посоки към дадените точки посоките към 

подробните точки могат да се ориентират в координатната система на плана. По така ориентираните 

направления и хоризонталните разстояния D подробните точки се нанасят върху плана. До тях се надписва 

височините им H.  

 Изчисление на карнета при снимка с обикновен тахиметър (формуляр 40.1). В колона 10 се записват 

отчетите s по средна нишка в метри, закръглени до cm. В колона 8 се изчисляват наклонените разстояния S в 

метри като разлика L между отчетите по горна и долна нишки, превърната в сантиметри: 

(41.1) , 

от които се изчисляват хоризонталните разстояния D ( колона 9): 

(41.2) . 

 В колона 11 или 12, съобразно знака, се записват превишенията , изчислени по формулата: 

(41.3) . 

 В колона 13 или 14 се записват разликите . 

 В първа колона може да се запише височината  на станцията и да се изчисли височината на 

хоризонта , която се записва в колона 15. Чрез нея в колона 16 се изчисляват височините H на 

подробните точки: 

(41.4) . 

 За контрола най-напред се изчисляват височините на наблюдаваните дадени точки, а в колона 17, в 

скоби, се записват техните височини от справочния регистър като разликите между двете стойности за коя да 

е от дадените точки не трябва да надвишават по абсолютна стойност допустимите  изчислени по 

формулата: 

(41.5) . 

 Изчисленията могат да се извършат с таблица, с тахиметрична линия или с джобен калкулатор. При 

работа с калкулатор изчисленията могат чувствително да се рационализират, като се използват умело паметта 

и възможностите му. 

 Изчисление на карнета при снимка с Dahlta (формуляр 40.2). От една от колони 5, 6, 7 или 8, съобразно 

с умножителната константа за превишенията, се изчисляват превишенията , които се записват в колона 11. 

Изчисленията в останалите колони, включително и контролите в колона 15, се извършват по начин, 

аналогичен на този във формуляр 40.1. 

 Изчисление на карнета при снимка с BRT 006. При използване на стандартен формуляр 40.1, колони 

3, 4, 5 и 8 не се попълват, а в колона 10 се записват височините на сигналите при извършване на снимката. 

При използване на формуляр 40.2 не се попълват колони 5, 6, 7 и 8. Изчислението на останалите колони и по 

двата формуляра се извършва по начина, който вече е изложен. Може да се направи и специализиран 

формуляр за работа с BRT. 

 Когато се изработва план в по-едър мащаб, т.е., когато изискваната точност на изображение е по-

висока и в съответствие с това снимката е извършена с подходящ по точност тахиметър, за предпочитане е 

нанасянето на подробните точки да се извърши по правоъгълни координати, което е по-точно от нанасянето 

по полярни координати. В този случай може да се използва ръчен или автоматизиран координатограф 

(плотер). Най-напред се изчислява средната стойност на посочения ъгъл Oст на нулевия диаметър на 

хоризонталния кръг(ориентировъчния ъгъл) на станцията: 

(41.6) , 

където и  са съответно посочните ъгли и измерените посоки от станцията до дадените точки, чийто брой 

е . 

 Чрез ориентировъчния ъгъл Ост и измерената посока R от станцията към коя да е подробна точка се 

изчислява посочният ъгъл  на това направление: 

(41.7) . 
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 Ако сумата в скоби надвишава 400g, намалява се точно с 400g. При дадени координати на станцията, 

чрез посочен ъгъл  и хоризонтално разстояние D до съответната подробна точка, по първа основна задача 

се изчисляват координатите ѝ X и Y: 

(41.8)      и     . 

 При автоматизирано изработване на плана има два случая: а) топографската снимка е извършена 

с оптичен тахиметър или с оптико-електронна система, при което данните от снимката са записани в 

тахиметричен карнет и б) снимката е извършена с електронен тахиметър, при което данните са на 

магнитен носител (електронен карнет, магнитна карта или във вътрешната памет на инструмента). 

 И при двата случая данните от снимката трябва да се прехвърлят в компютър, където да се обработят 

чрез специализирана програма (TPLAN 36, GEO42, Coord или др.), като от измерените пряко или косвено 

полярни координати на подробните точки се изчислят техните правоъгълни координати X, Y и H. 

Изчислението на равнинните координати X и Y всъщност се свежда до многократно изчисление на първа 

основа задача за всяка подробна точка: чрез посочните ъгли и измерените посоки към дадените точки се 

изчислява посочният ъгъл на нулевия диаметър на лимба (ориентировъчният ъгъл), чрез него и измерените 

посоки към подробните точки се изчисляват посочните ъгли към тях, а чрез посочните ъгли и хоризонталните 

разстояния, при дадени координати на станцията, се изчисляват координатите X и Y на точките (форм. 41.8 ). 

 Височините на подробните точки се изчисляват по същите формули 41.3 и 41.4, както и при ръчна 

обработка. 

 Данните от тахиметричния карнет се прехвърлят в компютъра на файл в подходящ формат 

(съобразно с програмата, с която ще се обработват), като се набират чрез клавиатурата му. 

 Данните от магнитния носител, ако това е електронен карнет или вътрешната памет на тахиметъра, 

се прехвърлят в компютъра чрез специализирана програма на фирмата-производител. Ако са на външна памет 

(магнитна карта), прехвърлянето им може да стане или чрез четящо устройство, или директно от тахиметъра 

(ако е с вградено четящо устройство) или директно в компютъра от PCMCIA карта). 

 Резултатът от автоматизираната обработката на данните от полярната снимка е файл – списък с 

номерата, кодовете и координатите на наблюдаваните точки. Създаването на това множество от точки 

фактически е първият етап от създаване на цифров топографски модел на заснетия обект. 

 TPLAN е една от програмите за компютърна обработка на геодезични мрежи (планови и височинни) 

и снимки 33. Редът на работа е следният: 

 – Най-напред се избира кодово име на обекта от 7 символа, задължително започващо и завършващо с 

буква. Кодовете на подобектите (отделните файлове с данните от полските измервания за мрежата и за 

снимката) се образуват, като към кодовото име на обекта се прибавя цифра от 0 до 9; 

 – Чрез вградения в програмата текстов редактор PE 2 или чрез някой друг текстов редактор, по 

определен формат се създава файл с пространствените координати на изходните точки с наименование – 

кодовото име на обекта и разширение “kor”; 

 – Изчисление последователно на плановата и височинната геодезични мрежи на обекта. С 

последователната им обработка този файл програмно се допълва с ново изчислените координати на точките; 

 – След това от главното меню се избира “Обработка на геодезична снимка”, откъдето последователно 

се избират и изпълняват командите за подготовка на данните за полярна снимка и обработката ѝ. В резултат 

на обработката се създава файл-списък от номерата, кодовете и координатите на подробните точки с име – 

кодовото име на обекта и разширение “kpt”. 

 Този етап на обработка на геодезична снимка, ако е извършена с тотална станция, може да бъде 

пропуснат, като по време на снимката вместо полярни координати – S, V, H се избере формат N, E, Z, при 

което, по съответна команда от оператора, инструментът автоматично ще изчислява и регистрира 

правоъгълните координати на подробните точки. Този начин, обаче, предполага координатите на всички 

точки от РГО да бъдат изчислени предварително и при всяко станциониране с инструмента да бъдат задавани 

координатите на станцията и на точките за ориентация (те могат да бъдат четени автоматично от 

предварително създаден файл чрез въвеждане на номерата им или да бъдат въвеждани ръчно от клавиатурата 

на тоталната станция). При зададен формат S, V, H не е необходимо въвеждането на координати, което е 

съществено предимство, а в случай на едновременно полагане на РГО и заснимане при малки обекти – 

единствено възможно решение. Освен това, чрез полярни координати може да се направи по-добър, по-бърз, 

по-сигурен и по-удобен анализ на регистрираната информация при евентуални съмнения за грешки в 

полската работа. 

 

§42. Изработване на топографски план 
 Краен резултат от полагането на опорната и работната геодезични мрежи е общият справочен 

регистър (форм. 38.1) и сборната схема на разпределението на картните листове (фиг. 38.3). 

 Геодезичната снимка завършва с изчислен тахиметричен или електронен карнет и оформени ръчни 

скици, т.е. със списък с номерата на подробните точки и техните полярни или правоъгълни координати и 

графична и семантична информация за обекта. 



ст cosX X D   ст sinY Y D  
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 Въз основа на тях се изработва топографския план – ръчно по традиционния начин или 

автоматизирано, при което се създава цифров топографски модел на обекта, от който може винаги, когато е 

необходимо, на подходяща материя, в избран мащаб, да се изчертава топографски план. 

 Топографските планове се изчертават върху листове от висококачествен кадастрон с алуминиева 

вложка или от недеформируема полиестерна материя с дебелина не по-малка от 0,13 mm. За мащаби 1:500 и 

1:1000 размерите на листовете са 0,66/0,96 m, с използваема площ 0,50/0,80 m. 

42.1. Ръчно изработване на топографския план 
 1. Разграфяване на картните листове 

 Разграфяването на картните листове се извършва съгласно сборната схема с тяхното разпределение 

(фиг. 38.3). Върху всеки лист най-напред чрез ръчни или автоматизирани координатографи се нанасят 

рамката, квадратната дециметрова мрежа и точките от РГО. По изключение, за малки обекти нанасянето може 

да се извърши с линеал, мащабна линия и правоъгълен триъгълник като най-напред се нанася рамката, а след 

това останалите елементи се нанасят спрямо нея. Координатната мрежа и точките от съдържанието се 

означават с бодове. Проверката на нанасянето се извършва с мащабна линия като допустимата разлика между 

теоретичните и действителните дължини на рамките и диагоналите на листа е съответно 0,3mm и 0,4 mm, а за 

страните от РГО – 0,2 mm. 

 Изчертава се с молив и извън рамковото оформление на листовете със съответните размери и надписи 

(Приложение 7). 

 2. Нанасяне на снимката 

 Подробните точки от снимката могат да бъдат нанесени по правоъгълни или полярни координати в 

зависимост от точността на плана и техническите възможности. Нанасянето им по полярни координати се 

извършва непосредствено след точките от РГО по същия начин с координатографи – ръчно или 

автоматизирано. Всяка точка се отбелязва с бод и до него се надписва с молив номерът и височината ѝ. 

 
Фиг. 42.1 

 Нанасянето на точките по полярни координати се извършва с транспортир – метален, целулоиден 

или картонен кръг или най-често – полукръг (фиг. 42.1). Деленията са надписани двойно – едновременно от 0 

и 200 града по посока, обратно на посоката на въртене на часовниковата стрелка. Вляво и вдясно от центъра 

на кръга, по неговия ръб има линейна милиметрова скала, чиито деления са групирани в сантиметри. 

Сантиметровите деления се надписват с молив в двете посоки с действителната им стойност съобразно с 

мащаба на плана. Кръгът всъщност имитира лимба на тахиметъра, а ръбът му – направлението на визирната 

ос. За да се ориентира този ръб в действителното положение на визирната ос при измерването на посоката R 

към подробна точка, трябва да се намери направлението на нулевия диаметър на кръга, т.е. да се ориентира 

станцията в координатната система на плана. Това става чрез измерените посоки към дадените точки от 

станцията. Кръгът се центрира чрез игла или еластична стоманена тел с острие върху точката, от която ще се 

нанася снимката. Кръгът се завърта така, че дясното или лявото рамо да тангира до първата наблюдавана от 

станцията дадена точка в зависимост от това, дали отчетът към нея по хоризонталния кръг е съответно по-

малък или по-голям от 200g) и този отчет по ъгловата скала на кръга се отбелязва с индекс  (фиг. 42.2а). По 

същия начин се намира индексът  чрез втората дадена точка (фиг. 42.б). Разликата между двата индекса 

трябва да бъде по-малка от едно деление от ъгловата скала на транспортира. Ако това условие е изпълнено, 

за индекс се приема средата между двата индекса или индексът за по-далечната точка, когато разстоянията до 

точките се различават значително. Ако условието не е изпълнено, трябва да се открие и отстрани грешката. 

При измерени посоки към три дадени точки ще се получат три индекса, при което по преценка може да се 

пренебрегне някой от тях или за окончателен индекс да се приеме средното от тях. 

1l

2l
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 Фиг. 42.2 

 

Фиг. 42.3 

 След уточняване на индекса, т.е. след намирането на нулата на кръга, всяка подробна точка се нанася 

по следния начин (фиг. 42.3): кръгът се върти около острието, докато срещу индекса застане отчетът към нея 

по хоризонталния кръг и, в зависимост от това, дали той е по-малък или по-голям от 200g, съответно по 

дясната или по лявата скала се отмерва измереното разстояние до точката и тя се отбелязва с бод, до който се 

записват номерът и височината ѝ. 

 При нанасянето на точките се следи ръчната скица за избягване на евентуални груби грешки. 

 По този начин се нанасят подробните точки от всички станции. След нанасянето на точките от 

няколко станции се оформя ситуацията с молив съобразно ръчните скици и условните знаци. 

 3. Сходки между съседни картни листове 
 След нанасянето на снимката и оформянето на ситуацията върху няколко листове се прави проверка 

за сходка на ситуационните линии по границите на съседни листове. Използват се прозрачни ивици хартия с 

ширина 10 cm и с дължини, съответстващи на рамките на листовете. Върху тях се копират последователно 

съседни участъци от двата листа с широчина по 5 cm, включващи ситуационни линии, рамката и 

координатните кръстове по нея. Сравняват се откопираните съдържания от двата листа и получените 

несъвпадения между съответните линии се отстраняват върху сходките чрез осредняване, ако не са по-големи 

от 0,2 mm за основни ситуационни линии (ж.п. линии, улици, пътища, канали, имотни граници, сгради и др.) 

и 0,3 mm – за линии от второстепенни ситуационни подробности, след което се пренасят и върху сравняваните 

листове. Лентите се подписват от лицата, извършили сходките, и се запазват за следващите сходки между 

хоризонталите. 

 4. Изчертаване с туш на картните листове 

 С изключение на хидрографските обекти, които се изчертават със зелен туш, и канализационната 

мрежа, която се изчертава с кафяв туш, всички останали ситуационни обекти, рамките, координатните 

кръстове, извън рамковото оформление, номерата и височините на точките от геодезичната основа, 

наименованията на улици и местности и сигнатури на сгради се оформя с черен туш, с дебелини и с условни 

знаци, дадени в 54 и 55. Височината на цифрите и надписите е 2 mm. 

 Всички линии за мащаби 1:500 и 1:1000 се прекъсват на 0,5 mm от бодовете. 

 5. Изобразяване на релефа с хоризонтали 
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 Местоположението на хоризонталите се определя чрез интерполиране между заснетите точки по 

начините, изложени в §10, с точност 1/10 от основното сечение – за равнинни райони и 1/5 – за полупланински 

и планински райони, като непрекъснато се следи ръчната скица. Основното сечение на хоризонталите е 

еднакво за целия обект и зависи от мащаба на плана и характера на релефа. За мащаби 1:500 и 1:1000 то е 

съответно 0,5 и 1 m, а за мащаб 1 2000 – 1 или 2 m. В участъци от плана, където заложението между основните 

хоризонтали е под 2 mm, се изобразяват само удебелените хоризонтали. За по-детайлно изобразяване на някои 

теренни форми, при неравномерен наклон на терена и при равнинни участъци, за които заложението между 

основните хоризонтали върху плана е по-голямо от 20 mm, се изчертават допълнителни хоризонтали през 1/2 

и 1/4 от височината на сечението. 

 Интерполацията на хоризонталите се проверява на местността визуално и чрез контролни измервания 

като при доказана необходимост се извършват допълнителни заснимания. 

 Когато обектът е върху повече от един картен лист се извършва сходка и евентуална корекция на 

хоризонталите в граничните участъци между съседните листове върху същите ленти от сходките на 

ситуацията. 

 Формите върху терена, които са в резултат от човешка дейност като кариери, насипи, тераси др., както 

и отделно стърчащи скали и камъни, се изчертават със съответния им условен знак с черен туш. Естествените 

теренни форми като оврази, слогове, почвени и скалисти обриви, сипеи, скалисти образувания и др., се 

оформят със съответните им условни знаци с кафяв туш. Най-напред с кафяв туш с височина на цифрите 2 

mm и с ориентация по посока на изкачване на терена се надписват с прекъсване тези хоризонтали, чиито 

височини са кратни на 5 или 10 m. Всички хоризонтали се тушират с кафяв туш, с дебелина 0,2–0,3 mm – за 

надписаните и 0,1–0,15 mm – за останалите. 

 6. Номериране и регистър на имотите 

 Имотите в кадастралния план (мащаби 1:500 и 1:1000) получават планоснимачни номера без индекси 

по възходящ ред за целия обект, като се започне от северозападния и се завърши в югоизточния край на обекта, 

които се вписват с черен туш върху плана и с червен цвят в червена окръжност – върху ръчните скици 

(приложение 6). По възможност се запазват планоснимачните номера от предходния кадастрален план, ако 

има такъв. Планосничаният номер на имот, попадащ в два или повече листове, се надписва върху всеки от 

тях. Планоснимачни номера получават и уличните отсечки, които преди това се разделят на участъци. 

Сградите във всеки имот се номерират самостоятелно, последователно – жилищни, обществени, стопански, 

без паянтовите. Последният планоснимачен номер на едно населено място не може да надвишава 7000. Затова 

големи населени места се подразделят на кадастрални райони, които се номерират с последователни номера. 

 Регистърът на имотите (разписният лист) съдържа за всеки имот: планоснимачен номер, трите 

имена, ЕГН и адрес на собственика, предназначение и ползване на имота, документ за собственост или 

владеене. 

42.2. Автоматизирано изработване на топографския план 
 Автоматизираното изработване на топографски план или карта предполага наличието на 

специализирана компютърна система за създаване, експлоатация и поддържане на цифров топографски 

модел на обекта, както и за изчертаване на план или карта от него в мащаб по избор. От програмните 

системи, разработени в България, като: АКСТЪР_М (Научноизследователска лаборатория по компютърна 

графика и геоинформационни системи при Техническия университет, София), MKAD (ЕТ “КОЛМА”), 

ТЕЛУС (АПИС ТЕХ), UCAD 4.0 (ДЕКАРТ – АВИ и Арт Експерт), CadIS, Tobel (Mapex АД)  само първите 

две формират цифров топографски модел, а останалите – само цифров модел на ситуацията. 

 Много фирми и най-вече, производителки на геодезични инструменти, предлагат собствени 

специализирани програмни системи: LISCAD (Leica, Швейцария), SDR Map (SOKKIA, Япония), MAP 500 

(Zeiss, Германия), Autodesk Civil (Аutodesk, САЩ) и др. 

 Изработване на топографски план чрез системата ACSTRE_M 

 Системата ACSTRE_M е с доста широко приложение в геодезичната практика у нас по 

автоматизирано създаване на топографски планове и карти, регулационни и застроителни планове, както и 

решаване на пълния комплект задачи по създаването и поддържането на кадастъра на населени места. 

Системата разполага с модерна графична база от данни, с различни възможности за въвеждане на графичната 

информация: от дигитайзери (online и offline), от електронни карнети и от файлове, създадени от други 

програмни системи. 

 Получените в резултат на обработката на геодезичните мрежи и на полярната снимка списъци с 

правоъгълните координати на точките трябва да бъдат конвертирани, т.е. приведени във формат за четене от 

програмата ACSTRE_M. Това може да стане с някой текстов редактор. При работа с програмата TPLAN, в 

“Обработка на геодезична снимка”, след командата “Създаване на файл за ACSTRE_M”, двата файла с 

разширения “kor” и “kpt” се преформатират и преименуват съответно във файлове “kor.acm” и “kpt.acm”.Тези 

файлове се записват в директорията, в която ще се работи със системата по конкретния обект. 

 Системата ACSTRE_M се състои от три групи програми: въвеждащи, редактиращи и извеждащи. 

Веднага след стартирането на програмата, на екрана се появяват съответстващите им команди от 

управляващата програма: “въвеждане”, ”редактиране”, “Скици/чертежи” и “Изход”. Във всяко меню на 
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програмата има команда “Изход” за излизане от нея, което може да стане и чрез клавиша Esc. Редът на 

работа по автоматизирано създаване на топографския план или карта е следният: 

 1. Създаване на обекта. След стартирането на програмата в избраната директория, от главното меню 

се избира “Въвеждане” (или с командата ACSROW от DOS). От появилите се програми се избира първата 

команда “Обекти”. След активирането ѝ, от четирите основни операции се избира “Обекти”. От предлаганите 

две възможности “Зареди” и “Нов” се избира втората – за създаване на нов обект, след което се задава номерът 

на обекта, който трябва да е различен от съществуващите. Ако обектът е населено място, най-добре е да се 

вземе неговият код от Единния класификатор на населените места. След въвеждането му, на екрана се 

появява панел, върху който се въвежда информация за обекта – име, община и област, редукционните числа 

за координатите и размерите на обекта за фиксиране на картата върху екрана. За извън селищни територии 

вместо координати могат да се въведат номерата на картните листове за мащаби от 1: 5000 до 1: 100 000. След 

това от меню “Обекти” се избира: 

 – Конфигурация, след което върху изведения диалогов панел се настройват следните параметри: 

входно устройство, напр. мишка, минимални разстояния между подробни точки и съседни възли с толеранс 

на пресичане, максимално допустима средна квадратна грешка (при работа в режим”online” с дигитайзер), 

поддържане на журнален файл, звук, видео и дименсия. След това, чрез клавиша ESC се отива отново във 

“Въвеждане”, от където се избира “Данни” и от него – команда: 

 – Вход графични данни, чрез която се настройва програмата за въвеждане на информацията, свързана 

с графичната база данни. Избира се автоматично, тъй като данните ще се четат по формат АКСТЪР (другата 

възможност е дигитализиране), пълни или редуцирани координати и накрая се въвеждат последователно 

имената на двата файла “kor.acm” и “kpt.acm”, които, след потвърждение с OK, се прочитат от системата. 

 2. Оформяне на ситуацията. Това става чрез втората група програми, които се избират от главното 

меню чрез “Редактиране” (или чрез командата AcsMap от DOS). От появилите се на екрана програми 

 

 

 

най-напред се избира “Обекти” и от появилото се меню се избира командата: 

 – Зареди обект, която изисква въвеждане на номера на обекта като след изписването му на екрана се 

появяват въведените точки с техните условни знаци, номер и височина. Желателно е след това да се отиде във  

 – Визуализации и се избере мащабът на плана като височините на точките, за удобство, да не се виждат 

на екрана. В процеса на оформяне на ситуацията, различни елементи от ситуацията по избор могат да не се 

виждат на екрана. След това, чрез командата: 

 – Въвеждане се дава възможност в диалогов режим да се въвеждат различните графични обекти, т.е. 

тук се извършва оформянето на ситуацията. Активирането на тази команда отваря следното вертикално меню: 

 

 

 

 

 

 

 

 Чрез избора на всяка една от командите и чрез система от подменюта на няколко нива се оформят 

обектите от ситуацията в избрания мащаб и със съответните условни знаци, въвеждат се и се редактират 

текстовете, като се следят ръчните скици. Изборът на отделните точки при оформяне на различни контури 

може да стане чрез позициониране на курсора върху тях, по номер или по координати. При въвеждането на 

линии могат да се използват и модификатори. На най-долния ред на екрана се извежда подсказващо 

съобщение с допустимите за операцията модификатори. На същия ред вдясно се изобразяват текущите 

относителни геодезични координати на позицията на графичния курсор. Желателно е през определен 

интервал от време да се запазва достигнатото състояние в оформлението (чрез клавиша F2). 

 За улеснение по време на работата прозорецът на екрана може да се променя, да се намалява или 

увеличава, да се мести върху обекта или графиката да се преначертава отново чрез съответния функционален 

клавиш. 

 Когато трябва да се извършат промени в картния материал, се влиза в: 

 – Редактиране, където могат да се правят различни промени, като: преместване на точка, удължаване, 

изтриване, делене или сливане на линия, промяна на номерация, изчертаване на успоредни линии, промяна на 

тип, преместване на текст, условен знак, обръщане на линия, изтриване на прозорец и др. 

 – Справки. В процеса на работата операторът може да се обръща към това меню за извеждане на 

полезна информация за графиката като: площ, дължина на линия или отсечка и разстояние между две точки. 

 – Контури. След окончателното редактиране на картата, чрез тази команда се извършват операциите 

по формиране на кадастралните единици – имоти, сгради, улични отсечки и др., като автоматично или ръчно, 

с посочване или в текущ прозорец те се маркират и номерират и се изчисляват площите им. Тук има 

възможност за редакция на тази информация. 

Обекти   Въвеждане   Контури   Повърхнини   Редактиране   Справки   Визуализация 

Линии 

Текст 

Условни знаци 

Други 

Изход меню 
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 3. Оформяне на релефа. С команда “Повърхнини” се включват основните операции по формиране на 

повърхнини и хоризонтали. Към информацията от координатите на точките системата автоматично добавя 

водните площи и водосливите от картата, както и структурните линии (водосливи и вододели) и линиите на 

прекъсване (слогове, обриви, изкуствени тераси, бордюри и др.), които операторът въвежда в диалогов режим. 

Системата създава фасетъчен модел на повърхността от земния участък от триъгълни непокриващи се 

равнини, наричани крайни елементи (фасетки). От създадения модел тя генерира хоризонталите. Програмата 

за обработка на релефа се стартира с командата “Повърхнини” от главното меню, с която се отваря следното 

основно меню от команди: Активни повърхнини, Повърхнини, Хоризонтали, 3D поглед и Изход меню. Чрез 

избор от “Акт. повърхнини” се избира в коя от четирите повърхнини (нива) ще се работи. 

 А) Изграждане на цифровия модел се стартира чрез команда “Повърхнини”, която отваря няколко 

команди, от които избираме последователно: 

 – Инициализация, в която последователно, чрез “Параметри”, се определят някои параметри, свързани 

с формирането на повърхнината, чрез “Коефициент на търсене” се определя диапазона за търсене на точки и 

чрез “Брой точки” се определя колко точки да се разглеждат при формиране на повърхнини; 

 – Подготовка, която съдържа няколко команди: определяне на контура на областта за създаване на 

повърхнини, въвеждане на структурни линии и линии на прекъсване, които се описват; 

 – Обработка на теренни точки, която позволява въвеждане и извеждане на файл на системата от 

теренни точки, въвеждане на теренни точки чрез клавиатурата по координати, както и редактиране, 

визуализиране и изтриване; 

 – Генериране на повърхнина, чрез която се създава повърхнината на базата на зададените параметри. 

 Б) Формиране на хоризонталите се стартира чрез командата “Хоризонтали”, която отваря менюто, 

от което последователно се избират командите: 

 – Сечение – задава се височината на сечение на хоризонталите; 

 – Генериране на хоризонтали, с която се създават хоризонталите; 

 – Хоризонтали ръчно, с която ръчно се въвеждат хоризонтали; 

 – Надписване на хоризонтали – операторът посочва мястото върху хоризонтала и системата 

автоматично го прекъсва и надписва; 

 – Информация за хоризонтали – извеждане на информация за посочения хоризонтал; 

 – Смяна на височина – промяна на височината на посочен хоризонтал; 

 – Изтриване на хоризонтал – изтриват се всички хоризонтали. 

 След окончателното оформяне на хоризонталите може да се отиде отново в основното меню, да се 

избере команда “Повърхнини”, откъдето, чрез команда “Изтриване повърхнина” да се изтрие цялата активна 

повърхнина и да останат само хоризонталите. 

 4. Формиране и извеждане на топографския план или карта се осъществява чрез програмата 

AcsDoc, която се извиква от Dos или чрез избор на Скици/чертежи от менюто на управляващата програма. 

На екрана се появява: 

 

 

 Последователно се избират командите: 

 – Обекти, където чрез командата “Зареди обект” се зарежда обектът; 

 – Визуализация, с която се определя кои обекти от картното съдържание да са видими; 

 – Инициализация, с която се настройват параметрите: избор на печатащото устройство, брой на 

цветовете и как ще се чертае – директно или посредством файл; 

 – Карти/планове, с която се извеждат няколко команди, чрез които последователно се извършва 

следното: параметри – избор на рамка, с или без надписи, свободен текст, мащаб – определяне на мащаба на 

чертане на картата, отместване – разположение на картата върху изходното устройство, избор карта – 

определяне на начина на избор на размерите на отделните картни листове (чрез текущ прозорец, чрез 

посочване с ограничителен правоъгълник, по координати или чрез номенклатурата на картния лист – съгласно 

сборната схема с разпределение на картните листове за мащаби 1:500 и 1:1000 или по номенклатура – за 

останалите мащаби). Всички възможности за избор се задават алтернативно от програмата, като се сменят 

чрез натискане на клавиш Enter. 

 Така оформеният картен лист се визуализира на екрана, потвърждава се и чрез командата 

“извеждане” се изчертава директно, ако компютърът е свързан с плотер или се създава необходимият 

чертожен файл във формат на плотера, конфигуриран към системата. Името на файла се задава от оператора, 

а разширението – автоматично от системата съобразно избраното чертожно устройство. Файлът може да бъде 

изведен на дискета и подаден на съответния плотер за изчертаване. За различните видове плотери има 

самостоятелни програми: 

 HPDM.EXE – за плотер Hewlett Packard, 

 ARISTO.EXE – за плотер ARISTO, 

 AVIOTAB.EXE – за плотер AVIOTAB, 

 PRINTFIL.EXE – за чертане на принтер. 

 ACSTRE 99 е по-нова версия на програмната система ACSTRE_M. 

Обекти Инициализация Скици Карти/планове Трас.карнети Справки Визуализация 
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42.3. Копие на плана 
 Копие на плана се изработва върху прозрачна недеформираща се полиестерна материя или върху 

инженерно платно: ръчно – от оригиналните планови листове или автоматизирано – чрез данни от цифровия 

вид на плана. Копието на плана е върху една или няколко части в зависимост от големината на обекта. Върху 

всяка от тях се копират съвместно група планови листове. Външните размери на отделните части са до 

2,50/1,10 m, като по краищата се оставят полета, не по-тесни от 5 cm, върху които се показват схематично 

разположението и номерата на копираните листове. Между отделните части на копието се осъществява 

застъпване на съдържанието в ивица от 5 cm. 

 При ръчно копиране координатните кръстове и линиите от ситуацията се изчертават без прекъсване 

около чупките. 

 Автоматизираното изработване на копието се извършва по същия начин, както и подготовката и 

изчертаване на отделните картни листове (т. 4). Преди това е необходимо да се направи известна редакция по 

отношение на надписи, за да не се прекъсват от граничните линии на отделните части на копието. 

42.4. Технически отчет 
Към топографския план се прилага технически отчет, който съдържа: 

 – Обща характеристика – наименование на обекта, кратко географско и топографско описание, площ 

в хектари, застроена плащ, гъстота на застрояване, преобладаваща конструкция на сградите, благоустроеност, 

вид на уличните настилки, природни забележителности; 

 – Хидрография, релеф и климатична характеристика – водни течения и площи, характеристика на 

релефа с наклони в различните райони и др.; 

 – Налични планове – видове и степен на годност; 

 – Мащаб, координатна и височинна система на изработения топографски план; 

 – Данни за ползваните геодезични мрежи – начин на стабилизиране, измерване, изчисление, оценка 

на точността; 

 – Метод и технология на изработването на плана и оценка на точността му; 

 – Име на изпълнителя, състав на колектива, период на изработването на обекта и други характерни 

особености. 

42.5. Предаване на топографския план 
 Топографският план и свързаните с него материали се предават с инвентарен опис, който включва: 

реперни карнети – оригинал и копие, карнети – ъглови, дължинни, нивелачни, тахиметрични, за сумиране на 

ъгли по затворени полигони и за контролни измервания или файлове на дискети и листинг от измерванията, 

изчисление на координати и височини на точките от РГО с копие от схемата й, справочен регистър на 

точките от геодезичните мрежи, регистър на имотите, ръчни скици, топографския план – планови листове 

и копие от плана, схема на РГО и на плановите листове, дискети с файлове от графичната и семантична 

информация за обекта и технически отчет. 
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Глава X 

ОРТОГОНАЛНА СНИМКА 

§43. Същност и организация на работата 
 Същност. Ортогоналната снимка е един от основните снимачни методи в геодезията. Чрез този метод 

се определят плановите координати на точките – X и Y, които са необходими за изобразяване на обектите 

върху геодезическите планове. Методът се 

състои в отчитане на разстоянията по две 

перпендикулярни направления, т.е. 

относителни координати на търсената точка 

спрямо линия, определена от дадени точки. 

Нека точките А и В са точки с известни 

координати. За да се определи положението 

на точка С спрямо точките А и В, се 

постъпва по следния начин: 

 1. Определя се локална координатна 

система с начало една от точките А или В, с 

ос x – правата АВ и ос y – перпендикулярна 

на нея. Ако се спусне перпендикуляр от 

точка С към правата АВ може да се отчетът 

локалните ѝ координати  и , спрямо 

така дефинираната локална координатна 

система и да се нанесе положението на т. С спрямо правата, определена от точките А и В (фиг. 43.1) 

2. Определяне на координатите на търсена точка в координатната система на дадените точки А и В . 

 Определянето на координатите X и Y на дадена точка зависи от нейните локални координати и 

положението на точката – ляво или 

дясно спрямо правата АВ. Нека точка С 

има локални координати  и  е 

разположена в ляво от правата АВ, а 

точка D с локални координати  и  

е в дясно от правата АВ (фиг. 43.2). 

 Използват се помощните точки 

С и D (фиг. 43.2), които са пети на 

перпендикулярите, спуснати от 

точките C и D към правата АВ. За да се 

изчислят координатите на т. C и т. D в 

координатната система на дадените 

точки А и В може да се подходи по два 

начина: 

 1. Чрез използване на 

координатите на дадените точки и 

измерените локални координати на новите точки: 

(43.1)  

(43.2)  

или 

  

(43.3)  

или 

Cx Cy

Cx Cy

Dx Dy

cos

sin

cos

sin ;









  

  

  

  

C A C AB

C A C AB

D A D AB

D A D AB

X X x

Y Y x

X X x

Y Y x

   

   

g g

g g

cos 300 cos cos 300

sin 300 sin sin 300





         

         

C C C AB A C AB C AB

C C C AB A C AB c AB

X X y X x y

Y Y y Y x y

 

 

g

g

cos 300 cos sin

sin 300 sin cos ;





        

        

C C C AB A C AB C AB

C C C AB A C AB C AB

X X y X x y

Y Y y Y x y

   

   

g g

g g

cos 100 cos cos 100

sin 100 sin sin 100





         

         

D D D AB A D AB D AB

D D D AB A D AB D AB

X X y X x y

Y Y y Y x y

 
Фиг. 43.1 

 
Фиг. 43.2 
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 2. Чрез посочният ъгъл , разстоянията  и ъглите  и  (фиг. 43.3) 

(43.4)  

(43.5)  

 Ако върху територията, която трябва да се заснеме има 

създадена мрежа от геодезически точки с известни 

координати, то би могло, свързвайки точките, между които 

има видимост в прави, да се определят локалните 

правоъгълни координати на обектите, които трябва да се 

заснемат спрямо тези прави. Така може да се отразят всички 

ситуационни подробности върху плана. 

 Организация на работата. След като се запознаем с 

територията, на която трябва да се изготви геодезическият 

план чрез ортогонална снимка, се пристъпва към организиране на работата. Това включва определяне на 

работния екип и дейностите, с които ще се занимава всеки един член на екипа. Преди да започне самото 

заснемане, трябва да бъдат изпълнени следните задачи: 

 1. Определяне на геодезическите точки, необходими за извършване на заснемането, т.е. създаване на 

работната основа за геодезическата снимка (§51). 

 2. Определяне на снимачните линии. Тези линии свързват точките от работната основа, чиито 

координати са вече определени. Спрямо тези линии ще се отчитат ортогоналните координати на подробните 

точки. Когато тези снимачни линии не са достатъчни за заснемането на всички подробни точки, се прекарват 

допълнителни линии, наречени операционни. Операционните линии са няколко степени, в зависимост от това 

на какви линии лежат определящите ги точки (фиг. 43.4): 

Първостепенни линии – свързват точки от работната основа със снимачна линия или снимачна линия 

със снимачна линия. 

Второстепенни линии – съдържат точки от първостепенни линии. 

Третостепенни линии – съдържат точки от второстепенни линии. 

 

 

g

g

cos 100 cos sin

sin 100 sin cos .





        

        

D D D AB A D AB D AB

D D D AB A D AB D AB

X X y X x y

Y Y y Y x y
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sin ;
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Фиг. 43.3 
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Фиг. 43.4 

Операционната мрежа се развива по отделно за всеки полигон като операционните точки се трасират с 

теодолит и се стабилизират с дървени колчета, тръбички или гвоздеи. Операционните точки се номерират с 

арабски цифри за всеки полигон по отделно и за всеки полигон се прави схема на операционната мрежа. 

Определяне на положението на операционните точки върху линиите от по-горна степен става чрез 

двукратно измерване на разстоянието. Първо веднага след стабилизиране на точката и втори път при 

извършване на самото заснемане. Дължината на операционните линии също се измерва двукратно. 

 3. Подготовка на ръчните скици. Върху картон с определени размери (такива, че да е удобен за работа 

– 50/30 сm) в определен мащаб се нанасят точките от работната геодезическа основа и операционните точки 

(както в §…). Изчертават се снимачните и операционните линии. 

 

§44. Извършване на ортогонална снимка 
 Необходимите инструменти за извършване на заснемането на подробните точки спрямо снимачните 

и операционните линии са: инструмент за построяване на постоянни ъгли (двойна петостенна призма), отвеси, 

ролетка и жалони със стойки. За нанасянето на заснетите резултати екипът трябва да разполага с ръчна скица 

с нанесени върху нея точки от работната основа, планшет със стойка за прикрепване на ръчната скица, 

мащабна линийка, молив и гума. 

Работният екип трябва да включва най-малко трима души: един оператор и двама помощници. 

Редът за извършване на снимката е следният: заснемането в един полигон започва по снимачните линии и 

след това по операционните. Първо се сигнализират с жалони геодезическите точки, определящи снимачната 

линия. 

 Операторът спуска перпендикуляри от подробните точки, чрез които се заснемат обектите към 

снимачната права (те не трябва да надвишават 20 m дължината на мерния уред). С игла забита с наклон, 

обратен на перпендикуляра или с тебешир единият помощник отбелязва петата на спуснатия перпендикуляр. 

Другият помощник отбелязва с тебешир заснеманите подробните точки, които не се виждат ясно и ги 

сигнализира посредством жалон. 

 След като приключи спускането на перпендикулярите от подробните точки двамата помощници 

измерват разстоянията от началната точка на снимачната линия до всяка пета и след това дължините на 

перпендикулярите (операторът записва измерените стойности до сантиметър). Операторът означава върху 

ръчната скица спуснатите перпендикуляри от заснетите точки с прекъсната линия. Записването на абсцисите 

става перпендикулярно на снимачната линия, по посока на измерването до петите на съответните 

перпендикуляри. Когато абсцисата е обща за заснемани точки от двете страни на линията, тя се записва под и 

успоредно на перпендикуляра, като цифрите пред десетичния знак се записват в ляво от снимачната линия, а 

цифрите след десетичния знак – в дясно. Ординатите се записват успоредно и по средата над перпендикуляра. 

Когато с един перпендикуляр се определят повече от една точки, техните ординати се записват 

последователно срещу всяка точка, под прав ъгъл към перпендикуляра като последната ордината се 

подчертава. При много близко разположени перпендикуляри ординатите се записват непосредствено до 

абсцисите в скоби – за десен перпендикуляр в ляво от абсцисата, а за ляв – в дясно. 
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§45. Нанасяне на снимката и оформяне на плана 
 Нанасянето на данните, получени при извършване на ортогоналната снимка може да стане ръчно или 

автоматично в някаква графична среда. 

 При ръчното нанасяне на данните се използват координатографи за нанасяне на точките от 

геодезическата основа и малки координатографи (чемус) (или други мерни уреди) за отбелязване местата на 

подробните точки върху плана чрез техните локални координати спрямо операционните линии. 

 
Фиг. 45.1 

 Описание за работа с “чемус” (фиг. 45.1): Преди да започнем нанасянето на подробните точки от 

една снимачна линия, трябва да подготвим чемуса за мащаба, в който ще стане нанасянето на снимката. Това 

означава, че поставяме на чемуса нониусите за този мащаб и надписваме скалите за X и Y също в съответния 

мащаб. След това нагласяваме отчета по скалата за Y да бъде нула. Ориентираме абсцисният линеал успоредно 

на снимачната линия, така че при отчет по Х-скалата нула, бодецът на чемуса да застава точно над началната 

точка от снимачната линия. При изместването на бодеца по абсцисният линеал той трябва да се движи точно 

по снимачната линия и при отчет по абсцисата, равен на дължината на снимачната линия бодецът трябва да 

застане точно над крайната точка от снимачната линия. Така чемусът е подготвен за нанасяне на подробните 

точки от тази снимачна линия по техните координати x и y. 

 Когато нанасянето на снимката ще стане в някаква графична среда може да се използват два начина 

за получаване на местоположението на подробните точки. И при двата начина имаме възможност да въведем 

точките от геодезическата основа по техните номера и планови координати x и y. 

 При единия начин местоположението на подробните точки може да се определи с нанасянето на 

локалните координати x и y на всяка точка, определени спрямо снимачната линия. 

 При другия начин предварително се изчисляват координатите на подробните точки в координатната 

система на точките от геодезическата основа и след това се нанасят по X и Y координатите си. 

 След като нанесем подробните точки с помощта на направените на терена ръчни скици, изчертаваме 

обектите в геодезическия план. 

 Оформянето на плана става в определен мащаб, като се спазват изискванията за неговото оформяне, 

регламентирани в инструкции за оформяне на геодезическите планове. 

 Пример за това как може да изглежда една ръчна скица и един геодезически план е даден в 

Приложения 6 и 7. 
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Глава ХI 

МЕНЗУЛНА СНИМКА 

§46. Същност на мензулната снимка, инструменти 
 Мензурата снимка е метод за изработване на план на част от земната повърхност, при който 

положението на подробните точки от местността се определя чрез пространствени полярни координати. При 

това планът или картата се изработват директно на местността едновременно с измерванията. Тази особеност 

налага използването на някои по-различни инструменти от тези, намиращи приложение в тахиметрията, а 

именно  мензулата и кипрегелът. Те се използват за графичното определяне на хоризонтални ъгли (основна 

разлика с тахиметричната снимка), оптично измерване на вертикални ъгли и разстояния. Употребяват се и 

някои допълнителни инструменти, като лата, либела, бусола, вилка за отвесиране, напречен мащаб, 

изчислителни средства. 

 Мензулата се състои от три части  тринога, мензулна глава и мензулна дъска (планшет). Посредством 

централния затегателен винт мензулната глава се прикрепя към триногата. Планшетът се завива към горната 

част на главата и се хоризонтира с помощта на трите повдигателни винта, а със страничния затегателен и 

микрометричен винт може да се завърта кръгово. 

 Другият основен компонент  кипрегелът  се състои от метален линеал, към който е прикрепена 

вертикална колонка с хоризонтална ос в горния край, носеща зрителната тръба и вертикалния кръг. 

Отсъствието на вертикална ос и хоризонтален кръг е свързано с графичното определяне на хоризонталните 

ъгли. За удобство при насочване на кипрегела, линеалът има подвижна част със скосен външен ръб, която се 

измества шарнирно на 34 cm. Зрителната тръба на кипрегела работи като нишков далекомер или като 

редукционен тахиметър. Обикновено умножителната константа К тук е 100, но има и кипрегели, 

предназначени за снимки в дребни мащаби, при които К = 200. 

46.1. Проверка и поправка на мензулата и кипрегела 
 Мензулата трябва да отговаря на следните условия: 

 1) Да бъде устойчива. Условието се проверява като върху мензулата се поставя кипрегелът и се визира 

към произволна точка. След натиск върху ъглите на мензулата се проверява дали образът на точката, в която 

е насочен кипрегелът съвпада с нишковия кръст. 

 Ако образът на точката е изместен, условието не е изпълнено. Поправката се извършва като винтовете 

на мензулната глава и триногата се затегнат по-здраво. 

 2) Горната повърхност на планшета да представлява равнина. Това условие се проверява с помощта 

на изправен линеал, който се движи върху мензулната дъска, като се следи навсякъде да допира плътно 

дъската. При забелязване на пролуки, условието не е изпълнено, а поправката се извършва в специализиран 

сервиз. 

 3) Горната повърхност на мензулната дъска да бъде 

перпендикулярна на вертикалната ос на мензулата. При 

проверка на условието мензулата се хоризонтира с помощта 

на проверена подвижна либела (кръгла или цилиндрична), 

която се поставя върху планшета. Хоризонтирането се 

извършва чрез трите повдигателни винта аналогично на 

теодолита. Следва освобождаване затегателния винт на 

мензулата и дъската бавно се завърта. Ако при въртенето 

мехурчето на либелата запазва равновесното си положение, 

условието е изпълнено. В противен случай поправката се 

извършва в сервиз. 

 Основните оси на кипрегела са: визирна Z, хоризонтална Н и 

либелна L  на либелата (фиг. 46.1). Те са взаимосвързани и 

дефинират основните осови условия на кипрегела. 

 1. По чертожния ръб на линеала да се изчертава права линия. 

Върху планшета се закрепва лист хартия. Кипрегелът се 

поставя върху мензулната дъска и със скосения чертожен ръб 

се изчертава тънка линия. След което кипрегелът се повдига, 

обръща се на  и се поставя така, че да се опира в 

краищата на изчертаната линия. При това положение се 

прочертава втора линия. Ако тази линия покрива първата, 

условието е изпълнено. Условието не е изпълнено при 

непокриване на двете линии и поправката се извършва от 

техник. 

 2. Тангентата на кръглата либела на кипрегела да бъде успоредна на долната повърхност на линеала. 

Това условие се проверява и поправя, както трето условие на мензулата. 

 3. Шарнирно свързаната подвижна част на линеала да се премества успоредно на себе си. За проверка 

при застопорен кипрегел с подвижния ръб на линеала се изчертават няколко линии на различни отстояния от 

g200

 

Фиг. 46.1 
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неподвижната му част. Ако условието е изпълнено, 

прочертаните линии трябва да са успоредни помежду си 

(допуска се отклонение до 0,2 mm). При констатирана 

неуспоредност, поправката се извършва от техник. 

 4. Z  H  Проверката се извършва по следния начин. 

Мензулната дъска се хоризонтира и върху нея се поставя 

кипрегелът. При първо положение на вертикалния кръг се 

визира към една отдалечена точка, намираща се близо до 

хоризонта на инструмента. По линеала се изтегля права 

линия в направление на наблюдаваната точка. След това при 

второ положение на вертикалния кръг линеалът се поставя по 

начертаната линия. Ако двете линии съвпадат, условието е 

изпълнено. Когато двете линии сключват ъгъл помежду си, 

този ъгъл представлява двойната колимачна грешка. 

Сключеният ъгъл се дели на две с ъглополовящата и по нея 

се поставя линеала на кипрегела. Вертикалната нишка на 

нишковия кръст се измества с помощта на поправителните 

му винтчета, докато попадне върху наблюдаваната точка. 

 5. Н  действително хоризонтална. Кипрегелът се поставя върху хоризонтиран планшет и при 

подравнена либела на хоризонталната ос се насочва към високо или нискостояща ясно видима точка. В 

направление на визираната точка се изчертава линия по скосения ръб на линеала. При второ положение на 

вертикалния кръг кипрегелът се поставя по начертаната линия. Подравнява се либелата на хоризонталната ос 

и отново се визира към избраната точка. Условието е изпълнено, ако вертикалната нишка минава през точката. 

При установяване на разминаване между точката и вертикалната нишка, отклонението ще представлява 

двойната грешка. 

 Поправката се извършва като с винта на либелата към хоризонталната ос, вертикалната нишка на 

нишковия кръст се измества на половината от отклонението. Вследствие на това либелата към хоризонталната 

ос се е изместила, тя отново се подравнява с поправителните ѝ винтчета. 

 6. Z да минава през скосения ръб на линеала. Тази грешка е важна, когато мензулата се ориентира с 

бусола. За проверка върху планшета се забождат две карфици на известно разстояние една от друга. 

Освобождава се мензулната дъска и се визира към произволна точка с помощта на карфиците. След това се 

поставя скосеният ръб на линеала да тангира с двете карфици и се проверява дали вертикалната нишка на 

нишковия кръст минава през наблюдаваната точка. При наличие на отклонение между вертикалната нишка и 

точката, е необходимо вертикалната колона на кипрегела да се завърти по отношение на линеала. 

 7. Вертикалната нишка на нишковия кръст да бъде действително вертикална, а хоризонталната  

хоризонтална. Проверката и поправката на това условие се извършва по ред,аналогичен на теодолита. 

 8. Вертикалният кръг да няма индексна грешка. Проверката и поправката се извършва както при 

теодолита, с тази особеност, че колонката на кипрегела трябва да се поставя на едно и също място върху 

планшета при първо и второ положение. 

 9. Проверката на константите на далекомерните нишки е аналогична с тази на тахиметъра. 

 10. Главната тангента на подвижната либела към зрителната тръба да бъде успоредна на визирната ос 

Z. Проверката и поправката се извършват както при проверката на главното условие на либелните нивелири. 

46.2. Центриране, хоризонтиране и ориентиране на мензулата 

 1. Центриране  Под центриране на мензулата се разбира поставянето на нанесената върху планшета 

точка от снимачната основа над съответната ѝ точка от терена. Центрирането се извършва с помощта на вилка 

и отвес (фиг. 46.2) за мащаби, по-едри от 1:5000 или на око за снимка в мащаб по-дребен от 1:10000. Самото 

центриране се извършва в следната последователност. Поставя се триногата на мензулата над точката от 

терена. Мензулната дъска се поставя върху главата на триногата, като същевременно приблизително се 

ориентира по разположението на съседните точки. Със забиване и натискане краката на триногата се извършва 

грубо хоризонтиране. Вилката за центриране със закачен отвес се поставя върху образа на точката на стоене 

и мензулната дъска се завърта така, че при приблизително ориентираната и хоризонтирана мензула отвесът 

да стои над точката. 

Точността на центриране на мензулата зависи предимно от мащаба на снимката. Според инструкцията 

за изработване на топографски планове в М 1:2000 се изисква грешката в центрирането да не надхвърля 5 cm, 

за мащаб 1:5 000  10 cm и за мащаб 1:10 000  15 cm. 

 2. Хоризонтиране на мензулата  За точното хоризонтиране на мензулата се използва подвижна 

кръгла либела, поставена в средата на планшета. Самото хоризонтиране се извършва чрез трите повдигателни 

винта на мензулната глава. Хоризонтирането се проверява чрез движение на либелата по дъската и се следи 

за отклонение на мехурчето на либелата. Грешката в хоризонтирането се трябва да превишава 5. 

 

Фиг. 46.2 
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 3. Ориентиране на мензулата  Ориентирането може да се извърши по съществуващи на терена и 

нанесени върху планшета точки или чрез бусола. 

 Първият начин е по-често срещан. При него ориентирането 

се извършва по две нанесени върху планшета точки, достатъчно 

отдалечени една от друга (фиг. 46.3). За да се ориентира мензулата 

на станция А, е необходимо да се постави кипрегелът така, че скосеният ръб на линеала да минава през образа 

а и образа b на точка В от терена. Освобождава се затегателният винт на мензулата и тя се завърта докато 

вертикалната нишка на нишковия кръст разполови образа на сигнала, поставен в т. В. За прецизно насочване 

се използва микрометричният винт при затегнат затегателен винт. През цялото време на ориентирането се 

следи кипрегелът да остане неподвижен. 

 Ориентирането се проверява чрез други дадени точки, които се виждат от станцията и са нанесени на 

планшета. За целта чертожният ръб на линеала се поставя да тангира в образите а и с. След което зрителната 

тръба се мести във вертикално направление и се следи вертикалната нишка да преминава през сигнала, 

поставен в т. С. Приема се, че ориентирането е добро, ако разстоянието  между образа на сигнала и 

вертикалната нишка е по-малко от 1/10 от разстоянието D между вертикалната нишка и зрителното поле, за 

тръби със зрително поле от и 1/20 D за зрително поле 2° (фиг. 46.4). Така грешката в ориентирането на 

планшета ще бъде от порядъка на 3. 

 

§47. Снимачна основа  засечки и графични полигони 
47.1. Снимачна основа 

 За нуждите на мензулната снимка, е необходимо да бъде създадена опорна или геодезическа снимачна 

основа, която се създава по различни начини в зависимост от мащаба на снимката. 

 За мензулна снимка в едри мащаби (1:10 000 и по-едри) гъстотата на точките от геодезическата 

снимачна основа е същата, както при тахиметричната снимка (§38). Положението на точките от снимачната 

основа се определя по аналитични или графични методи (графични засечки и полигони). Гъстотата на 

аналитично определените точки за различните мащаби е: М 1:2000  1 точка на 0,1 km2; М 1:5000  1 точка 

на 0,25 km2. 

 Ако точките се определят чрез полигони, разстоянията между полигоновите ходове трябва да бъде 

300 m за снимки в М 1:2000 и около 500 m за снимки в М 1:5000. Надморските височини на точките се 

определят посредством тригонометрична нивелация. За графичните засечки и полигони се изхожда от 

аналитично определени точки. За извършване на мензулна снимка в дребни мащаби (1:10 000 и по-дребни) е 

достатъчно на всеки планшет да бъдат нанесени от 3 до 5 триангулачни точки и минимум два нивелачни 

репера. Точките от работната геодезическа основа се определят главно чрез графични засечки и графични 

полигони, а надморските им височини  чрез тригонометрична нивелация. 

47.2. Графични засечки 
 Преди да се пристъпи към графичното определяне на точки от РГО, върху мензулния планшет се 

нанасят координатно рамката на планшета, координатната мрежа, триангулачните точки и аналитично 

определените точки от РГО. 

1. Права засечка 

 Върху мензулния планшет са нанесени точките a, b и с, които са образи на точките А, В и С от терена 

(фиг. 47.1). Търси се графичното положение на образа р на т. Р от местността. Графичната права засечка се 

извършва по следния начин: Мензулата се центрира върху т. А, хоризонтира се и се ориентира по точките В и 

С, които са сигнализирани. Кипрегелът се поставя така, че вертикалната колона да бъде близо до т. а и се 

насочва към сигнала в т. Р. След прецизно насочване на зрителната тръба в сигнала на т. Р подвижният ръб 

на линеала се измества, за да мине през т. а и се изчертава направлението ар. 

 

Фиг. 46.3 

 

Фиг. 46.4 
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Фиг. 47.1 

 За определяне на надморската височина на т. Р е необходимо да се измерят височината на 

инструмента J, височината на сигнала l и вертикалният ъгъл . Отчетите по вертикалния кръг се правят при 

първо и второ положение, като преди всеки отчет се подравнява индексната либела. Резултатите от 

измерванията се записват в карнет за тригонометрична нивелация на графични засечки (табл. 47.1). С това 

приключва работата от т. А. 

Таблица 47.1 
Точка 

на 

стоене 

 

Наблю- 

давана 

точка 

 

Отчет по верти- 

калния кръг 

[g] 

Височина на 

инструмента 

, m 

Височина на 

сигнала 

, m 

Хоризон- 

тално раз- 

стояние 

, m 

Вертика- 

лен ъгъл 

 

, g 

 

m 

, 

m 
 

m І пол. ІІ пол. 

  -4.05 -4.07 1.54 2.02 107.47 -4.06 -6.86 0.00 -7.34 

  -4.81 -4.79 1.53 2.02 87.10 -4.80 -6.58 0.00 -7.04 

  -1.14 -1.16 1.48 2.02 154.80 -1.15 -2.80 0.00 -3.34 

 Мензулата се пренася в т. В, където се повтарят дейностите от т. А, отнесени за новата станция, в 

резултат, на което се изчертава линията b-р. Пресечната точка на двете направления а-р и b-p е образът р′ на 

Р върху планшета (фиг. 47.1). За проверка на графичната права засечка, мензулата се пренася на т. С и се 

изчертава направлението с-р, което трябва да премине точно през т. Р. Поради неизбежни грешки 

направленията с-р и а-р се пресичат в нова точка р″, като се образува триъгълник на грешките. За образ на т. 

Р върху планшета се приема центъра на получения триъгълник. 

 Височината на т. Р се изчислява по формулата 

(47.1) , 

където i  номерът на станциите (i =A, B, C); 

   отчита се от планшета с напречен мащаб; 

 f  корекция за кривината на Земята и рефракцията. 

 Височината на т. Р се получава три пъти като разликата между изчислените височини не трябва да 

бъде по-голяма от 0,30 m за М 1:2000 и 0,40 m за М 1:5000. Окончателната стойност на надморската височина 

на т. Р е средноаритметичната с тежест . 

2. Обратна засечка 

 Върху планшета са нанесени образите a, b и с на действителните точки от терена А, В и С. Мензулата 

се центрира над избраната т. Р от терена и се хоризонтира. Върху планшета се закрепва прозрачен лист хартия. 

От произволна точка m на листа се изчертават посоките към дадените точки А, В и С  точки А, В, С, получени 

след визиране с кипрегела (фиг. 47.2а). Прозрачната хартия се освобождава и започва да се върти върху 
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планшета, докато изчертаните посоки минат през образите на т. a, b и с (фиг. 47.2б). При това положение се 

отбожда върху планшета образът p  m на т. Р. Това решение на графичната обратна засечка е известно като 

начин на Болотов. 

 
Фиг. 47.2а, б 

 При графичната обратна засечка също така важи правилото на опасната окръжност, познато от 

аналитичното ѝ решение. 

3. Графични полигони 

 Графичните полигони се развиват с оглед допълнителното осигуряване на точки за снимачната 

основа. Те се използват при сгъстяване на работната снимачна основа в горски масиви, поречията на реки 

(дори в гъсто застроените квартали на населените места). 

 Графичните полигони се прилагат предимно при дребно мащабни снимки (М 1:25 000 и по-дребни), 

а при едромащабни снимки (М 1:10 000 и по-едри)  само за допълване на аналитично построената мрежа. 

 Дължината на графичните полигони зависи от мащаба на снимката. За М 1:2000 дължината на 

полигоновите страни е до 200 m, а общата дължина на полигона  до 600 m. При снимка в М 1:5000 дължините 

са съответно 250 m и 1000 m. В зависимост от ориентирането графичните полигони биват: със собствено 

ориентиране и бусолни. 

 При графичните полигони със собствено ориентиране за определянето на точките от полигона се 

извършва последователно центриране и ориентиране на мензулата първо в изходната точка, а след това и в 

новоопределяемите точки (фиг. 47.3). Във всяка станция оптически се измерва разстоянието до следващата 

точка и от се нанася мащабно по изчертаната в даденото направление линия. За определяне на надморските 

височини на точките се правят отчети по вертикалния кръг. Данните от измерванията се записват в карнет за 

графичните полигони. 

 
Фиг. 47.3 

 За определяне на точките от графичните полигони със собствено ориентиране се прилага схемата на 

работа за ориентиране на мензулата. Поради допуснати грешки в измерванията като резултат за графичния 

полигон е възможно крайната му точка да не съвпада с предварително нанесения образ на действителната 

крайна точка (фиг. 47.4). 
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 При разлика, по-малка от 0,5 mm, се счита, че измерванията са протекли нормално и полученото 

несъвпадение се разпределя пропорционално на разстоянията (фиг. 47.4). Изчислява се и несъвпадението в 

надморските височини на точките: 

(47.2) , 

което се сравнява с допустимото 

несъвпадение : 

(47.3) , 

където  е хоризонталното 

разстояние между точките в полигона. 

Ако полученото несъвпадение е 

допустимо, то се разпределя 

пропорционално на квадратите на 

полигоновите страни. С така поправените превишения се изчисляват надморските височини на полигоновите 

точки. 

 При развитие на графични полигони с бусолно ориентиране, може да се станционира във всяка точка 

или през една точка. При първия начин се прилага схемата за работа на графичните полигони със собствено 

ориентиране, с тази разлика, че планшета се ориентира във всяка станция с бусола по предварително 

изчертания магнитен меридиан. По втория метод мензулата се станционира през точка. С изключение на 

изходната точка, местата на всички следващи точки, на които се поставя мензулата се избират произволно. 

Графичното положение на прескочените точки се получава чрез двустранно засичане от съседните 

полигонови точки, които са станции на мензулата. 

 

§48. Извършване на мензулната снимка и оформяне на топографския план 
48.1. Същност на мензулната снимка 

 Извършването на снимка на даден район чрез мензула и кипрегел се състои в заснемане на 

подробностите ситуация и релеф. Заснемането на подробностите става чрез последователно станциониране 

на точки от работната геодезическа основа, определени аналитично или графично и нанесени на планшета. 

Изискванията относно гъстотата на подробните точки, отстоянието им от станцията и избора им с оглед 

правдоподобното изобразяване на релефа са аналогични с тези за тахиметричната снимка. 

 Работната група за мензулната снимка се състои от оператор, карнетист и помощници-фигуранти. 

 На всяка станция мензулата се центрира върху точката, хоризонтира се и се ориентира. Измерва се 

височината на инструмента J. Самото заснемане на подробните точки се изразява в последователно насочване 

на кипрегела към латите, поставени в тези точки. При това се отчита разстоянието до тях, прави се отчет по 

вертикалния кръг при подравнена индексна либела и се записва отчета по средната нишка (l). За удобство 

може да се нагласи l да бъде равен на височината на инструмента J. Изчислява се хоризонталното разстояние 

до заснетата точка и се отмерва по изчертаната при насочването към точката линия. Надморската височина на 

точката се изчислява по формулата с точност до cm 

(48.1) . 

 За отбодената точка се записва в числител номерът на точката, а в знаменател надморската ѝ височина 

с точност до дециметър. Примерен карнет за мензулна снимка е даден в табл. 48.1. След заснемането на всички 

подробни точки от станцията, операторът започва да изобразява чрез интерполация релефните форми като 

непосредствено наблюдава заснетия участък. Станцията се напуска едва след като са заснети и проверени 

всички подробности. 

 Поради особената технология на работа, за да се избегне вероятността от заличаване на заснетото по 

време на интерполацията, за всеки планшет задължително се водят восковки на подробностите и височините. 

Восковките се водят на прозрачна материя с големината на планшета. Върху тях се копират рамката и 

дециметровата квадратна мрежа на планшета. 

Таблица 48.1 

№ на ст. кота 

Вис. на инстр. 
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н.т. 

Разстояние Верт. ъгъл,  
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Фиг. 47.4 
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118.0  

нива 

 На восковката на подробностите се нанасят всички подробности от ситуацията. Восковката на 

височините съдържа дадените триангулачни и полигонови точки, нанесени с червен цвят, точките от 

графичните ходове и посоките им, оцветени със син цвят, точките от графичната триангулация и латовите 

точки на стоене, нанесени с черен цвят. До всяка точка се записват номерът и височината ѝ. Останалите латови 

точки се нанасят с номерата си и се ограждат по станции с червена линия, като в заграденото поле се написват 

в черно номерата на първата и последната латова точка. 

48.2. Оформяне на топографския план 
 Планшетите на мензулната снимка представляват бял картон, залепен върху алуминиева подложка. 

Размерът на планшетите за мензулно заснимане зависи от мащаба на снимката, като за мащаби по-едри от 

1:2000 разграфката се извършва така, че да се получат планшети, които да се поберат на мензулната дъска. 

 Преди започване на полската работа върху планшета се нанасят по координати рамката на планшета, 

координатната мрежа, дадените триангулачни точки и аналитично определените точки от опорната мрежа. 

 Като резултат на мензулното заснимане се получава оригинален топографски план. Окончателното 

оформяне на топографския план и туширането му се извършва след основна проверка на мензулните карнети, 

на восковките и на съдържанието на топографския планшет. 

 Съгласно нормативната база се представят: 

 топографски оригинал; 

 восковка на подробностите и на височините; 

 мензулни карнети; 

 сходки със съседните листове. 

 

  

1J
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Глава XII 

БУСОЛНА И ОКОМЕРНА СНИМКА 

§49. Бусолна снимка 
 При бусолната снимка се използват бусолни инструменти (§21) за измерване на хоризонтални ъгли. 

Прилага се при специфични условия на обекта (залесеност, подземни работи и др.) и когато не се изисква 

голяма точност. 

 
Фиг. 49.1 

 Работната геодезична основа за снимката може бъде комбинирана: от теодолитни полигони, сгъстени 

с бусолни, а при малки обекти – само от бусолни полигонови ходове (§60). Измерването на ъглите на един 

бусолен полигон (фиг. 49.1) се извършва по следния начин: с бусолния инструмент се станционира 

последователно върху всяка точка, като се измерват магнитните азимути на направленията към съседните ѝ 

точки. Например, при станциониране в т. 1 зрителната тръба се насочва към т. 2, освобождава се магнитната 

стрелка и се отчита магнитният азимут , после се визира т. 5 и по същия начин се отчита магнитният 

азимут  и т.н. Полигоновите ъгли  се изчисляват като разлика между десния и левия измерени магнитни 

азимути. Например:  и т.н. Резултатите от измерванията и изчисленията се записват в карнет. За 

по-голяма точност, правият и обратният азимут за всяка страна предварително могат да бъдат осреднени, 

напр.:  и т.н. и от тях да бъдат изчислени полигоновите ъгли. При измерването на 

магнитните азимути може да се станционира през точка, но в този случай няма да има контрол за точността 

им. 

 Полигоновите страни могат да бъдат измерени с ролетка или с нишков далекомер. Координатите на 

полигоновите точки могат да бъдат изчислени в локална или в приетата държавна координатна система. 

 Снимката може да бъде извършена по полярен начин, като се отчитат магнитните азимути на 

направленията към подробните точки и се измерват оптично разстоянията до тях или по ортогонален начин, 

като резултатите от измерванията и изчисленията след това се записват в специален карнет. 

 Точността на бусолната снимка зависи от точността на бусолния инструмент, а неговата точност  от 

качеството на магнитната стрелка. Грешките в определяне на магнитните азимути варират от , 

като едно от основните изисквания за добра работа е да няма смущения в магнитното поле в района на 

снимката като електропроводи, рудни находища и др. 

 

12A
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§50. Окомерна снимка 
 Окомерната снимка се прилага най-вече при изготвянето на ръчните скици при полярната снимка, а 

като самостоятелна снимка  за проучване на райони, за които няма планове и карти. 

 За извършването ѝ (фиг. 50.1) са необходими планшет от твърд картон или друга подходяща материя 

(за подложка), компас и визирна линийка. Окомерната снимка се изготвя върху здрава хартия, която 

предварително може да бъде разграфена на квадрати като вертикалната линия на разграфяване се приема за 

посоката “север”. Преди извършване на снимката от дадена точка планшетът се ориентира с помощта на 

компас по следния начин: компасът се поставя върху планшета така, че диаметърът  да бъде 

успореден на вертикалната рамка на листа. Листът заедно с компаса се върти, докато северният край на 

магнитната стрелка посочи . При това положение планшетът е ориентиран по магнитния меридиан. Ако се 

знае магнитната деклинация за района, планшетът може да бъде ориентиран по истинския меридиан, като се 

завърти така, че северният край на стрелката да покаже ъгъл, съответстващ на магнитната деклинация (§21). 

При ориентирането, както и при снимката, планшетът трябва да се държи хоризонтално. 

 
фиг. 50.1 

 Визирната линийка е с триъгълно сечение като горният ѝ ръб се използва за визиране. Подходяща за 

целта е мащабната линия. Визирането може да се извършва и с молив. Разстоянията се измерват на крачки, а 

сравнително късите  на око. 

 Снимката се извършва по следния начин: избира се начална точка (станция), която се нанася окомерно 

върху планшета, той се центрира над нея и се ориентира с компаса. Визирната линия се поставя така, че 

единият ѝ ръб да тангира до точката и се върти, докато другият ръб се насочи към подробна точка, 

разстоянието до която се отмерва на крачки или на око и се нанася мащабно от станцията. Така се намират 

местата и на останалите подробни точки. Накрая върху местността се избира следваща точка за станция, която 

се сигнализира и нанася върху планшета както подробните точки. Снимката от новата точка се извършва по 

същия начин и така се продължава до завършването ѝ. Когато се извършва снимка на по-голяма площ, 

желателно е, за контрол, станциите да се включват в затворени полигони. 

 При окомерна снимка с предварително положена РГО, какъвто е случаят с изготвянето на ръчни 

скици за полярната снимка, геодезичната основа предварително се нанася по координати или по ъгли и 

разстояния върху листа. Ориентирането на планшета се извършва чрез точки от нея, като линийката се поставя 

по направлението от точката на стоене към някоя от съседните дадени точки и планшетът се върти, докато 

ръбът се насочи в точката. За контрол, с линийката може да се визира и друга дадена точка. Освен за 

ориентация, тази основа улеснява и ускорява извършването на снимката, тъй като спрямо нея могат да се 

нанасят подробните точки от ситуацията и релефа, като голямата част от разстоянията се измерват окомерно. 

 Работата при окомерната снимка се улеснява значително, ако има карта на местността, дори и в дребен 

мащаб. Като се използва картата, се прави повече или по-малко генерализирана схема на участъка, която след 

това се коригира и допълва при обхождане на терена. 

 За определяне височините на точките може да се използва барометър-анероид (§35). 
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Глава XIII 

РАБОТНА (СНИМАЧНА) ГЕОДЕЗИЧНА ОСНОВА 

§51. Методи за създаване на работна основа за геодезични снимки 
 За извършване на геодезична снимка за изработване на план или карта на даден район е необходима 

снимачна геодезична основа с достатъчна гъстота. За тази цел точките от държавната и с местно 

предназначение опорни геодезични мрежи се сгъстяват с допълнителни точки в съответствие с нормативните 

изисквания. Такава съвкупност от точки с определени пространствени координати  и  представлява 

работната геодезична основа (РГО). Методите за нейното създаване са следните: 

 1. Метод на засичанията, който включва: единични и многократни геодезични засечки – ъглови 

(права, странична и обратна), линейни и комбинирани (ъглово-линейни) (глава XIV), двойка точки, ъглово-

линейни мрежи (§64). 

 2. Полигонов метод, който включва единични свързани и затворени теодолитни и полигонометрични 

ходове или мрежи от тях (глави XV и XVI). 

 3. Метод на без диагоналните четириъгълници 3 – при съвременното ниво на далекомерната 

техника почти не се прилага. 

 4. Метод на азимутални и бусолни засечки и полигони. Намира приложение при мензулна снимка 

на силно залесени и слабо проучени райони. Понастоящем все по-рядко се използва. 

 5. Глобална позиционираща система (GPS). Напоследък, с усъвършенстването, миниатюризацията, 

портабилността и поевтиняването на GPS апаратурата за геодезични цели 15, 20, 56, 58, 59, този 

високоточен, гъвкав и ефективен метод се прилага все по-широко в геодезичната практика. 

 РГО се определя в приетата за страната държавна координатна система. При специални обекти с 

високи изисквания за точност се създават локални геодезични мрежи – строителни, мостови, тунелни и др. 

Обикновено тяхната площ е сравнително малка – от порядъка на 1 km2. Много често тези мрежи получават от 

държавната геодезична мрежа само координатно начало и ориентация, а мащабът им се дефинира от 

собствените прецизни дължинни измервания. При необходимост локалните геодезични мрежи могат да бъдат 

трансформирани в държавната координатна система (§65). 

 Височините на точките от РГО се определят чрез геометрична или тригонометрична нивелация или 

чрез комбинация от тях. При работа с GPS трите координати (  и ) на точките се определят 

едновременно. 

Общи сведения за GPS 

 Глобалната позиционираща система “Навстар”, известна сега най-

вече като GPS, е многофункционална спътникова система, създадена и 

поддържана от Министерството на отбраната на САЩ. Задачата на 

GPS е определяне на положението на коя да е позиция върху Земята, 

във въздуха и в около земното космично пространство в една глобална 

геоцентрична координатна система чрез определяне на разстоянията 

 от тази позиция до група спътници, чиито координати към момента 

 на измерването (епохата) са известни (фиг. 51.1). Всички 

координатни определения, извършвани с GPS, са свързани със 

Световната геодезична система WGS84 (§36), базирана върху 

приетия сега общо земен референтен елипсоид WGS 1989, с начало – в 

масовия център на Земята. За еднозначно определяне на една позиция 

в пространството са необходими в един и същ момент (епоха) 

разстоянията до минимум 4 спътника. Следователно, положението на 

позицията ще бъде сечението на 4 сфери с центрове – съответните спътници и с радиуси – разстоянията  от 

тях до определяемата позиция (фиг. 51.1). 

Структура на GPS 

 GPS се състои от три основни комплекса (фиг. 51.2): 

,X Y H

,X Y H

i

t

i

 

Фиг. 51.1 
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 1. Наземен (контролен), включващ: главна контролна 

станция, пет мониторни станции и три земни контролни станции, 

както и пет следящи станции, базирани на различни точки по 

земното кълбо като резултатът от комплексната им дейност е 

прецизна информация за положението във времето (под формата на 

ефемериди) на GPS-спътниците, която се изпраща към всеки един 

от тях чрез радиовръзка; 

 2. Космичен, състоящ се понастоящем от 28 спътника, по 

четири в шест орбитни равнини, плюс 4 в резервни орбити. 

Орбитите са приблизително кръгови с период на една пълна 

обиколка от 11 h и 58 min. Екипировката на всеки спътник включва 

4 атомни часовника, кварцови часовници, 7 m2 слънчеви батерии за 

осигуряване на необходимата енергия и др. спомагателна 

апаратура. Разположението им осигурява едновременна “видимост” 

към 412 спътника с височина над 15° от всяка точка върху Земята. 

Спътниците излъчват навигационни съобщения под формата на 

синхронни сигнали за време, позиционни параметри и допълнителна информация на две носещи честоти 

, модулирани посредством два кода: груб опознавателен (C/A код) и прецизен (P код); 

 3. Потребителски, включващ, според цели и принадлежност, военни и цивилни потребители на 

информацията, излъчвана от GPS-спътниците, с различен код на достъп до нея. Според начина на използване 

на информацията потребителите се делят на навигационни (които използват системата по основното ѝ 

предназначение – за определяне на една позиция в пространството) и геодезични, които я използват и за 

координатни определения на точки върху земната повърхнина. За тази цел геодезичните потребители 

използват съответна GPS-приемателна апаратура (с необходимите програмни продукти) и компютри. 

Геодезична GPS-система 

 Геодезичната GPS-система се състои от 

следните компоненти (фиг. 51.3): 

 – антена (1) за радиосигналите от 

“видимите” спътници; 

 – хардуер, включващ: приемник (сензор)(2) 

– многоканален, едночестотен или двучестотен, с 

часовник, с чип за декодиране на информацията и 

контролер (електронен карнет или терминал)(3), 

състоящ се от процесор, буквено-цифрова 

клавиатура, дисплей, запаметяващо устройство, 

фирмен софтуер, захранване, интерфейсни кабелни 

връзки; 

 – радио-модем и радио-антени – за 

осъществяване на безжична връзка между GPS-

приемниците по време на работа, с необходимия 

софтуер за обработка на наблюдателната 

информация в реално време; 

 – батерии, зареждащи устройства, 

триноги, щок (носещ телескопичен прът), адаптер 

за монтиране на антената към подвижен и 

неподвижен носач, кабели и други допълнителни 

аксесоари. 

 – софтуер – фирмен пакет от програми за обработка на GPS-измерванията. 

 Първите три (1, 2 и 3) са основните компоненти на една геодезична GPS-система. Антените биват 

високоточни и супер точни, като при вторите мокро центърът им е определен с точност . В 

зависимост от това, дали антената е обединена или не с приемника, GPS-системите са съответно 

интегрирани или модулни. 

1 2и L L

1 mmt
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 При по-новите GPS-системи се прилага специална технология за отстраняване смущаващото влияние 

(multipath) на отразени сигнали от спътниците и на други радиосигнали. Освен това, при някои модели има 

възможност за двустранна връзка с тотални станции, което позволява комбинирана работа между GPS и 

тотална станция. 

 По устройство приемниците биват едночестотни и 

двучестотни, а по предназначение – навигационни и прецизни. 

 Навигационните приемници служат за определяне на 

координати с точност от порядъка на няколко метра, както и за 

търсене на точки с известни координати, при това – и в гориста 

местност. Бързо, в разстояние на няколко минути, се локализират 

спътниците, които са над хоризонта, и веднага се показват 

координатите на точката на стоене. Такива са например 

навигационните GPS-приемници GARMIN/САЩ (фиг. 51. 4), 

джобни, 12-канални. В режим “навигация” на екрана се появява 

електронен компас, стрелката на който във всеки момент показва 

посоката, която трябва да се следва, за да се стигне до точката, чиито 

координати са задават предварително. Подобни приемници 

произвеждат много фирми, като MAGELLAN/САЩ, 

THALES/Франция и др. В геодезичната практика навигационните приемници могат да се използват както за 

ориентиране на локални геодезични мрежи в избрана координатна система (чрез координатно начало и 

посочен ъгъл, но без мащаба, който се задава от собствените линейни измервания на такива мрежи), когато за 

абсолютната ориентация не се изисква голяма точност, така и за откриване на дадени точки от геодезична 

мрежа (чрез известните им координати) или за избор на места на нови точки по проектните им координати 

при полагане или сгъстяване на геодезична мрежа. 

 В геодезията се използват прецизните GPS-приемници, като измерванията се извършват минимум с 

два приемника, при което единият е референтен, поставен на базова (опорна) станция, който може да работи 

и без контролер, а вторият е подвижен (Roving Receiver) и с него се обхождат точките от обекта. 

GPS-координатни определения 

 Уравненията на GPS-измерванията са два вида: кодови и фазови. 

 Според вида на измерванията и начините на изчисление на резултатите, GPS-координатните 

определения са два вида: абсолютни и относителни. 

 1. Абсолютни координатни определения. Те могат да се извършват по един от следните два начина: 

 а) Чрез кодови “псевдоразстояния”, регистрирани в точката на стоене, с кодови измервания на 

едната или двете носещи честоти. Разстоянието  от спътника до приемника, центриран върху определяема 

точка (станция) върху земната повърхност, се определя чрез времето , за което радиосигналът, излъчен от 

спътника, изминава това разстояние (фиг. 51.1). Времето , измерено от часовниците на спътника  и 

приемника R, е с резултативна грешка  съответно от грешката на спътниковия часовник и 

грешката на часовника на приемника. Следователно, за разстоянието  може да се запише 

(51.1) , 

където  е скоростта на разпространение на електромагнитните вълни, а  в GPS-терминологията се 

нарича “псевдоразстояние”. 

 Разстоянието  може да бъде изразено и чрез координатите  на спътника S (които са 

известни) в момента  на излъчения от него радиосигнал и координатите на приемника X, Y и Z: 

(51.2) . 

 Ако се въведат приблизителни координати  и  за точката на стоене, т.е. 

  

и изразът за  във формула (51.2) се развие в Тейлоров ред, ограничавайки се само с първите производни, ще 

се получи 

(51.3)  , 

където  са частните производни на функцията за , а  е приблизителната ѝ стойност, изчислена от 

приблизителните координати на станцията. 

 След приравняване на изразите за  от формули (51.1) и (51.3) се получава окончателно: 

(51.4) , 

където ; 
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 Грешката  в часовника на спътника може да бъде изчислена чрез информация от спътниковото 

съобщение. Координатите на спътника към момента на измерване са известни. Остава грешката  в 

часовника на приемника като четвърто неизвестно заедно с координатните разлики ,  и  на 

определяемата точка (станцията). Следователно, за определяне на нейните координати са необходими 

минимум четири спътника. 

 При наличие на повече от 4 спътника координатите на точката се определят чрез изравнение по 

метода на най-малките квадрати. Съставят се следните нормални уравнения 

(51.5) , 

където , ,  е матрицата от коефициентите пред неизвестните , ,  и в 

уравненията от вида (51.4) за всеки спътник,  е транспонираната ѝ матрица, а e стълбът от свободните 

членове . 

 Точността в определението на точката е от порядъка на няколко метра. Тя зависи от броя и 

конфигурацията на “наблюдаваните” спътници, от времето на наблюдение, йоносферата, смущения от 

отразени и други радиосигнали и др. 

 Една от характеристиките за взаимното разположение на спътниците е следата на обратната матрица 

, която се нарича GDOP-число и е сумата от коефициентите по главния диагонал на . Практическо 

изискване е GPS-измервания да се правят при GDOP  8. 

 б) По регистрациите на фазата на едната или двете носещи честоти. За разлика от кодовите 

измервания, решението се дължи и на доплеровия ефект, който води до непрекъснато изменение в честотата 

на приеманите сигнали вследствие на орбиталното движение на спътниците. Този начин има ограничено 

приложение. 

 Използването на абсолютните координатни определения в геодезията се свежда до определяне на 

WGS84-координатите на една изходна точка за даден обект преди извършването на точни относителни 

координатни определения. 

 2. Относителни координатни определения се прилагат 

основно в геодезията. Този метод предполага наличието в 

обекта на изходна точка с точни WGS84-координати, 

известни от предишни GPS-измервания, а когато няма 

такава, се прилага методът на абсолютните определения на 

една от точките, която става изходна. За извършване на 

относителни координатни измервания за определяне на 

координатите на коя да е нова точка от обекта са необходими 

поне два приемника, единият от които се поставя в 

изходната (дадената) точка, а другият – върху новата 

точка, като от двете точки се приемат синхронни сигнали от 

едни и същи спътници (фиг. 51.5). Едновременните фазови 

измервания от двойка GPS-приемници, разположени в 

крайните точки  на определяемата хорда  се 

комбинират помежду си и се изчисляват фазовите разлики 

(единични, двойни и тройни).  представлява всъщност 

един свързващ пространствен вектор като разлика между 

векторите  и ). Задачата се свежда до определяне на 

компонентите на този вектор, т.е. на координатните разлики между опорната (референтна) точка и ново 

определяемата и на числото  на целите фазови цикли, т.е. на броя на наслагванията на дължината на 

вълната по трасето на разстоянието от приемник до спътник. За двете точки се съставят уравненията на 

фазите: 

(51.6)  

където и  са съответно дължината и честотата на вълната, а 

  e броят на целите фазови цикли. 

 Чрез разликата между тях се образува уравнението за единичната фазова разлика, в което се 

елиминира грешката в часовника на спътника. Ако в даден момент от двете точки се наблюдават два 

спътника, ще се получат две уравнения за фазовата разлика. От разликата между тях ще се получи едно 

уравнение на двойната фазова разлика, в което ще се елиминират грешките в часовниците на приемниците. 
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При наблюдение на двойка спътници от двете точки в два последователни момента от време ще се получат 

две уравнения на двойната фазова разлика. Ако се извадят едно от друго, ще се получи едно уравнение на 

тройната фазова разлика, от което се елиминира като неизвестно броят N на целите цикли на фазите. 

 Най-често се работи с уравненията на двойната фазова разлика, в които участват като неизвестни 

координатните разлики ,  и  между двете точки и целите цикли  на фазовите разлики. 

Обикновено се наблюдават от 5 до 7 спътника за определен период от време, като се съставят множество 

такива уравнения, което позволява чрез изравнение по метода на най-малките квадрати да се получат 

неизвестните параметри. Тъй като за  ще се получат цели, а не реални числа, се извършва повторно 

изравнение, в което за  се приемат фиксирани цели стойности въз основа на резултатите от първото 

изравнение. Това предварително определяне на N се нарича “решаване на не еднозначността”. 

 Диференциални GPS-определения. Ако координатите на опорната точка са предварително известни 

с висока точност (във WGS84 координатна система), вместо относителни определения чрез комбиниране на 

фазовите разлики се използват т.нар. “диференциални поправки”, с които се коригират “абсолютните 

координати” на другата (подвижната) точка. Диференциалните корекции са валидни само в рамките на даден 

сеанс, когато на опорната и на определяемите точки се извършват еднотипни наблюдения на едни и същи 

спътници и при еднакви условия. 

 Диференциалните определения могат да бъдат в реално и извън реално време. 

Основни типове измервания с GPS 

 Статичен, при който всеки от използваните приемници (минимум два) работи до събиране на 

достатъчно данни от наблюдаваните спътници за решаване на не еднозначността като времето за наблюдение 

зависи от разстоянието между приемниците, разположението на спътниците и атмосферните условия (фиг. 

51.5). Прилагат се в случаите, когато се изисква висока точност, разстоянията между станциите са големи и 

спътниците са само 4. 

 Разновидност на този тип измервания е бързият статичен, който се прилага, когато разстоянията са 

по-малки от 20 km, спътниците са повече от 4 и са с добра геометрия в разположението им. 

 Кинематичен (фиг. 51.6), 

който се прилага в открити райони и 

има две разновидности: 

 Stop and Go измервания. 

Първото станциониране на подвижния 

или подвижните приемници се 

използва, подобно при статичните 

измервания, за натрупване на 

достатъчно данни за решаване на не 

еднозначността, след което, без да се 

губи синхронизация със спътниковия 

сигнал, подвижният приемник минава 

през набелязаните точки. 

 Непрекъснатите 

кинематични измервания дават 

възможност за непрекъснато 

определяне на позицията на 

подвижната станция. Първото станциониране е както при Stop and Go измерванията. Прилага се, когато има 

добра радио видимост към спътниците. 

 При използването на базова станция, излъчваща корекции на навигационното определение и 

наличието на модеми за тяхното излъчване и приемане, кинематичните GPS определения могат да бъдат 

реализирани в режим реално време (Real Time Kinematic), като резултатите от измерванията и координатните 

определения могат да бъдат показани веднага на дисплея на управляващия контролер още по време на 

измерванията. 

 По време на GPS-наблюденията се регистрират и височините на антените на отделните станции. 

Обработка на GPS-измерванията 

 Целият процес на последващата автоматизирана обработка на GPS-измерванията в камерални 

условия е познат под наименованието Post Processing. Обработката на данните включва: разтоварването им 

от карнета в компютъра, анализ, обработката им със съответния софтуерен пакет на фирмата-производител и 

анализ на получените резултати, изчисление на окончателните WGS84-координати на точките чрез 

изравнение на GPS-мрежата и трансформацията им в желана координатна система. 

 Трансформация на WGS84 – координатите на точките са два вида: 

 – Трансформация от един тип координати към друг тип координати за едни и същи точки. Тя се 

извършва в следната последователност: преобразуване на пространствените WGS84-координати , и  в 

геодезични географски координати ,  и , трансформиране на  и  в равнини правоъгълни 

X Y Z N

N

N

X Y Z

B L елH B L
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координати  и , а елипсоидните височини  – в надморски (геоидни) височини H. Към софтуерните 

продукти на фирмите – производителки има и модули за трансформация на координати. 

 – Подобни трансформации между две координатни системи от един и същи вид. Те се делят на 

пространствени, равнинни и височинни. За трансформация на WGS84-координатите ,  и  на точките, 

определени чрез GPS-измервания, в избраната държавна координатна система, трябва да са известни 

предварително параметрите за връзка между тези две координатни системи. При липса на такава информация, 

чрез GPS се определят WGS84-координатите на определен брой съществуващи триангулачни точки с 

известни координати в държавната координатна система. Оптималният брой за такива идентични точки е пет, 

като техният брой зависи от обхвата и конфигурацията на обекта. Определянето на параметрите за 

трансформация се извършва по метода на най-малките квадрати, като най-често се прилага афинна или 

Хелмертова трансформация. Чрез получените параметри WGS84-координатите на новоопределяемите точки 

се трансформират в държавната координатна система. 

 Най-новите геодезични GPS-апаратури включват радио-модеми (с допълнителен софтуер) към 

референтната и подвижна станции за връзка между тях, което позволява измервания в режим “реално време”. 

Това позволява непосредствено след всяко измерване да се получават координатите на точката в избраната 

координатна система (най-често в практиката това е държавната координатна система), които се показват на 

дисплея и регистрират в паметта на контролера. За тази цел предварително трябва да са известни 

трансформационните параметри за връзка между двете координатни системи. Ако не са известни, най-напред 

се обхождат точките на обекта с координати в държавната координатна система, автоматично се определят 

параметрите за трансформация, след което за всяка нова точка веднага на място се получават 

трансформираните координати на точките в държавната координатна система. Ограничението в работата идва 

от обхвата на радио-модемите, от конфигурацията на терена и от ситуацията. 

 При прилагане на GPS за създаване на опорна и работна геодезична основа 20 за извършване на 

геодезично заснимане по полярния метод отпада необходимостта от пряка видимост към точките от 

държавната геодезична мрежа. 

 При използването на подходящи GPS-приемници за извършване и на геодезично заснимане отпада 

необходимостта от повсеместно положена снимачна основа. Необходим е само един минимален брой дадени 

геодезични точки с координати в държавната координатна система за трансформация в тази система от 

координатна система WGS84. Техният брой ще зависи от ландшафта, урбанизацията и големината на района 

за заснимане. Като се имат предвид предимствата на GPS-измерванията, както и ограниченията в тяхното 

приложение 20, свързани най-вече с избора на местата за наблюдение, най-подходящ оптимален вариант е 

рационалното съчетание на GPS с тотална станция за извършване на геодезичните работи по полагане на 

опорната и работната геодезични мрежи и извършване на снимката (§37). 

  
Фиг. 51.7. (Leica) Фиг. 51.8. (Sokkia) 
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Фиг. 51.9. (Topcon) Фиг. 51.10. (Trimble) 

 

 В табл. 51.1 са дадени технически данни за някои GPS-системи (фигури 51.7, 51.8, 51.9, 51.10), като в 

колоната за запис на данните е посочен капацитетът на вътрешната (IM) и/или външната (Memory Card) 

памет. 
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Глава XIV 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСЕЧКИ 
 Методите за определяне на плановото положение на точки от земната повърхнина чрез засечки е 

широко разпространен в геодезическата практика. В зависимост от това какъв вид измервания са извършени, 

засечките биват ъглови, линейни или комбинирани. От друга страна ъгловите засечки се разделят на: 

 1. Прави – когато измерванията се извършват от две или повече дадени точки към нова точка. 

 2. Странични – при недостъпна дадена точка, ъгловите измервания се извършват от една дадена и от 

новата точка. След елементарни математични операции те се превеждат към случай на права засечка. 

 3. Обратни – в този случай ъгловите измервания се извършват от новата към най-малко три дадени 

точки. 

 4. Комбинирани – когато има измервания от дадените към новата и от новата към някои дадени точки. 

 В случай че са измерени само необходимите за еднозначното определяне на точките величини, 

засечките се наричат еднократни. Когато са направени свръх измервания засечките се наричат многократни и 

обработката на тези измервания се извършва чрез изравнение по Метод на Най-Малките Квадрати (МНМК). 

Към тази група се отнасят комбинираната засечка, двойка точки и група от точки. 

 Последователно ще се запознаем с най-често използваните в практиката засичания и алгоритмите за 

определяне на правоъгълните координати на новите точки. 

 

§52. Права засечка 
 При правата засечка (засечка напред) (фиг. 52.1). са известни правоъгълните координати на две точки 

 и . От тези точки са измерени посоките към новоопределяната точка P и дадените точки и се изчисляват 

прилежащите ъгли  и . Търсят се координатите на новата точка . 

 Средната квадратна грешка в положението на точка  е функция от точността на дадените точки 

(грешки в изходните данни), точността на измерените ъгли и геометричната форма на засечката. 

 Грешките в изходните данни не винаги са известни и най-често при тези решения не се вземат пред 

вид. 

 Ъглите се измерват с точност определена в 

зависимост от конкретните изисквания и целта, за която 

е проектирана точката. 

 Относно геометрията, изследванията показват, 

че най-подходяща е формата на правоъгълен 

равнобедрен триъгълник, в който правият ъгъл се 

намира при новата точка. Когато ъгълът на засичане е 

много остър или много тъп точността значително се 

понижава. 

 Преди аналитичното решение обикновено се 

прави графично решение, което дава допълнителна 

информация за геометричната форма на засечката. За целта дадените точки се нанасят по координати в 

подходящ мащаб, съединяват се двете точки и се получава базата . От точките  и , с транспортир, 

се нанасят прилежащите ъгли  и . Пресечната точка на лъчите  и  определя мястото на търсената 

точка . Така се получава визуална представа за формата на засечката и графични данни за приблизителните 

координати на новата точка. 

52.1. Права засечка с прилежащи ъгли  тригонометрично решение 
 Аналитичното решение на права засечка с прилежащи ъгли се получава чрез приложение на първа и 

втора основни геодезически задачи. Използват се следните работни формули (фиг. 52.1). 

(52.1) ; 

(52.2) ; 

(52.3) ; 

(52.4) ; 

(52.5) ;       ; 

(52.6) ;       . 

 Ако  се прибавят, a ako се изваждат . 
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(52.7) ;     ; 

(52.8) ;     . 

 Най-вероятните стойности на правоъгълните координати на точка  ще се получат като 

средноаритметично между едноименните координати изчислени по формули (52.7) и (52.8). 

 При правилно решение на засечката разликите между двукратно определените стойности на  и 

 не трябва да са по-големи от 1–2 cm. Тази контрола се нарича вътрешна. Верността на измерванията се 

доказва чрез решението на задачата от втора засечка, с измервания към други дадени точки. Ако разликите в 

едноименните координати, получени от двете засечки, проектирани за снимачна основа за изработване на 

топографски план са в границите на: 

 – до 20 cm за М 1:2000; 

 – до 10 cm за М 1:1000; 

 – до 5 cm за М 1:500, се приема, че измерванията са добри. 

 Тази контрола се нарича външна. За окончателни се приемат средноаритметичните стойности на 

координатите, получени от двете засечки. 

 Ако във формули от (52.4) до (52.8) се направят подходящи замествания и алгебрични преобразования 

се получават формулите на Юнг, в които координатите са изразени само като функция на дадените и измерени 

величини, а именно: 

(52.9) ; 

(52.10) . 

 Тези формули са по удобни за програмиране и работа с настолен калкулатор. Решението на засечките 

обикновено се извършва в специален формуляр. 

 Числен пример: В табл. 52.1 и 52.2 са дадени координатите и ъгловите измервания необходими за 

определяне на правоъгълните координати на т. 47 съгласно фиг. 52.2. 

Таблица 52.1.   Координати на дадените точки 

Номер X Y Номер X Y 

15 52641,84 86794,84 22 50299,36 89404,74 

18 53098,74 88505,76 24 50838,17 87202,75 

20 51731,15 88118,86 26 49805,94 88463,35 

Таблица 52.2.     Измерени величини 

 
Фиг. 52.2 

Станц. 
Наблюдавани 

точки 

Измерена 

посока 

Измерена 

дължина 

15 18 0,0000  

 47 36,6461 1017,661 

 20 54,9646  

 24 102,4503  

18 22 0,0000  

 20 37,3273  

 47 68,5640 1071,482 

 15 103,1664  

20 22 0,0000  

 24 97,3984  

 15 184,9367  

 47 212,2766 694,080 

 18 264,1367  

 Решението се извършва в таблица (52.3). В таблицата . Новопроектираната точка 47 се 

определя от два триъгълника, един път с дадени точки 15 и 18 и втори път с дадени точки 18 и 20. Получените 

разлики от двукратното определяне се съпоставят с изискванията на мащаба и ако са допустими за 

окончателни се вземат средноаритметичните координати. 

 

Таблица 52.3.  Засечка напред с прилежащи ъгли 

 

; 
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52.2. Права засечка с посочни ъгли 
 Когато от дадените точки има наблюдения към новата и повече от една дадени точки (фиг. 52.3), 

посочните ъгли могат да се изчислят чрез абрис и работните формули да се преобразуват в следния вид: 

(52.11) ; 

(52.12) . 

 
Фиг. 52.3 

 Абрисът представлява алгоритъм за таблично определяне на посочните ъгли от дадена към 

новоопределяна точка. Редът на работа е следният: 

 1. Изчисляват се посочните ъгли  между дадените точки по втора основна геодезическа задача 

форм. (52.1). Резултатите се записват в табл. 52.4. 

 2. От ъгловия карнет табл. 52.2 се записват необходимите измерени посоки . 

 3. Изчисляват се ориентировъчните ъгли  по формула 

(52.13)  , 

където е номерът на станцията, а  – номерът на наблюдаваната точка. 

 По дефиниция ориентировъчният ъгъл представлява посочният ъгъл на нулата на хоризонталния кръг 

на теодолита. 

 4. Изчислява се средноаритметичната стойност на ориентировъчния ъгъл за всяка станция . 

(52.14) , 

където n е броят на наблюдаваните дадени точки от -та станция. 

 5. Изчисляват се измерените посочни ъгли 

(52.15) . 

 6. Определят се поправките 

(52.15) . 

 За контрол сумата от поправките трябва да бъде нула. 

 В табл. 52.4 е направен абриси за станции 15, 18 и 20. 

 От решението на абрисите се получават посочните ъгли към новата точка 47. Те се използват за 

решение на засечката по формули (52.11) и (52.12), което е направено в табл. 52.5. 

 

Таблица 52.4.    Абриси 

No на 

точка 

Оконч. пос.ъгли 

 

Измерени посоки 

 

Ориентир. ъгли 

 

Измерени пос. ъгли 

 

Поправки 

+ – 

Станция 15       

18 83,3859 0,0000 83,3859 83,3913  54 

18A 88505,76AY 53098,74AX g
1 34,6024  1ctg 1,654964 

15B 87694,94BY 52641,84BX g
2 36,6461  2ctg 1,540955 

47P 87762,80PY 52326,83PX 1 2ctg ctg 3,195919   

20A 88118,76AY 51731,15AX g
1 51,8601  1ctg 0,943206 

18B 88505,76BY 53098,74BX g
2 31,2367  2ctg 1,871809 

47P 87762,68PY 52326,82PX 1 2ctg ctg 2,815015   

tg tg

tg tg
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47 - 36,6461 - 120,0374   

20 138,3590 54,9646 83,3944 138,3559 31  

24 185,8440 102,4503 83,3937 185,8416 24  

   83,3913  55 54 

Станция 18       

22 180,2182 0,0000 180,2182 180,2207  25 

20 217,5517 37,3273 180,2244 217,5480 37  

47 - 68,5640 - 248,7847   

15 283,3859 103,1664 180,2195 283,3871  12 

   180,2207  37 37 

 
No на 

точка 

Оконч. пос.ъгли 

 

Измерени посоки 

 

Ориентир. ъгли 

 

Измерени пос. ъгли 

 

Поправки 

+ – 

Станция 20  

22 153,4147 0,0000 153,4147 153,4169  22 

24 250,8139 97,3984 153,4155 250,8153  14 

15 338,3590 184,9367 153,4223 338,35,36 54  

47 - 212,2766 - 365,6935 -  

18 17,5517 264,1367 153,4150 17,5536  19 

   153,4169  54 55 

 

 Таблица 52.5.   Засечка напред с посочни ъгли 

 

; 

 

     

     

    

     

     

    

 Формулите за правата засечка с прилежащи и посочни ъгли са удобни за програмиране. Те 

обикновено се използват като помощен модул, за изчисление на приблизителни координати на нови точки, 

при изравнение на геодезически мрежи. Тези програми могат да се използват и за решение на еднократни 

ъглови засечки. 

52.3. Точност на правата засечка 
 Критерий за точност на правата засечка е средната квадратна 

грешка  в положението на точка  (фиг. 52.4). 

 Точността на засечката зависи от грешките в дадените точки 

(изходните данни), точността на измерените ъгли и 

геометричната форма  на триъгълника. Най-често грешките в 

изходните данни са неизвестни, поради което се абстрахираме от 

тях. По тази причина точността на правата засечка се определя 

като функция на геометричната форма и грешките на измерените 

ъгли. Изведени са формули за оценка на точността на права 

засечка с прилежащи ъгли. 

 Известни са точни, приблизителни и графични методи за 

оценка на точността. Точните формули се прилагат в случаите, 

когато се правят научни изследвания. Приблизителните методи 

използват съкратени формули, но при съвременното ниво на 

изчислителна техника, няма съществено значение кой метод ще се приложи. При програмиране обикновено 

използват точните формули. 
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tg 3,071542  BP
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52.4. Точни формули за определяне на средната квадратна грешка 
 За средната квадратна грешка в положението на точка , са изведени следните точни формули: 

(52.16) 

3
2

1
2

2
2

sin

sinsin



 


bm
M p , 

(52.17) , 

където  е средната квадратна грешка (в сантисантигради) на измерен прилежащ ъгъл , ; 

  – разстоянието между дадените точки; 

 ; 

  - ъгълът на засичане при точка ; 

  и  – дължините между дадените и новата точка. 

 Средната квадратна грешка на измерен ъгъл  зависи от точността на теодолита, с който се 

извършват измерванията. Стойността на грешката може да се приеме априорно (напр. за теодолити с директна 

точност на отчитане , ) или да се определи чрез математическа обработка на гирусните 

измервания. 

 Анализът на формулите показва, че точността се понижава и с увеличаване на страните на 

триъгълника ,  и . Най-малка е грешката при равнобедрен триъгълник с ъгъл на засичане при новата 

точка . 

 Числен пример: Да се направи оценка на точността на засечката от табл. 52.3. 

 1. По форм. (52.16), ако ; ; ;  m. 

  m. 

 2. По форм. (52.17), ако ; ;  m;  m. 

  m. 

52.5. Приблизителни методи за определяне на средната квадратна грешка 
 Приблизителните методи са аналитични и графични. 

 Аналитичните методи са получени чрез известни преобразования и опростявания на точните методи. 

Най-често използваната формула има вида 

(52.18) . 

 В тази формула дължините са в дименсия километри, а грешката се получава в дименсия сантиметри. 

 За засечката от табл. 52.3 като се замести с числените стойности на аргументите се получава 

  m. 

 Обикновено грешката получена по форм. (52.18) е с около 10% по-голяма от грешката получена по 

форм. (52.16) и (52.17). 

 Графичният метод също се базира на математични преобразования на основните формули, при който 

средната грешка се получава от израза: 

(52.19) , 
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където  и  са височините на инверсния (обърнат) триъгълник към страните  и . Те се получават 

по следния начин: 

 1. Засечката се нанася в подходящ мащаб фиг. 52.5. 

 2. От точка  в посока към дадените точки се нанасят величините 

, получават се точките 1 и 2 

 ;        . 

 3. Съединяват се точките 1 и 2 и се получава инверсният триъгълник 

12 . 

 4. От точка 1 към  се спуска перпендикуляр и се поучава 

височината , а от точка 2 към  височината . 

 5. Заместват се числените стойности на получените височини във формулата и се получава търсената 

грешка. 

 За конкретния пример от фиг. 52.5 са получени: 

  cm;      cm;      cm;      cm. 

 Заместваме получените стойности за височините във (52.19) и за средната грешка получаваме: 

  cm. 

 Резултатът от графичното решение е еднакъв с този получен по точните формули, което означава, че 

когато не разполагаме с калкулатор може с достатъчна точност да направим оценката графично. 

 

§53. Обратна засечка 
 Ако от новоопределяната точка  се 

измерят посоките към най-малко три дадени 

точки , , , то правоъгълните координати 

на  могат да се определят чрез обратна 

засечка (засечка назад) (фиг. 53.1). От 

измерените посоки се изчисляват ъглите и 

. 

 Решението на обратната засечка може 

да се извърши по много начини, но нито един 

от тях не е универсален. По тази причина в 

практиката са се наложили само няколко 

метода за изчисление. За да се определят с 

достатъчна сигурност търсените величини, и да 

може да се направи оценка на точността на измерванията, обикновено от точка  се измерват посоките към 

повече от три дадени точки. Свръх измерванията позволяват да се подбере такава комбинация от посоки, 

която определя най добрата засечка. Доказано е, че това е засечка, в която определящите посоки са 

разположени звездообразно . 

 Характерна особеност при определянето на координати чрез обратна засечка е “опасната окръжност”. 

Това е окръжността, която минава през трите дадени и новата точки. Когато новата точка лежи на опасната 

окръжност задачата няма решение, ако пък е близо до нея, решението е твърде неточно. 

 За да се избере най добрата комбинация от измерени посоки е подходящо, преди аналитичното, да се 

направи графично решение. Удобен за това се явява методът на руския геодезист Болотов. Редът на работа е 

следният: 

 1. Дадените точки се нанасят по координати в подходящо избран мащаб. 

 2. На малък лист паус се отбелязва произволна точка  и с транспортир се изчертават ъглите  и 

 и се получават измерените посоки към дадените точки. 

 3. Паусът се поставя върху мащабната схема и се движи до момента, в който едноименните посоки 

минат през съответните точки ( , , , и т.н.). Тогава с бодец се отбелязва положението на точка  върху 

схемата. От този чертеж могат да се получат приблизително координатите на новата точка и да се изберат 

най-подходящите посоки съответно дадени точки за изчисление на засечката. 
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 Различните методи, за аналитичното решение на обратна засечка, 

обикновено носят името на автора си. Най-често прилагани в практиката са 

методите на Колинс и Касини. Всеки от тях има своите предимства и 

недостатъци. 

 Методът на Колинс, практически решава задачата чрез двукратно решение 

на права засечка. С него лесно се обяснява явлението “опасна окръжност”. 

 Методът на Касини пък е по-удобен за изчисление с калкулатор. 

 Числен пример: Да се определят координатите на точка  фиг. 53.2 

чрез обратна засечка по метода на Касини. Координатите на точки 15, 18, 20, 24 

и 26 са дадени в табл. 52.1 и са направени следните ъглови измервания табл. 53.1. 

 

   Таблица 53.1.  Ъглов карнет 

Станция Наблюдавана точка Измерена посока 

49 24 0,0000 

 15 172,6488 

 18 236,2907 

 20 273,6822 

 26 354,1991 

 Решението се извършва в табл. 53.2. В таблицата . Работните формули са записани в началото 

на таблицата. Направена е мащабна схема. 

 Графичното решение, което обяснява аналитичното, се извършва в следната последователност: 

 1. Приема се , , , , . 

 2. Нанасят се мащабно дадените точки. Изчисляват се ъглите , , . 

 3. Изчертават се правите  и . 

 4. От точка  спрямо правата  от към страната на точка  се измерва ъгълът ( ). От 

пресичането на лъча с перпендикуляра издигнат от точка  се получава точката . 

 5. От точка  спрямо правата  от към страната на точка  се измерва ъгълът ( ). От 

пресичането на лъча с перпендикуляра издигнат от точка  се получава точка . 

 6. Съединява се точка  с точка . 

 7. От точка В се спуска перпендикуляр към правата DE и се получава търсената точка Р. Точка Р 

практически лежи на пресечницата между две окръжности, определена от точките A, B, P и B, C, P. 

 

Таблица 53.2.  Засечка назад – решение по метода на Касини 

 

Ориентирана скица 

 

1. ; 2. ; 

3. ; 4. ; 

5. ;  6. ; 

7. ;  

8. ;  9. ; 

10. ;  11. ; 

Дадени са: Измерени са: 

    

    

49P

  i i

15A 20B 24C 26F 49P
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AB BC

B AB P
g
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A D

B BC P
g

2100 

C E

D E

1( )ctg     B D B A B AY Y Y Y X X 1( )ctg     B D B A B AX X X X Y Y

2( )ctg     B E B C B CY Y Y Y X X 2( )ctg     B E B C B CX X X X Y Y
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Да се изчислят координатите на точка  

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

    

    

    

    

    

    

За М 1:1000  

За М 1:2000  

 След получаване на координатите на новата точка се изчислява няколкократно стойността на 

посочния ъгъл . 

 Когато проверката е направена от точките ,  и , получената разлика трябва да бъде не по-

голяма от . Това е вътрешна изчислителна контрола. 

 Верността на измерванията се доказва с външната контрола, а именно стойността на посочния ъгъл 

, получен от  и ъгъл , елементи, които не са участвали в изчислението. В този случай разликата 

трябва да отговаря на допустима стойност зависеща от мащаба на снимката, т.е. 

(53.1) , 

където  е мащабното число; 

  – разстоянието между новата и дадената точка в милиметри; 

  - средната квадратна грешка на измерен ъгъл в сантисантигради; 

 . 

 За по-сигурно засечката се решава втори път с друга комбинация от посоки и се вземат за окончателни 

средноаритметичните стойности на координатите. Когато решението се извършва програмно тези изчисления 

се правят автоматично. 

53.1. Точност на обратната засечка 
 Точността на обратната засечка зависи основно от точността на измерените посоки, геометричната 

форма и грешките в изходните данни. Най-често дадените точки се приемат за безгрешни и остават да влияят 

другите два фактора. В зависимост от метода на ъгловите измервания се прилагат три метода на засичане: 

 1. Обратна засечка с измерени посоки . 

 2. Обратна засечка с независимо измерени един от друг ъгли  и . 

 3. Обратна засечка с изравнени ъгли. 

24C 87202,75CY 50838,17CX g
3 80,5169 

26D 88463,35FY 49805,94FX

49P

1323,92 B AY Y 910,69  B AX X 1ctg 0,016234 
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 Използват се точни и приблизителни формули за оценка на точността на обратната засечка. 

1. Точни формули 

 Когато засечката се изчислява с измерени ъгли, формулата за средната квадратна грешка има вида: 

(53.2) , 

където  е средната квадратна грешка на измерен ъгъл; 

  – площта на обърнатия триъгълник 123, фиг. 53.3. 

 Ако вместо ъгли са измерени посоки средната квадратна грешка се определя по формулата: 

(53.3) , 

където е средната квадратна грешка на измерена 

посока, . 

 Площта на обърнатия триъгълник се определя по 

формулата 

(53.4) ; 

(53.5) ; ; . 

 Величините , , се определят от изразите: 

(53.6)  

 Формулите за  и  имат същия смисъл и за формула (53.2). 

 Оценката на точността може да се направи по формулата: 

(53.7)  )sin()sin()sin( '
2

'
1

'
2

'
1

222222

 




PBPAPC

ABPCACPBBCPAR

P
DDD

DDDDDDm
M . 

 Числен пример: Да се направи оценка на точността на засечката решена в табл. 53.3. От координатите 

на дадените и нови точки се изчисляват дължините:  cm;  cm;  

cm. От измерените посоки са изчислени ъглите: ; ; . 

 Прилагайки формули (53.4, 5, 6) се получава: 

 ; ; ; 

 ;  ;  ; 

 ;   cm. 
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2. Приблизителни формули (метод на Аладжалов) 

(53.8) , 

където , ,  са съответно височините на инверсния 

(обърнат) триъгълник към страните ,  и . Методът за 

построяване на обърнатия триъгълник (фиг. 53.4) е същият както 

в §52. 

 Измерени са височините  cm,  cm,  

cm. 

 След като се заместят тези стойности във формула (53.8) при 

се получава: 

  cm. 
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§54. Линейна засечка 
 Линейната засечка е метод за определяне на координатите на точка  чрез 

дадените точки  и , ако са измерени разстоянията , , фиг. 

54.1. 

 След масовото навлизане на електрониката и високоточната 

светлодалекомерна техника в геодезическата практика линейната засечка като 

метод за определяне на правоъгълни координати на точки от земната повърхнина 

намира широко приложение. 

 Графичното решение се получава по следния начин: 

2 2 2
1 2 3

1 1 1
  P RM m

h h h

1h 2h 3h

1 2 3

1 14,4h 2 8,2h 3 8,0h

cc20Rm

3,9PM

P

A B  APa D  BPb D
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 1. Нанасят се, по координати, в подходящ мащаб точките  и . 

 2. От точка  с радиус  се изчертава окръжност. 

 3. От точка  с радиус  се изчертава втора окръжност. 

 4. Пресечната точка на двете окръжности е търсената точка . 

 Аналитичното решение е резултат от съвместното решение на две уравнения на окръжност с радиуси 

 и  а именно: 

(54.1) , 

(54.2) . 

За еднозначното определяне на координатите на точка Р е необходимо и достатъчно условие точка 

А да е ляво стояща, а точка В дясно стояща. 

 Численото решение се извършва в специален формуляр табл. 54.2. Запазва се принципът, решението 

на засечката да става от два независими триъгълника. Така се осигурява външната контрола и се гарантира 

верността на линейните измервания. 

 Числен пример: Да се определят правоъгълните координати на точка 47 чрез линейна засечка от 

точките 15, 18 и 20. Координатите на дадените точки и линейните измервания са дадени в табл. 52.1 и табл. 

52.2. 

 

Таблица 54.1.    Линейна засечка 
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    Контрола 
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Точност на линейната засечка 

 Средната квадратна грешка в положението на точка определена чрез линейна засечка се определя по 

формулата 

(54.3) , 

където  и са средните квадратни грешки на дължини  и , а  е ъгълът при новата точка сключен 

между измерените страни. 

 Получената грешка е резултат от точността на измерванията, а не от дължината на страната. От 

формулата става ясно, че ако  засечката е най-добре определена. 
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 Пример: Да се определи средната квадратна грешка в положението на т. 47 изчислена от т. 15 и т. 18, 

ако са известни средните квадратни грешки на измерените дължини  cm и  cm и ъгъл

. 

  cm. 

 

§55. Комбинирани засечки 
 Когато за определяне на правоъгълните координати на една точка са 

извършени ъглови измервания от нея към дадени точки и от дадените 

точки към нея (фиг. 55.1), тази засечка се нарича комбинирана. 

 Посоките от дадените  към новата точка  се наричат 

външни, а от новата към дадените  вътрешни. 

 Броят на измерените величини при комбинираната засечка винаги е 

по-голям от броя на необходимите измервания. По тази причина 

координатните определения се извършват чрез изравнение по метода на 

най-малките квадрати. 

 При проектирането и измерването на комбинираната засечка се 

спазват определени изисквания, свързани с класа и точността на ново 

определяната точка. 

 1. Ново определяната точка получава клас, с една степен по-нисък от най-ниския клас на дадените 

точки. Например, ако дадените точки са от III и IV клас, то новата точка ще бъде от V клас. 

 2. Разстоянията между дадените и новата точка трябва да бъдат приблизително равни и не по-големи 

от 2 km. Отношението между най-късата и най-дълга страна да не надхвърля 1:5. 

 3. Ъглите при новата точка да са между 35
g
 и 165

g
 гради. 

 4. От дадените точки да има измервания към новата и към най-малко две други дадени точки. Ъглите 

между дадените точки да бъдат не по-малки от 22
g
. 

 5. Ъгловите измервания да се извършват в три гируса, с теодолит с директна точност 2
cc

 и увеличение 

на зрителната тръба не по-малко от 28 пъти. 

 6. Инструментът да се центрира с оптически отвес, ако има такъв, или с точност не по-ниска от 0,5 

cm, ако се използва обикновен отвес. 

 7. Средната квадратна грешка на измерена посока се изчислява, като се сумират ъглите в затворените 

триъгълници, по формулата на Фереро: 

(55.1) , 

където  е несъвпадението в триъгълниците, а  броя на триъгълниците. 

 8. Ако са спазени горните изисквания, след изравнението, средната квадратна грешка в положението 

на новата точка  трябва да бъде не по-голяма от: 

  0,10 m за V клас; 

  0,07 m за VI клас; 

  0,05 m за VII клас. 

Изравнение на комбинирана засечка 

 Нека означим с  броят на външните (от дадена към нова точка), с  броят на вътрешните (от нова 

към дадена точка), а с  броят на посоките от дадена към дадена точки. В такъв случай, общият брой  на 

измерените посоки при комбинираната засечка ще бъде: 

(55.2) . 

 При параметрично изравнение броят на необходимите измервания е равен на броя на неизвестните. 

 За комбинираната засечка неизвестни са координатите на новата точка ,  и ориентировъчните 

ъгли  на точките (дадени и нови), от които са направени ъглови измервания. 

 Когато са извършени измервания само от дадените точки към нова точка и към други дадени точки 

, засечката се нарича многократна права засечка. 

 Когато са извършени многократни (повече от три) измервания само от новата точка към дадени точки 

, засечката се нарича многократна обратна засечка. 

 Ако се използват всички измервания  имаме случай на комбинирана засечка. 
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Алгоритъм за решение на комбинирана засечка 

 Уравнения на измерванията. Уравненията на измерванията за всяка посока имат следния вид 

(55.3) , 

където , ,  са изравнените стойности на измерената 

посока , посочният ъгъл на страната , и на 

ориентировъчния ъгъл на станцията , (фиг. 55.2). 

 Уравнения на поправките. Връзката между измерените и 

изравнените величини се получава от изразите: 

(55.4)  

където  и  са измерената посока и поправката към нея; 

  и  са приблизителните стойности на посочните и 

ориентировъчните ъгли; 

  и  са поправките към посочните и ориентировъчните ъгли. 

 От уравнения (55.3) и (55.4) се получават уравненията на поправките: 

 (55.5)  

 Изразът  се нарича свободен член. 

 Поправката  се определя по формулата: 

(55.6) , 

където  са поправките към приблизителните координати на новите точки, а  

се наричат посочни коефициенти и се определят по формулите: 

(55.7)  

 Величините , ,  представляват координатните разлики и разстоянието между точките 

, изчислени с приблизителните координати на новата точка. 

 Когато двете точки  са нови, за окончателния вид на уравненията на поправките, се получава 

формулата: 

(55.8) . 

 Уравненията на поправките, за измерените посоки от дадените точки  към новата точка 

, като се вземе пред вид, че  и , а точка  приемат следния вид: 

(55.9) . 

 Уравненията на поправките за посоките измерени от новата към дадените точки , 

,  и , изглеждат така: 

(55.10) . 

 Когато са извършени измервания само от дадени точки към други дадени точки т.е , , 

следователно  и  и  и  за уравненията на поправките се получават изразите: 

(55.11) . 

 Ъгловите измервания от една станция, най-често се извършват с еднаква точност. Понеже от всяка 

точка се измерват различен брой посоки логично е да се въведат тежести. Ако броя на измерените посоки от 

една станция е  за тежест на измерванията се използва формулата: 
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 . 

 Ако се премине към матричен запис и се приложи принципът на метода на най-малките квадрати 

, за уравненията на поправките и параметричното решение на задачата се получава: 

(55.12)   уравнения на поправките; 

 ; ; ; . 

(55.13)   матрица на коефициентите на нормалните уравнения; 

 ; 

(55.14)   нормални уравнения; 

(55.15) ; 

 ;     . 

(55.16)   решение на нормалната система, 

където  е обратната матрица на коефициентите на нормалните уравнения 

 , 

се нарича още матрица на тежестните коефициенти. Тази матрица е квадратна и симетрична, т.е. 

коефициентите . 

 Елементите на обратната матрица се определят, като се спази изискването: 

(55.17) , 

където  е единичната матрица. 

 След като се определят неизвестните (55.16) се изчисляват поправките по формули (55.12). 

 Верността на изчислителния процес се гарантира от изпълнението на следното равенство: 

(55.18) . 

 Ако равенство (55.18) е вярно, в границите на изчислителната точност, с така изчислените стойности 

на поправките се коригират измерените величини. Изчисляват се изравнените стойности на неизвестните и се 

прави втора проверка за стойностите на поправките. Тя се нарича “крайна проверка”. 

 С изравнените координати на новата точка и координатите на дадените точки се изчисляват 

изравнените посочни ъгли. Тогава поправките могат да се получат още веднъж от израза 

(55.19) . 

 Разликите в стойностите, получени по форм. (55.12) и (55.18) трябва да бъдат в рамките на 

изчислителната точност, ако всички други операции са извършени коректно. 

 Изчислението завършва с оценка на точността и определяне на: 

 1. Средната квадратна грешка за единица тежест: 

(55.20) . 

 2. Средната квадратна грешка на отделно измерване: 

(55.21) . 
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 3. Средните квадратни грешки на неизвестните: 

(55.22) . 

 Числен пример: Да се изравни комбинираната засечка, показана на фиг. 55.2. Координатите на 

точките и измерените посоки са дадени в таблици 55.1 и 55.2. Да се намерят изравнените стойности на 

координатите на точка 49 и се направи оценка на точността. 

 

  Таблица 55.1.  Координати на дадените точки 
Номер X Y Номер X Y 

15 52641,84 86794,84 22 50299,36 89404,74 

18 53098,74 88505,76 24 50838,17 87202,75 

20 51731,15 88118,86 26 49805,94 88463,35 

 

  Таблица 55.2.  Измерени величини 

Станц. Набл. т. Измерена 

посока 

Станц. Набл. т. Измерена 

посока 

15 18 0,0000 24 15 0,0000 

 20 54,9646  49 18,9065 

 49 94,0102  20 64,9632 

 24 102,4503  22 129,4263 

18 22 0,0000 49 24 0,0000 

 20 37,3273  15 172,6490 

 49 60,8101  18 236,2900 

 15 103,1664  20 273,6822 

20 22 0,0000  26 354,1967 

 24 97,3984    

 49 125,0155    

 15 184,9367    

 18 264,1367    

 Ред на работа: 

 1. Определяне на броя на измерванията и броя на неизвестните. 

 Броят на измерените посоки е 18, а броят на неизвестните 7 (2 – координати на новата точка 49 и 5 

ориентировъчни неизвестни на всички станции). 

 2. Изчисление на посочните ъгли между дадените точки. 

 Посочните ъгли се изчисляват по формулата . 

 В разглеждания пример дадени точки са 15, 18, 20, 22, 24, 26. Изчислените между тях посочни ъгли 

имат следните стойности: 

 ; ; ; 

 ; ; ; 

 . 

 3. Изчисление на приблизителните координати на точка . 

 За приблизителни координати на точка 49 се използват изчислените в §52 стойности. 

  m;  m. 

 4. Уравнения на измерванията 

 Броят на уравненията на измерванията е равен на броя на измерените посоки, а те са 18. Общият им 

вид съответства на формула (55.3). От тях са получени уравненията на поправките. 

 5. Уравнения на поправките 

 Обшият вид на уравненията на поправките за фиг. 55.2 съответства на формули (55.7), (55.8) и (55.9) 

в зависимост от това какви са станцията и наблюдаваната точка. 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 ii iim Q

arctg





B A
AB

B A

Y Y
a

X X

15,18 83,3859  g
15,20 138,3590  g

15,24 185,8440  g

18,22 180, 2182  g
18,20 217,5517  g

20,22 153,4147  g

20,24 250,8139  g

49P

0
49 51423,76x 0

49 87246,52Y

15,18 15 15,18  V O f

15,49 15 15,49 49 15,49 49 15,49      V O a x b y f

15,24 15 15,24  V O f

18,22 18 18,22  V O f

18,20 18 18,20  V O f

18,49 18 18,49 49 18,49 49 18,49      V O a x b y f

18,15 18 18,15  V O f

20,22 20 20,22  V O f
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 6. Изчисление на приблизителните посочни ъгли  и посочните коефициенти ,  и 

свободните членове . 

 С изчислените приблизителни координати на новата точка и координатите на дадените точки се 

изчисляват приблизителните посочни ъгли и посочните коефициенти. 

 Приблизителните посочни ъгли се изчисляват по формула: 

 . 

 Посочните коефициенти се определят чрез формули (55.7) и се контролират с израза: 

  

 Двукратно изчислените коефициенти трябва да се различават с не повече от една единица в 

последната значеща цифра. 

 Изчисленията са извършени в табл. 55.3 

 

Таблица 55.3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 88 505,76 53 098,74 0,751794 

41,0456g 

0,600917 1,826 

1,825 

49 87 246,52 51 423,76 2095,53 0,799311 -2,428 

 1259,24 1674,98 236,2900 236,2907 -7 cc 

 

15 86 794,94 52 641,84 -0,370731 

377,3986g 

-0,347612 -1,703 

-1,703 

49 87 246,52 51 423,76 1299,09 0,937639 -4,595 

 -451,58 1218,08 172,6490 172,6488 2 cc 

 

20 88 118,86 51 731,15 2,837893 

78,4321g 

0,943158 6,492 

6,493 

49 87 246,52 51 423,76 924,91 0,332344 -2,288 

 872,34 307,39 273,6825 273,6822 3 cc 

 

26 88 463,35 49 805,94 -0,752142 

158,9463g 

0,601095 1,890 

1.890 

49 87 246,52 51 423,76 2024,36 -0,799178 2,513 

 1216,83 -1617,82 354,1967 354,1991 -24 cc 

 

24 87 202,75 50 838,17 0,074745 

204,7496g 

-0,074537 -0,808 

-0,808 

49 87 246,52 51 423,76 587,22 -0,997218 10,811 

 -43,77 -585,59 0,0 0,0 0 cc 

 7. Изчисляване на свободните членове в уравненията на поправките за измерените посоки 

между дадените точки. 

20,49 20 20,49 49 20,49 49 20,49      V O a x b y f

20,18 20 20,18  V O f

24,15 24 24,15  V O f

24,49 24 20,49 49 24,49 49 24,49      V O a x b y f

24,22 24 24,22  V O f

49,15 49 49,15 49 49,15 49 49,15      V O a x b y f

49,18 49 49,18 49 49,18 49 49,18      V O a x b y f

49,20 49 49,20 49 49,20 49 49,20      V O a x b y f

49,26 49 49,26 49 49,26 49 49,26      V O a x b y f

49,24 49 49,24 49 49,24 49 49,24      V O a x b y f

0
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 Като се вземе пред вид израза , стойностите на свободните членове в този случай 

се получават в колоната поправки в абрисите на станциите табл. 55.4. 

 8. Числен вид на уравненията на поправките: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 В табл. 55.5 са записани коефициентите пред неизвестните в уравненията на поправките. 

 

Таблица 55.4.    Абриси 

№ на 

точка 

Оконч. пос. ъгли 

 

Измерени посоки 

 

Ориентир. ъгли 

 

Измерени пос. ъгли 

 

Поправки 

+ - 

Станция 15 ,  

18 83,3859 0,0000 83,3859 83,3913  54 

20 138,3590 54,9646 83,3944 138,3559 31  

49  94,0102  177,4015   

24 185,8440 102,4503 83,3937 185,8416 24  

   83,3913  55 54 

Станция 18 ,  

22 180,2182 0,0000 180,2182 180,2207  25 

20 217,5517 37,3273 180,2244 217,5480 37  

49 - 60,8101 - 241,0308   

15 283,3859 103,1664 180,2195 283,3871  12 

   180,2207  37 37 

Станция 20 ,  

22 153,4147 0,0000 153,4147 153,4169  22 

24 250,8139 97,3984 153,4155 250,8153  14 

49 - 125.0155 - 278,4324   

15 338,3590 184,9367 153,4223 338,35,36 54  

18 17,5517 264,1367 153,4150 17,5536  19 

   153,4169  54 55 

Станция 24 ,  

15 385,8440 0,0000 385,8440 385,8486  46 

49 - 18,9065 - 4,7551   

20 50,8139 64,9632 385,8507 50,8118 21  

22 115,2774 129,4263 385,8511 115,2749 25  

   385,8486  46 46 

Таблица 55.5 
№         

0 0
, , ,i k i k i k if R O   

15,18 15 54  V O

15,49 15 49 491,703 4,595 29      V O x y

15,24 15 24  V O

18,22 18 25  V O

18,20 18 37  V O

18,49 18 49 491,826 2,428 88      V O x y

18,15 18 12  V O

20,22 20 22  V O

20,49 20 49 496,492 2,288 3      V O x y

20,18 20 19  V O

24,15 24 46  V O

24,49 24 49 490,808 10,811 55      V O x y

24,22 24 25  V O

49,15 49 49 491,703 1,703 2      V O x y

49,18 49 49 491,826 2,428 7      V O x y

49,20 49 49 496,492 2,288 3      V O x y

49,26 49 49 491,890 2,513 24      V O x y

49,24 49 49 490,808 10,811 0      V O x y

,i ka ,i kR , ,
  i i k i kO a R , ,

  i k i i ka O R

86794,94Y 52641,84X

15
/ 

i
O O n

88505, 76Y 53098, 74X

18
/ 

i
O O n

88118,86Y 51731,15X

20
/ 

i
O O n

87202, 75Y 50838,17X

24
/ 

i
O O n

15O 18O 20O 24O 49O 49X 49Y f



 198 

1 -1,000       -54,000 

2 -1,000     -1,703 -4,595 -29,000 

3 -1,000       24,000 

4  -1,000      -25,000 

5  -1,000      37,000 

6  -1,000    1,826 -2,428 88,000 

7  -1,000      -12,000 

8   -1,000   6,492 -2,288 -3,000 

9   -1,000     -19,000 

10   -1,000     -22,000 

11    -1,000    -46,000 

12    -1,000  -0,808 10,811 -55,000 

13    -1,000    25,000 

14     -1,000 -1,703 -4,595 2,000 

15     -1,000 1,826 -2,428 -7,000 

16     -1,000 6,492 -2,288 3,000 

17     -1,000 1,890 2,513 -24,000 

18     -1,000 -0,808 10,811 0,000 

 

 

 9. Изчисляване на изравнените стойности на неизвестните  Поради големия брой на 

неизвестните, обработката се извършва с помощта на готова програма МНМК (MNMK.exe). 

 Избира се модул “Параметрично изравнение” и се въвеждат: 

  на първи ред  три символа един до друг без интервал, които имат следните значения: 

 1. вид на задачата; 

    параметрично изравнение; 

    условно изравнение. 

 2. начин на въвеждане на коефициентите: 

    въвеждат се всички коефициенти;  

    въвеждат се само ненулевите коефициенти. 

 3. точност на измерванията 

    измерванията са равно точни; 

    въвеждат се тежести на измерванията; 

    въвеждат се средни квадратни грешки на измерванията. 

 За конкретния пример се въвежда phe. 

  на втори ред с интервал; 

  брой на измерванията  ; 

  брой на неизвестните  ; 

  брой на условията между неизвестните (ако има такива) ; 

  брой на функциите между неизвестните ако има такива)  

  точност на резултатите (брой цифри след десетичната запетая) . 

 В случая изравнението е само параметрично без допълнителни условия и изследване на функции, 

така че на втори ред се въвежда: 

18     7     0     0     3. 

  на следващите редове 

 Ако се въвеждат всички коефициенти и измерванията са равно точни, т.е. на първи ред сме написали 

(pve), тогава за всяко уравнение се въвеждат на отделен ред, с интервал между тях последователно, 

коефициентите пред неизвестните и свободния член. 

 Когато се въвеждат само ненулевите коефициенти и измерванията са неравно точни (например на 

първи ред е написано phm), за всяко уравнение се въвежда: 

  на един ред – броя на ненулевите коефициенти; 

  за всеки коефициент на нов ред се въвежда  номерът на неизвестното и неговата стойност; 

  на предпоследният ред стойността на свободния член; 

  на последният ред стойността на средната квадратна грешка. 

 И така за всички уравнения. 

 Например за последното (18) уравнение на поправките данните ще се въведат така: 

  3 

  5  1,000 

  6  0,808 

  7  10.811 
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 След въвеждане на информацията и решението на нормалната система се получават следните 

резултати: 

 1. Неизвестни и средните им квадратни грешки 

   ; 

   ; 

   ; 

  ; 

   ; 

  cm  cm; 

  cm   cm. 

 2. Поправки, средни квадратни грешки на поправките и средни квадратни грешки на 

изравнените величини 

Таблица 55.6 

№ 
Поправка 

 (cc) 

Ср. кв. 

грешка 

 (cc) 

Ср. кв. 

грешка 

 (cc) 
№ 

Поправка 

 (cc) 

Ср. кв. 

грешка 

 (cc) 

Ср.кв. 

грешка 

 (cc) 

1 -33,14 29,01 21,36 10 -0,92 27,97 22,71 

2 -11,73 27,76 22,96 11 -27,30 28,24 22,37 

3 44,86 29,01 21,36 12 -16,41 24,36 26,54 

4 -44,91 31,13 18,14 13 43,70 28,24 22,37 

5 17,09 31,13 18,14 14 5,93 24,21 26,68 

6 59,72 30,55 19,10 15 -7,85 31,37 17,72 

7 -31,91 31,13 18,14 16 -8,70 24,57 26,35 

8 -1,15 23,10 27,64 17 -16,79 31,89 16,77 

9 2,08 27,97 22,71 18 27,41 22,50 28,14 

 3. Контролни суми 

  От редуцираната система = 14278,24 

   [pvv] = 14 278,24 

  Следа на корелационната матрица на поправките = 11,0 

  Следа на корелационната матрица на изравнените величини = 7,0 

  Средна квадратна грешка на измерване с тежест единица = 36,03 

  Брой на измерванията = 18 

  Брой на неизвестните = 7 

 4. Изчисляване на изравнените стойности на неизвестните: 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

  m; 

  m. 

 10. Крайна проверка: 

 С изравнените координати се изчисляват окончателните посочни ъгли, чрез които се проверяват втори 

път поправките. Съвпадението на поправките изчислени този начин табл. 55.7 и по формули (55.7) в табл. 55.6 

е сигурна гаранция, че изравнението е извършено коректно. 

Таблица 55.7 

№    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 399,99669 0,00000 -33,1cc 15 86 794,940 52 641,840 -0,370738 

2 94,00897 94,01020 -12,3cc 49 87 246,537 51 423,736 172,64934 

3 102,45479 102,45030 44,9cc  -451,597 1218,104 172,64880 

cc
15 20,86  O cc21,36om

cc
18 19,91 O cc18,14om

cc
20 21,08  O cc22,71om

cc
24 18,70  O cc22,37om

cc
49 7,52  O cc17,73om

49 2,38  x 4,35xm

49 1,66 y 2,35ym

v
vm im v

vm im

0 g
15 15 15 83,3913 0,00209 83,38921     O O O

0 g
18 18 18 180,2207 0,00199 180,22269     O O O

0 g
20 20 20 33,7489 0,00211 33,74679     O O O

0 g
24 24 24 385,8486 0,00187 385,84673     O O O

0 g
49 49 49 204,7496 0,00075 204,74885     O O O

0
49 49 49 51423,76 0,024 51423,736     X X x

0
49 49 49 87246,52 0,017 87246,537     Y Y y

, ,i k i k i
R a O  ,i kR ,i kv

i

k

kY

pY

Y

kX

pX

X

,tgi k

, ,i k i k i
R a O 
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4 399,99551 0,00000 -44,9cc   V14 = 5,4cc 

5 37,32901 37,32730 17,1cc 18 88 505,760 53 098,740 0,751773 

6 60,81605 60,81010 59,5cc 49 87 246,537 51 423,736 236,28989 

7 103,16321 103,16640 -31,9cc  1259,223 1675,004 236,29070 

8 244,68333 244,68350 -1,7cc   V15 = -8,1cc 

9 383,80491 383,80470 2,1cc 20 88 118,860 51 731,150 2,837616 

10 119,66791 119,66800 -0,9cc 49 87 246,537 51 423,736 273,68128 

11 399,99727 0,00000 -27,3cc  872,323 307,414 273,68220 

12 18,90489 18,90650 -16,1cc   V16 = -9,2cc 

13 129,43067 129,42630 43,7cc 26 88 463,350 49 805,940 -0,752142 

 49 87 246,537 51 423,736 354,19741 

 1216,813 -1617,796 354,19910 

  V17 = -16,9 

24 87 202,750 50 838,170 0,074777 

49 87 246,537 51 423,736 0,00278 

 -43,787 -585,566 0,00000 

  V18 = 27,8cc 

 Разликите в двукратно определените поправки не трябва да бъдат по-големи от 1–2
cc

. В конкретния 

пример тези разлики не надхвърлят 0,5
cc

, което потвърждава верността на решението. 

 Многократна права засечка 

 Многократната права засечка е частен случай на комбинираната, при който броят на измерените 

величини  е равен на  фиг. 55.3. Аналитичното решение се извършва чрез изравнение по МНМК по 

разгледания вече алгоритъм. 

 Уравненията на поправките, за измерените посоки от 

дадените точки  към новата точка , като се вземе пред 

вид, че  и , а точка  съответстват на формули 

(55.9), а именно: 

 . 

 Ако приемем изчислените чрез абрис посочни ъгли 

 за измерени величини, в този случай , а 

уравненията на поправките приемат вида: 

(55.23) . 

 Понеже всеки измерен посочен ъгъл е получен от различен 

брой измерени посоки се въвеждат и тежести по формула: 

 . 

 За свободните членове се използва формулата . 

 На уравнения (55.23) съответства нормална система от вида: 

 ; 

 . 

 Решението се извършва в съответствие с форм. (55.12) до (55.16). В конкретния случай броя на 

неизвестните е само две. 

 Матричният запис на  ще бъде: 

(55.24) , 

(55.25) ,     ,     . 

 Елементите на обратната матрица  се изчисляват по формулите: 

(55.25) , , , 

където . 

 Неизвестните ще се получат по формули: 

n t l

 , ,i A B C P

0 ix 0 iy 1 k P

, , , ,i k i i k k i k k i kV O a x b y f      

, ,i k i i kO R    0iO 

, , , ,i k i k k i k k i kV a x b y f     

1




n
p

n

0
, , ,

  i k i k i kf

[ ] [ ] [ ] 0  paa dx pab dy paf

[ ] [ ] [ ] 0  pab dx pbb dy pbf

, , ,N Q F X

11 12

21 22

[ ] [ ]

[ ] [ ]

   
    

  

N N paa pab
N

N N pba pbb

11 12

21 22

 
  
 

Q Q
Q

Q Q

1

2

[ ]

[ ]

   
    

  

F paf
F

F pbf

 
  
 

dx
X

dy

Q

22
11  

N
Q 12

12 21  


N
Q Q 11

22 


N
Q

2
11 12 12  N N N
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(55.27)  

 След като се изчислят търсените неизвестни се определят изравнените координати ; 

, изравнените посочни ъгли и поправките по формули (55.23). 

 Оценка на точността 

 Средната квадратна грешка за единица тежест се определя по формулата: 

(55.28) . 

 Средните квадратни грешки на абсцисата и ординатата на търсената точка се изчисляват от изразите: 

(55.29) ;     , 

а стойността на линейната средна квадратна грешка е равна на 

(55.30) . 

 Изчислителни контроли. Крайна проверка 

 Верността на извършеното изравнение се контролира от следните равенства: 

 1. =   контрол на 

изчислителния процес. 

 2.   крайна 

проверка за правилното съставяне на 

уравненията на поправките. 

 Числен пример: Да се изравни 

многократната права засечка показана на фиг. 

55.4. Координатите на точките и измерените 

посоки са дадени в табл. 55.1 и 55.8. Да се 

намерят изравнените стойности на 

координатите на точка 49 и се направи оценка 

на точността. 

 

 

  Таблица 55.8 

 Измерени величини 
Станц. Набл. т. Измерена 

посока 

Станц. Набл. т. Измерена 

посока 

15 18 0,0000 20 22 0,0000 

 47 36,6461  24 97,3984 

 20 54,9646  15 184,9367 

 24 102,4503  47 212,2766 

18 22 0,0000  18 264,1367 

 20 37,3273    

 47 68,5640    

 15 103,1664    

 Ред на работа: 

 1. Определяне на броя на измерванията и броя на неизвестните 

 Броят на измерените посоки е 13, а броят на неизвестните 5 (2  координати на новата точка  

и 3 ориентировъчни неизвестни на всички станции). 

 2. Изчисление на посочните ъгли между дадените точки 

 Посочните ъгли се изчисляват по формулата: . 

 В разглеждания пример дадени точки са 15, 18, 20, 22, 24. Изчислените между тях посочни ъгли имат 

следните стойности: 

 ;     ;     ; 

 ;     ;     ; 

 . 

1

11 1 12 2

21 1 22 2 .

X N F QF

dx Q F Q F

dy Q F Q F

   

  

  

0 X X dx
0 Y Y dy

[ ]
 



p

n k

11 xm Q
22 ym Q

2 2
11 22    s x ym m m Q Q

 p  .2pff

'
, , ,  i k i k i kV

47P

arctg


 


B A
AB

B A

Y Y

X X

g
15,18 83,3859  g

15,20 138,3590  g
15,24 185,8440 

g
18,22 180, 2182  g

18,20 217,5517  g
20,22 153, 4147 

g
20,24 250,8138 
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 3. Изчисление на приблизителните координати на точка  

 За приблизителни координати на точка 47 се използват изчислените в §51 стойности: 

  m;   m. 

 4. Уравнения на измерванията 

 В конкретния пример за измерени величини се приемат измерените посочни ъгли към новата точка, 

получени от абриса, а те са само 3. Това означава, че и броят на уравненията на поправките ще бъде 3. Общият 

им вид съответства на формула (55.23). От тях са получени уравненията на поправките. 

 5. Уравнения на поправките 

 ; 

 ; 

 . 

 6. Изчисляване на измерените посочни ъгли 

Таблица 55.9    Абриси 

№ на 

точка 

Оконч. пос. ъгли 

 

Измерени посоки 

 

Ориентир. ъгли 

 

Измерени пос. ъгли 

 

Поправки 

+ – 

Станция 15   

18 83,3859 0,0000 83,3859 83,3913  54 

47 - 36,6461 - 120,0374   

20 138,3590 54,9646 83,3944 138,3559 31  

24 185,8440 102,4503 83,3937 185,8416 24  

   83,3913  55 54 

Станция 18   

22 180,2182 0,0000 180,2182 180,2207  25 

20 217,5517 37,3273 180,2244 217,5480 37  

47 - 68,5640 - 248,7847   

15 283,3859 103,1664 180,2195 283,3871  12 

   180,2207  37 37 

Станция 20   

22 153,4147 0,0000 153,4147 153,4169  22 

24 250,8139 97,3984 153,4155 250,8153  14 

15 338,3590 184,9367 153,4223 338,35,36 54  

47 - 212,2766 - 365,6935 -  

18 17,5517 264,1367 153,4150 17,5536  19 

   153,4169  54 55 

 7. Изчисляване на приблизителните посочни ъгли и коефициентите на уравненията на 

поправките 

Таблица 55.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 87 762,72 52 326,77 0,962524 -0,693478 4,120 

18 88 505,76 53 098,74 1071,47 -0,720478 -4,281 

 -743,04 -771,97 248,7845 248,7847 -2cc 

 

47 87 762,72 52 326,77 -3,07163 0,950878 -5,948 

15 86 794,94 52 641,84 1017,78 -0,309567 -1,936 

 967,78 -315,07 120,0368 120,0374 -6cc 

 

47 87 762,72 52 326,77 -0,59793 -0,513190 4,708 

20 88 118,86 51 731,15 693,97 0,858275 7,873 

 -356,14 595,62 365,6927 365,6935 -8cc 

 8. Съставяне на нормалната система 

Таблица 55.11 
№ 

    

1 4.120 -4,281 -2 0,75 

2 -5,948 -1,936 -6 0,75 

3 4,708 7,873 -8 0,80 

Таблица 55.12 

47P

0
47 52236,77X 0

47 87762,72Y

18,47 18,47 47 18,47 47 18,47     V a x b y f

15,47 15,47 47 15,47 47 15,47     V a x b y f

20,47 20,47 47 20,47 47 20,47     V a x b y f

,i k ,i kR , ,i i k i kO a R   , ,i k i i kO R   

86794,94Y 52641,84X

15 /iO O n 

88505,76Y 53098,74X

18 /iO O n 

88118,86Y 51731,15X

20 /iO O n 

k

i

kY

iY

0Y

kX

iX

0X

0
,tgi k

0
,i ks

0
,i k

0
,sini k

0
,cosi k

,
i k

,i ka

,i kb

,i kf

xd yd f p
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№   

   

1 56,995 25,062 -9,545 

2  66,149 -35,255 

3    

 9. Изчисляване на тежестните коефициенти 

 Таблица 55.13 
№   

1 0,021 -0,008 -9,545 

2 -0,008 0,018 -35,255 

 10. Изчисляване на неизвестните, изравнените координати на т. 47, поправките и оценка на точността 

 Резултатите са дадени в табл. 55.14. 

Таблица 55.14 

 0,080   

 0,563  cm  

 52326,769  cm  

 87762,726  cm  

    

 11. Крайна проверка 

 С изравнените координати се изчисляват окончателните посочни ъгли, чрез които се проверяват втори 

път поправките. 

 

Таблица 55.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 87 762,726 52 326,769 0,96251615 

18 88 505,760 53 098,740 248,78421 

 -743,034 -771,971 248,78470 

   -4,9 

47 87 762,726 52 326,769 -3,07164493 

15 86 794,940 52 641,840 120,03678 

 967,786 -315,071 120,03678 

   -6,3 

47 87 762,726 52 326,769 -0,59792291 

20 88 118,860 51 731,150 365,69314 

 -356,134 595,619 365,69350 

   -3,6 

Многократна обратна засечка 

 Многократната обратна засечка е също частен случай на комбинирана засечка, при която са 

извършени свръх измервания от нова към дадени точки. Броят на измерените величини съвпада с броя на 

вътрешните посоки или . 

 Уравненията на поправките за посоките измерени от новата към дадените точки , 

,  и , съответстват на формули (55.10) изглеждат така: 

 . 

 Понеже измерванията са извършени само от една станция, приема се, че те са равноточни. 

 При тази задача броят на неизвестните е три. Те предопределят и размера на нормалната система, 

която изглежда така: 

(55.35)  

 Решението на тази система се извършва чрез параметрично изравнение по МНМК. Повтаря се 

изчислителният процес от уравнения (55.14) до (55.18). 

N F

xd yd

3142,042  [ ] 81,200pff

Q F

xd cc4,32  ,i kV

yd 0,63xm 47,18 4,74 V

X 0,58ym
47,15 6,61 V

Y 0,86sm 47,20 3,94 V

[ ] 62,104pvf [ ] 62,104pvv

k

i

kY

iY

0Y

kX

iX

0X

,tg i k

,i k

,i k


47,18V

47,15V

47,20V

n q

i P  , , ...k A B C

0 kx 0 ky

, , , ,      i k i k i i k i i kV Oi a x b y f

[ ] [ ] [ ] [ ] 0

[ ] [ ] [ ] [ ] 0

[ ] [ ] [ ] 0.

      

      

       

i i

i i

i i

aa x ab y a Oi af

ab x bb y b Oi bf

a x b y n Oi f
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 След като се получат неизвестните, се определят стойностите на поправките по формули (55.9). 

Изчисляват се изравнените координати и окончателната стойност на ориентировъчното неизвестно. 

 Прави се крайна проверка на изравнението като поправките се изчисляват втори път по формула: 

 . 

 Изравнението приключва с оценка на точността. 

 Средната квадратна грешка за единица тежест се определя по формулата: 

(55.33) . 

 Средните квадратни грешки на абсцисата, ординатата и ориентировъчното неизвестно на търсената 

точка се изчисляват от изразите 

(55.34) ;     ;     . 

 Стойността на линейната грешка е равна на: 

(55.35) . 

 Числен пример: Да се изравни многократната обратна засечка, показана на фиг. 55.5. Координатите 

на точките и измерените посоки са дадени в табл. 55.1 и 55.16. Да се намерят изравнените стойности на 

координатите на точка 49 и се направи оценка на точността. 

 

Таблица 55.16  Измерени посоки 

Станц. Набл. т. Измерена посока 

49 24 0,0000 

 15 172,6490 

 18 236,2900 

 20 273,6822 

 26 354,1967 

 Ред на работа: 

 1. Определяне на броя на измерванията и броя на неизвестните 

 Броят на измерените посоки е 5, а броят на неизвестните 3 (2  

координати на новата точка 49 и 1 ориентировъчно неизвестно на 

станцията). 

 2. Общ вид на уравненията на поправките 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

 3. Изчисление на приблизителните координати на новата точка 49 

 За приблизителни координати на точка 49 се използват изчислените в §52 стойности. 

  m;  m. 

 4. Изчисление на приблизителната стойност на ориентировъчното неизвестно на новата точка 

49 

 За приблизителна стойност на ориентировъчното неизвестно се използва получената в табл. 55.3 

величина . 

 5. Изчисляване на посочните коефициенти и свободните членове 

 Изчислението се извършва в табл. 55.17. 

 

Таблица 55.17.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 88 505,76 53 098,74 0,751794 0,600917 1,826 

49 87 246,52 51 423,76 2095,53 0,799311 -2,428 

 1259,24 1674,98 236,2900 236,2907 -7cc 

 

, , ,
   p k p k p p kV O R

[ ]
 

n k

11 xm Q
22 ym Q 0 33 m Q

2 2
11 22    s x ym m m Q Q

49,15 49 49,15 49 49,15 49 49,15      V O a x b y f

49,18 49 49,18 49 49,18 49 49,18      V O a x b y f

49,20 49 49,20 49 49,20 49 49,20      V O a x b y f

49,26 49 49,26 49 49,26 49 49,26      V O a x b y f

49,24 49 49,24 49 49,24 49 49,24      V O a x b y f

0
49 51423,76X 0

49 87246,52Y

0 g
49 204,7496O

0 g
49 204,7496O
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15 86 794,94 52 641,84 -0,370731 -0,347612 -1,703 

49 87 246,52 51 423,76 1299,09 0,937639 -4,595 

 -451,58 1218,08 172,6490 172,6488 -2cc 

 

20 88 118,86 51 731,15 2,837893 0,943158 6,492 

49 87 246,52 51 423,76 924,91 0,332344 -2,288 

 

 872,34 307,39 273,6825 273,6822 3cc 

26 88 463,35 49 805,94 -0,752142 0,601095 1,890 

49 87 246,52 51 423,76 2024,36 -0,799178 2,513 

 

 1216,83 -1617,82 354,1967 354,1991 -24cc 

24 87 202,75 50 838,17 0,074745 -0,074537 -0,808 

49 87 246,52 51 423,76 587,22 -0,997218 10,811 

 -43,77 -585,59 0,0 0,0 0cc 

 6. Числен вид на уравненията на поправките 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

 Коефициентите пред неизвестните и свободните членове се записват в табличен вид за по-удобно 

изчисление на коефициентите на нормалната система. 

Съставяне на уравненията на поправките 
№ 

     

1 -1,703 4,595 -1,000 2,0 -5,298 

2 1,826 -2,428 -1,000 -7,0 -8,603 

3 6,492 -2,288 -1,000 3,0 6,204 

4 1,890 2,513 -1,000 -24,0 -20,596 

5 -0,808 10,811 -1,000 0,0 9,003 

 7,696 4,014 -5,000 -26,0 -19,290 

    491,588 -19,290 

 7. Числен вид на нормалната система 

 ; 

 ; 

 . 

Съставяне и решаване на нормалната система 
№     

      

1 52,604 -15,441 -7,696 -42,078 -12,612 -12,612 

2  155,437 -4,014 -59,372 76,610 76,610 

3   5,000 26,000 19,290 19,290 

    638,000 562,549 562,549 

Редуцирани уравнения 
№     

      

1 52,604 -15,441 -7,696 -42,078 -12,612 -12,612 

2  150,905 -6,273 -71,724 72,908 72,908 

3   3,613 16,862 20,476 20,476 

    491,558 491,558 491,558 

 
№ 

    

1 1,000    

2  1,000   

3   1,000  

    1,000 

Елиминационни уравнения 
№     

      

1 1,000 0,294 0,146 0,800 0,240 0,240 

49,15 49 49 491,703 1,703 2      V O x y

49,18 49 49 491,826 2,428 7      V O x y

49,20 49 49 496,492 2,288 3      V O x y

49,26 49 49 491,890 2,513 24      V O x y

49,24 49 49 490,808 10,811 0      V O x y

dx dy dO f S

52,604 15,441 7,696 42,078 0   dx dy dO

15,441 155,4371 4,014 59,372 0    dx dy dO

7,696 4,014 5,000 26,000 0    dx dy dO

N F S

dx dy dO

RN RF S

dx dy dO

dx dy dO F

EN EF S

dx dy dO
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2  1,000 0,042 0,475 -0,483 -0,483 

3   1,000 -4,667 -5,667 -5,667 

Изчисление на неизвестни и тежестни коефициенти 
 0,200 0,281 -4,667 1,000   

 
0.027 0.004 0,044 0,019 -42,078 0,200 

0.004 0,007 0,012 0,007 -59,372 0,281 

0,044 0,012 0,277 0,277 26,000 -4,667 

 . 

 8. Изчисление на поправките, изравнените стойности на координатите и ориентировъчното 

неизвестно на т. 49 

 ;     ;     ; 

 ;     ; 

  m; 

  m; 

 . 

 9. Оценка на точността 

 ; 

  cm;      cm; 

 ;       cm. 

 10. Крайна проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 86 794,940 52 641,840 -0,370734 

49 87 246,523 51 423,762 172,64927 

 -451,583 1218,078 172,64880 

   -4,7cc 

18 88 505,760 53 098,740 0,751793 

49 87 246,523 51 423,762 236,29043 

 1259,237 1674,978 236,29070 

   -2,7cc 

20 88 118,860 51 731,150 2,837903 

49 87 246,523 51 423,762 273,68302 

 872,337 307,388 273,68220 

   8,2cc 

26 88 463,350 49 805,940 -0,752139 

49 87 246,523 51 423,762 354,19726 

 1216,827 -1617,822 354,19910 

   -18,4cc 

24 87 202,750 50 838,170 0,0747450 

49 87 246,523 51 423,762 0,00076 

 -43,773 -585,592 0,0000 

   7,6cc 

 И в този пример разликите при двукратното изчисление на поправките не са по-големи от 0,5c, което 

означава, че изравнението е извършено коректно. 

 

  

x F x

Q

49,558 T T
xF f f

cc
49,15 5,034V cc

49,18 2,652 V cc
49,20 8,320V

cc
49,26 18,320 V cc

49,24 7,547V

0
49 49 51423,762  X X dx

0
49 49 87246,523  Y Y dy

0 cc
49 49 204,74912  O O dO

cc491,56
15,7

5 3
  



15,7 0,027 2,6 xm 15,7 0,007 1,3 ym

cc15,7 0, 277 8,2 Om 2 22,6 1,3 2,9  sm

g
49 204,74912O

k

i

kY

iY

0Y

kX

iX

0X

,tgi k

, ,i k i k iR O  

,i kR

, i kV

, i kV

, i kV

, i kV

, i kV



 207 

Глава XV 

ПОЛИГОНИ 

§56. Видове полигони. Полагане, стабилизиране, измерване и изчисление на 

полигоните 
 Второстепенната триангулация с гъстотата на точките си не е достатъчна за извършване на снимачни 

и трасировъчни работи. Това налага създаване на работна геодезическа основа, която да допълва мрежата до 

необходимата гъстота. Най-често това става с полагане на отделни полигони при малки обекти и на мрежа от 

полигони при големи обекти. Полигоновата мрежа включва главни и второстепенни полигони. Главните 

полигони започват и се включват в точки от опорната мрежа или във възлови точки. Второстепенните 

полигони са развити между дадена точка от опорната мрежа и точка от главен полигон или само между точки 

от главните полигони. 

 В зависимост от предназначението им, теренните условия и изискванията за точност се прилагат 

различни по форма и свързване полигони. Съобразно формата си, полигоните биват отворени и затворени. 

Полигоните са свързани или свободни, в зависимост от това дали са свързани или не с точки от опорната 

мрежа. Свързаните полигони са полигони със собствено ориентиране и по начина на свързване могат да бъдат 

свързани (включени), висящи или маркшайдерски. Освен това понякога се използват и бусолни полигони. 

56.1. Полагане на полигоните 
 Проектът за полигоновата мрежа се съставя върху карта в не по-дребен мащаб от 1:25 000 или направо 

върху схемата на опорната мрежа. За малки обекти, където не е полагана опорна мрежа, се развива 

самостоятелна полигонова мрежа. Полигоновите точки се номерират с арабски цифри единно за целия обект, 

като се започва от северозападния му край. Не се допуска използването на номера с индекси и допълнителни 

означения. Използваните като полигонови осови точки получават номер от единната номерация и записан в 

скоби номер на осовата точка. 

 Мащабът на снимката, релефът и ситуацията са водещите фактори, от които зависят гъстотата на 

полигоновите точки и дължините на полигоновите страни. В таблица (56.1) са дадени средната дължина на 

полигоновите ходове и разстоянията между съседните полигонови ходове за различните мащаби на снимката: 

Таблица 56.1 

№ по 

ред 

Мащаб на 

снимката 

Дължина на полигоновите Разстояния между съседните 

полигонови ходове [m] страни [m] ходове [m] 

1 1:500 20  130 1 000 до 150 

2 1:1000 20  150 1 200 до 180 

3 1:2000 40  200 2 000 до 250 

4 1:5000 60  300 3 000 до 400 

5 1:10 000 75  400 4 000 до 500 

 Разположението на полигоновите точки зависи и от предпочетения снимачен метод. При 

тахиметрична и мензулна снимка полигоновите точки трябва да осигуряват заснимането чрез полярни 

координати на всички подробности, а гъстотата им зависи единствено от характера на терена и ситуацията. 

Полигоновите страни при ортогонална снимка, трябва да дават възможност за заснимане на всички подробни 

точки с къси перпендикуляри към снимачните линии. 

 Местоположението на полигоновите точки се избира с оглед максимално ефективното им ползване 

за изработване и поддържане на кадастралните планове и дълготрайното им запазване. Полигоновите точки 

се избират така, че да има видимост и към съседните полигонови точки, към които са предвидени измервания. 

 Полигоновите ходове трябва да бъдат изпънати. Това условие се счита за спазено, когато дължината 

на хода не надвишава с повече от 30% разстоянието между началната и крайната му точка. Страните в 

полигоновия ход трябва да са приблизително равни помежду си, като съотношението между две съседни 

полигонови страни не е по-малко от 1:5. 

 Дължините на полигоновите страни по възможност трябва да се измерват непосредствено на терена 

чрез електронен или някои оптически далекомери и ролетка. 

56.2. Стабилизиране и репериране на полигоновите точки 
 Местата на полигоновите точки се уточняват окончателно след непосредствено обхождане на терена 

като едновременно с това те се стабилизират. Всяка полигонова точка се стабилизира подходящо, съобразно 

конкретните условия и технически изисквания: с дървени колчета, бетонирани метални тръбички, върху 

трайните настилки – с метални тръбички или използване на геометричните центрове на капаците на каналните 

шахти (§6). 

 Стабилизирането с дървени колчета изисква точката да се окопае с ровче в радиус от 30 cm. 

 За по-лесното им откриване и евентуално възстановяване, едновременно със стабилизирането им 

полигоновите точки се реперират (§6), като се изготвя реперна скица (фиг. 6.5). 

56.3. Измерване на полигоновите ъгли 
 Хоризонталните посоки от всяка полигонова точка към съседните ѝ точки се измерват с теодолит с 

директна точност на отчитане най-малко 0,01 gon (1
с
) при двете положения на тръбата в един гирус. 

Теодолитът се центрира с допустимо отклонение 5 mm. Допустимата разлика между стойностите на двойната 
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колимачна грешка за една станция на теодолита не трябва да надвишават директната му точност на отчитане. 

Полигоновите точки се сигнализират в зависимост от прилагания метод, използваните инструменти и целта 

на измерванията. При отделно измерване на полигонови ъгли и дължини се използват жалони, поставени във 

вертикално положение чрез отвес и закрепени над точките с помощта на метални триножки. Допустимото 

отклонение при центриране на сигнала е 5 mm. 

 За сигнализиране на точките се използват и визирни марки, поставени на теодолитни триноги, 

центрирани над наблюдаваните точки посредством оптически отвес и хоризонтирани чрез повдигателните 

винтове на главата и монтираната кръгла либела. 

 При едновременно измерване на полигонови ъгли и дължини с електронни тахиметри полигоновите 

точки се сигнализират чрез щокове с монтирани на тях отражатели за светлодалекомерите. 

 Измерените хоризонтални посоки се записват в ъглов карнет, в който точките са подредени по 

възходящ ред на номерата им. Задължително се проверяват осреднените стойности на измерените посоки чрез 

сумиране. Данните се представят на файл и листинг при работа с електронен тахиметър и ползване на 

електронен карнет. 

 Критерий за точността на измерванията са ъгловите несъвпадения на затворените и включените 

полигони. Допустимите ъглови несъвпадения зависят от мащаба на снимката и са дадени в табл. 56.2, 

където n е броят на ъглите в затворения или свързания полигон. 

Таблица 56.2 

Вид на полигоните 
Допустими ъглови несъвпадения  за снимки в мащаби 

1:500/1:1000 1:2000 1:5000 1:10 000 

Главни полигонови ходове или 

затворени полигони 
    

Второстепенни полигонови 

ходове или затворени полигони 
    

 Ако ъгловото несъвпадение по абсолютна стойност е по-малко от допустимата стойност по табл. 57.2, 

то се разпределя по равно на всички полигонови ъгли. 

56.4. Измерване на дължините на полигоновите страни 
 Дължините на полигоновите страни се измерват двукратно с електронен далекомер. Регистрират се 

наклонени разстояния, които впоследствие се редуцират към хоризонта. 

 В някои случаи се допуска дължините на полигоновите страни да се измерват непосредствено с 

ролетка или с базисна лата. Когато една полигонова страна не може да се измери директно, дължината ѝ се 

изчислява посредствено чрез включване в базисен триъгълник. В него една от страните е търсената 

полигонова страна, а друга се измерва като база с необходимата точност като дължината на базата не трябва 

да бъде по-малка от 1/3 от дължината на полигоновата страна. Освен това се измерват и трите ъгъла на 

базисния триъгълник. 

 Дължините се измерват по правило в две посоки. Допустимата разлика в резултатите от двукратните 

измервания на една полигонова страна зависи от категорията на измерванията (от I  IV) и е определена от 

техническите норми на ГУГК [22]. Там също са дадени и допустимите стойности за относителните грешки в 

измерванията на дължините на полигоновите страни. Резултатите от дължинните измервания, направени с 

електронен далекомер се регистрират във файл или листинг, а в останалите случаи – в дължинен карнет. 

56.5. Определяне на височините на полигоновите точки 
 За определяне на надморските височини на полигоновите точки се използват геометрична или 

тригонометрична нивелация, по включени или затворени нивелачни ходове или нивелачни мрежи. Изборът 

на прилагания метод зависи от теренните условия, постигането на желана точност или наличните 

инструменти. 

 Критерий за точността на нивелачните измервания са височинните несъвпадения по затворени или 

включени нивелачни ходове. Височинните несъвпадения, които са в границите на допустимите норми 

се разхвърлят върху измерените превишения пропорционално на разстоянията за геометричната 

нивелация, а при тригонометричната – на квадратите на разстоянията. 

 Използваните за височинни измервания отделни нивелачни ходове се изчисляват и изравняват 

съгласно §31, а нивелачните мрежи се изравняват параметрично или корелатно. 

56.6. Изчисление на координатите на полигоновите точки 
 Координатите на полигоновите точки се изчисляват чрез многократно прилагане на първа основна 

геодезическа задача. Всяка следваща точка по полигона се получава на базата на предхождащата точка, като 

за целта се използват измерените полигонови страни  и техните посочни ъгли  и се изчисляват 

координатните разлики  и  между всеки две съседни полигонови точки (фиг. 56.1). 
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Фиг. 56.1 

 Самото изчисление на координатите на полигоновите точки, за различните видове полигони се 

разглежда подробно в § (57.1,2,3; 58; 59; 60). 

 Полигоновите ъгли на полигоновите страни се изчисляват чрез измерените ляво лежащи полигонови 

ъгли по правилото: 

(56.1) . 

 Ако във формула (56.1) сумата на предишния посочен ъгъл  плюс стойността на измерения 

полигонов ъгъл е по-малка от 200
g
, то към нея се прибавят 200

g
, а ако надвишава 200

g
, тя се намалява с 

200
g
. В случаите, когато сумата надвишава 400 гради, същата се намалява с 400 гради (фиг. 56.1). С 

измерените полигонови страни  и изчислените посочни ъгли  по първа основна задача 

последователно се изчисляват координатните разлики между всеки две съседни полигонови точки  и : 

(56.2)  

а с тях координатите на точките: 

(56.3)  

Таблица 56.3 

Категория на полигона и 

наклон на терена 

Допустими линейни несъвпадения  стойности на и за 

мащаби: 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:1000 

Главни 

полигони при 

наклони: 

до 4% 0,10; 0,005 0,10; 0,010 

0,10; 0,015 0,20; 0,030 0,30; 0,050 от 4 до 8% 0,10; 0,015 0,10; 0,020 

над 8% 0,10; 0,025 0,10; 0,030 

Второстепенни 

полигони при 

наклони: 

до 4% 0,10; 0,010 0,10; 0,015 

0,10; 0,020 0,20; 0,050 0,30; 0,070 от 4 до 8% 0,10; 0,020 0,10; 0,025 

над 8% 0,10; 0,030 0,10; 0,35 

Главни полигони при 

наклони над 15% 
– – 0,10; 0,020 0,20; 0,060 0,30; 0,080 

Второстепенни полигони 

при наклони над 15% 
– – 0,10; 0,30 0,20; 0,120 0,30; 0,150 

 Забележка: Формули (56.1), (56.2) и (56.3) се отнасят за включен полигонов ход. 

 За да се изчислят посочните ъгли  по формула (56.1) и координати на полигоновите точки по 

формула (56.3), трябва началната точка на полигона да бъде с известни координати и да е известен посочният 

ъгъл на началната посока на полигона, т.е. координатната система да бъде дефинирана. Това условие е 

изпълнено единствено от включените полигони. 

 При свободните полигони, за да се дефинира координатната система, на началната точка се дават 

подходящи начални координати, а за началната полигонова страна се приема произволен посочен ъгъл. Ако 

полигонът е затворен, една от точките му се избира за начална. След това изчислението на свободния полигон 

се извършва по реда на включения полигон – формули (56.1), (56.2) и (56.3). 

 Като критерий за точността на координатните изчисления се използва линейното несъвпадение  

на полигоновия ход: 

(56.4)  m, 
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където и са координатните несъвпадения на полигона по осите и . Допустимите стойности (табл. 

56.3) на линейното несъвпадение се изчислява по формулата: 

(56.5) , 

където [S] е сумата от дължините на полигоновите страни в [m], а стойността на  и  зависят от категорията 

на полигона, условията за измерване и мащаба на снимката. 

 Ако линейното несъвпадение е по-малко по стойност от допустимото, координатните 

несъвпадения и се разделят върху координатните разлики и пропорционално на дължините на 

полигоновите страни. Изчислението и изравнението на единичните полигонови ходове се извършва в 

специални формуляри, а на полигоновите мрежи – с готови програмни продукти за ЕИМ (TPLAN, GEO и др.). 

 

§57. Висящ, свързан и затворен полигон 
57.1. Висящ полигон 

 Висящите полигони се характеризират с дефинирана координатна система – известни са 

координатите на началната точка А и посочният ъгъл на свързващата страна  (табл. 57.1), но не са 

известни координати на крайната точка. На местността са измерени полигоновите ъгли и полигоновите 

страни  (табл. 57.2). Това са изходните данни, с които се разполага, за да се изчислят координатите на 

полигоновите точки (фиг. 57.1). 

 
Фиг. 57.1 

Таблица 57.1 

№ дт 
Координати Изчислен посочен ъгъл 

   

1283=A 45626,63 82753,46 160,1525 

15=B 45738,127 82672,86  

Таблица 57.2 

№ ст. № н.т. 
Измерени посоки, 

g 

Полигонови ъгли 

 

Полигонови страни 

 

1283 15 238,0190 111,9250 137,58 

 14 349,9440   

14 1283 0,0000 220,3900 146,36 

 13 220,3900   

13 14 0,0000 188,7420 207,49 

 12 188,7420   

12 13 0,0000 159,5080 162,55 

 11 159,5080   

11 12 0,0000 223,7250 175,54 

 10 223,7250   

 Висящите полигони са отворени и се прилагат рядко в геодезическата практика. Една от причините 

за това е липсата на свръх измервания, а оттук и на контроли за самите измервания. Допускането на грешка в 

измерванията води до предаване на влиянието и в координатите на всички точки от полигона, след мястото 

на грешката. 

 По-голямо приложение висящите полигони намират в минното и горското дело. Координатите на 

полигоновите точки се изчисляват в следната последователност: 

 1. От координатите на т. В и т. А по втора основна задача се изчислява началният посочен ъгъл 

на полигона (табл. 57.1) 
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(57.1) . 

 2. Изчислението на координатите на полигоновите точки се извършва в специален формуляр (табл. 

57.3) 

 Изходните данни във формуляра се попълват както следва: в първата и последната колона се записват 

последователно с червен цвят номерата на дадените точки и с черен цвят номерата на полигоновите точки. На 

съответния ред в колоната за посочни ъгли с червен цвят се записва и началният посочен ъгъл . С червен 

цвят се записват още и координатите на началната точка А на полигона на реда ѝ в колони и . Измерените 

стойности на полигоновите ъгли и на дължините  се записват с черен цвят в съответните колони. 

 3. Последователно се изчисляват посочните ъгли на всички полигонови страни по формула (56.1) и се 

записват на съответните редове в колоната за посочните ъгли. За проверка крайният посочен ъгъл кр    се 

изчислява и по формулата: 

(57.2) , 

където n е броят на измерените посочни ъгли. 

 4. От получените посочни ъгли и измерените полигонови страни се изчисляват с точност до cm 

координатните разлики и по формули (56.2). 

 5. С координатите на дадената точка А и изчислените координатни разлики последователно по 

формули (56.3) се изчисляват координатите на полигоновите точки, които се записват в колоните  и . 

 

arctg BA
BA

BA

Y

X


 



BA

Y X

i
 ikS

кр нач 200g
i n       

ikS

ikY  ikX 

Y X



 212 

 

 

 

   Таблица 57.3   Изчисление координати на полигонови точки 

№ на 

точките 

Полигонови ъгли Посочни ъгли 

 

Дължини 

 

Координатни разлики Координати 

№ на 

точките 
Измерени 

ъгли  
     Y X 

   
      

   

 
  

82672,860 m 45738,127 m  

160,1525 137,573 
    

 111,9250  82753,460 m 45626,630 m  

72,0775 146,36 1321,51  62,16  

14 220,3900  82885,97 45688,79 14 

92,4675 207,49 206,04  24,49  

13 188,7420  83092,01 45713,28 13 

81,2095 162,55 155,52  47,28  

12 159,5080  83247,53 45760,56 12 

40,7175 175,54 104,77  140,84  

11 223,7250  83352,30 45901,40 11 

64,4425 139,82 118,57  74,10  

10   83470,87 45975,50 10 
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 За проверка на изчисленията се сумират координатните разлики и се сравняват по следните формули: 

(57.3)  

където  а  и . 

 С това приключва и изчислението на висящия полигонов ход. 

 При висящите полигони 

няма контроли, поради което в 

някои случаи се провеждат 

допълнителни контролни 

измервания на различни 

величини, в зависимост от 

условията и наличната техника. 

Един от начините е да се измерят 

ъгъл  или дължината  и се 

сравнят със стойностите им, 

изчислени от координатите на т. А 

и т. 3 (фиг. 57.2). 

 Друг вариант за 

допълнително контролно измерване е в крайната точка на полигона да се измери астрономическият азимут 

и посредством него и меридианната конвергенция  се изчислява за контрола посочният ъгъл  (фиг. 

57.3). 

 
Фиг. 57.3 

 Подобни контролни измервания могат да се извършат и на други места по полигона. 

 В случаите, при които висящият полигон е свободен (фиг. 57.4) се приемат произволни стойности за 

началния посочен ъгъл и за координатите на изходната точка. 

 
Фиг. 57.4 

 Ако от началната точка А на полигона няма видимост към друга точка с известни координати, 

началният посочен ъгъл се получава чрез астрономическия азимут АА1 и меридианната конвергенция  (фиг. 

57.5). 

(57.4) . 

 

кр нач

кр нач ,

ik

ik

Y Y Y

X Х X

    

    

нач начY ,A AY X X 
кр 10Y Y кр 10X X

 3AS

3,2A 3,2

’нач 1 1А AA     

 

Фиг. 57.2 



 214 

Фиг. 57.5 

 Точност на висящия полигон 

 Поради отсъствието на контроли на резултатите от полските измервания, не е възможно да се получат 

данни за точността на самите измервания. Оценката на точността в положението на последната точка на 

полигона, като най-неточно определена, може да се определи, ако е известна точността, с която са измерени 

полигоновите ъгли и страни. Използва се формулата за начупен полигон: 

(57.5) , 

където  – средната квадратна грешка на измерена полигонова страна; 

  – средната квадратна грешка на измерен полигонов ъгъл; 

  – разстоянието между последната точка и всяка точка на полигона, в това число и изходната, 

отчетено графично по схемата на полигона, или приблизително по формулата за изпънат полигон: 

(57.6)  , 

в която  – относителната грешка на измерените полигонови страни; 

  – дължината на полигона в [m]; 

  – брой на полигоновите точки. 

 

57.2. Свързан полигон 
 1. Изчисление и изравнение на свързан (включен) полигон 

 При свързаните полигони се известни координатите на двете крайни точки А и В, както и посочните 

ъгли и  (табл. 57.4), т.е. има дефинирана координатна система. Освен това на 

местността са измерени всички полигонови ъгли и полигонови страни  (табл. 57.5). Не са известни 

координатите на полигоновите точки и трябва да се изчислят (фиг. 57. 6). 

 
Фиг. 57.6 

  Таблица 57.4 

№ дт 
Координати Изчислен посочен ъгъл 

, g X, m Y, m 

1288=C 45061,029 82078,029 4,2456 

1245=A 46160,460 82151,460  

1253=B 46243,747 83516,331 256,6989 

1283=D 45626,631 82753,465  

  Таблица 57.5 

№ ст № н.т. 
Измерени посоки, 

g 

Полигонови посоки 

 

Полигонови страни 

 

1245=A 1288=C 108,1256 265,1650  

 1 373,2906  174,30 

1 1245=A 173,1877 226,8120  

 2 399,9997  202,34 

2 1 211,8176 188,1824  

 3 0,0000  230,85 

3 2 161,0292 238,9700  

 4 399,9992  181,05 

4 3 235,7856 164,2120  

 5 399,9976  160,05 

2
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5 4 180,5799 219,4180  

 6 399,9979  200,20 

6 5 222,9149 177,0825  

 7 399,9974  149,62 

7 6 159,6020 240,3980  

 1253=B 0,0000  123,32 

1253=B 7 28,3727 332,2050  

 1283=D 360,5777   

 Изчислението на свързаните полигони се различава от това на един висящ полигонов ход. За разлика 

от висящия полигон при свързания са измерени в повече от необходимото два полигонови ъгли и една 

полигонова страна. Тези три допълнителни измервания осигуряват три проверки – една на полигоновите ъгли 

и по една на координатните разлики. Изравнението на полигоновия ход от своя страна не е строга, поради 

това, че ъглите и координатните разлики се изравняват поотделно. 

 Включеният полигон се изчислява и изравнява в следния ред: 

 1. От координатите на дадените точки А, В, С и D по формула (57.1) се изчисляват посочните ъгли 

и и се записват с червен цвят на съответните си места във формуляра (табл. 57.6). С червен цвят са 

записани още номерата на дадените точки и техните координати, а с черен цвят се попълват стойностите на 

измерените полигонови ъгли и страни. 

 2. След това се изчислява ъгловото несъвпадение , което се дължи на случайни грешки в 

измерването на полигоновите ъгли, по формулата: 

(57.7) , 

където k е цяло число, чиято стойност зависи от формата на полигона и приема следните стойности: 

(57.8) , 

където  е броят на полигоновите ъгли. Възможностите за  зависят от разположението на началната и 

крайната страна. 

 3. Ако ъгловото несъвпадение е по-малко по абсолютна стойност от съответната допустима 

стойност , определена от табл. 57.2 съобразно вида на полигона и мащаба на снимката, то се разпределя 

по равно на измерените полигонови ъгли . Поправката, която получава всеки ъгъл се изчислява по 

формулата: 

(57.9) , 

където е броят на полигоновите ъгли. 

 Стойностите на и закръглените с точност на измерените ъгли поправки се записват със знака 

си в червено на съответните места във формуляра. 

 В разглеждания пример (фиг. 57.6), ако се приеме, че имаме главен полигон за снимка в М 1:2000 за 

се получава: 

  

или . Тогава . 

 

 

 За да бъде изпълнено равенството (57.2) шест полигонови ъгли получават поправки по 9сс, а три по 

10сс. За контрола на разпределението на поправките 

(57.10) . 

 4. С коригираните полигонови ъгли  и началният посочен ъгъл СА последователно по 

формула (57.1) се изчисляват посочните ъгли на полигоновите страни. В резултат, на което накрая трябва да 

се получи точно крайният посочен ъгъл кр  BD . 

 5. Последователно с получените посочни ъгли и измерените полигонови страни по формули (56.2) се 

изчисляват координатните разлики  и , които се записват в съответните колони на формуляра. В 
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изчислението на координатните разлики участват измерените страни, натоварени с неизбежни грешки, което 

води до появата на координатните несъвпадения fx и fy: 

(57.11)  

 Стойностите им се записват с червен цвят във формуляра. С несъвпаденията fx и fy по формула (57.11) 

се изчислява линейното несъвпадение fS , чиято стойност също се записва с червен цвят. 

 6. Ако линейното несъвпадение fS не надвишава допустимата стойност , взета от табл. 57.6 , 

несъвпаденията fx и fy се разпределят върху координатните разлики  и , пропорционално на 

дължините на полигоновите страни: 

(57.12)  

 Получените поправки, закръглени с точност до cm се записват във формуляра с червен цвят до 

съответните координатни разлики. В разглеждания случай: , ,  при 

0,66 m. 

 7. С поправените координатни разлики ,  и координатите на т. А 

последователно по формули (56.3) се изчисляват изравнените координати на полигоновите точки, 

включително тези на крайната т. В, и се записват в съответните колони на формуляра. За контрола изчислените 

координати на т. В трябва да бъдат равни на дадените ѝ предварително. 

 С това приключва работата на изчислението и нестрогото изравнение на един свързан полигонов ход. 

Остава да се направи оценка на точността. 

 Точност на свързания полигон 

 Критерий за точност на свързания полигон е средната квадратна грешка М на средната полигонова 

точка като най-неточно определена, изчислена по формулата: 

(57.13) , 

където означенията имат смисъла на тези от формула (57.6). 

 В конкретния пример при , , [S]=1421,73 m и n=9 за М се получава: 

 0,12 m. 

 През последните години в геодезическата практика са създадени програми за ЕИМ, по които се 

изчисляват и изравняват свързаните полигонови ходове. 
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Таблица 57.6    Изчисление координати на полигонови точки 

№ на 

точките 

Полигонови ъгли Посочни ъгли 

 

Дължини 

 

Координатни разлики Координати 

№ на 

точките 
Измерени 

ъгли  
     Y X 

   

4,2456 
     

   

 265,1650 10 82151,46 m 46160,46 m  

69,4116 174,30 154,56 1 80,56  

1 226,8120 9 82306,03 46241,02 1 

96,2245 202,34 201,98 2 11,99 1 

2 188,1824 9 82508,03 46253,02 2 

84,4078 230,85 223,96 2 55,98 1 

3 238,9700 9 82732,01 46309,01 3 

123,3787 181,05 168,98 1 -65,00 1 

4 164,2120 9 82901,00 46244,02 4 

87,5916 160,05 157,02 1 31,00  

5 219,4180 9 83058,03 46275,02 5 

107,0105 200,20 198,99 2 -22,00 1 

6 177,0825 9 83257,04 46253,03 6 

84,0939 149,62 144,97 1 37,00  

7 240,3980 10 83402,02 46290,03 7 

124,4929 123,32 114,30 1 -46,28  
c  332,2050 10 83516,33 m 46243,75 m  

256,6989      
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2. Откриване на груби грешки в свързания полигон 

 Случайните грешки, допуснати при измерването на полигоновите ъгли и дължини са причина за 

възникване на грешки в определяне положението на полигоновите точки. 

 В случаите, при които за несъвпаденията  или  се получават стойности, по-големи от 

допустимите се предполага, че е допусната груба грешка в измерването на полигона или при неговото 

изчисление. При констатирането на подобен случай, последователно се проверяват изходните данни, 

изчисленията и накрая измерванията. Ако се установи, че грубата грешка се дължи на грешки в измерванията, 

възможно е тя да е допусната при измерването само на един ъгъл или на една полигонова страна. Ето защо 

преди да се пристъпи към повторно измерване на полигона се извършва “канцеларска” проверка на полските 

измервания. Разгледаните по-долу начини за “канцеларска” проверка са ефективни в случаите, при които 

допуснатите груби грешки значително превишават по стойност допустимите. 

3. Откриване на груба грешка в измерването на ъглите 

 Проверката за допусната груба грешка в измерването на полигонов ъгъл в някои от полигоновите 

точки може да се извърши числено или графично. 

 При числения начин полигонът (фиг. 57.7) се изчислява два пъти: един път от т. А към т. В и втори 

път: обратно – от т. В към т. А. Полигоновата точка, чиито координати при двете изчисления се получават 

приблизително еднакви, е търсената точка, в която е допусната груба грешка при измерване на полигоновия 

ъгъл. 

 
Фиг. 57.7 

 При графичния начин полигонът (фиг. 57.7) се нанася двукратно по измерени ъгли и дължини – един 

път в посока от т. А към т. В и втори път обратно, от т. В към т. А. Полигоновата точка, която при двете 

графични нанасяния се получава на едно и също място (фиг. 57.7 ), е точката с грешно измерения ъгъл. Преди 

тази точка (т. 3) всички полигонови точки ще бъдат на верните си места (т. 1, 2, 3), а след нея, поради грешно 

измерения ъгъл – изместени (т. 4, 5 и В). 

4. Откриване на груби грешки в измерването на страните 

 Когато се установи, че в полигона няма допусната груба ъглова грешка и стойността на 

несъвпадението  е по-голяма от допустимата, грубата грешка ще се дължи на грешка в измерването на 

полигоновите страни. 

 Откриването на груба грешка в измерената страна също се извършва по числен или графически начин. 

 Численият начин е за предпочитане и при него от координатните несъвпадения  и  се изчислява 

посочният ъгъл  на полученото линейно несъвпадение  

(57.14) . 

 Полигоновата страна, чийто посочен ъгъл е близък по стойност с , е вероятно грешно измерена. 

 При графичния начин полигонът се нанася по измерени ъгли и дължини. Грубата грешка е допусната 

в полигоновата страна, която се оказва успоредна на линейното несъвпадение  – S3,4 (фиг. 57.8). 
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Фиг. 57.8 

 Повторните измервания на полигоновите ъгли и дължини при извършване на тахиметрична снимка, 

също могат да бъдат използвани за откриване на допуснати груби грешки в измерването на полигонови 

ходове. 

57.3. Затворен полигон 
 Затворените полигони представляват частен случай на свързания полигонов ход. Тези полигони 

започват и завършват в една и съща точка. В зависимост от това дали са известни координатите на изходната 

точка и началният посочен ъгъл, затворените полигони могат да бъдат свободни или свързани (фиг. 57.9а, б). 

 

 

 
Фиг. 57.9а  Фиг. 57.9б 

 Подобно на свързаните полигони и при затворените полигони могат да се извършват три проверки – 

за полигоновите ъгли и по една за координатите Х и Y на полигоновите точки, благодарение на трите 

измервания в повече. 

 При свързания затворен полигон (фиг. 57.9б) в дадената точка А (X = 82151,46 m, Y = 46160,46 m) освен 

полигоновия ъгъл  се измерва и ъгъл , образуван от свързващата страна SAB и полигоновата страна SA5. 

Допълнително измереният ъгъл е необходим за изчисляване на посочен ъгъл  за първата полигонова 

страна 

(57.15) . 

 В зависимост от това дали се измерени вътрешни или външни полигонови ъгли, ъгловото 

несъвпадение  се изчислява по формулите: 

(57.16)  

където n е броят на полигоновите точки. 

 Таблица 57.7 

№ 

ст. 

№ 

н.т. 

Измерени посоки, 

g 

Полигонови ъгли 

, g 

Полигонови страни 

, m 

58 1245=A 0,0000 179,7650 144,79 

 57 179,7650   

57 58 0,0000 69,3480 160,54 

 59 69,3480   

59 57 247,8430 152,1570 118,68 

 18 0,0000   

18 59 277,8080 122,1920 159,70 

 1245=A 0,0000   

A
 

2A

2 ' 200g
A AB A    

f

 

 

2 200 при измерени вътрешни ъгли

2 200 при измерени външни ъгли ,





      

      

g
i

g
i

f n

f n

i
 ikS
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1245=A 18 48,2990 76,5255 145,95 

 58 124,8245   

 

 Самото изчисление на затворения полигон с изходни данни в табл. 57.7 е аналогично с изчислението 

на един свързан полигонов ход, с тази разлика, че нач  кр. Поради съвпадението на началната и крайната 

точка на полигона (Хнач = Хкр, Yнач = Yкр), координатните несъвпадения fx и fy се изчисляват по следните 

формули: 

(57.17)  

 Оформянето на формуляра за изчисление (табл. 57.8) е същото, както при изчислението на свързан 

полигон (табл. 57.6). 

 Ако имаме свободен затворен полигон (фиг. 57.9а), решението му изисква да се изберат произволни 

координати за началната точка (Х1=1000,00 m, Y1=1000,00 m) и произволен посочен ъгъл за първата 

полигонова страна (1,2=100,0000g). След това изчислението на свободния затворен полигон е същото като на 

свързан полигонов ход, със съответните особености на затворените полигони. 
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Таблица 57.8     Изчисление координати на полигонови точки 

№ на 

точките 

Полигонови ъгли Посочни ъгли 

 

Дължини 

 

Координатни разлики Координати 

№ на 

точките 
Измерени 

ъгли  
 ΔY = S.sin α  ΔX = S.cos α    

   
      

   

1245A   82151,46 m 46160,46 m 1245A 

150,0000 144,79 102,38 1 -102,38  

58 179,7650 25 82253,85 46058,08 58 

129,7675 160,54 143,31 1 -72,36 -1 

57 69,3480 25 82397,17 45985,71 57 

399,1180 118,68 -1,64 1 118,67  

59 152,1570 25 82395,54 46104,38 59 

351,2775 159,70 -110,64 1 115,17 -1 

18 122,1920 25 82284,91 46219,54 18 

273,4720 145,95 -133,46 1 -59,07 -1 

1245A 76,5255 25 82151,46 m 46160,46 m 1245A 

150,0000      

58     58 
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§58. Маркшайдерски полигон 
 В случаите, когато е необходимо да се определят координатите на точки от полигонов ход при 

неизвестен начален посочен ъгъл, се използва т.нар. маркшайдерски полигон. 

 При този полигон са 

известни координатите на 

началната А и крайната В 

точка, а на терена са измерени 

полигоновите ъгли  и 

полигоновите страни  

(фиг. 58.1). 

 Маркшайдерският полигон намира приложение предимно в минното дело при подземните 

измервания, в горското дело при работа в залесени терени, а също така при измервания в гъсто застроени 

градски територии. Неизвестният начален посочен ъгъл води до по-особен ред за изчисление на 

маркшайдерския полигон: 

 1. Приема се произволен посочен ъгъл  на първата полигонова страна. Обикновено се взема 

кръгла стойност, близка до истинската стойност на посочния ъгъл. Например 50,0000g, 100,0000g и т.н. 

 2. С произволния посочен ъгъл , измерените полигонови ъгли  и страни  и координатите 

на т. А, се изчислява полигонът, като свързан висящ полигон (§57.1). В резултат се получават координатите 

на полигоновите точки, включително и на т. В. Поради разликата между приетия  и действителния  

посочен ъгъл, тези координати няма да са действителни. Вместо действителното положение на полигона А, 1, 

2, 3, В ще се получи негово завъртяно положение  (фиг. 58.2). Координатите на точки  

не са необходими, затова чрез суми  и  се изчисляват единствено координатите на изместената 

точка  (табл. 58.2). 

 3. От дадените координати на точки А и В по втора основна задача се изчисляват посочният ъгъл  

и разстоянието , а с координатите на т. А и  –  и . Изчислените разстояния  и  би 

трябвало да са близки по стойност. Допустимите разлики  се изчисляват по формулата за  (56.5), като 

функция от теренните условия, предназначението и категорията на полигона. 

 
Фиг. 58.2 

 4. Ако разликата  е в допустимите норми, се изчисляват ъгълът на завъртане  (фиг. 58.2) и 

коефициентът на подобие q: 

(58.1)  = 94,4155g; 

(58.2)  = 0,99998. 

 5. С изчисления ъгъл на завъртане  се получава действителната стойност на началния посочен ъгъл 

: 

(58.3)  = 144,4155g. 

 6. Всичките измерени полигонови страни  се коригират с коефициента на подобие q и се получават 

поправените им стойности : 

(58.4) . 
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 7. Във формуляр (табл. 58.3) се изчисляват координатите на точките от маркшайдерския полигон, като 

се използват вече действителният посочен ъгъл , измерените полигонови ъгли  и поправените дължини 

. За контрола изчислените координати на т. В трябва да бъдат равни на дадените координати. 

 Пример: Дадени са координатите на т. А (х = 46160,46 m, y = 82151,46 m) и на т. В (х = 45626,63 m, y 

= 82753,46 m). Измерени са полигоновите ъгли и страни (табл. 58.1). Да се определят координатите на 

полигоновите точки 18, 17,16, 15 (фиг. 58.1). 

  Таблица 58.1 

№ 

ст 

№ 

н.т 

Измерени 

посоки, g 

Полигонови ъгли 

, g 

Полигонови страни 

Sik’, m 

18 1245 = A 0,0000 197,1845 145,94 

 17 197,1845  188,45 

17 18 0,0000 204,5680  

 16 204,5680  182,48 

16 17 0,0000 183,1035  

 15 183,1035  171,90 

15 16 0,0000 247,0835  

 1283 = B 247,0835  137,58 

 

1A i


ikS

i
 ikS
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Таблица 58.2    Изчисление координати на полигонови точки 

№ на 

точките 

Полигонови ъгли Посочни ъгли 

 

Дължини 

 

Координатни разлики Координати 

№ на 

точките 
Измерени ъгли 

 
 ΔY = S.sin α  ΔX = S.cos α    

   
      

   

1245A   82151,46m 46160,46 m 1245A 

50,0000 145,94 103,20  103,20  

18 197,1845    18 

47,1845 188,45 127,23  139,02  

17 204,5680    17 

51,7525 182,48 132,54  125,43  

16 183,1035    16 

34,8560 171,90 89,48  146,77  

15 247,0835    15 

81,9395 137,58 132,08  38,51  

1283    82735,99 46713,39 1283B' 
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Таблица 58.3   Изчисление координати на полигонови точки 

№ на 

точките 

Полигонови ъгли Посочни ъгли 

 

Дължини 

 

Координатни разлики Координати 

№ на 

точките 
Измерени ъгли 

 
 ΔY = S.sin α  ΔX = S.cos α    

   

      

   

1245A   82151.46 m 46160.46 m 1245A 

144.4155  111.83  -93.75  

18 197.1845  82263.29 46066.71 18 

141.6000  149.63  -114.56  

17 204.5680  82412.92 45952.15 17 

146.1680  136.56  -121.04  

16 183.1035  82549.48 45831.11 16 

129.2715  154.05  -76.28  

15 247.0835  82703.53 45754.83 15 

176.3550  49.93  -128.20  

1283B   82753.46 m 45626.63 m 1283B 
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§59. Свързване на полигон с недостъпна триангулачна точка 
 

 В геодезическата практика е възможно началната или крайната точка на даден полигон да бъдат с 

известни координати, но недостъпни за станциониране (фиг. 59.1). 

 
Фиг. 59.1 

 Обикновено това са точки от полигони, развити в трудно достъпни планински и скалисти терени или 

в застроени територии – камбанарии на църкви, минарета, комини, антени, водни кули и т.н. 

 Недостъпността на точката е причина да не могат да се измерят непосредствено началните или 

крайните полигонови ъгли и страни, а оттук и невъзможността полигонът да бъде изчислен като свързан. 

 Решението на такъв полигон ще бъде показано със следния пример: Дадени са координатите на 

триангулачните точки А, В, С и D, от които т. А е недостъпна (фиг. 59.1). Измерени са полигоновите ъгли 

 и полигоновите страни . Да се изчислят координатите на полигоновите точки 1, 

2 и 3. 

 Редът на изчисление е следният: 

 1. В близост до т. А се избира достъпна за станциониране помощна точка , от която да има видимост 

както към недостъпната точка, така и към т.1 от полигона. 

 2. Допълнително на терена се измерват ъглите  и страната , наречена база (фиг. 

59.1). 

 3. Изчисляват се по втора основна задача посочният ъгъл  и страната  (табл. 59.1). 

 Таблица 59.1 

A YA [m] XA [m] tg BA контрола 

B 
YB [m] 

YAB [m] 

XB  [m] 

XAB [m] 

BA 

SAB=  

SAB = YAB /sin BA 

SAB = XAB /cos BA 

A 

B 

5636,02 

4689,15 

2375,94 

3865,92 

- 0,635492 

163,9604g 

 

1765,39 m 

 946,87 - 1489,98 1765,39 m 1765,39 m 

 4. От  се изчислява страната  по формулата: 

(59.1) . 

 Самото изчисление е извършено в табл. 59.2. 

Таблица 59.2       Таблица 59.3 

Означения Стойности  Означения Стойности 

 

 

 

 

94,71 m 

67,8695g 

74,3502g 

142,2197g 

 SA1 

SAB 

 

sin  
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105,20 m 

1765,39 m 

84,3675g 

0,057803 

3,6819g 

88,0494g 

SA1 105,20 m  A 111,9506g 

1 2 3, , , C
      

1,2 2,3 3,, , CS S S  
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1 2, и     1AS b 

BA ABS

2 2
AB ABX Y  

1AA 1AS
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1 2
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 5. От  се изчисляват ъглите  и : 

(59.2) ; 

(59.3) . 

 Изчислението е извършено в табл. 59.3. 

 6. С изчислените стойности на  и , полигонът се решава като свързан полигон (§57.2), което е 

извършено във формуляр (табл. 59.4). 

 

1AB  A


1sin sinA

AB

S
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 200g
A
      

A
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  Таблица 59.4.     Изчисление координати на полигонови точки 

№ на 

точките 

Полигонови ъгли Посочни ъгли 

 

Дължини 

 

Координатни разлики Координати 

№ на 

точките 
Измерени ъгли 

 
 ΔY = S.sin α  ΔX = S.cos α    

   

      

   

B     B 

163.9604      

A 111.9605 -65 5636.02 2375.94 A 

75.9144 105.20 97.76 -2 38.86 1 

1 169.5475 -65 5733.76 2414.81 1 

45.4554 141.31 92.54 -2 106.79 1 

2 172.1550 -65 5826.28 2521.61 2 

17.6039 161.51 44.09 -2 155.37 1 

3 242.1525 -65 5870.35 2669.99 3 

59.7499 129.34 104.34 -2 76.43 1 

C 192.9125 -72 5974.67 2753.43 C 

52.6552      

D     D 
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§60. Бусолен полигон 
 За бусолни полигони се говори, когато вместо 

полигонови ъгли се измерват магнитни азимути на 

полигоновите страни (фиг. 60.1). Магнитните азимути се 

измерват, като се използват компас, бусола или бусолен 

теодолит. Полигоновите страни се измерват с нишков 

далекомер. 

 Всяка полигонова страна има прав и обратен 

магнитен азимут, като връзката между тях е 

(60.1) . 

 Магнитните азимути се измерват като се 

станционира във всяка точка от полигона или чрез 

станциониране през точка. 

 При станциониране във всяка точка за всяка страна се измерват правият и обратният магнитен азимут, 

от които се изчисляват средноаритметичните стойности: 

(60.2) . 

 По този начин не само се повишава точността на измерените магнитни азимути, но се контролират 

техните стойности чрез сравнение на правия и обратния азимут. 

 Самото измерване се извършва, като към алидадата на теодолит с точност t = 1с се монтира цевна 

бусола. На всяка станция преди измерването на посоките към съседните полигонови точки, алидадата се 

завърта, докато стрелката на бусолата заеме посоката на магнитния север N m. При това положение се прави 

отчет по хоризонталния кръг и се записва в карнета (табл. 60.1). След което се измерват посоките към 

съседните точки. Магнитните азимути Ai,k
m се получават чрез редуциране на измерените посоки Ri,k спрямо 

посоката към N m за станцията: 

(60.3) . 

Таблица 60.1 

Станция 
Наблюдавани 

посоки 

Измерени посоки 

R 

Магнитни азимути 

 

Осреднени стойности 

 

g g g 

A  1 N m 20,1050   

2 132,6875 112,5825 112,5788 

2 N m 35,6025   

3 182,3575 146,7550 146,7462 

A  1 348,1775 312,5750  

3 N m 74,5550   

B  4 220,8500 146,2850 146,2938 

2 21,3025 346,7375  

B  4 N m 80,3500   

3 26,6525 346,3025  

 Решението на полигона е направено в табл. 60.2. 
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Таблица 60.2   Изчисление координати на полигонови точки 

№ на 

точките 

Полигонови ъгли Посочни ъгли 

 

Дължини 

 

Координатни разлики Координати 

№ на 

точките 
Измерени ъгли 

 
 ΔY = S.sin α  ΔX = S.cos α    

   
      

   

A1   3989.96 m 2794.09 m A1 

82.8164 176.54 170.15  47.08  

2 236.5000  4160.11 2841.17 2 

119.3164 138.52 132.19  -41.39  

3 171.7075  4292.30 2799.78 3 

91.0239 115.33 114.19  16.21  

B1   4406.49 m 2815.99 m B4 
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 Когато магнитните азимути се измерват през точка, за всяка страна 

се получава само по една стойност за прав или обратен азимут. Тази 

технология на измерване съкращава времето за работа, но при нея 

отсъстват контроли на измерванията и точността е по-малка. 

 При развиване на свободен бусолен полигон за началната точка се 

приемат произволни координати, а за положителната посока на оста Х 

да съвпада с посоката към магнитния север . Тогава измерените 

магнитни азимути приемат функцията на посочни ъгли и с измерените 

страни бусолният полигон се изчислява като теодолитен. 

 Ако бусолният полигон е свързан, посочните ъгли се изчисляват от 

измерените магнитни азимути. Между магнитния азимут  и 

посочния ъгъл  съществува следната връзка (фиг. 60.2): 

(60.4) , 

където   – е меридианната конвергенция; 

   – е магнитната деклинация. 

 Меридианната конвергенция е положителна или отрицателна в зависимост от разположението на 

точките спрямо осовия меридиан. Магнитната деклинация е със знак (+) – източна, или със знак (–) – западна 

в зависимост от разположението на магнитния север  спрямо астрономичния север . Стойността на 

меридианната конвергенция се дава на всяка топографска карта и се отнася за средната точка на картата по 

отношение на основния меридиан. Меридианната конвергенция () може да достигне 1° при три градусовите 

ивици. За цялата територия на България магнитната деклинация () е източна. От това следва, че магнитният 

азимут ще бъде по-малък по стойност от посочния ъгъл. 

 Получената стойност за се замества във формула (60.4). С изчислените посочни ъгли и с 

измерените страни се решава бусолният полигон. 

 На практика стойността на  може да се получи, като в района на обекта се измерва магнитният 

азимут  между две точки с известни координати (фиг. 60.1). От координатите на тези точки се изчислява 

посочният ъгъл  и се замества в израза: 

(60.5) . 

 С получената стойност на  се изчисляват посочните ъгли на бусолния полигон. 

 Ако избраните точки са началната (А) и крайната (В) точка на бусолния полигон, той се изчислява 

аналогично на маркшайдерския полигон (§58), като стойността на  е равна на ъгъла на завъртане . 
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Глава XVI 

НИВЕЛАЧНИ И ПОЛИГОНОВИ МРЕЖИ 

§61. Изравнение на възлова точка 
 Геодезична точка, в която се включват три или повече нивелачни или полигонови ходове, се нарича 

възлова точка. Стойностите за съответната величина – височината или координатите на възловата точка, 

получени от различните ходове, са всъщност многократни косвени измервания с различна точност на тази 

величина, чийто брой е равен на броя на ходовете. Изчислението на най-вероятната ѝ стойност се свежда до 

обработка на многократни неравно точни измервания на една величина (§13), което всъщност е частен случай 

на строго изравнение по метода на най-малките квадрати. 

61.1. Изравнение на възлова нивелачна точка 
 За определяне на надморската височина на възлова нивелачна точка 1 е извършена геометрична 

нивелация по нивелачни ходове от репери 17, 21 и 40 до възловата точка 1 (фиг. 61.1). Височините на реперите 

са дадени в табл. 61.1, а дължините на ходовете и измерените превишения – в табл. 61.2 (на фигурата със 

стрелки са показани посоките на изкачване на терена). 

 

Таблица 61.1   Таблица 61.2 

№ 

репера 

Височини 

 mH  

 № 

на хода 

Дължини 

 kmL  

Измерени превишения 

 mh  

нр 17 641,388  1 1,4 3,940 

нр 21 643,265  2 0,9 2,049 

нр 40 649,874  3 1,1 4,543 

 Изчисленията са извършени във формуляр 61.1. Чрез измерваните превишения h  са изчислени 

височините H  на точката по трите нивелачни хода, т.е. репер
  H H h . Техните тежести  (както е при 

геометрична нивелация) са обратно пропорционални на дължините  на ходовете в km: 

  . 

 По-нататък изчислението е извършено по реда, изложен в §13. 

Формуляр 61.1 

№ 
L 

(km) 
H  

(m) 

H  
(mm) 

 p H    

(mm) 

Контрол 
p  

p  p H  

1 1,4 645,328 14 0,71 9,94 -4,7 -3,34 15,68 -46,76 

2 0,9 645,314 0 1,11 0 9,3 10,32 96,00 0 

3 1,1 645,331 17 0,91 15,47 -7,7 -7,01 53,95 -119,17 

 0 645,314H   
 [ ] 2,73p   25, 41

[ ]p H




 

 [ ] 0,03p   165,63

[ ]p




 

165,93

[ ]p H

 


 

  

 
 

9
3

645,323
3

p H

H

H





 

  
 

9,1
1

p

n


  


, mm;  

 
5,5


 Hm

p
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p

L

1/p L
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 Средната квадратна грешка  за единица тежест е и средна квадратна грешка 0m  за 1 km 

пронивелирано разстояние, тъй като  при нивелачен ход с дължина 1L  km. 

61.2. Изравнение на възлова полигонова точка 
 На фиг. 61.2 е показана полигонова мрежа от три полигонови хода с обща (възлова) точка 6. Измерени 

са полигоновите ъгли и дължини съгласно схемата. Координатите на трите дадени точки A, B и , както и 

началните посочни ъгли, са представени в табл. 61.3. Когато не се изисква строго изравнение на полигоновата 

мрежа като едно цяло съвместно по ъгли и дължини, както и за облекчаване на изчислителната работа, 

изчислението на мрежата може да се извърши на два етапа: най-напред на точка 6 като възлова точка се 

изчисляват последователно изравненият посочен ъгъл на една полигонова страна, изходяща от нея (напр. 

), и изравнените ѝ координати  и , след което всеки полигонов ход се изчислява поотделно като включен 

между една от дадените точки  или и възловата точка 6 (§57) (изчисленият посочен ъгъл  и 

координатите  и  на възловата точка се приемат за дадени). 

 
Фиг. 61.2 

 

Таблица 61.3 

№ 

Дадени 
Дълж. на хода Суми изм. ъгли Изчисл. коорд. разлики 

координати пос. ъгли 

X 

(m) 

Y 

(m) 
нач  

(g) 

 S  

(m) 

[ ]  

(m) 

[ ]X  

(m) 

[ ]Y  

(m) 

A 4 704,14 4 315,87 164,3784 748,72 893,9702 -443,89 549,36 

B 4 744,51 5 610,94 115,2816 924,84 1543,0676 -484,36 -745,62 

C 3 861,54 4 736,41 284,3672 515,45 1173,9768 398,76 128,78 

 Редът на изчисление е следният: 

 1. В три отделни формуляра за изчисление на координати на полигонови точки за всеки полигон се 

записват съответно номерът и координатите на дадената точка ( ,  или ), началният посочен ъгъл, 

измерените полигонови ъгли   и полигонови страни S , като за краен посочен ъгъл и за трите полигона се 



1p

C

6,7

X Y

,A B C 6,7

6X 6Y

A B C
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приема посочният ъгъл на най-дългата полигонова страна, изходяща от възловата точка – в случая . След 

това се изчисляват последователно сумите    и  S  от измерените ъгли и дължини. Тези стойности са 

записани в табл. 61.3. 

 2. Изравнението на посочния ъгъл е извършено във формуляр 61.2. От всеки полигон за посочния 

ъгъл се получава стойност 

(61.1)   g
6,7 .200      H k , 

където  или , с тежест , обратно пропорционална на броя  на полигоновите ъгли в 

съответния полигон: 

(61.2)  (в примера ). 

 По-нататък изчислението се свежда до обработка на резултати от многократни измервания на една 

величина с различна точност. 

 

Формуляр 61.2.   Изравнение на посочния ъгъл  

№ n 6,7
  

(g) 

  

(cc) 
p p    

(cc) 

Контрол 

p  

p  p  

1 7 58,3486 46 0,86 39,56 -17,1 -14,71 251,47 -676,66 

2 7 58,3492 52 0,86 44,72 -23,1 -19,87 458,90 -1033,24 

3 5 58,3440 0 1,20 0 28,9 34,68 1002,25 0 

 
0
6,7 = 58,3440  

 p = 

 2,92 

 p = 

84,28 
 

 p = 

-0,10 

 p = 

1712,62 

 p = 

-1709,90 

 

 
  9

6,7 9

28

58,3468 ,

p

p




 
 

 
  cc29,3

1

p

n


  


,  

 
cc17,1


 m

p
. 

 3. Полученият изравнен посочен ъгъл  се записва като краен посочен ъгъл във формулярите за 

трите полигонови хода. Във всеки полигон, разглеждан вече като свързан, се изчислява ъгловата несвръзка 

. Ако тя е в границите на допустимите норми, се изчисляват поправките / ,f n   с които се коригират 

измерените полигонови ъгли. С поправените им стойности се изчисляват последователно посочните ъгли, 

координатните разлики X  и Y  и техните суми  X  и  Y . Стойностите на сумите за примера са 

записани в табл. 61.3. 

 4. Във формуляри 61.3 и 61.4 са изравнени съответно абсцисата  и ординатата  на възловата 

точка. От всеки полигон, чрез координатите на дадените точки и алгебричните суми  X  и  X  са 

изчислени стойности 6
X  и 6

Y  за координатите на точка 6 с тежест р, обратнопропорционална на дължината 

 S  на съответния полигон: 

(61.3) 
[ ]

c
p

S



 (за примера ). 

 Изравнението на стойностите съответно за абсцисата и ординатата на т. 6 от отделните полигони се 

свежда до обработка на резултати от измервания на една и съща величина с различна точност. 

 

Формуляр 61.3.   Изравнение на абсцисата  

№ 
 S  

(km) 

6
X  

(cm) 

X  

(cm) 
 p X  

  

(cm) 

Контрол: 

p  

p  p X  

1 0.749 4 865.25 10 1.34 13.4 -0.3 -0.402 0.12 -4.02 

2 0.925 4 865.15 0 1.08 0 9.7 10.476 101.62 0 

3 0.515 4 965.30 15 1.94 29.1 -5.3 -10.282 54.49 -154.23 

 
= 4 260,15 

 = 4.36  p X = 

42.5 

 = 

-0.208 

= 

156.23 

 p X = 

-158.25 

6,7

, 2 k n n 2n p n


c

p
n

6c

6,7

6,7

f

6X 6Y

1c

6X

p

0
6X  p  p  p
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  7

6 7

9

4 260,24

p X

p

X





 

 
 

8,8
1

p

n


  


 cm,  

 
4,2


 XM

p
 cm. 

 

Формуляр 61.4.   Изравнение на ординатата  

№ 
 S  

(km) 

6
Y  

(cm) 

Y  

(cm) 
 p Y  

  

(cm) 

Контрол: 

p  

p  p Y  

1 0.749 4 865.23  4 1.34 5.36  0.4 0.535 0.21 2.14 

2 0.925 4 865.32 13 1.08 14.04 -8.6 -9.288 79.88 -120.74 

3 0.515 4 865.19  0 1.94 0  4.4 8.536 37.56 0 

 
= 4 865.19 

 = 4.36 

= 

19.40 

 = 

-0.216 

= 

117.65 

= 

-118.60 

 

 
  4

6 4

4

4865.23

p Y

p

Y





 

 
 

7,7
1

p

n


  


 cm,  

 
3,7


 YM

p
 cm, 

 
2 2 2 2

6 4,2 3,7 5,6    X YM M M  cm. 

 5. Изравнените координати на възловата точка 6 се записват като крайни във формулярите за 

отделните полигони, които се изравняват като свързани (§57). Изчисляват се несвръзките  и , а чрез тях 

– и линейното несъвпадение  за всеки полигон. Ако то е в границите на допустимите норми, изчисляват се 

поправките на координатните разлики. С поправените координатни разлики се изчисляват координатите на 

полигоновите точки в отделните полигонови ходове. 

 

§62. Изравнение на мрежи по метода на еквивалентната замяна 
 Този метод на изравнение на мрежи се свежда до изравнение на отделни възлови точки, при което се 

извършва последователна замяна на група ходове в тях с фиктивни еквивалентни ходове. По този начин 

изравнението на мрежата се редуцира накрая до изравнение на една единствена възлова точка.Този метод не 

е универсален, тъй като не при всяка конфигурация на мрежата той може да бъде приложен. 

62.1. Изравнение на нивелачна мрежа 
 За определяне на височините на точки 1, 2 и 3 е извършена геометрична нивелация съгласно схемата 

на фиг. 62.1. Надморските височини на реперите са дадени в табл. 62.1, а резултатите от нивелацията – в табл. 

62.2 (Превишенията h  са дадени с абсолютните си стойности, а знаците са съобразно означените със стрелки 

изкачвания по терена). Подходът на последователно изравнение на мрежата се съобразява с конфигурацията 

ѝ. 
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 Най-напред се разглежда т. 1, която се изравнява като възлова, но само от ходове 1 и 2 (формуляр 

62.1). Получените стойности за височината ѝ от двата хода са с тежести 1/p L  km, а тежестта на получената 

изравнена стойност 1,2
1H  само от 

Таблица 62.1   Таблица 62.2 

№ на 

репера 

Височини 

H  (m) 
 

№ на 

хода 

Дължини 

L  (km) 

Измерени превишения 

h  (m) 

нр 5 420, 940  1 1,06 5,216 

нр 7 494, 165  2 1,40 2,178 

нр 29 428, 326  3 0,84 13,958 

нр 30 435, 864  4 0,91 4,259 

   5 1,20 32,055 

   6 1,05 21,984 

   7 0,94 51,229 

тези два хода е с тежест . Ходове 1 и 2 могат да бъдат заменени с един фиктивен 

еквивалентен ход (1,2) с дължина: 

 
1,2

1,2

1 1
0,61

1,65
  L

p
 km. 

 По същия начин е изчислена височината 6,7
3H  на т. 3 като възлова, но само от ходове 6 и 7, с тежест 

 (формуляр 62.2). Тези два хода могат да бъдат заменени с фиктивен еквивалентен ход 

(6,7) с дължина: 

 
6,7

6,7

1 1
0,50

2,01
  L

p
 km. 

Формуляр 62.1 

№ 
L  

(km) 

H  
(m) 

H  
(mm) 

 p H    

(mm) 

Контрол 
p  

1 1,06 426,156 8 0,94 7,52 -3,4 -3,2 

2 1,40 426,158 0 0,71 0 4,6 3,3 

  
= 426,148 

 = 1,65 = 7,52   p = 0,1 

 

 
  6

1,2
1 6

4

426,152

p H

p

H





 

Формуляр 62.2 

№ L  
(km) 

H  
(m) 

H  
(mm) 

 p H    

(mm) 

Контрол 
p  

6 1,00 472,181 12 0,95 11,4 -6,3 -6,0 

7 0,94 472,169 0 1,06 0 5,7 6,0 

  = 472,169  = 2,01 = 11,4  = 0,0 

 

 
  7

6,7
3 7

5

472,174

p H

p

H





 

 Накрая се изчислява окончателната изравнена височина на точка 2 като възлова точка (формуляр 

62.3), в която се събират три нивелачни хода: ход № 4 от нивелачен репер 30 и два фиктивни еквивалентни 

хода – ход (1,2,3) с дължина: 

 1,2,3 1,2 3 0,61 0,84 1,45    L L L  km 

и ход (5,6,7) с дължина: 

 6,7,5 6,7 5 0,50 1,20 1,70    L L L  km. 

Височините 2
H  за точка 2 от трите хода ще бъдат: 

 1,2,3 1,2
1 2 3 440,1106  H H h  m, 

  m и 

 6,7,5 6,7
2 2 5 440,1197  H H h  m, 

с тежести съответно: 

 1,2,3 1,2,31/ 1/1,45 0,69  p L , 

1,2 1 2 1,65  p p p

6,7 6 7 2,01  p p p

p

0H  p  p H

p

0H  p  p H  p

4
2 4 440,123 H h
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  и 

  

 

Формуляр 62.3   Изчисление на изравнената височина на т. 2 

№ 
L  

(km) 

H  
(m) 

H  
(mm) 

 p H    

(mm) 

Контрол 
p  

(1,2,3) 1,45  0 0,69 0 8,0 5,5 

4 0,91 440,123  1,10 13,64 -4,4 -4,8 

(5,6,7) 1,70   0,59 5,37 -1,1 -0,7 

  
0 440,110

6
H    = 2,38 = 18,51  = 0,0 

 

 
  0

2 6

8

440,118

p H

p

H





 

 Изравнението на точка 2 се свежда по-нататък до обработка на многократни косвени измервания на 

една и съща величина с различна точност. Получената височина за точка 2 е вече окончателна, тъй като за 

нейното определяне участват всички ходове. 

 Поправката  за еквивалентния ход (1,2) се изчислява като част от поправката  

 
1,2,3 1,2

1,2
1,2,3

8,0.0,61
3,4

1,45
  

V L
V

L
 mm. 

 Окончателната стойност  за височината на точка 1 ще бъде 

 1,2
1 1 1,2 6 4 0426,152 0,003 426,156H H V      m. 

 По същия начин се изчислява и височината  на точка 3: 

 
6,7,5 6,7

6,7
6,7,5

1,1.0,5
0,3

1,70


   

V L
V

L
 mm и 

 6,7
3 3 6,7 7 3 4472,174 0,000 472,174    H H V  m. 

 За проверка на верността на изчисленията и за оценка на точността (формуляр 62.4) се изчисляват 

поправките за измерените превишения по формулата: 

(62.1)  изр изр начiH H H H h       .  

 За всяка възлова точка трябва да е изпълнено условието   0p  . Чрез стойността на   164,74p   

е изчислена средната квадратна грешка  за единица тежест, която, съобразно с изчисленията на тежестите на 

отделните ходове, съвпада със средната квадратна грешка m
0
 за 1 кm пронивелирано разстояние 

 
 

0

167,74
6,4

7 3

p
m

n k


    

 
 mm. 

 

 Формуляр 62.4   Крайна проверка 

№ на възл. 

точка 

№ на 

хода 
L  

(km) 
H  

(m) 

H  
(m) 

H H     

(mm) 
 Контрол 

p  

1 

1 1,06  426,156  0 0,94  0 

2 1,40  426,148 8,0 0,71 5,7 

3 0,84   -4,6 1,19 -5,5 

 p   0,2 

2 

3 0,84   4,6 1,19 5,5 

4 0,91  440.123 -4,4 -1,10 -4,8 

5 1,20   -0,8 0,83 -0р7 

 p   0 

3 

5 1,20   0,8 0,83 0,7 

6 1,05  472,181 -6,6 0,95 -6,3 

7 0,94  472.169 5,4 1,06 5,7 

4 41/ 1/ 0,91 1,10  p L

6,7,5 6,7,51/ 1/1,70 0,59.  p L

p

6440,110

412

7440,119 19

 p  p H  p

1,2V 1,2,3V

1H

3H

p

0426,156

6426,160

6440.118 0440.114

4440.119

4472,174 6472,173
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 p   0,1 

62.2. Изравнение на полигонова мрежа 
 При изравнението на полигонова мрежа по метода на еквивалентната замяна най-напред се 

изравняват ъглите, а след това – и координатите на възловите точки. 

 
Фиг. 62.2 

 Изравнението на полигоновата мрежа на фиг. 62.2, която се състои от две възлови точки – 4 и 9 се 

извършва в следната последователност: 

 1. Изходните данни (координатите на дадените точки и начални посочни ъгли) и измерените 

полигонови ъгли  и дължини  за петте хода се подреждат в отделни формуляри за изчисление на 

координати на полигонови точки. Посоката на изчислението им е от триангулачните точки към възловите 

точки, които на чертежа са означени със стрелки. При двете възлови точки са избрани за изравнение посочните 

ъгли  и  (на най-дългите страни, изхождащи от възловите точки). Тези ъгли ще бъдат крайните 

посочни ъгли за съответните полигони, които, след изравнението на възловите точки, ще се изчисляват като 

свързани полигони. Изчисляват се сумите [ ]  и [ ]S  за всеки полигон. 

 2. Изравнение на ъглите на полигоновата мрежа: 

 а) От полигонови ходове 1 и 2 се изчисляват стойностите за посочния ъгъл  по формулата 

(62.2)  4,7 .200     H k  с тежести  

където  е броят на ъглите в съответния полигон; 

 б) По начина, описан в 62.2, се изчислява посочният ъгъл 1,2
4,7  с тежест . Броят на ъглите 

в еквивалентния ход (1,2) ще бъде ; 

 в) Окончателният изравнен посочен ъгъл  при възлова точка 9 се изчислява по начина, описан в 

62.2, от стойностите, получени за него от ходове 4 и 5 и от еквивалентния ход (1,2,3), в който броят на ъглите 

е 1,2,3 1,2 3 n n n ; 

 S

4,7 9,10

4,7

1
,p

n

n

1,2 1 2 p p p

1,2 1,21/n p

9,10
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 г) От получената поправка 1,2,3  за еквивалентния ход (1,2,3) се изчислява поправката 1,2  за 

еквивалентния ход (1,2): 

 
1,2

1,2 1,2,3
1,2,3

,
n

n
    

а чрез нея – окончателната изравнена стойност на посочния ъгъл : 

 1,2
4,7 4,7 1,2     . 

 д) Проверката на изравнените стойности на посочните ъгли при двете възлови точки се извършва чрез 

условието   0p   (аналогично на формуляр 62.4); 

 е) Чрез дадените начални посочни ъгли и изравнените посочни ъгли при възловите точки за всеки 

полигон се изчисляват последователно: ъгловото несъвпадение , поправките   и окончателните посочни 

ъгли. 

 3. Изравнение на координатите на полигоновата мрежа – извършва се поотделно за абсциси и 

ординати (аналогично на 61.2): 

 а) С изчислените посочни ъгли и измерените страни във всеки полигон се изчисляват координатните 

разлики X  и Y  и сумите им  X  и  Y ; 

 б) По подобие на изравнението на посочните ъгли, най-напред се изчисляват стойностите 1,2
4X  и 1,2

4Y  

от ходове 1 и 2 с тежест  и условна дължина   1,21,2
1/ S p , където  1/ p S  е тежестта на 

отделен ход; 

 в) По аналогичен начин се изчисляват окончателните изравнени координати  и  на възловата 

точка 9 от ходове 4 и 5 и от еквивалентния ход (1,2,3) с условна дължина      1,2,3 1,2 3
   S S S . 

 г) Изчисляват се поправките 
1,2
X  и 

1,2
Y : 

 
 

 
1,2

1,2 1,2,3
1,2,3

X X
S

S


  


, 

 

 
1,2

1,2 1,2,3
1,2,3

Y Y
S

S


  


, 

а чрез тях – и окончателните координати на точка 4: 

 1,2
4 4 1,2  XX X v ,  . 

 Верността на изравнените координати на възловите точки се проверява чрез условието   0p  ; 

 д) Чрез дадените координати на началните точки и изравнените координати на възловите точки във 

всеки полигон се изчисляват окончателните координати на всички полигонови точки, аналогично на примера 

в 61.2. 

 

§63. Изравнение на полигонометричен ход 
 Полигонометричният ход е прецизен полигонов ход, в който ъглите и дължините се измерват с 

повишена точност, в резултат, на което координатните определения на точките са с висока точност. Наред с 

триангулацията и трилатерацията, полигонометрията се използва все по-често при създаване на планови 

опорни геодезични мрежи с местно предназначение, както и за създаване на прецизна работна геодезична 

основа при заснимане и строителство на различни обекти. Полигонометрията намира приложение там, където 

условията за триангулация са неблагоприятни (степни, равнинни, залесени и труднопроходими райони, 

поречия, долини, населени места и др.). 

 При проектиране на полигонометрични ходове трябва да се спазват редица изисквания: дължини на 

страните – от 0,3 до 2 km, допустим брой страни в отделен ход – не повече от 5, допустими стойности на 

полигоновите ъгли – от 
g100  до 

g300 , допустими ъглови несъвпадения 
cc20  f n , където  е броят на 

ъглите в хода, относителна грешка в измерване на страните – не по-голяма от 1/ 35 000, а за 

полигонометричния ход след окончателното му изчисление – не по-голяма от 1/20 000, допустими 

съотношения между страните – до 1:3, измерване на ъглите – с теодолит с точност на отчитане 
cc1 2 . 

 Полигонометричните точки се стабилизират както тринагулачните точки – с бетонирани камъни и 

два подземни центрове. 

 Съвременното състояние на светлодалекомерите и електронните тахиметри прави все по 

привлекателен и приложим методът на полигонометрията в геодезичната практика. 

 Изравнението на полигонометричните мрежи и в частност – на полигонометричните ходове се 

извършва строго, по метода на най-малките квадрати. 

4,7

f

1,2 1 2 p p p

9X 9Y

1,2
4 4 1,2  YY Y v

n
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 Изравнение на полигонометричен ход (фиг. 63.1). Изходните данни и резултатите от измерванията 

са представени съответно в таблици 63.1 и 63.2. Посоките са измерени с точност cc10Rm , а страните – с 

електронен далекомер с точност  km10 5 Sm D  mm. Полигонометричният ход да се изравни по корелатен 

(условен) начин. 

 
Фиг. 63.1 

   Таблица 63.1 

№ точка X  (m) Y  (m) Посочени ъгли  (g) 

 4 864,324 3 184,486  A A 161,16 48 

 6 116,869 5 253,252  B B  52, 62 18 

 
Таблица 63.2       след изравнението 

 

ъгли 

дължини 

Изм. стойности 



S
 

Поправки 

S




 

Изр. стойности 

SS S


    

  
 

 g86,4826  cc16,4   

 g221, 8416  cc5,8   

 g179, 3648  cc6,8   

 g239,1672  cc15,2   

 g164, 3982  cc26,2   
cc26f 

    
   

 615, 384  m 2,1  mm  

 726, 359  m 1,4  mm  

 480, 684  m 1,6  mm  

 679, 843  m 3,9  mm  

 1. Определяне на броя r на условните уравнения. При брой на новите точки , броят на измерените 

полигонови ъгли е , на измерените страни –  или броят на измерванията при включен 

полигон е 2 3   Sn n n t , при брой на необходимите измервания 2k t . Следователно, броят на 

измерванията в повече или все едно – броят на условните уравнения между измерванията при включен 

полигон е винаги 3 r n k= . 

 2. Съставяне на условните уравнения на измерванията. Едно от условните уравнения е ъглово, а 

останалите две – координатни, при това – нелинейни, или техният вид е следният: 

(63.1) 

 g
1 2 3

,1 1,2 2,3 3,

,1 1,2 2,3 3,

.200 0,

0,

0.

         

         

         

H A B KP

A A B B

A A B B

k

X X X X X X

Y Y Y Y Y Y

 



31A

29B

A 686, 4809

1 2221, 8410

2 8179, 3654

3 2239,1687

B 2164, 4008

,1AS
1615, 386

1,2S
6726, 357

2,3S
6480, 685

3,BS
1679, 839

3t

2  n t 1 Sn t
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 3. Образуване на условните уравнения на поправките. Като се вземат предвид следните формули: 

(63.2) 

, , ,

, , ,

g
, 1

cos ,

sin ,

.... .200 ,

  

  

       

i k i k i k

i k i k i k

i k H A i

X S

Y S

K

 

където i i i
    и , , ,i k i k Si kS S   са изравнените стойности на измерените ъгли и дължини, след 

развитие в Тейлоров ред на условните координатни уравнения се получават следните условни уравнения на 

поправките: 

 a)    1 2 3 0;A B f             

(63.3) b)    

       
1 2 3

,1 1,2 2,3 3,

1 2 3

cc

,1 1,2 2,3 3,cos cos cos cos 0;

A

A B

B A B B B

A S S S B S X

Y Y Y Y Y Y Y Y

f

   
              
  




                

 

 c)     

       
1 2 3

,1 1,2 2,3 3,

1 2 3

cc

,1 1,2 2,3 3,sin sin sin sin 0.

A

A B

B A B B B

A S S S B S Y

X X X X X X X X

f

   
            
  




                

 

 Ако в условните уравнения на измерванията (формули 63.1) изравнените стойности  на ъглите се 

заместят с измерените им стойности i , а координатните разлики  и  се изчислят за измерените 

стойности i  и ,

i kS  на ъглите и дължините съобразно с формули (63.2), в дясната страна вместо нули ще се 

получат съответно несъвпаденията  и . 

 Коефициентите пред поправките в първото уравнение означаваме с ia , във второто – с  и в третото 

– с . Стойностите им ще бъдат съответно: 

 Пред i :   1ia ,       cc/i B ib Y Y          и       cc/i B ic X X    . 

 Пред ,Si k : 0ia ,        и ,sin  i i kc . 

 За тяхното изчисление са необходими приблизителните координати на новите точки, които са 

изчислени във формуляр 63.1. 

 Ако в условните уравнения 63.3 стълбът на поправките за измерените ъгли и дължини се означи с 

, коефициентите  и  пред тях – с матрицата  с размери ( ), а стълбът на несъвпаденията – с , 

матричният запис на уравненията на поправките (63.3) ще бъде 

(63.4) 0 BV f . 

 4. Числен вид на условните уравнения на поправките. Несъвпаденията  и  са изчислени във 

формуляр 63.1. Транспонираната матрица  на матрицата  от коефициентите  и  на условните 

уравнения на поправките е представена в табл. 63.3. 

 Тъй като се обработват съвместно разнородни величини, при това – с различна точност, трябва да се 

въведат тежести за измерванията. При точност за измерена посока cc10Rm , точността на измерените 

ъгли ще бъде 
cc2 14  Rm m . Тежестите на ъглите и дължините са съответно 

2/ p c m  и 2/S Sp c m . 

При константа 
2
c m , . В табл. 63.3 са изчислени стойностите на , както и тежестите на ъгловите и 

дължинните измервания. 

 

 

 

Таблица 63.3       

№ i  *
B  

 (cc) 2/P c m   

i

, i kX
, i kY

, Xf f Yf

ib

ic

,cos  i i kb

V

,a b c B ,r n f

, Xf f Yf

B B ,a b c

1 p Sm

2
c m

m
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  cc

, 1

/

cos





  

 

i B i

S
i i i

b Y Y p

b

 
  cc

, 1

/

sin





  

 

i B i

S
i i i

c X X p

c

 
Sm  (mm)  

1 
A

  1,00 -3,25 1,97 14 1,00 

2 
1

  1,00 -2,59 1,26 14 1,00 

3 
2

  1,00 -1,58 0,74 14 1,00 

4 
3

  1,00 -1,05 0,20 14 1,00 

5 
B

  1,00  0  0 14 1,00 

6 
1AS  0 0,72 0,60 13 1,16 

7 
12S  0 0,46 0,89 14 1,00 

8 
23S  0 0,72 0,70 12 1,36 

9 
3BS  0 0,18 0,98 13 1,16 

 

 

ia 2/S SP c m
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Формуляр 63.1   Изчисление на приблизителните координати на полигоновите точки 

Точка 

№ 

Полигонови 

ъгли 

  (g) 

Посочни 

ъгли 

  (g) 

Полигонови 

страни 

S  (m) 

Коорд. разлики Координати 
Точка 

№ Y  (m) X  (m) Y  (m) X  (m) 

25  A  

 
 

86, 48 26 

161, 36 48    

3 184, 486 4 864, 324 

25  A  

 

1 221, 84 16 

47, 84 74 615,384 420,183 449, 604 

3 604, 669 5 313, 928 1 

2 179, 36 48 

69, 68 90 726,359 645,572 332, 918 

4 250, 241 5 646, 846 2 

3 239,16 72 

49, 05 38 480,684 334,806 344, 909 

4 585, 047 5 991, 755 3 

 164, 39 82 

88, 22 10 679,843 668,239 125, 071 

5 253, 286 6 116, 826  

23  B  

 
52, 61 92 

   (5 253, 252) (6 116, 869) 23  B  

  (52, 62 18)       

      2068, 800Y      1252,502 X    

    ( ) 2068, 766
кр н

Y Y    1252,545 ( )
кр н

X X   

          mm 

     ;   ; 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

31 A 31 A

29 B 29 B

нач
[ ] 1058, 6192      2502, 270S 

кр
( .200) 2052,6218n   

cc
26f


  0,034

Y
f  0,043

X
f 

2 2
0, 055

S X Y
f f f  

cc cc

доп
20 45f n


   /[ ] 1/ 45500

S
f S 

доп
( /[ ]) 1/ 20000

S
f S 

доп
f f
  

доп
/[ ] ( )/[ ]

S S
f S f S
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Формуляр 63.2  Изчисление на изравнените координати на полигоновите точки. Крайна проверка 

Точка 

№ 

Изравнени 

полиг. ъгли 

  (g) 

Посочни ъгли 
  (g) 

Изравнени 

полиг.страни 

S  (m) 

Коорд. разлики Координати 
Точка 

№ Y  (m) X  (m) Y  (m) X  (m) 

25  A    

 

     25  A  

   

47,84576   420,173  449,617  

3 184, 486 4 864, 324  

1   

  645,559  332,940  

3 604, 659 5 313, 941 1 

2   

  334,799  344,918  

4 250, 218 5 646, 881 2 

3   

  668,235  125,070  

4 585, 017 5 991, 799 3 

   

 кр(изч.)   
  5 253, 252 6 116, 869  

23  B    

(52, 62 18) 

 

кр(даден)   

    23  B  

cc
00 f         0,000Yf  m     m. 

 

161,36480

31 A 86,48096
615,3861

31 A

221,84102
69,68678 756,3576

179,36548
49,05226 480,6856

239,16872
88,22098 679,8391

29 B 164,40082
52, 62180

29 B

0,000Xf
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 5. Съставяне на функциите за  и , за чиито изравнени стойности ще се определят средните 

квадратни грешки. Точка 2 е средната точка за полигона и теоретично е най-неточно определената. Средна 

квадратна грешка Fm  на функция F от изравнени стойности 1, 50, в случая –  или , може да се 

определи по формулата 

(63.5) 
1

   F F
F

m Q
p

, 

където 

(63.6) 

2 2 2

.1 .2

.1 .2

       
     

       
    

      
     
     

F

a b c

p p p
Q

p aa bb cc

p p p

, 

а  са частните производни спрямо аргументите  и  на съответната функция , в случая  или , 

чийто вид е следният: 

 (63.7) 
2 ,1 1,2

2 ,1 1,2

,

.

    

    

A A

A A

X X X X

Y Y Y Y
 

 Тези функции са в нелинеен вид. След развитието им в Тейлоров ред, по аналогия на условните 

координатни уравнения от (63.1), те ще добият следния вид: 

 
   

1

,1 1,2

2 2 1

2 2 ,1 1,2cc
cos cosA

A

A

A S S

Y Y Y Y
X X

 
      

         


; 

 
   

1

,1 1,2

2 2 1

2 2 ,1 1,2cc
sin sinA

A

A

A S S

X X X X
Y Y

 
      

         


. 

 Частните производни  и  съответно на функциите  и  са коефициентите пред поправките 

  и S . Коефициентите пред S  се вземат директно от табл. 63.3, тъй като съвпадат с коефициентите пред 

съответните поправки в условните уравнения на поправките. 

 Производните  на функцията  са: 

 
1 ,1

1,67, 1,01, 0,73
A A

X X X
S            и   

1,2
0,46X

S  . 

 Производните Y  на функцията 2Y  са: 

 
1 ,1

1,23, 0,52, 0,68
A A

Y Y Y
S          и   

1,2
0,89Y

S  . 

 Останалите производни са нули. 

 6. Изчисляване на коефициентите на нормалните уравнения на корелатите. За тази цел най-напред 

е съставена табл. 63.4, в която са записани коефициентите на матрицата 
*

B , стойностите на производните – в 

колони  и , сумарна контрола s и реципрочните стойности 1/p  на тежестите на измерванията   и S . 

Таблица 63.4.         след изравн. 

№ 

коеф *
B  

    .K*
B  

  

cc 

mm 
  

попр. 
   

1 
A

  1,00 -3,25 1,97 -1,67 1,23 -0,72 1,00 -16,42 -16,42 

2 
1

  1,00 -2,59 1,26 -1,01 0,52 -0,82 1,00 -5,80 -5,80 

3 
2

  1,00 -1,58 0,74 0 0 0,16 1,00 6,85 6,85 

4 
3

  1,00 -1,05 0,20 0 0 0,15 1,00 15,18 15,18 

5 
B

  1,00 0 0 0 0 1,00 1,00 26,18 26,18 

6 
1AS   0 0,73 0,68 0,73 0,68 2,82 0,86 2,45 2,45 

7 
12S   0 0,46 0,89 0,46 0,89 2,70 1,00 -1,38 -1,38 

2X 2Y

2X 2Y

 S F 2X 2Y

X Y 2X 2Y

X 2X

X Y

X Y s 1P . PV
a b c
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8 
23S   0 0,72 0,70 0 0 1,42 0,73 2,23 1,63 

9 
3BS   0 0,18 0,98 0 0 1,16 0,86 -4,55 -3,91 

  5,00 -6,38 7,42 -1,49 3,32 7,87   1294,503p   

7,87 

 Решението на системата условни уравнения на поправките (63.4) по метода на най-малките квадрати 

[1], [45] води до следната система нормални уравнения на корелатите : 0 K N K f , където 1N B P *
B

. 

 Коефициентите на матрицата N , както и стойностите на колони 1 XB P ,  и 1S B P s , са 

изчислени в табл. 63.5. 

Таблица 63.5 

1N B P *
B  1 

XB P  
1 
YB P  

1
S B P s   

   

5,00 -8,47 4,17 -2,68 1,75 -0,23 -0,23 

 21,95 -9,69 8,71 -4,51 7,99 7,99 

  8,43 -3,73 4,27 3,45 3,45 

   4,48 2,97   

 7. Решение на нормалните уравнения на корелатите. Извършено е по втора съкратена схема на 

Пранис-Праневич [1], [50] в табл. 63.6 и 63.7, като освен корелатите , изчислена е и обратната матрица 

. 

 Извършени са и следните изчислителни контроли:  K Q F ,   .3 1294,526p f     (от последния 

ред на колона  от редуцираните уравнения ) 1294,488K f    (при подвижната таблица към лист Б). 

 8. Изчисление на поправките (табл. 63.4). Чрез последователно умножение на редовете на матрицата 

*
B в табл. 63.4 със стойностите на корелатите  от подвижната таблица на лист Б се получават стойностите 

на колона p K  *
B , от които са изчислени поправките   и стойността на   1294,503p  , като се 

потвърждава изчислителната контрола   .3p f K f
     . 

 Таблица 63.6. 

ЛИСТ А          след изравн. 

 
 1 

XBP  1 
YBP    

Проверка 
0 N K f     

5,00 8,47 4,17 -26 -2,68 1,75 -26,23 -26,23 -0,00 

 21,95 -9,69 -43 8,71 -4,51 -35,01 -35,01 0,02 

  8,43 34 -3,73 4,27 37,45 37,45 -0,04 

    4,48 2,97 - -  

     
R

N    Редуцирани уравнения   1/
R
iiN  

5,000 -8,470 4,170 -26,000 -2,680 1,750 -26,230 -26,230 -0,2000 

 7,602 -2,626 -87,044 4,170 -1,546 -79,444 -79,444 -0,1315 

  4,046 25,654 -0,056 2,277 31,918 31,921 -0,2472 

 p  -1294,526 0,758 
2

1/ Xp  0,762 
2

1/ Yp     

 Таблица 63.7. 

 ЛИСТ Б 

      

1,000        

 1,000       

  1,000      

   - 1,000 1,000   

     Елиминационни уравнения 

-1,000 1,694 -0,834 5,200 0,536 -0,350 5,246 5,246 

 -1,000 0,345 11,450 -0,548 0,203 10,450 10,450 

  -1,000 -6,341 0,014 -0,563 -7,889 -7,890 



1 YB P



1K 2K 3K

 


 
 
  

X X

p

 

 
 
  

Y Y

p

K
1Q N

f
RN

K

N
f S 

1K 2K 3K

.3 f

E f X Y
S 

EN
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   1,000 
 Проверка  K Q f  

V PV  


 K f  
26,178 9,262 -6,341 1/

R
iiN  

0,594 0,202 -0,062 0,200 -26 26,238  

0,202 0,161 0,085 0,132 -43  9,285 
K f  -  

-0,062 0,085 0,247 0,247 34  6,355  -1294,526 

 

 9. Изчисление на изравнените стойности на измерените величини. Изчислението е извършено в табл. 

63.2. 

 10. Крайна проверка. С изравнените стойности на ъглите и дължините от табл. 63.2 са изчислени 

изравнените координати на точките от полигонометричния ход (формуляр 63.2). Несъвпаденията , Yf f и  

са равни на нула, което означава, че са изпълнени условните уравнения (63.1) за изравнените стойности на 

измерванията, т.е. изпълнена е крайната проверка  

 11. Оценка на точността. За средната квадратна грешка m  на измерен ъгъл, която съвпада със 

средната квадратна грешка  за измерване с тежест 1, се получи 

 cc[ ] 1294,50
20,8

3

p
m

r


     , 

а за точността на координатите на точка 2: 

 

2
2

2
2

1
20,8 0,758 18,1 mm,

1
20,8 0,762 18,2 mm

X
X

Y
Y

m
p

m
p

   

   

 

или 

 
2 2

2 2

2 2
2

1 1
25,6X Y

X Y

M m m
p p

       mm. 

 (Стойностите за 
2

1/ Xp  и 
2

1/ Yp  са изчислени в последния ред на колоните за  и  в лист А). 

 Средна квадратна грешка на функция от изравнени стойности може да бъде изчислена и чрез 

обратната матрица : 

(63.8)    1 1 11 
          

F

P BP Q BP
p

   или 

 

2

11 12 13

2

22 23 33

1
2 2

.

                
               
           

          
         
       

F

a a b a c
Q Q Q

P p p p p p p

b b c c
Q Q Q

p p p p

 

       

 

2

2

2 2

1
4,48 2,68 .0,594 2. 2,68 .8,71.0,202 2. 2,68 . 3,73 . 0,062

8,71 .0,161 2.8,71. 3,73 .0,085 3,73 .0,247 0,756

Xp
        


    


 

и 

   

 

2

2

2 2

1
2,97 1,75 .0,594 2.1,75. 4,51 .0,202 2.1,75.4, 27. 0,062

4,51 .0,161 2. 4,51 .4,27.0,085 4,27 .0,247 0,762.

Yp
      


    


 

 (Стойностите на 1 B P  за  и  са изчислени в съответните колони на табл. 63.5). 

1K 2K 3K
f

1294, 488

.3 f

Q

Xf

X Y

Q

X Y
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§64. Изравнение на ъглово-линейни мрежи с местно предназначение 
 Държавната планова опорна геодезична мрежа се състои от I, II, III и IV класове и е изградена 

повсеместно върху цялата територия на страната ни. Тя е единна основа за всички геодезични измервания, в 

това число – и за създаване на топографски планове и карти. 

 За нуждите на едромащабните снимки в мащаби до 1:10 000, както и за решаване на инженерно-

технически и научни задачи за даден район, държавната опорна геодезична мрежа се сгъстява с местна 19. 

Геодезичните мрежи с местно предназначение, в зависимост от конкретните условия, се създават в един или 

два класа с дължини на страните от един до два километра. Ъглово-линейните мрежи са най-общият вид 

мрежи с местно предназначение. Триангулачните, трилатерачните и полигонометричните мрежи, както и 

засечките – ъглови, линейни и комбинирани, могат да се разглеждат като частни случаи на тези мрежи. 

 Стабилизирането на точките се извършва с бетониран камък (надземен център) и два подземни 

центъра. 

 За ъглово-линейни мрежи посоките се измерват в 3 гируса, а за полигонометрични ходове – в 5 гируса, 

с теодолит с директна точност на отчитане 1
сс

 или 2
сс

, а дължините – с електронен далекомер с относителна 

грешка, не по-голяма от 1:35 000. По принцип ъглите и дължините се измерват едновременно. Върху 

измерените наклонени разстояния се внасят корекции: за привеждане към хоризонта, за влияние на 

температура и налягане (ppm), за привеждане към повърхността на референтния елипсоид, както и за 

привеждане към проекционната равнина на приетата координатна система. 

 Ъглите се сумират във всички възможни триъгълници и се изчисляват несъвпаденията w в тях. 

Средната квадратна грешка за измерена посока се изчислява по формулата 

(64.1) 
 ww

6Rm
n

 , 

където n е броят на триъгълниците. 

 Допустимите стойности за нея са: 15
сс

 – за мрежи от V клас и 20
сс

 – за мрежи от VI клас. 

 Средните квадратни грешки в положението на новите точки след изравнението не трябва да 

надвишават 0,10 m – за V клас и 0,07 m – за VI клас. 

Пример за изравнение на ъглово-линейна мрежа – двойка точки 

 
Фиг. 64.1 

 За определяне на координатите на точки 47 и 48 (фиг. 64.1) са измерени посоки и дължини съгласно 

схемата като за изходни са използвани 4 дадени точки: 2315, 2319, 2341 и 2343. Координатите на дадените 

точки са представени в таблица 64.1, а измерените посоки и дължини – в таблица 64.2. Посоките са измерени 

с точност cc10Rm , а дължините – с точност  km5 5 sm S  mm. В резултатите за дължинните измервания 

са нанесени необходимите физични и математични корекции. 

  Таблица 64.1 

№ т.т.  (m)  (m) 

2315 649,81 7746,35 

2319 6471,85 4951,47 

2341 4403,60 7231,09 

2343 4365,90 5016,31 

X Y
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 1. Определяне броя на необходимите елементи и избор на неизвестни 

 По принцип, плановите опорни геодезични мрежи се изравняват по параметричен начин. Освен 

двойката координати  и  за всяка от новите точки (на брой ), които е най-целесъобразно да се приемат 

за неизвестни, такива са задължително и ориентировъчните ъгли  за ориентиране на измерените посоки в 

приетата координатна система за всяка от станциите (на брой ), от които са извършени ъглови измервания. 

Следователно, броят на неизвестните е . Броят на измерените посоки е , а на 

измерените страни 6 Sn  (двустранно измерените разстояния са осреднени, като средните им квадратни 

грешки са / 2Sm ), или броят на измерванията е 20 6 26    R Sn n n . Броят на измерванията в повече е 

. 

 

Таблица 64.2  Регистър на измерените посоки и дължини 

Ст. 
Набл. 

т. 

Измерени 

посоки  

g    c    cc 

Измерени страни 

 (m) 

 

(m) 

 cp / 2ik kiS S S   

(m) 

cp / 2 Sm m  

(mm) 

2319 2315 0, 00 00 - -   

 47 36, 37 16 1892,039 14,5   

 48 72, 74 84 1166,042 10,8   

 2343 102, 08 77 - -   

       

2341 2343 0, 00 00 - -   

 47 69, 29 97 1308,009 11,5   

 2315 115, 44 08 - -   

       

2343 2319 0, 00 00 - -   

 48 28, 90 44 1182,352 10,9   

 2315 57, 60 97 - -   

 47 61, 13 05 1982,421 4,9   

 2341 100, 87 82 - -   

       

47 2315 0,0000 - -   

 2341 116, 97 48 1307,995 11,5 1308,0020 8,1 

 2343 207, 92 90 - -   

 48 242, 54 22 1108,151 10,5 1108,1560 7,4 

 2319 281, 08 24 - -   

       

48 2319 0,0000 1166,055 10,8 1166,0485 7,6 

 47 125,0840 1108,161 10,5   

 2343 258,2437 - -   

 2. Уравнения на измерванията. Всяко едно от измерванията  или  от станция  може да бъде 

изразено чрез приетите неизвестни ,  и : 

(64.2) arctg ik
ik ik i i

iu

Y
R O O

X


    


, 

(64.3) . 

 3. Уравнения на поправките – общ вид. Изравнените стойности на неизвестните могат да бъдат 

изразени чрез приблизителните им, т.е. 

(64.4) 0 X X x ,     0  Y Y y ,   и   
0 O O O , 

а изравнените стойности на измерванията – чрез измерените им стойности и поправките: 

(64.5) RR R     и   SS S  . 

 За всяка измерена посока  и измерена дължина  ще съответства по едно уравнение на поправките 

от вида: 

(64.6) 
,

,

ik
R R R R R R

i ik i ik i ik k ik k ik

S S S S S S
ik ik i ik i ik k ik k ik

O a x b y a x b y f

a x b y a x b y f

           

         

 

където 

X Y t

O

s

2 2.2 5 9    k t s 20Rn

17  r n k

R
S

sm

R S i

X Y O

   
2 2

   
k i iik uS X X Y Y

R S
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(64.7) 

0 0 0 0 0 0

0 0 0

sin / , cos / , , ;

cos , sin , .

             

       

R R R
ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik i

S S S i
ik ik ik ik ik ik ik

a S b S f R O

a b f S S
 

 Ако точка  или  е дадена, съответните  и  ще бъдат равни на нули. 

 4. Абриси на дадените точки (формуляр 64.1). Чрез тях се извършва цялостен контрол на изходните 

данни и измерванията и най-вече – на верността в положението на дадените точки. За всяка дадена точка – 

станция с червен цвят са записани номерът и координатите й, както и номерата на наблюдаваните от нея 

дадени точки. Изчислени са директно посочните ъгли  на направленията към тези точки, които също са 

записани с червен цвят. В съответната колона се вписани измерените посоки , изчислени са последователно 

стойностите на ориентировъчния ъгъл  за станцията, средноаритметичната му стойност , 

измерените посочни ъгли cp
   R O , както и поправките    . Те не трябва да надвишават 25

сс
, 30

сс
 и 

40
сс

 при средни разстояния съответно 3, 2 и 1 km. 

 5. Изчисление на приблизителните координати на новите точки. Тъй като са мерени и страни, 

приблизителните координати на новите точки в примера са определени чрез свързан полигон (формуляр 64.2), 

като са използвани изчислените посочни ъгли  и  от абриса на дадените точки. В случая това 

изчисление е по-кратко, при това – с контрола. Приблизителните координати на новите точки могат да бъдат 

определени и чрез прави засечки по посочни ъгли, като се използват изчислени посочни ъгли на определящи 

посоки от абриса на дадените точки. 

 6. Изчисление на приблизителните посочни ъгли   и дължини S  и на коефициентите 

, , ,R R S Sa b a b  в уравненията на поправките съответно за измерени посоки и дължини (формуляр 64.3). Чрез 

приблизителните координати на новите точки и координатите на дадените точки са изчислени 

приблизителните посочни ъгли   на направленията от новите точки 47 и 48 към дадените по формулата 

(64.8) 
, arctg k i

i k
k i

Y Y

X X


 


, 

а коефициентите и – по форм. (64.7), като  е в сантисантигради, а  – в mm, или 

cc
mm km/ 636620 / 0,6366 /S S S   . За контрола tgR Ra b   . 

 

Абриси на дадените точки    Формуляр 64.1. 

№№ на 

набл. точки 
 

g     c     cc 

 

g     c     cc 

 

g      c     cc 

cp  ik
ik iR O  

g     c    cc 

Поправки 

ik ik ik
     

Станция т.т. 2319 

X = 6471,85 m, Y = 4951,47 m 

2315 95,9519 0,0000 95,9519 95,95235 -4,5 

47 - 36,3716 - 132,32395 - 

48 - 72,7484 - 168,70075 - 

2343 198,0405 102,0877 95,9528 198,04005 4,5 

cp O 95,95235      0,0  

Станция т.т. 2341 
X = 4403,60 m, Y = 7231,09m 

2343 298,9164 0,0000 298,9164 298,91535 10,5 

47 - 62,2997 - 368,21505 - 

2315 14, 35 51 115,4408 298,9143 14,35615 -10,5 

cp O 298,91535      0,0  

Станция т.т. 2343 
X = 4365,90 m, Y = 5016,31 m 

2319 398,0405 0,0000 398,0405 398,03953 9,7 

48 - 28,9044 - 26,94393 - 

2315 55,6496 57,6097 398,0399 55,64923 3,7 

47 - 61,1305 - 59,17003 - 

2341 98,9164 100,8782 398,0382 98,91773 -13,3 

   
cp O 398,03953     0,1 

 

i k x y



R

 O R
cpO

2343,48
 47,2341



a b  S

ik ikR    i ik ikO R
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Изчисление на приблизителните координати на новите точки     Формуляр 64.2. 

Точка № 

Полигонови ъгли 

 

(g) 

Посочни ъгли 

 

(g) 

Полигонови 

страни 

 

(m) 

Координатни разлики Координати 
Точка 

№ Y   
(m) 

X   
(m) 

Y  
(m) 

X  
(m) 

2343 
 26,9439 1182,352 485,605 1078,028 

5016,310 4365,900 2343 

48 266,8403 
93,7842 1008,156 1102,878 108,026 

5501,915 5443,928 48 

47 274,4326 
168,2150 1308,002 626,260 -1148,332 

6604,793 5551,954 47 

2341  

(168,2150)    (7231,053) 

7231,090 

(4403,622) 

4403,600 2341 

 
S
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 7. Изчисление на свободните членове  в уравненията на поправките (формуляр 64.4). За всяка 

станция, включително и за новите точки, са вписани измерените посоки , приблизителните посочни ъгли 

  (от формуляр 64.3), чрез тях са изчислени приблизителните стойности на ориентировъчните ъгли 

O R   , осреднените им стойности 
cpO , измерените посочни ъгли 

cpR O     и накрая – свободните 

членове Rf   . За контрола –  по станции. 

 8. Числен вид на уравненията на поправките. В табл. 64.3 са представени таблично уравненията на 

поправките за ъгловите и дължинните измервания чрез коефициентите пред неизвестните  и  и 

свободните членове . Вписани са и средните квадратни грешки  и , а чрез тях са изчислени и 

тежестите 2/R Rp c m  и 2/S Sp c m , при 2 Rc m . Средните квадратни грешки на средните аритметични cpS  

от двустранно измерените разстояния са изчислени по формулата 
cp 2

 S
S

m
m . 

Формуляр 64.3. 

Изчисление на приблизителните посочни ъгли и дължини и на коефициентите на уравненията на 

поправките 

   tgik    

      

      (mm) 

2315 7746,350 6649,810 1,0398058 51,24217 0,2897 

47 6604,793 5551,954 0,720768 1583,8056 -0,2786 

 1141,557 1097,856 0,6931760 - - 

2341 7231,090 4403,600 -0,5453867 168,21393 0,2330 

47 6604,793 5551,954 0,4788062 1308,0385 0,4273 

 626,297 -1148,354 -0,8779206 1308,0020 36,5 

2343 5016,310 4365,900 1,3393007 259,16982 -0,2573 

47 6604,793 5551,954 -0,801283 1982,4233 -0,1921 

 -1588,483 -1186,054 -0,598285 1982,421 2,3 

48 5501,915 5443,928 10,2093755 293,78419 -0,5717 

47 6604,793 5551,954 -0,9952372 1108,1559 0,0560 

 -1102,878 -108,026 -0,0974826 1108,1560 -0,1 

2319 4951,470 6471,850 -1,7972934 332,32358 -0,2940 

47 6604,793 5551,954 -0,8738467 1892,0057 -0,1636 

 -1653,323 919,896 0,4862015 1892,039 -33,3 

2319 4951,470 6471,850 -0,5354930 368,70140 -0,2578 

48 5501,915 5443,928 -0,4720698 1166,0246 -0,4813 

 -550,445 1027,922 0,8815612 1166,0485 -23,9 

2343 5016,310 4365,900 0,4504568 226,94389 -0,2211 

48 5501,915 5443,928 -0,4107110 1182,3521 0,4909 

 -485,605 -1078,028 -0,9117656 1182,352 0,1 

 

 

Rf

R

0  
 

Rf

, O x y

f Rm Sm

k kY kX 0ik
R
ika

i
iY iX S

kia 0
ikS R

ikb

 ikY  ikX S
kib 

ikS 0  S
ikf S S
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Формуляр 64.4. 

Изчисление на свободните членове  в уравненията на измерванията 

след изравнението 

Ст. 
Набл. 

точки 

Измерени 

посоки  

Прибл. посочни 

ъгли 
0  

Ориент ъгли 

0 0O R    

Изм. пос. ъгли 

cpR O     
0Rf        

g c cc g c cc g c cc g c cc  cc  g c cc g c cc  cc  

2319 2315 0.0000 95.9519 95.9519 99.95242 -5.2 95.9519 95.9519 -4.0 

 47 36.3716 132.3236 95.9520 132.32402 -4.2 132.3238 95.9522 -1.0 

 48 72.7484 168.7014 95.9530 168.70082 5.8 168.7007 95.9523 0.0 

 2343 102.0877 198.0405 95.9528 198.04012 3.8 198.0405 95.9528 5.0 

   cpO = 95.95242 [ ]Rf = 0.2 cpO = 95.95230 0.0 

          

2341 2343 0.0000 298.9164 298.9164 298.91497 14.3 298.9164 298.9164 12.0 

 47 69.2997 368.2139 298.9142 368.21467 -7.7 368.2146 298.9149 -3.0 

 2315 115.4408 14.3551 298.9143 14.35577 -6.7 14.3551 298.9143 -9.0 

   cpO = 298.91497 [ ]Rf = -0.1 cpO = 298.91520 0.0 

          

2343 2319 0.0000 398.0405 398.0405 398.03948 10.2 398.0405 398.0405 5.4 

 48 28.9044 26.9439 398.0395 26.94388 0.2 26.9453 398.0409 9.4 

 2315 57.6097 55.6496 398.0399 55.64918 4.2 55.6496 398.0399 -0.6 

 47 61.1305 59.1698 398.0393 59.16998 -1.8 59.1708 398.0403 3.4 

 2341 100.8782 98.9164 398.0382 98.91768 -12.8 98.9164 398.0382 -17.6 

   cpO = 398.03948 [ ]Rf = 0.0 cpO = 398.03996 0.0 

Rf

R   O R  R
cpV O O
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Формуляр 64.4 – продължение 

Ст. 
Набл. 

точки 

Измерени 

посоки  

Прибл. посочни 

ъгли 
0  

Ориент ъгли 

0 0O R    

Изм. пос. ъгли 

cpR O     
0Rf        

g c cc g c cc g c cc g c cc  cc  g c cc g c cc  cc  

47 2315 0.0000 51.2422 51.2422 51.24106 11.4 51.2409 51.2409 -3.6 

 2341 116.9748 168.2139 51.2391 168.21586 -19.6 168.2146 51.2398 -14.6 

 2343 207.9290 259.1698 51.2408 259.17006 -2.6 259.1708 51.2418 5.4 

 48 242.5422 293.7842 51.2420 293.78326 9.4 293.7846 51.2424 11.4 

 2319 281.0824 332.3236 51.2412 332.32346 1.4 332.3238 51.2414 1.4 

   cpO = 51.24 106 [ ]Rf = 0.0 cpO = 51.24126 0.0 

          

48 2319 0.0000 368.7014 368.7014 368.70060 8.0 368.7007 368.7007 -2.7 

 47 125.0840 93.7842 368.7002 93.78460 -4.0 93.7846 368.7006 -3.7 

 2343 258.2437 226.9439 368.7002 226.94430 -4.0 226.9453 368.7016 6.3 

   cpO = 368.70060 [ ]Rf = 0.0 cpO = 368.70097 -0.1 

 0 0
ik ik ik if R O     

  

R   O R  R
cpV O O
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Таблица 64.3.   Числен вид на уравненията на поправките 

Изм. 

вел. 

№ на 

у-ние 

R

S

V
V

V
  

 

 

cc/mm 
 

 

(cc) 
 

Станции Нови точки 

2319 2341 2343 47 48 4 7 4 8  

(mm) ст. набл. т.          

 

1 2319 2315 -1         -5,2 -5,200 10 1,000 

2  47 -1     -0,294 -0,164   -4,2 -4,658 10 1,000 

3  48 -1       -0,258 -0,481 5,8 5,061 10 1,000 

4  2343 -1         3,8 3,800 10 1,000 

5 2341 2343  -1        14,3 14,300 10 1,000 

6  47  -1    0,233 0,427   -7,7 -7,040 10 1,000 

7  2315  -1        -6,7 -6,700 10 1,000 

8 2343 2319   -1       10,2 10,200 10 1,000 

9  48   -1     -0,221 0,491 0,2 0,470 10 1,000 

10  2315   -1       4,2 4,200 10 1,000 

11  47   -1   -0,257 0,192   -1,8 -1,865 10 1,000 

12  2341   -1       -12,8 -12,800 10 1,000 

13 47 2315    -1  0,290 -0,279   11,4 11,411 10 1,000 

14  2341    -1  0,233 0,427   -19,6 -18,940 10 1,000 

15  2343    -1  -0,257 0,192   -2,6 -2,665 10 1,000 

16  48    -1  -0,518 0,056 0,518 -0,056 9,4 9,400 10 1,000 

17  2319    -1  -0,294 -0,164   1,4 0,942 10 1,000 

18 48 2319     -1   -0,258 -0,481 8,0 7,261 10 1,000 

19  47     -1 -0,518 0,056 0,518 -0,056 -4,0 -4,000 10 1,000 

20  2343     -1   -0,221 0,491 -4,0 -3,730 10 1,000 

 

 

Таблица 64.3 – продължение 

Изм. 

вел. 

№ на 

у-ние 

R

S

V
V

V
  

 

 

cc/mm 
 

 

(cc) 
 

Станции Нови точки 

2319 2341 2343 47 48 4 7 4 8  

(mm) ст. набл. т.          

 

21 47 2341      0,878 -0,479   36,5 36,899 8,1 1,524 

22  2343      0,598 0,801   2,3 3,699 14,9 0,450 

23  48      0,097 0,995 -0,097 -0,995 -0,1 -0,100 7,4 1,826 

24  2319      -0,486 0,874   -33,3 -32,912 14,5 0,476 

A

f
s

Rm

P
Sm

O x y x y

R

A

f
s

Rm

P
Sm

O x y x y

S
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25 48 2319        -0,882 0,472 -23,9 -24,310 7,6 1,731 

26  2343        0,912 0,411 0,1 1,423 10,9 0,842 

  2319 

Сумарни уравнения 

-0,294 -0,164 -0,258 -0,481 0,2 -0,997  -1/4 

  2341 0,233 0,427   -0,1 0,560  -1/3 

  2343 -0,257 0,192 -0,221 0,491 0 0,205  -1/5 

  47 -0,546 0,232 0,518 -0,056 0 0,148  -1/5 

  48 -0,518 0,056 0,039 -0,046 0 -0,469  -1/3 

              -16,407   

         -1,677 3,677 0,089 -0,296 -18,2 -16,407   
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Таблица 64.6.    Изчисление на поправките. Крайна проверка 

Изм. 

вел. 

Станция 

 

Набл. т-ка 

 

(cc) (cc) (cc) (cc) 

 
(cc) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 

2319 2315 - -5.2 -5.2 -4.0 1.000 -4.0 

 47 1.8 -4.2 -2.4 -1.2 1.000 -1.0 

 48 -6.9 5.8 -1.1 0.1 1.000 0.0 

 2343 - 3.8 3.8 5.0 1.000 5.0 

    -1.2 -0.1  0.0 

2341 2343 - 14.3 14.3 12.3 1.000 12.0 

 47 6.2 -7.7 -1.5 -3.5 1.000 -3.0 

 2315 - -6.7 -6.7 -8.7 1.000 -9.0 

    2.0 0.1  0.0 

2343 2319 - 10.2 10.2 5.4 1.000 5.4 

 48 13.7 0.2 13.9 9.1 1.000 9.4 

 2315 - 4.2 4.2 -0.6 1.000 -0.6 

 47 10.2 -1.8 8.4 3.6 1.000 3.4 

 2341 - -12.8 -12.8 -17.6 1.000 -17.6 

    4.8 [ ]V  -0.1  0.0 

47 2315 -13.1 11.4 -1.7 -3.5 1.000 -3.6 

 2341 6.2 -19.6 -13.4 -15.2 1.000 -14.6 

 2343 10.2 -2.6 7.6 5.8 1.000 5.4 

 48 3.7 9.4 13.1 11.3 1.000 11.4 

 2319 1.8 1.4 3.2 1.4 1.000 1.4 

    1.8 [ ]V  -0.2  0.0 

 

 

 

Таблица 64.4 – продължение 

Изм. 

вел. 

Станция 

 

Набл. т-ка 

 

(cc) (cc) (cc) (cc) 

 
(cc) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

 

48 2319 -6.9 8.0 1.1 -2.4 1.000 -2.7 

 47 3.7 -4.0 -0.3 -3.8 1.000 -3.7 

 2343 13.7 -4.0 9.7 6.2 1.000 6.3 

 i  k
V Rf 

  R RV V f   R RV V O

P
 RV


SV Sf  S S SV V f  S S SV V f  SV S S

R

 O   V

 O   V

 O

 O

 i  k
V Rf 

  R RV V f   R RV V O

P
 RV


SV Sf  S S SV V f  S S SV V f  SV S S

R
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    3.5 0.0  -0.1 

 

47 2341 -30.4 36.5 6.1 6.1 1.524 6.2 

 2343 8.3 2.3 10.6 10.6 0.450 10.6 

 48 3.3 -0.1 3.2 3.2 1.826 3.2 

 2319 32.5 -33.3 -0.8 -0.8 0.476 -0.8 

48 2319 22.5 -23.9 -1.4 -1.4 1.731 -1.4 

 2343 -3.7 0.1 -3.6 -3.6 0.842 -3.6 

[pvv]=1322.528 

 

 O   V

S



 9. Елиминиране на ориентировъчните неизвестни O  от уравненията на поправките за ъгловите 

измервания. За елиминиране на ориентировъчните неизвестни O  по начина на Шрайбер, коефициентите 

пред които са -1, за всяка станция  е прибавено едно сумарно уравнение с коефициенти, равни на 

алгебричните суми от съответните коефициенти пред неизвестните  и  и от свободните членове  за 

станцията, с тежест , където  е броят от измерените посоки от съответната станция. Тези 

уравнения са прибавени в табл. 64.3. За по контрола е прибавена една сумарна колона. 

 След елиминиране на ориентировъчните неизвестни, уравненията на поправките за измерени посоки 

и дължини в двете направления могат да се обединят в съответни еквивалентни уравнения с тежести 

, с което би се постигнало известно облекчаване на изчислителната работа. 

 10. Съставяне и решение на нормалните уравнения. Матричният запис на уравненията на поправките 

е 

(64.9)  V A X f , с тежести P , 

където  е стълбът на поправките  и , а  е стълбът на неизвестните  и  за новите точки 47 и 

48. 

Таблица 64.4. 

ЛИСТ А        след изравн. 

 
   

Контрол: 
     

2.298 -0.394 -0.521 -0.142 53.269 54.510 54.510 0.003 

 3.299 -0.145 -1.849 -54.750 -53.838 -53.838 0.006 

  2.751 -0.259 36.673 38.499 38.499 -0.006 

   3.179 -28.093 -27.164 -27.164 -0.016 

    4946.769 4953.869 4953.869  

        

2.298 -0.394 -0.521 -0.142 53.269 54.510 54.510 -0.43516 

 3.231 -0.234 -1.873 -45.614 -44.490 -44.490 -0.30950 

  2.616 -0.427 45.446 47.635 47.635 -0.38228 

   2.015 -43.827 -41.812 -41.812 -0.49628 

   . 4f pf   1325.245 1325.245   

 

Таблица 64.5. 

ЛИСТ Б 

         

 1.000        

  1.000       

   1.000      

    1.000     

     1.000    

   
 

 
  

  

 -1.0000 0.1715 0.2267 0.0618 -23.1806 -23.7206 -23.7206  

  -1.0000 0.0724 0.5797 14.1176 13.7697 13.7697  

   -1.0000 0.1632 -17.3723 -18.2091 -18.2091  

    -1.0000 21.7504 20.7504 20.7504  

т-ки 47 48 
1.0000 

  

* *
X F f f

V PV

P



 



 x  y  x  y  

 
-20.5581 25.7256 -13.8226 21.7504  

 0.4861 0.1185 0.1076 0.0994 0.4352 53.269 -20.5598  

 0.1185 0.4852 0.0756 0.2936 0.3095 -54.750 25.7279  

 0.1076 0.0756 0.3955 0.0810 0.3823 36.673 -13.8213 1325.233 

 0.0994 0.2936 0.0810 0.4963 0.4963 -28.093 21.7517  

      4946.769 1.000  

i

x y f

1/  ip n in

 ik kip p p

V
RV SV X x y

N
F S

0 NX F1x 1y 2x 2y

 f pf

RN RF
RS 

R
ii

I

N

E f

EN
EF ES

F  X QF
X 1/ iiN

Q

 f pf
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 Решението им по метода на най-малките квадрати – при допълнителното условие [ ]p = min води 

до следната система нормални уравнения 

(64.10) , 

където , a . 

 Съставянето на нормалните уравнения и решението им е извършено в таблици 64.4 (лист А) и 64.5 

(лист Б). Освен неизвестните , изчислена е и обратната матрица , като за контрола, повторно са изчислени 

неизвестните . За контрола– [ ]p . 

 Изравнените координати на новите точки са: 

  m , 

  m, 

  m, 

  m. 

 11. Изчисление на поправките. Чрез стойностите на неизвестните  и табл. 64.3 са изчислени 

поправките  в табл. 64.6 в следната последователност. 

 а) Поправки към посочните ъгли ik : 

(64.11) R R R R
ik ik i ik i ik k ik ka x b y a x b y         ; 

 б) Еквивалентни поправки ik
 : 

(64.12) R
ik ik ikf
    ; 

 в) Ориентировъчни неизвестни : 

(64.13) 
ik

i
i

O
n

  
  ; 

 г) Поправки на измерените посоки 
R : 

(64.14) R
ik ik iO     , с контрол   0

i
  . 

 д) Поправки на измерените дължини 
S : 

(64.15) S S SA X f   . 

 Изчислена е [ ]p = 1322,528, която е равна в границите на изчислителната точност на двукратно 

получените стойности за нея при решение на нормалните уравнения (табл. 64.4 и 64.5). 

Формуляр 64.5.   Изравнени посочни ъгли и дължини 

    (g)  (m) 

    (g)  (m) 

    (cc)  (mm) 

2315 7746.350 6649.810 51.24086 1583.8014 

47 6604.8187 5551.9334 51.24 217  

 1141.5313 1097.8766 -13.1  

2341 7231.090 4403.600 168.21455 1308.0082 

47 6604.8187 5551.9334 168.21393 1308.0020 

 626.2713 -1148.3334 6.2 6.2 

2343 5016.310 4365.900 259.17084 1982.4316 

47 6604.8187 5551.9334 259.16982 1982.4210 

 -1588.5087 1186.0334 10.2 10.6 

48 5501.9368 5443.9142 293.78460 1108.1591 

47 6604.8187 5551.9334 293.78419 1108.1560 

 -1102.8819 -108.0192 4.1 3.2 

3219 4951.470 6471.850 332.32376 1892.0382 

47 6604.8187 5551.9334 332.32358 1892.0390 

 -1653.3487 919.9166 1.8 -0.8 

2319 4951.470 6471.850 368.70071 1166.0470 

48 5501.9368 5443.9142 368.70140 1166.0485 

 -550.4668 1027.9358 -6.9 -1.5 

2343 5016.310 4365.900 226.94527 1182.3485 

48 5501.9368 5443.9142 226.94389 1182.3520 

 -485.6268 -1078.0142 13.8 -3.5 

0 NX F

N A PA F A Pf

X Q

 X QF 4 1325,245 1325,233      f Pf X F f Pf

0
47 47 47 45551,954 0,0206 5551,933     X X x

0
47 47 47 76604,793 0,0257 6604,818     Y Y y

0
48 48 48 25443,928 0,0138 5443,914     X X x

0
48 48 48 85501,915 0,0218 5501,936     Y Y y

X

 V AX F

 iO

k kY kX ik
ikS

i Yi iX ik


ikS 

ikY ikX ikV SV
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 12. Крайна проверка. С изравнените координати на точки 47 и 48 са изчислени окончателните посочни 

ъгли  и дължини  във формуляр 64.5. Изчисляват се поправките 
    на посочните ъгли, а чрез 

тях– и  поправките 
R  към измерените посоки –   /R

iR R n        (формуляр 64.4), както и поправките 

S S S    към измерените страни. Получените стойности на поправките са равни с тези, изчислени от 

уравненията на поправките (в табл. 64.6). В това се състои крайната проверка. 

 13. Оценка на точността. Средната квадратна грешка  за измерване с тежест 1 съвпада със 

средната квадратна грешка  за измерена посока: 

 
  cc1322,53

8,8
17R

p
m

n k


    


. 

 Средните квадратни грешки в координатните определения на новите точки са: 

 
47 11 8,8 0,486 6,1xm Q     mm, 

 
47 22 8,8 0,485 6,1ym Q     mm, 

 или  
11 22 8,8 0,971Q Q    47 8,7M  mm. 

 
48 33 8,8 0,396 5,5xm Q     mm, 

 
48 44 8,8 0,496 6,2ym Q     mm, 

 или  
33 44 8,8 0,892Q Q    48 8,3M  mm. 

 

§65. Трансформация на координати 
 Задачата за преминаване от една правоъгълна координатна система в друга е известна от 

математиката. В геодезията тя намира приложение, когато мрежата е изравнена в самостоятелна (локална) 

координатна система, а впоследствие, по различни причини, се налага да се определят координатите на 

точките в държавната координатна система. За да може да се направи трансформацията е необходимо поне 

две точки от мрежата да са определени и в двете координатни системи. Този вид трансформация е подходящо 

да се прилага на малки мрежи, където може да се пренебрегне влиянието на кривината на Земята (тунелни и 

мостови триангулации, строителни мрежи, мрежи за корекция на реки и др.) 

 При трансформацията могат да възникнат три случая: 

 1. Транслация – успоредно изместени координатни системи; 

 2. Ротация – завъртени координатни системи с общо начало; 

 3. Транслация с ротация – изместени и завъртени координатни системи. 

 Когато броят на точките с известни координати и в двете системи (идентични точки) е по-голям от 2, 

трансформацията се извършва чрез изравнение. Известни са различни методи на трансформация чрез 

изравнение от които тук ще бъдат разгледани два: 

 1. Трансформация по метода на Хелмерт. 

 2. Афинна трансформация. 

65.1. Трансформация на координати по метода на Хелмерт 
 За да може да се приложи трансформацията по Хелмерт, необходимо е двете координатни системи да 

бъдат отнесени към една и съща проекционна равнина и да имат приблизително еднаква ориентация. 

Коефициентите на трансформация се получават чрез изравнение по МНМК. Въвеждат се следните означения: 

  – координати на точките в локалната координатна система ; 

  – координати на точките в държавната координатна система ; 

  – трансформирани координати от системата  в система ; 

  – координати на центъра на тежестта на дадените точки в системата XY; 

(65.1.1) 
   

0 0; ,
X Y

X Y
n n

   

  – координати на центъра на тежестта на дадените точки в локалната система ; 

(65.1.2) 
   

0 0; ,
x y

x y
n n

   

където  е броят на дадените точки и в двете координатни системи;  са координатите на началото на 

координатната система  в системата ; 

 S



Rm

,x y xy

,X Y XY

, X Y xy XY

0 0,X Y

0 0,x y xy

n ,a b

xy XY
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  – е ъгъл на завъртане между двете координатни системи; 

  – е мащабен коефициент. 

 Елементите  и  са неизвестни. Те се определят, като се спазва условието за минимум 

отклонение между координатите на дадените точки в системата  и съответните трансформирани 

координати , X Y  

(65.1.3) 
2 2 min,x y

      
   

 

където 

(65.1.4) ,x X X     

(65.1.5) y Y Y    . 

 Изчислението на трансформационните коефициенти се извършва по следните формули: 

(65.1.6)  

(65.1.7) 
1

tg ; .
1 sin cos


   

  

p p q
m

q
 

 Коефициентите  и  се изчисляват по формули: 

(65.1.8)  

(65.1.9) 
][][

][][
1cos

22 yx

xy
mq

xy







, 

където 

(65.1.10) 0 0; ;I I I Ix x x y y y       

(65.1.11) 0 0; ;I I I IX X X Y Y Y       

(65.1.12) ;x I I y I IX x Y y        . 

Трансформационните формули са: 

(65.1.13) 0 0( )   ( ) ,      I I I IX x a y y p x x q  

(65.1.14) 0 0' ( ) ( )      I I I IY y b x x p y y q . 

Ако означим със: 

(65.1.15) 0 0 0 0   ;      ,     A a y p x q B b x p y q  

формули (65.13, 65.14) добиват следния вид: 

(65.1.16)   ,    I I I IX x y p x q A  

(65.1.17)   ,    I I I IY y x p y q B  

където 1,2,3,I k  е брой на точките в локалната координатна система. 

 Средните квадратни грешки се изчисляват по формулите: 

(65.1.18)  

(65.1.19)  

 Подходящо е преди изчислението на трансформационните коефициенти да се определи разстоянието 

между две точки и в двете координатни системи и да се определи приблизителната стойност на мащабния 

коефициент по формулата: 

(65.1.20) 
,

,



XY
i k

xy
i k

D
m

D
. 

 След извършване на трансформацията той се сравнява с резултата получен по формула (65.1.7). 

 Решението на задачата се извършва в таблици 65.1.1 и 65.1.2. 

 За проверка на изчислителния процес се използват следните контролни суми: 

(65.1.21) 

[ ] [ ] [ ] [ ] ;

[ ] [ ] [ ] [ ] .

X x y p x q kA

Y y x p y q kB

    

    
 



m

, ,a b m

XY

0 0 0 0; ;   a X x b Y y

p q

2 2

[ ] [ ]
sin ;

[ ] [ ]

    
  

  

y xx y
p m

x y

[ ][ ]
; ;

  
 

y yx x
X YM M

n n

2 2
[ ] [ ]

.
    

  
x x y y

S X YM M M
n
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 След като се изчислят трансформационните коефициенти и трансформираните координати, втори път 

се изчислява мащабният множител. Ако изчисленията са правилно извършени трите резултата трябва да бъдат 

еднакви, както се вижда и от числения пример. 

Таблица 65.1.1. 

Определяне коефициентите на Хелмертова трансформация 

№ 

Локални координати, 

[m] 

Координатна система-държавна, 

[m] 

Трансформирани координати, 

[m] 

Поправки 

mm 

      x
 

y  

515 92352,439 20359,231 84778,635 26014,364 84778,635 26014,360  0 + 4 

560 84759,620 17042,702 85622,843 17771,625 85622,840 17771,621 +3 + 4 

1244 88697,044 17379,409 86502,430 21624,425 86502,433 21624,433 - 3 - 8 

 255809,103 54781,342 256903,908 65410,414    0 0 
 

      18800901,493 

 88603,034 18260,447 85634,636 21803,471  -15013422,848 

 0   i Ix x x  
0  I Iy y y  

0   i IX X X  
0  I IY Y Y  [  ] [  ] I     y xx y  +33814324,34 

515 +3749,405 +2098,784 -856,001 +4210,893  -31921294,636 

560 -3843,414 -1217,745 -11,793 -4031,846  +7241236,369 

1244 +94,010 -881,038 +877,794 -179,046 [  ] [  ] II     y xy X  -24680058,267 

 0,001 0,001 0,000 0,001  +28838706,90 

    x i IX x     y I IY y     +6664025,120 

515 -4605,406 +2112,109 -2968,398 +3543,024 2 2[ ]  [ ] III   x y  +35502732,02 

560 +3831,621 -2814,101   I / IIIp  +0,95244288 

1244 +773,784 +701,992  -68152,382 II / IIIq  -0,69515941 

 -0,001 0,000  3,124396  1,000038m   

Оценка на точността 

[ ][ ]
0,2 cm; 0,6 cm;

  
   

y yx x
x yM M

n n
 

2 2
[ ] [ ]

0,6 cm
    

   
x x y y

s X YM M M
n

 

Изчисление на мащабния коефициент за страната 515,560 

 8285,546 m;             8285,857 m;           1,000038   
XY

xy XY

xy

D
D D m

D
 

 

Таблица 65.1.2. 

Изчисляване на трансформираните координати 

Работни формули Изчислени коефициенти 

0 0 76016,868    A a y p x q  

 

;    I I I IX x y p x q A  

 

 

 

 

№ на 

точки 

Локални координати Трансформирани координати Забележка 

     

515 92352,439 20359,231 84778,635 26014,360  

1 85000,000 18000,000 84784,346 18292,392  

2 85832,860 18000,000 85038,235 19085,644  

3 85921,088 18971,457 84139,874 19465,815  

4 85000,544 18969,271 83861,337 18588,384  

5 85920,204 17364,628 85670,017 18975,147  

x y X Y X Y



0 x
[ ]x

n 0 y
[ ]y

n 0 X
[ ]X

n 0 Y
[ ]Y

n
  
 yx

   xy

   xx

  
 yy

2 
 

x

a b
2 

 
y

A B

tg
1

 


p

q
g80,2802 

0 0 68152,383    B b x p y q

    I I I IY y x p y q B

2968,398;   0,95244288  a p

3543,024;   0,69515941  b q

x y X Y
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6 86853,689 17650,354 85682,443 19951,339  

7 86973,205 18957,166 84474,213 20463,540  

8 87982,206 19120,383 84626,342 21474,311  

9 87447,424 18177,309 85861,543 20677,475  

10 87829,343 17420,000 86199,260 20810,372  

 957121,002 202989,800 934618,685 223806,398  

Изчисление на мащабния коефициент за страната 5,6 

 

Изчислителни контроли 

[ ] [ ] [ ] [ ] 934618,689;     X x y p x q kA  

[ ] [ ] [ ] [ ] 223806,401     Y y x p y q kB  

65.2. Афинна трансформация на координати 
 За да може да се извърши афинна трансформация на координати от една система в друга е необходимо 

броят на идентичните точки да бъде не по-малък от три. 

 Работните формули за трансформация имат следния вид: 

(65.2.1) 0 1 2     i i iX a a x a y ; 

(65.2.2) 0 1 2   i i iY b b x b y . 

Коефициентите 0 1 2 0 1 2, , , , ,a a a b b b  се определят от следните изрази: 

(65.2.3)  

(65.2.4) 0 0 1 0 2 0  b Y b x b y . 

0 0 0 0, , ,X Y x y  се определят по (65.1.1) и (65.1.2). 

(65.2.5) 1 2 1 2

I II III IV
, , , ,

V V V V
   a a b b  където: 

(65.2.6)  2I           
y x X x y y X ; 

(65.2.7)  2II ;          
x y X x y x X  

(65.2.8)  2III ;          
y x Y x y y Y  

(65.2.9)  2IV ;          
x y Y x y x Y  

(65.2.10) 2 2 2V [ ][ ] [ ] , x y x y  където: 

 0 0 0 0,   ,   , .       x x x y y y X X X Y Y Y  

 Средните квадратни грешки се определят по формулите: 

(65.2.11) 0 0

[ ] [ ]
; 2

2 6

    
  



x x y y

x pm m m m
n

. 

 За да проверим верността на разгледания алгоритъм ще решим същия числен пример, използван в 

§65.1. 

 Решението се извършва в таблична форма подобна на тази използвана при трансформацията по 

Хелмерт. 

 

Таблица 65.2.1. 

Определяне коефициентите на афинна трансформация 
№ Локални координати 

“A” 

Координатна система-държавна 

“B” 

Трансформирани 

координати 

Поправки 

mm 

  m m m m m   

515 92352,439 20359,231 84778,635 26014,364 84778,667 26014,352 -32 12 

560 84759,620 17042,702 85622,843 17771,625 85623,022 17771,563 -179 62 

1244 88697,044 17379,409 86502,430 21624,425 86502,286 21624,296 144 129 

325 85000.000 18000.000 84784.346 18292.392 84784.330 18292.401 16 -9 

545 87829,343 17421,001 86199,260 20810,372 86199,209 20810,566 51 -194 

 438638,446 90201,343 427887,514 104513,178   0 0 mm 



976,234 m;             976,271 m;    1,000038   
Y

xy XY

xy

D
D D m

D

0 0 1 0 2 0;  a X a x a y

,x ,y ,X ,Y ,X ,Y xv yv
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 87727,6892 18040,2686 85577,5028 20902,6356 

     

515 4624,7498 2318,9624 -798,8678 5111,7284 

560 -2968,0692 -997,5666 45,3402 -3131,0106 

1244 +969,3548 -660,8596 924,9272 721,7894 

 -2727,6892 -40,2686 -793,1568 -2610,2436 

 101,6538 -619,2676 621,7572 -92,2636 

 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
Трансформационни параметри 

1

I
0,3047803564

V
 a  1

III
0,95238487

V
 b  

 2

13

I

3,23970148.10

          



y x X x y y X
 

2

II
0,952308949

V
  a  2

IV
 0,305025068

V
 b  

 2

14

II

1,0122268479.10

           

 

x y Y x y x X
 

 0 0 1 0 2 0

68150,622

   

 

b Y b x b y
 

  2

14

III 

1,01234945.10

       



y x Y xy yY
 

Оценка на точността 

 

Трансформационни формули 

 

2

14

IV

3,242302249.10

               



x y Y xY x Y
 

   2 2 14V 1,06296255.10    
   
x y x y  

Оценка на точността 

 

Изчисление на мащабния коефициент за страната 515,560 

 

 Получената средна квадратна грешка, в този пример е по-голяма по стойност, поради това, че 

координатите на две от дадените точки (т. 325 и т. 5644) са получени също чрез трансформация по Хелмерт. 

Афинна трансформация 
Работни формули Изчислени коефициенти 

    

    

№ 
Локална координатна система “ ”, m Трансформирани координати, m 

    

1 85000,000 18000,000 84784.505 18292,543 

2 85832,860 18000,000 85038,353 19085,757 

3 85921,088 18971,457 84140.108 19466,092 

4 85000,544 18969,271 83861,626 18588,408 

5 85920,204 17364,628 85670,036 18975,127 

6 86853,689 17650,354 85682,444 19951,318 

7 86973,205 18957,166 84474,268 20463,534 

8 87982,206 19120,383 84626,472 21474,496 

9 87447,424 18177,309 85361,579 20677,516 

10 87829,343 17420,001 86199,171 20810,254 

 864760,563 182630,569 849838,562 197785,035 

Изчисление на мащабния коефициент на страната 5,6 

976,234 m; 976,270 m; xy XYD D         

Изчислителни контроли 

 

 

 

  

0

[ ]


x
x

n 0

[ ]


y
y

n 0

[ ]


X
X

n 0

[ ]


Y
Y

n

2 38588016,08  
 
x

2 7195814,60  
 
y

  13091063,92xy

 
2 141,713759546.10x y

  705864,71 xX

[yY] =14662635,06

[ ] 40743745,37xY

2862737,69    yX

0 i Ix x x 0 I Iy y y 0  -  i IX X X 0 -  I IY Y Y

0 0 1 0 2 0 76019,7356   a X a x a y

0

0

[ ] [ ]

2 6

2

    
 





x x y y
x

p

m m
n

m m

0 1 2      ;     i i iX a a x a y

0 1 2 .   i i iY b b x b y

0 00,17m 2 0,24m  pm m m

8285,546m 8285,857 m 1,000038  
XY

xy XY

xy

D
D D m

D

0 1 2
   i i iX a a x a y 0 76019,736a 1 0.3047803564a 2 0,952308949 a

0 1 2
  i i iY b b x b y 0 68150,622 b 1 0,95238487b 2 0,305025068b

A

x y X Y



 1,000037 
XY

xy

D
m

D

0 1[ ] [ ] 2 [ ] 849838,663    i i IX ka a x a y

0 1 2[  ] [ ] [ ] 197785,558    i i IY kb b x b y
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Глава XVII 

ПРОЕКТИРАНЕ НА РАБОТНА ГЕОДЕЗИЧНА ОСНОВА 
 За непосредствено извършване на снимачните работи при геодезичните снимки се създава работна 

геодезична основа (РГО). По своята същност тя е пространствена мрежа, тъй като е едновременно планова и 

височинна. Като планова мрежа, на чиито точки се определят равнинните правоъгълни координати, тя се 

опира и едновременно допълва до необходимата гъстота за нуждите на заснимането държавната и местната 

планови опорни геодезически мрежи. За нашата страна това са триангулачните мрежи от I до VI клас. За да 

се определят надморските височини на точките от РГО, тя се опира и същевременно сгъстява нивелачната 

мрежа от I до IV клас. 

 

§66. Проект за определяне на координатите на точките от РГО 
 Метод. Координатите на точките от РГО се определят най-често чрез полигони и по-рядко – чрез 

ъглови и линейни засечки или групови засичания, а сега – и чрез GPS-измервания. Изборът на метода зависи 

от гъстотата и разположението на изходната опорна геодезична мрежа, от топографските условия (терен, 

ситуация), от предназначението и вида на снимката и от наличните инструменти. 

 Точност. Точността в определянето на координатите трябва да съответства на точността на 

топографския план. Средната квадратна грешка в определянето на точките не трябва да бъде по-голяма от 1/3 

от графичната точност на плана, т.е. 

(66.1) доп

0,2 7.
mm сm

3 1000

M M
m   , 

където  е мащабното число. 

 Например, за мащаб 1:1 000 доп 7m  cm. 

 Гъстота. Гъстотата на точките от РГО зависи от мащаба на изработвания топографски план или 

карта, от метода и средствата на заснимане, както и от ситуацията и релефа. В табл. 66.1 са посочени 

изисквания на Главно управление “Кадастър и геодезия” (ГУГК). 

Таблица 66.1 

Наклон на терена Брой на полигоновите точки за 100 при мащаб 

1000 2000 5000 

До 4% 100 30 15 

От 4 до 8% 150 40 20 

От 8 до 15% 200 50 25 

Над 15% 250 70 30 

 Тази гъстота е за снимане по класическите геодезични начини (ортогонална и тахиметрична снимка). 

Освен от теренните условия и мащаба на снимката, гъстотата на снимачната основа зависи още от метода и 

инструмента за заснимане. При тахиметрична снимка с базисен редукционен тахиметър BRT006 гъстотата на 

РГО трябва да бъде по-голяма от тази за тахиметрична снимка с обикновен нишков или диаграмен тахиметър, 

за да е съобразена с възможностите на инструмента. При тахиметрична снимка с електронни тахиметри 

обратно, РГО може да бъде много по-рядка, на места създадена чрез методите на засичанията като 

изискванията за гъстота ще бъдат само с оглед особеностите на терена и ситуацията. Освен това, РГО може 

да бъде сгъстявана в процеса на снимката чрез обратни ъглово-линейни засечки (свободни станции). 

 При работа с електронни далекомери и тахиметри допустимата дължина на страните е 300 m, по 

изключение – 600 m за връзка с точки от опорната геодезична мрежа, а при работа с ролетка или оптичен 

далекомер – съответно 170 m и 220 m. Допустима минимална дължина на страна при първокласна РГО е 40 

m, а за второкласна – 20 m. 

 Допустимата дължина на полигонов ход при работа с електронен далекомер е 1800 m – за първи клас 

и 1500 m – за втори клас, а при работа с ролетка или оптичен далекомер – съответно 1200 m и 950 m. 

 Въпросите за гъстота, точност и конфигурация на РГО се решават с изработването на проект 

за нея. Проектирането ѝ се свежда до уточняване на местата на точките върху съществуващата карта в мащаб, 

не по-дребен от 1:25 000, а ако няма такава – върху схемата на опорната мрежа, с указание за начина на 

определяне на техните координати и височини. От правилното проектиране на снимачната основа зависи дали 

тя ще притежава необходимата точност за цялостното извършване на геодезичната снимка. 

 При проектирането на планова РГО, когато се създава чрез полигони и засечки, трябва да се спазват 

техническите норми за тях: 

 При полигоните се допускат две категории – главни и второстепенни. Второстепенните полигони 

могат да бъдат най-много равни по дължина на главните. Дължините на полигоновите страни, на 

полигоновите ходове, както и разстоянията между съседни полигони, са дадени в табл. 56.1. В §56, т. 1 са 

изложени по-важните условия, на които трябва да отговарят полигоните и които трябва да бъдат спазвани при 

проектирането им. Едновременно с проектирането се прави предварителна оценка на точността на точките 

чрез средната квадратна грешка на най-неточно определената полигонова точка на отделен полигон по 

M

2hm
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формула (57.6) или (57.13) при зададена точност в измерванията на ъгли и дължини и се сравняват дали 

получените стойности са в границите на допустимите по формула (66.1). 

 При засечките (глава XIV), използвани за определяне на точки от РГО, се проектира възможно най-

благоприятно разположение на определящи посоки или страни, чийто брой трябва да е повече от необходимия 

минимален брой за еднократно определяне на координатите на точките. По формулите за точност за отделните 

засечки (глава XIV) се изчисляват средните квадратни грешки в положението им и се определя дали те са в 

границите на допустимите стойности за съответния мащаб по формула 66.1. По този начин се взема предвид 

и геометричната форма на засечките – големина и разположение на определящите елементи. 

 Дължините на определящите посоки, свързващи новите точки с дадените, не трябва да превишават 5 

km за М 1:2 000 и 8 km за М 1:5 000. Освен това, при обратна засечка положението на новата точка трябва да 

се избира така, че тя да не попада върху или близо до опасната окръжност, върху която лежат трите 

определящи точки (§53). 

 За изготвяне на проекта, най-напред върху топографската карта се нанасят всички точки от опорната 

геодезична мрежа. След това върху картата се поставя прозрачен лист хартия, върху който се избират местата 

на новите точки и начинът на определянето им съобразно с дадените точки от опорната мрежа, топографските 

условия, необходимата гъстота и предназначението на РГО. Точките се отбелязват върху прозрачната хартия. 

 При проектирането се срещат следните случаи: 

 – Проектната точка се определя чрез засечки. В района, където е необходимо да има такава точка, 

се избира най-подходящото ѝ място, от което да има видимост към необходимия брой дадени точки. 

Означават се направленията, по които трябва да бъдат извършени ъгловите или дължинните измервания; 

 – Проектните точки се определят чрез полигони. Точните места на полигоновите точки не се 

отбелязват, а с начупена линия се означава само трасето на полигона. Най-често при по-големи обекти РГО 

се проектира като единна полигонова мрежа. Изчислението на такава мрежа всъщност е изравнение на ъглово-

линейна мрежа (§64). В този случай предварителната оценка на мрежата може да бъде извършена, като се 

отчетат графично координатите на точките и се съставят нормалните уравнения при зададена предварителна 

точност за ъгловите и дължинните измервания. Чрез обратната матрица може да бъде дадена предварителна 

оценка на точността както в определянето на всяка точка от мрежата, така и на кой и да е елемент от нея. 

Предварителната цялостна оценка на точността на РГО по описания начин, както и окончателното ѝ 

изравнение след нейното измерване се извършват по готови програми на компютър; 

 – Проектните точки се определят чрез GPS (§51). Получените по този начин геодезични мрежи са 

пространствени. Изискванията при полагане на GPS-геодезични мрежи са регламентирани в 20. С оглед 

спецификата на тази технология, точките се избират извън залесени райони и места с ограничен обзор, далеч 

от прегради, отразяващи повърхности, източници на радио-, електромагнитни и магнитни смущения, не под 

трикраки пирамиди и други конструкции, закриващи вертикалната видимост. Не е необходима видимост 

между геодезичните точки при извършване на GPS-измервания, поради което не е задължително избирането 

им върху високи места и не се налага сигнализирането им. Въпреки това, макар и в по-малка степен, видимост 

между тях е необходима за ориентация при извършване на снимка с традиционните геодезични инструменти, 

т.е. в оптичната геодезия. Тези съображения трябва да се имат предвид при проектиране на РГО; 

 – Проектните точки ще се използват за опорни точки при фотограметричния снимачен метод. 

Точките се избират върху въздушни фотоснимки съгласно изискванията за такава опорна мрежа във 

фотограметрията. Координатите им се определят чрез засечки, полигони, GPS или чрез методите на 

аналитичната фотограметрия. 

 Идейният проект на плановата РГО основа се изготвя върху прозрачен лист хартия, върху който с 

червен цвят се нанасят точките от опорната геодезична мрежа и посоките между тях, а с черен цвят – точките 

от снимачната мрежа и посоките към тях, чрез които се означават начините за тяхното определяне. Към 

проекта се прилага предварителна оценка на очакваната точност на определяемите точки. 

 Идейният проект на плановата РГО (фиг. 66.1) е за снимка в мащаб 1:2 000. Изработен е въз основа 

на карта в мащаб 1:25 000, върху която попада обектът. Изходни са триангулачни точки 12, 16, 18, 30 и 31, 

всички от V клас, от местната планова опорна геодезична мрежа, от които т. 18 е недостъпна. За снимка в М 

1 : 2000 допустимата грешка в определянето на точките от снимачната основа (съгл. формула 66.1) е 

 доп

7. 7.2000
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Фиг. 66.1 

 Предвижда се точки 1, 2 и 3 от РГО да бъдат определени като комбинирани ъглово-линейни засечки. 

 За предварителна оценка на точността на т. 1 като обратна засечка по видоизменена формула 53.7, 

при сс20Rm  и графично отчетени ъгли и дължини на визурите се получава 
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 За точността в определянето на същата точка като права засечка (формула 52.17) се получава 
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S Sm
M m = 10,0 cm. 

 Точността в случая за точка 1 от двете засечки е практически еднаква и удовлетворява изискванията 

по формула (66.1). За окончателни координати на т. 1 могат да се вземат средноаритметичните стойности от 

правата и обратната засечка. По същия начин може да бъде определена точността и на точки 2 и 3. 

 За точността в определянето на средната точка на свързания полигон между т.т. 30 и т.т. 18 по 

формула (57.13), при средна грешка в измерените полигонови ъгли 
сс75 m и относителна грешка на 

измерванията на полигоновите страни , при дължина на полигона  и евентуален брой 

на полигоновите точки 12n , се получава 

 

2 22 21 1800 75 1800
. . .12 0,08

4000 4.12 636620 192

   
     

   
M  m = 8 cm. 

 По същия начин се оценява точността и на останалите полигони. 

 При измерване на мрежата с електронен тахиметър точки 1, 2 и 3 могат да бъдат определени като 

комбинирани ъглово-линейни засечки, като броят на направленията, по които ще се извършват измервания, 

бъде намален. При предварителна оценка на точността трябва да се изходи от ъгловата и линейна точност на 

тахиметъра. Освен това, ако ситуацията позволява, РГО може да бъде и сравнително по-рядка. 
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 След измерването и изчислението на РГО се изготвя окончателна схема върху лист от прозрачна 

полиестерна материя или подплатен картон, върху който се означават и картните листове (фиг. 38.3), като 

разграничителните им линии и номерата им се изчертават със син туш. 

 

§67. Проект за определяне височините на точките от работната геодезична основа 

 В равнините райони надморските височини на точките от РГО се определят чрез геометрична (§26) 

или тригонометрична (§33) нивелация, а в стръмните и планинските райони – най-често само чрез 

тригонометрична нивелация. Допустимата грешка във височините от РГО е до 1/5 от височината на сечение 

на хоризонталите. 

 Проектът за определяне на височините на точките от РГО се изработва върху копие от идейния проект 

на плановата РГО, изработен за определяне координатите на точките. На копието с червен цвят се нанасят 

всички съществуващи нивелачни репери и се показва начинът за определяне на височините на снимачната 

основа и вида на нивелацията – геометрична или тригонометрична. 

 Обикновено височините на точките, определени като засечки, се получават чрез тригонометрична 

нивелация, а останалите – чрез геометрична или тригонометрична нивелация от включени нивелачни ходове 

или чрез нивелачни мрежи. 

 
Фиг. 67.1 

 Върху проекта на височинната РГО (фиг. 67.1) нивелачните репери се означават със съответния 

условен знак с червен цвят, ходовете от геометричната нивелация с вълнообразна линия и точките от 

снимачната основа по тях – със син цвят, а тези от тригонометричната нивелация – със зелен цвят. 

 Изчислените координати и височини на точките от снимачната основа за даден обект се записват в 

специален формуляр, наречен общ справочен регистър (формуляр 38.1). 
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Глава XVIII 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ЦИФРОВИ ПЛАНОВЕ И КАРТИ 

§68. Структура и съдържание на цифровите планове и карти 
 Изработването на цифрови планове и карти е свързано със създаването, поддържането и използването 

на цифров модел на определена територия, който заедно с използваното програмно осигуряване трябва да 

съдържа следните основни елементи и функции: 

 ● База данни от пространствено определена и обвързана цифрова информация, съдържаща: 

 – Пространственото разположение и геометрията на географските обекти. 

 – Атрибутни характеристики на обектите. 

 – Надморски височини и дълбочини. 

 – Други необходими данни в зависимост от предназначението на изработвания цифров модел. 

 ● Процедури за: 

 – Въвеждане на данни. 

 – Поддържане на базата данни. 

 – Обмен на информация с други бази данни. 

 – Управление на базата данни с цел осигуряване на пълнотата и необходимото качество на данните. 

 – Осигуряване на информация за данните по отношение на тяхната пълнота, актуалност, точност, 

секретност, ограничения при разпространението им. 

 – Използване на базата данни за решаване на конкретни задачи. 

 Необходимо е всички данни да бъдат пространствено определени в единна координатна система, 

напр. World Geodetic System 1984 (WGS 84) или в Гаусова координатна система. 

 Ще бъдат разгледани накратко някои основни понятия и термини, подредени по азбучен ред, които 

се използват в изложението: 

 Атрибут: 

  – Явен атрибут – представлява незадължителна количествена или качествена характеристика 

на определен обект. Описва се чрез атрибутен идентификатор (код), име, стойност и набор допустими 

стойности. 

  – Неявен (служебен, подразбиращ се) атрибут – представлява задължителна характеристика 

на обект или топологичен елемент, като се явява постоянна компонента на неговия запис, т.е. в записа 

задължително фигурира поле за стойността на такъв атрибут. Неявният атрибут не се определя от зададен от 

потребителя идентификатор или име, тъй като те са служебно назначени. 

 Верига – линеен графичен примитив (топологичен елемент). Представлява поредица от 

последователно свързани отсечки, която започва от определена начална точка и завършва в определена крайна 

точка. Началната и крайната точка могат да бъдат представени от топологични елементи възли и определят 

посоката на веригата, т.е. тя представлява ориентирана начупена линия. Веригата може да започне и да 

завърши в един и същи възел – в този случай се получава топологичната конструкция затворен контур. 

Топологичните елементи вериги се използват за представяне на линейни обекти (напр. слог, пътека), за 

формиране на границите на топологичния елемент повърхнина или за формиране на затворени контури. 

Веригите могат да бъдат топологически свързани с възли, други съседни вериги и повърхнини. 

 Възел – точков графичен примитив (топологичен елемент). Виж свързан възел, висящ възел, 

изолиран възел, начален и краен възел. 

 Геометричен примитив – една от трите основни геометрични единици за представяне на 

обектите – възел, верига или повърхнина. Еквивалент на понятията топологичен елемент и графичен 

примитив. 

 Дясна повърхнина – повърхнината, разположена от дясната страна на определена верига 

спрямо посоката ѝ. 

 Изолиран възел – точков графичен примитив, използван за представяне на един или повече 

точкови обекти. Изолираният възел не е свързан с никоя верига, т.е. той не може да бъде начален или краен 

възел. Той може да бъде топологически свързан единствено със съдържащата го повърхнина, ако има такава. 

 Краен възел – възелът в края на определена верига, който заедно с началния възел определя 

нейната ориентация. 

 Лява повърхнина – повърхнината, разположена от лявата страна на определена верига спрямо 

посоката ѝ. 

 Начален възел – възелът в началото на определена верига, който заедно с крайния възел 

определя нейната ориентация. 

 Обектен клас – група обекти от определен тип (точкови, линейни или площни), които 

притежават един и същ набор атрибути и следователно могат да бъдат описани в една и съща обектна таблица 

с полета, дефинирани съгласно общите за класа атрибути. Всеки тип обекти (точкови, линейни, площни) се 

подразделя на отделни обектни класове. Всеки обектен клас се представя от отделна обектна таблица. 

 Повърхнина – графичен примитив (топологичен елемент), който се използва за представяне 

на площни обекти или части от тях. Тя се ограничава от поредица от последователно свързани вериги, които 

са организирани в топологичната конструкция затворен контур. 



 271 

 Предишна лява верига – тя е свързана с началния възел на определена верига и с лявата ѝ 

повърхнина, тъй като се явява нейна граница. Веригата сключва със своята предишната лява верига 

минимален ъгъл, мерен по посока, обратна на движението на часовниковата стрелка 

 Растерни данни – данни, подредени в двумерен масив с радиометрична информация за всеки 

елемент (пиксел). 

 Свързан възел – възел, който принадлежи на една или повече вериги. Ако принадлежи на една 

единствена верига и се явява нейна начална или крайна точка, свързаният възел се нарича висящ. 

 Следваща дясна верига – тя е свързана с крайния възел на определена верига и с дясната ѝ 

повърхнина, тъй като се явява нейна граница. Веригата сключва със своята следваща дясна верига минимален 

ъгъл, мерен по посока, обратна на движението на часовниковата стрелка. 

 Текст – символен низ, разположен на определено место в цифровия модел. Текстът не 

участва в топологията на модела. Понякога се нарича картографски примитив или псевдографичен 

примитив. 

 Топологичен елемент – вж. геометричен примитив. 

 Топология – раздел от математиката, изследващ свойствата на геометричната конфигурация 

на обектите, които трябва да останат непроменени, ако конфигурацията бъде подложена на каквато и да е 

непрекъсната в двете направления еднозначна трансформация. В контекста на разглежданите въпроси за 

цифров модел на територията под топология ще се разбира съвкупността от дефинирани по определени 

правила връзки и отношения между топологичните елементи, представящи модела. 

68.1. Модел на данните 
 Трите основни типа данни, които се използват в цифровия модел на територията са векторни, 

растерни и матрични данни (фиг. 68.1): 

Фиг. 68.1 

 a) Векторните данни представят цифровия модел посредством граници на обекти и техните 

атрибути. Обектите могат да бъдат реално съществуващи (напр. река, мост, шосе) или абстрактни (напр. 

административна граница, която не е материализирана на терена или ареал за разпространение на даден 

животински вид). На обектите се присвояват атрибути, които описват типа им и дават информация за 

определени техни характеристики. Например ако един обект е мост, свързания с него атрибут показва какво 

натоварване може да издържи той. Обектите могат да бъдат точкови, линейни, площни или комплексни 

(съставени от други точкови, линейни, площни или комплексни обекти). В цифровия модел на територията 

обектите се представят чрез топологичните елементи възел, верига и повърхнина. Освен това се дефинира 

топологичната конструкция затворен контур, който представлява съвкупност от последователно свързани 

вериги, като последната точка на крайната верига съвпада с първата точка на началната верига. 

 Топологичните елементи съдържат позиционни атрибути, т.е. информация, определяща еднозначно 

тяхната геометрия и пространствено разположение в координатната система на цифровия модел. Между 

отделните топологични елементи съществуват връзки и отношения (релации), дефинирани по силата на 

определени правила и формиращи топологията на модела. От друга страна, връзки и отношения съществуват 

между топологичните елементи и представяните чрез тях физически обекти (прости и комплексни) и именно 

чрез тези връзки и отношения еднозначно се определя геометрията и пространственото разположение на 

обектите в цифровия модел. 

а) Векторни данни

b) Растерни данни

c) Матрични данни
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 Така описания векторен модел на данните има 8 типа елементи: 

 ● Обекти: 

  – Точков; 

  – Линеен; 

  – Площен; 

  – Комплексен; 

 ● Топологични елементи: 

  – Възел; 

  – Верига; 

  – Повърхнина; 

 ● Топологична конструкция затворен контур. 

 Към изброените елементи, определящи съдържанието на векторния модел на данните следва да се 

добави и псевдографичния примитив текст – символен низ с определено разположение в цифровия модел. 

Той не е топологичен елемент и не участва при формирането на топологията на модела. Притежава неявни 

атрибути шрифт, цвят и размер. Отделен картографски примитив текст се използва за представяне на един 

или повече текстови обекти в цифровия модел (те не са физически обекти от земната повърхност). 

Фиг. 68.2 

 Връзките между самите топологични елементи в общия случай са от типа M:N (много към много). 

Между обектите и топологичните елементи съществуват задължителни еднопосочни връзки (от съответния 

обект към представящите го топологични елементи – връзката е от типа 1:N, т.е. едно към много). При 

необходимост се въвеждат и обратни връзки от топологичните елементи към обектите – тогава в общия случай 

отново ще се получат връзки M:N (много към много) между обектите и представящите ги топологични 

елементи. Използването само на еднопосочни връзки намалява обема на данните, а въвеждането и на обратни 

връзки повишава ефективността на обработката за сметка на известно нарастване на обема на базата данни. 

На фиг. 68.2 е дадена концептуалната схема на векторния модел на данните с дефинирани двустранни връзки 

между топологичните елементи и обектите. 

 Точковият обект се представя от един или повече възли. Ако няколко точкови обекти имат едно и 

също планово разположение (едни и същи координати X и Y), но различни надморски височини H или 

координати Z, те могат да бъдат представени от един единствен възел с височина H, съответстваща на релефа 

на физическата земна повърхност, а действителната надморска височина на всеки точков обект ще се определя 

от принадлежащия му атрибут за височина. 

 Линейният обект се представя от една или повече свързани с общи възли последователни вериги. 

Той може да бъде затворен, т.е. началният възел на първата верига да представлява краен възел на последната 

верига в поредицата. 

 Площният обект се представя от една или повече свързани чрез общи граници съседни повърхнини, 

а ако топологичното ниво на модела не поддържа графичен примитив повърхнина (вж. т. 2 – Топологични 

нива) – от един външен затворен контур и евентуално един или няколко вътрешни контури (острови), 

определящи границите на обекта. 

 Комплексният обект е съставен от два или повече прости или комплексни обекта. Той не може да бъде 

съставен от себе си или от съдържащ го друг комплексен обект. 

 Възелът има еднозначно пространствено разположение в координатната система на цифровия модел. 

Той може да бъде изолиран или свързан (фиг. 68.3). 

Повърхнина Верига Възел

Линеен обектПлощен обект Точков обект

Комплексен обект
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Фиг. 68.3 

 Изолираният възел не е свързан с нито една верига. Ако топологичното ниво на модела поддържа 

графичен примитив повърхнина, той има задължителна връзка с единствената съдържаща го повърхнина. 

Използва се за представяне на един или повече точкови обекти. 

 Свързаният възел представлява начален или краен възел на една или повече вериги – той е свързан с 

определен брой вериги, но няма пряка връзка с нито една повърхнина. Свързаният възел също така може да 

се използва за представяне на един или повече точкови обекти. Когато свързаният възел принадлежи само на 

една верига и се явява нейна начална или крайна точка, той се нарича висящ. 

 Веригата представлява начупена линия, образувана от поредица от последователно свързани 

отсечки. Геометричната форма и пространственото разположение на веригата се определят от координатите 

на нейните чупки. Редът на изброяване на координатите на чупките определя посоката на веригата, т.е. тя е 

ориентирана начупена линия. Могат да съществуват топологични връзки между вериги и възли от типа на 

“начален възел” и “краен възел”, но те се поддържат само на определени топологични нива. Ако 

топологичното ниво на модела позволява връзки между вериги и възли (вж. т. 2 – топологични нива 1, 2 и 3), 

всяка верига е свързана с точно един начален и точно един краен възел, като началният възел може да се явява 

и краен за същата верига. Понятията “начален” и “краен” са свързани с ориентацията на веригата – началният 

възел трябва да има същото пространствено разположение, както първата точка в списъка с координати на 

чупките на веригата, а крайният възел – същото пространствено разположение, както последната точка. Две 

или повече вериги са съседни, ако съдържат общ възел. 

 Една верига се нарича изолирана, когато нейният начален и краен възел нямат връзка с нито една 

друга верига (фиг. 68.3). Изолираната верига не се явява граница на повърхнини, следователно за нея лявата 

и дясната повърхнини са идентични. 

 При висящата верига само началният или само крайният възел са свързани с друга верига. Тя също 

не се явява граница на повърхнини и за нея лявата и дясната повърхнини са идентични. 

 Ако топологичното ниво на модела поддържа графичен примитив повърхнина, задължително 

съществуват топологични връзки между вериги и повърхнини от типа на “лява повърхнина” и “дясна 

повърхнина”. Всяка верига има връзка само с една лява повърхнина и само с една дясна повърхнина. 

Понятията “лява” и “дясна” се определят от ориентацията на веригата. 

 Между веригите могат да съществуват топологични връзки от типа “предишна лява верига” и 

“следваща дясна верига”. Всяка верига има връзка с една единствена предишна лява верига и с една 

единствена следваща дясна верига. Понятията “предишна” и “следваща” са свързани с ориентацията на 

веригата. 

 Предишната лява верига е свързана с началния възел на определена верига и с лявата ѝ повърхнина, 

тъй като се явява нейна граница. Веригата сключва със своята предишна лява верига минимален ъгъл, мерен 

по посока, обратна на движението на часовниковата стрелка (фиг. 68.4). 

 Следващата дясна верига е свързана с крайния възел на определена верига и с дясната ѝ повърхнина, 

тъй като се явява нейна граница. Веригата сключва със своята следваща дясна верига минимален ъгъл, мерен 

по посока, обратна на движението на часовниковата стрелка (фиг. 68.4). 

 Една или няколко веригите се използват за представяне на линейни обекти, граници на повърхнини 

или за формиране на затворени контури. 

 Повърхнината се поддържа като графичен примитив само на топологично ниво 3 (вж. т. 2 – 

Топологични нива). Тя се използва за представяне на площни обекти или части от тях. Повърхнината може да 

Изолиран възел

Изолирана верига

Свързан възелВисяща верига

Висящ възел
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представя и определена област, която не е 

самостоятелен площен обект върху земната 

повърхност, над или под нея. Съвкупността от 

всички топологични елементи повърхнини 

покрива цялата работна област на цифровия 

модел, без отделните повърхнини да се 

припокриват или да оставят “бели петна” – 

области, които не са покрити от тях. В такъв 

случай всеки изолиран възел, представящ 

отделен точков обект може да бъде разположен 

в една единствена повърхнина и той 

задължително има топологична връзка с нея. 

Повърхнината се ограничава от поредица от 

последователно свързани вериги, които са 

организирани в топологичната конструкция 

затворен контур. Границата на определена 

повърхнина се определя от един външен 

затворен контур и евентуално един или няколко 

вътрешни за повърхнината контури (острови). 

 Две повърхнини се наричат съседни, ако 

имат поне една обща верига като гранична 

линия между тях. Дефинира се една “служебна” 

повърхнина (обикновено се нарича Повърхнина_1), която покрива цялата площ на координатната равнина XY 

извън работната област на цифровия модел. 

 Затвореният контур представлява поредица от последователно свързани вериги като началният 

възел на първата верига се явява краен възел на последната верига от поредицата. Той се използва за 

представяне на границата на топологичния елемент повърхнина (само за топологично ниво 3) или за 

представяне на границата на площен обект за топологични нива 0, 1 и 2. Затвореният контур не може да се 

самопресича. В общия случай границата на една повърхнина или площен обект се представя от един 

единствен външен затворен контур и евентуално един или няколко вътрешни затворени контура (острови). 

Всеки затворен контур има връзка с една единствена повърхнина или площен обект. Когато един и същи набор 

от верига представят общата граница на две повърхнини или два площни обекта, те участват във формирането 

на два затворени контура. Затвореният контур може да бъде определен чрез списък на съставящите го вериги 

или чрез задаване на начална верига, след което може да се определи поредица от предишни леви вериги 

(предишна лява верига на началната, след това предишна лява на предишната лява верига на началната и т.н.) 

или поредица от следващи десни вериги (следваща дясна верига на началната, след това следваща дясна на 

следващата дясна верига на началната и т.н.). 

Отношения (релации) между обектите 

 Могат да се дефинират следните примерни отношения (релации) между обектите от модела: 

 ● Алтернативно представяне – в някои случаи е удобно и дори необходимо определен обект да бъде 

представен по повече от един начин. Отделните алтернативни представяния в модела на един и същи 

физически обект се получават от различни съставящи го прости или комплексни обекти или от различни 

топологични елементи. Например един площен обект може да бъде алтернативно представен чрез една или 

няколко покриващи го повърхнини или чрез ограничаващия го затворен контур. 

 ● “Съставен от” – комплексните обекти са “съставени от” прости или други комплексни обекти. 

Простите обекти (точкови, линейни и площни) са “съставени от” топологични елементи (възли, вериги и 

повърхнини). Топологичната конструкция затворен контур е “съставена от” вериги. 

 ● “Съставна част на” – тази релация е обратна на релацията “съставен от”. Прости или комплексни 

обекти могат да бъдат “съставна част на” комплексни обекти, а топологичните елементи са съставна част на 

простите обекти. 

 ● “Над” – определя взаимното разположение на два прости обекта. Единият от тях може да бъде 

разположен “над” другия в дефинираната за модела координатна система. 

 ● “Под” – определя взаимното разположение на два прости обекта. Единият от тях може да бъде 

разположен “под” другия в дефинираната за модела координатна система. 

 За да се получи известно опростяване се приема, че отношенията над/под са разрешени само за прости 

обекти (точкови, линейни и площни). 

 Отношенията (релациите) могат да се дефинират като явни и неявни. Релациите, които са 

фундаментални и задължителни за съответната структура на данните се дефинират като неявни 

(подразбиращи се). Те представляват постоянни компоненти на записите за различните обекти – напр. 

релацията “съставен от”, чрез която простите обекти са представени от топологични елементи, а комплексните 

– от прости или други комплексни обекти. Броят на неявните релации се явява неявен (задължителен) атрибут 

и следователно задължителна компонента (поле) на записа за съответния обект. 

 
Фиг. 68.4 
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 Явна е всяка релация, която не е задължителна за определен обект и следователно не се явява 

задължителна компонента на записа на този обект. Такъв тип релация от разгледаните е например релацията 

“над”. Един обект може да бъде разположен “над” някой друг обект, но може и да не е. Ако тази релация е 

налице, тя трябва изрично да бъде описана в записа на съответния обект. В такъв случай в записа на втория 

обект задължително трябва да бъде описана съответстващата релация “под” – вторият обект се намира “под” 

първия. 

 Начинът на описание на явните и неявните релации в записите на обектите е разгледан в точка 3. 

 Атрибути на обектите – те представят определени семантични характеристики на обектите. 

Атрибутите могат да описват специфични характеристики (напр. широчината на един мост или 

натоварването, което може да издържи), да се явяват определители за качеството на данните (напр. да дават 

информация за източника на данните, точност, актуалност, изчерпателност, секретност и условия за 

разпространение и обмен) или да носят някаква друга служебна информация (напр. координати на долния ляв 

и горния десен ъгъл на ограждащия правоъгълник на обекта). От друга страна атрибутите могат да бъдат 

класифицирани като неявни и явни. 

 Явните атрибути се използват за описание на специфични характеристики на обектите (напр. 

натоварването на моста) и се явяват незадължителни компоненти на техните записи. Те се задават чрез 

подредена тройка параметри: 

<Код на явния атрибут> <Формат на стойността му> <Стойност>. 

 Неявните атрибути се използват за описание на “служебни” характеристики на обектите или 

топологичните елементи (напр. координатите на долния ляв и горния десен ъгъл на ограждащия 

правоъгълник) и се явяват задължителни компоненти на техните записи. Поради тяхното задължително 

присъствие в записа на съответния обект за тях се заделят конкретни, точно определени полета от записа и 

задаването им става само по стойност (знае се, че конкретно поле е предназначено за точно определен неявен 

атрибут с точно определен формат на възможните стойности – следователно в това поле се записва само 

стойността на този неявен атрибут). Какви конкретно неявни атрибути ще бъдат дефинирани за определен 

тип обект или топологичен елемент и какво ще бъде разположението на предназначените за тях полета в 

съответния запис се определя при проектирането на базата данни. 

Каталог за кодиране на обекти и атрибути 

 Разработването на такъв каталог към базата данни е наложително с цел унифициране на цифровата 

информация и създаване на една стандартна схема за описание на обектите в цифровия модел и 

принадлежащите им атрибути. Една примерна дефиниция на обект в каталога съдържа: 

 ● Код на обекта, формиран по определени правила (напр. две букви и три цифри); 

 ● Кратко име на обекта; 

 ● Описание. 

 Една дефиниция на атрибут в каталога може да съдържа: 

 ● Код на атрибута, формиран по определени правила (напр. три букви); 

 ● Кратко име на атрибута. 

 Ако атрибутът може да приеме една от няколко изброими и кодирани стойности, в описанието ще 

фигурират още следните полета: 

 ● Кодове на стойностите на атрибута (напр. код 2); 

 ● Стойности за съответния код (напр. “Държавен горски фонд” за код 2). 

 Ако атрибутът приема някаква конкретна стойност, в описанието ще фигурират още следните полета: 

 ● Формат на стойността на атрибута (напр. целочислена, реална, буквено-цифрова и т.н.); 

 ● Мерна единица за стойността на атрибута (напр. m – метри). 

Речник на данните 

 Предназначението на речника на данните е дефиниране от потребителя поради възникнала 

необходимост за текущо използване в базата данни на нови обекти и нови атрибути, които не фигурират в 

каталога за кодиране на обекти и атрибути и които евентуално, след известно време по преценка на 

съответните длъжностни лица ще бъдат включени в него. Дефинираните в речника нови обекти и нови 

атрибути се използват по същия начин и трябва да имат същото описание, както тези от каталога. Начинът на 

задаването им е изложен в т. 3 при описанието на последните три записа от логическата организация на базата 

данни. 

 b) Растерните данни се получават в резултат на сканиране на съществуващи графични материали 

(напр. планове, карти, ортофотопланове и т.н.) – фиг. 68.1b. 

 Процесът на сканиране представлява преобразуване на непрекъснатото поле на входното 

изображение (изображението на графичния материал) в набор от дискретни числови стойности, 

характеризиращи оптическата плътност или цвета на елементарни участъци от изображението, наречени 

пиксели. Обикновено геометричния закон на сканирането води до правоъгълна или квадратна мрежа от 

пиксели. Следователно растерните данни могат да се дефинират като двумерен масив, в който всеки елемент 

съдържа радиометрична информация за съответния пиксел. Подреждането на елементите от масива 

съответства на подреждането на пикселите в растерното изображение. 
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 Растерните изображения биват бинарни (чернобели), монохроматични и цветни. При бинарните 

изображения всеки пиксел се характеризира с една от общо две възможни стойности – 0 (бяло) или 1 (черно) 

и информацията за него се съхранява в 1 бит. При монохроматичните изображения всеки пиксел се 

характеризира с 256 нива на комбинация между белия и черния цвят и информацията за него се записва в 1 

байт (8 бита), с които могат да бъдат описани с  = 256 отделни стойности. Много рядко се ползват 

монохроматични изображения с по-голям брой нива. При цветните изображения всеки пиксел се 

характеризира с целочислена стойност, определяща неговия цвят. Тази стойност обикновено е 3-байтова и се 

получава като комбинация от три 1-байтови числа, всяко от което определя интензитета на един от трите 

основни цвята на използваната палитра – червения, зеления и синия (RGB палитра – Red, Green, Blue). 

 c) Матричните данни са организирани в масив, чиито елементи съответстват на равномерно 

разположени през определен интервал точки от цифровия модел, напр. върхове на правоъгълна или квадратна 

мрежа (фиг. 68.1c). Във всеки елемент от информационния масив е записана дискретна числова стойност, 

отнасяща се за съответната точка, напр. надморска височина, атмосферно налягане, замърсеност на въздуха 

или някаква друга природна характеристика. 

68.2. Топологични нива при векторния модел на данните 
 За всяко топологично ниво се дефинират: 

 ● Списък със задължителни и незадължителни, но допустими топологични елементи. 

 ● Списък със задължителни и незадължителни, но допустими топологични връзки и отношения. 

 ● Списък на топологичните правила и ограничения, отнасящи се за топологичните елементи и 

връзките между тях. 

a) Топологично ниво 0 - спагети 

 ● Топологични елементи - обектите са представени от възли, вериги и затворени контури. 

Топологичният елемент повърхнина не съществува. 

 ● Топологични връзки – такива не се поддържат. Всички топологични елементи са взаимно 

независими. Единственият тип връзки, които съществуват са между вериги и затворени контури – всеки 

затворен контур има връзка 1:1 с една единствена верига, която го образува. 

 ● Топологични правила – тъй като не съществуват връзки между топологичните елементи в модела, 

конструкцията затворен контур, представящ площните обекти по необходимост се изгражда от една 

единствена верига, за която координатите на началната и крайната точка имат еднакви стойности. 

b) Топологично ниво 1 – верига-възел 

 ● Топологични елементи – обектите са представени от възли, вериги и затворени контури. 

Топологичният елемент повърхнина не съществува. 

 ● Топологични връзки – задължителни са връзките верига – начален и краен възел. Всяка верига 

задължително е свързана с един начален и един краен възел. Топологичните връзки на определена верига с 

нейната предишна лява верига и следваща дясна верига, както и връзката верига-начална верига за затворен 

контур са допустими, но незадължителни. 

 ● Топологични правила – два възела могат да заемат едно и също планово положение (да имат едни 

и същи координати X и Y). Веригите могат да се припокриват и да се пресичат на произволни места, без да 

има възел на местото на пресичането им. Във всяка веригата може да има и други свързани възли освен 

началния и крайния. 

 Представянето на линейните обекти чрез вериги и на площните обекти чрез затворени контури следва 

да се извършва с геометричен анализ на взаимното разположение и връзките между веригите и възлите. 

c) Топологично ниво 2 – равнинен граф 

 ● Топологични елементи – обектите са представени от възли, вериги и затворени контури. 

Топологичният елемент повърхнина не съществува. 

 ● Топологични връзки – задължителни са връзките верига-начален и краен възел. Всяка верига 

задължително е свързана с един начален и един краен възел. Топологичните връзки на определена верига с 

нейната предишна лява верига и следваща дясна верига са допустими, но незадължителни. Незадължителна е 

и връзката верига-начална верига на затворен контур. 

 ● Топологични правила – множеството от възли и вериги в модела представлява върховете и ребрата 

на един равнинен граф. Два възела не могат да заемат едно и също планово положение (да имат едни и същи 

координати X и Y). Свързаните възли са разположени само в началните или крайните точки на веригите. Никоя 

верига не може да пресича или припокрива друга верига или сама себе си. 

d) Топологично ниво 3 – пълна топология 

 ● Топологични елементи – обектите са представени от възли, вериги и повърхнини. За описание на 

границите на повърхнините се използва топологичната конструкция затворен контур. 

 ● Топологични връзки – задължителни са връзките верига-лява и дясна повърхнина, верига-начален 

и краен възел и изолиран възел-съдържаща повърхнина. Незадължителни, но допустими са връзките верига-

предишна лява верига и следваща дясна верига и верига-начална верига за затворен контур. Всяка верига 

задължително е свързана с една лява и една дясна повърхнина и с един начален и един краен възел. Всеки 

изолиран възел задължително е свързан с единствената съдържаща го повърхнина. Топологичните връзки на 

определена верига с нейната предишна лява верига и следваща дясна верига са допустими, но 
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незадължителни. Дефинирането на дадена верига за начална за определен затворен контур също не е 

задължително. 

 ● Топологични правила – работната област на цифровия модел е изцяло покрита от повърхнини. 

Повърхнините не могат да се застъпват (припокриват). В работната област на модела не могат да останат 

“бели петна”, т.е. области, непокрити от повърхнини. Границите на повърхнините се образуват от една или 

няколко последователно свързани вериги, образуващи един или повече затворени контури. Никоя верига не 

може да пресича или припокрива друга верига или сама себе си. Свързаните възли са разположени само в 

началните или крайните точки на веригите. Два възела не могат да заемат едно и също планово положение (да 

имат едни и същи координати X и Y). Изолираният възел може да бъде разположен в една единствена 

повърхнина. Всяка повърхнина може да съдържа неограничен брой изолирани възли. 

68.3. Логическа организация на базата данни при векторния модел 
 Както вече бе посочено, векторният модел на данните се дефинира като набор цифрова информация 

заедно със съпровождащи атрибутни данни, която представя границите, пространственото разположение и 

допълнителни характеристики на естествени физически обекти и изкуствени съоръжения върху земната 

повърхност, както и над или под нея. Представянето на обектите трябва да бъде непрекъснато и в единна 

координатна система. 

 Цифровата информация е логически обособена в един или няколко слоя. Всеки слой има определена 

структура на данните, която може да е различна за различните слоеве (т.е. да бъде организирана на различни 

топологични нива). Всеки слой може да бъде физически реализиран като отделен файл на базата данни и може 

да съдържа определено подмножество от набора данни – напр. слой само точкови обекти, слой само линейни 

обекти, слой само площни обекти или комбинация от тях. Може да има по няколко слоя с еднотипна 

информация – напр. няколко точкови, линейни или площни слоя. 

 Базовата информация за обектите и топологичните елементи може да бъде реализирана в цифровия 

модел по два основни начина – чрез обектно-ориентиран или релационен подход. Обектно-ориентираният 

подход третира съставните елементи на базата данни като обекти (в смисъла на обектно-ориентираното 

програмиране). Връзките между обектите се осъществяват чрез указатели. Релационният подход представя 

съставните елементи на базата данни чрез таблици, свързани с ключови полета. 

 a) Обектно-ориентиран подход при представяне на векторни данни от цифровия модел. 

 Независимо от своята принадлежност към определен слой (логически обособен набор данни) всеки 

обект или топологичен елемент в базата данни се дефинира чрез отделен запис. При по-нататъшното 

изложение понятията “запис” и “поле от запис” ще се разглеждат в техния логически, а не физически смисъл. 

Един отделен слой данни от векторния модел се състои от различни типове записи, които са разгледани по-

долу. 

 Всеки запис на обект или топологичен елемент еднозначно се определя чрез поле за идентификация 

на записа, състоящо се от две подполета: 

 – Тип на записа (RTY – Record Type); 

 – Идентификатор на записа (RID – Record ID). 

 В табл. 68.1 са изброени отделните типове записи и са дадени примерни техни означения, които ще 

бъдат използвани по-нататък в изложението. 

Таблица 68.1 

Тип на записа Означение при обектно-ориентиран подход 

Запис на точков обект FP (Feature Point) 

Запис на линеен обект FL (Feature Line) 

Запис на площен обект FA (Feature Area) 

Запис на комплексен обект FC (Feature Complex) 

Запис на възел NO (Node) 

Запис на верига ED (Edge) 

Запис на повърхнина FE (Face) 

Запис за разположение на текст TP (Text Placement) 

Запис за въвеждане на обект/ атрибут DD 

Запис за асоциация на обект/ атрибут DF 

Запис за асоциация на атрибут/ стойност DA 

 Запис на точков обект – служи за представяне на точков обект. Състои се от следните полета и 

подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=FP). 

 – Поле за брой явни атрибути и брой релации на обекта – състои се от 3 подполета – брой явни 

атрибути, брой явни релации и брой неявни релации от типа “съставен от”, отнасящи се за възлите, 

представящи точковия обект. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации “съставен от” между 

точковия обект и представящите го възли (един точков обект може да бъде представен от повече от един 

възела – напр. ако има явни релации от типа на алтернативното представяне). Броят на елементите в списъка 
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е равен на броя на възлите, представящи описвания точков обект. Всеки елемент от списъка съдържа по две 

полета. Първото поле съдържа типа на записа за възела (RTY=NO), а второто – идентификатор на записа на 

съответния възел, представящ точковия обект. 

 – Поле, съдържащо информация за неявни (задължителни) атрибути, като структурата и 

съдържанието на това поле (т.е. кои характеристики на обекта да участват като задължителна компонента на 

записа за съответния обект) се дефинира при проектирането на базата данни. Това поле съдържа определен 

брой подполета, всяко от които е свързано, “служебно назначено” да съхранява стойността на определен 

неявен атрибут. Едно от тези подполета задължително трябва да съдържа кода на обекта съгласно каталога за 

кодиране на обекти и атрибути или дефиницията в речника на данните. 

 – Поле-указател към списък с явни атрибути на точковия обект. Всеки елемент от списъка съдържа 

код на явния атрибут, формат на неговата стойност и самата стойност. Броят на елементите в списъка е равен 

на броя на явните атрибути, дефиниран във второто поле на записа. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи явните релации на точковия обект. Броят на 

елементите в списъка е равен на броя на явните релации, дефиниран във второто поле на записа. Всеки 

елемент от списъка съдържа указател към явна релация и нейния тип (напр. “над”, “под”, “алтернативно 

представяне”). Самата релация се описва чрез идентификатор и тип на записа на свързания обект (RID, RTY), 

като типа на записа може да бъде FP, FL, FA или FC (съответно запис на точков, линеен, площен или 

комплексен обект). 

 Запис на линеен обект – служи за представяне на линеен обект. Състои се от следните полета и 

подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=FL). 

 – Поле за брой явни атрибути и брой релации на обекта – състои се от 3 подполета – брой явни 

атрибути, брой явни релации и брой неявни релации от типа “съставен от”, отнасящи се за веригите, 

съставящи линейния обект. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации “съставен от” между 

линейния обект и съставящите го вериги. Броят на елементите в списъка е равен на броя на веригите, 

представящи описвания линеен обект. Последователността на свързване на веригите, формиращи линейния 

обект определя неговата ориентация – посоката му се дефинира от началната към крайната съставяща го 

верига. Подреждането на елементите от списъка трябва да съответства на последователността на свързване 

на веригите. Не е задължително ориентацията на отделните вериги да съвпада с ориентацията на представяния 

от тях линеен обект. Всеки елемент от списъка съдържа по две полета. Първото поле представлява комбинация 

между типа на записа за съответната верига и флаг за ориентацията на веригата спрямо ориентацията на 

линейния обект. Ако ориентацията на веригата съвпада с ориентацията на линейния обект, пред означението 

за типа на записа на веригата се поставя знак плюс (напр. +ED), в противен случай се поставя знак минус 

(напр. –ED). Второто поле съдържа идентификатора на записа за съответната верига, участваща в описваната 

неявна релация. 

 – Поле, съдържащо информация за неявни (задължителни) атрибути, напр. координатите на долния 

ляв и горния десен ъгъл на минималния ограждащ правоъгълник на линейния обект. Това поле задължително 

трябва да съдържа кода на линейния обект. 

 – Поле-указател към списък с явни атрибути на линейния обект. Всеки елемент от списъка съдържа 

код на явния атрибут, формат на неговата стойност и самата стойност. Броят на елементите в списъка е равен 

на броя на явните атрибути, дефиниран във второто поле на записа. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи явните релации на линейния обект. Броят на 

елементите в списъка е равен на броя на явните релации, дефиниран във второто поле на записа. Всеки 

елемент от списъка съдържа указател към явна релация и нейния тип (напр. “над”, “под”, “алтернативно 

представяне”). Самата релация се описва чрез идентификатор и тип на записа на свързания обект (RID, RTY), 

като типа на записа може да бъде FP, FL, FA или FC (съответно запис на точков, линеен, площен или 

комплексен обект). 

 Запис на площен обект – служи за представяне на площен обект на различни топологични нива. 

 ● За топологични нива 0, 1 и 2 

 Записът на площен обект на топологични нива 0, 1 и 2 (спагети, верига-възел и равнинен граф) се 

използва за представяне на определен площен обект чрез топологични елементи вериги, формиращи 

конструкцията затворен контур (тъй като на тези нива не се поддържа топологичен елемент повърхнина). 

Състои се от следните полета и подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=FA). 

 – Поле за брой явни атрибути и брой релации на обекта – състои се от 3 подполета – брой явни 

атрибути, брой явни релации и брой неявни релации от типа “съставен от”, отнасящи се за веригите, 

формиращи един или няколко затворени контури, които образуват границите на площния обект. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации “съставен от” между 

площния обект и веригите, представящи неговите граници чрез един или повече затворени контура. Както 

вече бе посочено, границата на определен площен обект на топологични нива 0, 1 и 2 се представя от един 

единствен външен затворен контур и евентуално един или няколко вътрешни затворени контура (острови). 
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Последователността на свързване на веригите, формиращи даден затворен контур определя неговата 

ориентация – посоката му се дефинира от началната към крайната съставяща верига. Подреждането на 

елементите в списъка трябва да съответства на последователността на свързване на веригите от затворените 

контури. Не е задължително ориентацията на отделните вериги да съвпада с ориентацията на образуваните от 

тях затворени контури. Всеки елемент от списъка съдържа по две полета. Първото поле представлява 

комбинация между типа на записа за съответната верига, флаг за ориентацията на веригата спрямо 

ориентацията на затворения контур и информация дали веригата е съставна част на външния ограждащ контур 

или на вътрешен контур (остров). Възможни са следните 4 случая: 

  +ED – веригата е съставна част на външен ограждащ затворен контур и нейната ориентация 

съвпада с тази на контура; 

  –ED – веригата е съставна част на външен ограждащ затворен контур и нейната ориентация 

не съвпада с тази на контура; 

  IED – веригата е съставна част на вътрешен затворен контур (остров) и нейната ориентация 

съвпада с тази на контура; 

  JED – веригата е съставна част на вътрешен затворен контур (остров) и нейната ориентация 

не съвпада с тази на контура. 

 Второто поле съдържа идентификатора на записа за съответната верига, участваща в описваната 

неявна релация. 

 – Поле, съдържащо информация за неявни (задължителни) атрибути, напр. Координатите на долния 

ляв и горния десен ъгъл на минималния ограждащ правоъгълник на площния обект и координатите на негова 

референтна точка (вътрешна точка за обекта, характеризираща неговото пространствено разположение). Това 

поле задължително трябва да съдържа кода на площния обект. 

 – Поле-указател към списък с явни атрибути на площния обект. Всеки елемент от списъка съдържа 

код на явния атрибут, формат на неговата стойност и самата стойност. Броят на елементите в списъка е равен 

на броя на явните атрибути, дефиниран във второто поле на записа. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи явните релации на площния обект. Броят на 

елементите в списъка е равен на броя на явните релации, дефиниран във второто поле на записа. Всеки 

елемент от списъка съдържа указател към явна релация и нейния тип (напр. “над”, “под”, “алтернативно 

представяне”). Самата релация се описва чрез идентификатор и тип на записа на свързания обект (RID, RTY), 

като типа на записа може да бъде FP, FL, FA или FC (съответно запис на точков, линеен, площен или 

комплексен обект). 

● За топологично ниво 3 

 Записът на площен обект на топологично ниво 3 (пълна топология) служи за представяне на 

определен площен обект чрез един или повече топологични елементи повърхнини. Състои се от следните 

полета и подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=FA). 

 – Поле за брой явни атрибути и брой релации на обекта – състои се от 3 подполета – брой явни 

атрибути, брой явни релации и брой неявни релации от типа “съставен от”, отнасящи се за повърхнините, 

представящи площния обект. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации “съставен от” между 

площния обект и представящите го повърхнини. Броят на елементите в списъка е равен на броя на 

повърхнините, представящи описвания площен обект. Всеки елемент от списъка съдържа по две полета. 

Първото поле съдържа типа на записа за повърхнина (RTY=FE), а второто – идентификатор на записа на 

съответната повърхнина, представяща площния обект. 

 – Поле, съдържащо информация за неявни (задължителни) атрибути, напр. координатите на долния 

ляв и горния десен ъгъл на минималния ограждащ правоъгълник на площния обект и координатите на негова 

референтна точка (вътрешна точка за обекта, характеризираща неговото пространствено разположение). Това 

поле задължително трябва да съдържа кода на площния обект. 

 – Поле-указател към списък с явни атрибути на площния обект. Всеки елемент от списъка съдържа 

код на явния атрибут, формат на неговата стойност и самата стойност. Броят на елементите в списъка е равен 

на броя на явните атрибути, дефиниран във второто поле на записа. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи явните релации на площния обект. Броят на 

елементите в списъка е равен на броя на явните релации, дефиниран във второто поле на записа. Всеки 

елемент от списъка съдържа указател към явна релация и нейния тип (напр. “над”, “под”, “алтернативно 

представяне”). Самата релация се описва чрез идентификатор и тип на записа на свързания обект (RID, RTY), 

като типа на записа може да бъде FP, FL, FA или FC (съответно запис на точков, линеен, площен или 

комплексен обект). 

 Запис на комплексен обект – служи за представяне на комплексен обект чрез прости или други 

комплексни обекти. Състои се от следните полета и подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=FC). 
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 – Поле за брой явни атрибути и брой релации на обекта – състои се от 3 подполета – брой явни 

атрибути, брой явни релации и брой неявни релации от типа “съставен от”, отнасящи се за обектите, от 

които е съставен комплексния обект. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации “съставен от” между 

комплексния обект и съставящите го прости и други комплексни обекти. Броят на елементите в списъка е 

равен на броя на обектите, представящи описвания комплексен обект. Всеки елемент от списъка съдържа по 

две полета. Първото поле съдържа типа на записа за обекта (RTY=FP, FL, FA или FC), а второто – 

идентификатор на записа на съответния обект, представящ комплексния обект. Елементите в списъка са 

подредени – първо са разположени тези, които съдържат информация за точковите обекти, след тях – за 

линейните, площните и комплексните. 

 – Поле, съдържащо информация за неявни (задължителни) атрибути, напр. координатите на долния 

ляв и горния десен ъгъл на минималния ограждащ правоъгълник на комплексния обект и координатите на 

негова референтна точка (вътрешна точка за обекта, характеризираща неговото пространствено 

разположение). 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи явните релации на комплексния обект. Броят на 

елементите в списъка е равен на броя на явните релации, дефиниран във второто поле на записа. Всеки 

елемент от списъка съдържа указател към явна релация и нейния тип (напр. “над”, “под”, “алтернативно 

представяне”). Самата релация се описва чрез идентификатор и тип на записа на свързания обект (RID, RTY), 

като типа на записа може да бъде FP, FL, FA или FC (съответно запис на точков, линеен, площен или 

комплексен обект). 

 Запис на възел – използва се за представяне на пространственото разположение, топологичните 

връзки и атрибутните характеристики на графичния примитив възел. Състои се от следните полета и 

подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=NO). 

 – Поле за брой явни атрибути и брой неявни релации от типа “съставна част на”, отнасящи се за 

обектите, представяни от описвания възел. 

 – Поле, което определя повърхнината, съдържаща описвания изолиран възел. Съдържа две подполета 

– първото съдържа типа на записа на повърхнината (RTY=FE или стойност Null), а второто – идентификатор 

на записа на повърхнината или стойност Null. Стойността Null се присвоява на двете подполета, ако 

топологичното ниво не поддържа графичен примитив повърхнина или ако възелът не е изолиран, а свързан 

(т.е. принадлежи на една или няколко вериги, следователно не принадлежи на никоя повърхнина). 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации “съставна част на” между 

възела и един или повече точкови обекти, представяни от него. Броят на елементите в списъка е равен на броя 

на точковите обекти, представяни от описвания възел. Всеки елемент от списъка съдържа по две полета. 

Първото поле съдържа типа на записа за обекта (RTY=FP), а второто – идентификатор на записа на съответния 

точков обект, представян от възела. Ако възела съвпада във височинно отношение с представян от него точков 

обект, в съответния елемент от списъка пред обозначението за типа на записа се поставя флаг, напр. “C” – в 

този случай означението ще бъде RTY=CFP. Разглежданото поле следва да присъства в записите на 

топологичните елементи възли като описание на неявни (задължителни) релации само ако в логическия модел 

на базата данни са дефинирани задължителни двупосочни връзки между топологичните елементи възли и 

представяните от тях точкови обекти, т.е. задължително са дефинирани обратните връзки от възела към 

точкови обекти (тези връзки, както бе посочено по-горе по принцип са незадължителни, но тяхното 

съществуване облекчава обработката на информацията в базата данни за сметка на известно нарастване на 

нейния обем). 

 – Поле-указател към списък с явни атрибути на възела. Всеки елемент от списъка съдържа код на 

явния атрибут, формат на неговата стойност и самата стойност. Броят на елементите в списъка е равен на броя 

на явните атрибути, дефиниран във второто поле на записа. Явни атрибути на топологичния елемент възел 

могат да бъдат единствено определителите за качество на данните (източник на данните, точност, актуалност, 

секретност и условия за разпространение и обмен). 

 – Поле с информация за пространственото разположение на възела – съдържа координатите на 

възела в дефинираната за модела координатна система. 

 Запис на верига – използва се за представяне на пространственото разположение, топологичните 

връзки и атрибутните характеристики на графичния примитив верига. Състои се от следните полета и 

подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=ED). 

 – Поле за брой явни атрибути и брой неявни релации от типа “съставна част на”, отнасящи се към 

обектите, представяни от описваната верига. 

 – Поле-указател към списък от елементи, представящи топологичните връзки на веригата с 

повърхнини, възли и други вериги. Първите два елемента описват лявата и дясната повърхнина за веригата. 

Всеки от тях се състои от по две полета, в които се задава типа на записа (RTY=FE) и идентификатора 

съответно на лявата и дясната повърхнина за веригата. Ако топологичното ниво не поддържа графичен 

примитив повърхнина, тези полета не присъстват в записа или в тях се задава стойност Null. Следващите два 
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елемента описват началния и крайния възел на веригата. Всеки от тях се състои от по две полета, в които се 

задава типа на записа (RTY=NO) и идентификатора съответно на началния и крайния възел за веригата. За 

топологично ниво 0 (спагети) тези полета не присъстват в записа или в тях се задава стойност Null (на това 

ниво не се поддържат връзки между топологичните елементи). Последните два елемента описват предишната 

лява и следващата дясна верига. Всеки от тях се състои от по две полета, в които се задава типа на записа 

(RTY=ED) и идентификатора съответно на предишната лява и следващата дясна верига. Ако тези връзки не са 

дефинирани за описваната верига или не се поддържат от топологичното ниво, в полетата се записва стойност 

Null. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации “съставна част на” между 

веригата и линейните и площни обекти, представяни от нея. Броят на елементите в списъка е равен на броя на 

обектите, чиято съставна част се явява веригата. Всеки елемент от списъка съдържа по две полета. Първото 

поле съдържа типа на записа за обекта (RTY=FL или FA), а второто – идентификатор на записа на съответния 

линеен или площен обект, представян от веригата. Ако веригата и представян от нея линеен обект имат едно 

и също височинно разположение, в съответния елемент от списъка пред обозначението за типа на записа се 

поставя флаг, напр. “C” – в този случай означението ще бъде RTY=CFL. Разглежданото поле следва да 

присъства в записите на топологичните елементи вериги като описание на неявни (задължителни) релации 

само ако в логическия модел на базата данни са дефинирани задължителни двупосочни връзки между 

топологичните елементи вериги и представяните от тях линейни и площни обекти, т.е. задължително са 

дефинирани обратните връзки от веригата към линейни и площни обекти. 

 – Поле, съдържащо информация за неявни (задължителни) атрибути, напр. координатите на долния 

ляв и горния десен ъгъл на минималния ограждащ правоъгълник на веригата, координатите на нейна 

референтна точка (точка от веригата, характеризираща нейното пространствено разположение), минимална и 

максимална височина на ограждащия правоъгълник. 

 – Поле-указател към списък с явни атрибути на веригата. Всеки елемент от списъка съдържа код на 

явния атрибут, формат на неговата стойност и самата стойност. Броят на елементите в списъка е равен на броя 

на явните атрибути, дефиниран във второто поле на записа. Явни атрибути на топологичния елемент верига 

могат да бъдат единствено определителите за качество на данните (източник на данните, точност, актуалност, 

секретност и условия за разпространение и обмен). 

 – Поле с информация за пространственото разположение на веригата – съдържа координатите на 

всички точки от веригата (нейните чупки) в дефинираната за модела координатна система. Естествено, 

първата и последната точка от веригата задължително трябва да съвпадат пространствено с началния и 

крайния възел, ако са дефинирани топологичните връзки верига-начален възел и верига-краен възел. 

 Запис на повърхнина – използва се за представяне на пространственото разположение, 

топологичните връзки и атрибутните характеристики на графичния примитив повърхнина. Състои се от 

следните полета и подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=FE). 

 – Поле за брой явни атрибути и брой неявни релации от типа “съставна част на”, отнасящи се към 

обектите, представяни от описваната повърхнина. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации “съставна част на” между 

повърхнината и площните обекти, представяни от нея. Броят на елементите в списъка е равен на броя на 

обектите, чиято съставна част се явява повърхнината. Всеки елемент от списъка съдържа по две полета. 

Първото поле съдържа типа на записа за обекта (RTY=FA), а второто – идентификатор на записа на съответния 

площен обект, представян от повърхнината. Ако повърхнината и представян от нея площен обект имат едно 

и също височинно разположение, в съответния елемент от списъка пред обозначението за типа на записа се 

поставя флаг, напр. “C” – в този случай означението ще бъде RTY=CFA. Разглежданото поле следва да 

присъства в записите на топологичните елементи повърхнини като описание на неявни (задължителни) 

релации само ако в логическия модел на базата данни са дефинирани задължителни двупосочни връзки между 

топологичните елементи повърхнини и представяните от тях площни обекти, т.е. задължително са 

дефинирани обратните връзки от повърхнината към площни обекти. 

 – Поле, съдържащо информация за неявни (задължителни) атрибути, напр. координатите на долния 

ляв и горния десен ъгъл на минималния ограждащ правоъгълник на повърхнината, координатите на нейна 

референтна точка (вътрешна точка за повърхнината, характеризираща нейното пространствено 

разположение), минимална и максимална височина на ограждащия правоъгълник. 

 – Поле-указател към списък с явни атрибути на повърхнината. Всеки елемент от списъка съдържа 

код на явния атрибут, формат на неговата стойност и самата стойност. Броят на елементите в списъка е равен 

на броя на явните атрибути, дефиниран във второто поле на записа. Явни атрибути на топологичния елемент 

повърхнина могат да бъдат единствено определителите за качество на данните (източник на данните, точност, 

актуалност, секретност и условия за разпространение и обмен). 

 – Поле-указател към списък с начални вериги на затворени контури, описващи пространственото 

разположение на повърхнината (в случай че се поддържат топологичните връзки верига-предишна лява 

верига и верига-следваща дясна верига) или към списък с вериги, формиращи затворените контури (ако 

посочените топологични връзки не се поддържат). 
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 Запис на текст – използва се за представяне на картографски примитив текст. Състои се от следните 

полета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=TP). 

 – Поле за брой явни атрибути и брой неявни релации между описвания текст и обектите, с които 

той е свързан. 

 – Поле-указател към списък от елементи, описващи неявните релации между текста и физическите 

обекти, за които се отнася. Броят на елементите в списъка е равен на броя на обектите, с които е свързан 

текста. Всеки елемент от списъка съдържа по две полета. Първото поле съдържа типа на записа за обекта 

(RTY=FP, FL, FA, FC или Null), а второто – идентификатор на записа на съответния обект, свързан с текста 

или Null. Двете полета приемат стойност Null, когато текстът не е свързан с никой конкретен обект – случай 

на свободен, “плаващ” текст. 

 – Поле, съдържащо информация за неявни (задължителни) атрибути на текста – шрифт, цвят и 

размер. 

 – Поле-указател към списък с явни атрибути на текста, напр. размер на клетката за отделния символ 

и др. 

 – Поле със съдържанието на самия текст (символен низ). 

 – Поле с информация за плановото разположение на текста в дефинираната за модела координатна 

система. 

 Запис за въвеждане на обект или атрибут – използва се за дефиниране на обект или атрибут на 

обект като част от речника на данните, когато те не са описани в каталога за кодиране на обекти и атрибути. 

Състои се от следните полета и подполета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=DD). 

 – Поле за описание на въвеждания обект или атрибут – състои се от отделни подполета със следното 

съдържание: 

  Подполе за задаване на типа на въвеждания елемент – код 1 – въвежда се обект, код 2 – 

въвежда се атрибут на обект. 

  Подполе за задаване на код на въвеждания обект или атрибут, съгласно съдържанието на 

предишното подполе и по правилата за кодиране на обектите и атрибутите в каталога. 

  Подполе за източник на данните (свободен текст). 

  Подполе за кратко име на обекта или атрибута (свободен текст). 

  Подполе за описание на обекта или атрибута (свободен текст). 

 Запис за асоциация на обект с атрибут – използва се за дефиниране на връзки между определен 

обект и един или повече атрибути като част от речника на данните. Състои се от следните полета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=DF). 

 – Поле за посочване на типа на обекта, който ще се асоциира с един или повече атрибути – задава се 

кода на обекта съгласно каталога за кодиране на обекти и атрибути или съгласно дефиницията в речника на 

данните. 

 – Поле-указател към списък с атрибути, които ще бъдат асоциирани с указания обект. Елементите на 

списъка съдържат кодовете на атрибутите съгласно каталога за кодиране на обекти и атрибути или съгласно 

дефиницията в речника на данните. 

 Запис за асоциация на атрибут и стойност – използва се за задаване на множество от стойности на 

определен атрибут, дефиниран в речника на данните. Съдържа следните полета: 

 – Поле за идентификация на записа (RID, RTY=DA). 

 – Поле за описание на формата на атрибутните стойности – състои се от отделни подполета със 

следното съдържание: 

  Подполе с код на атрибута съгласно дефиницията в речника на данните. 

  Подполе за тип на стойностите на атрибута – код EN показва, че атрибутът ще приема една 

от няколко възможни изброими и кодирани стойности, а код AV – че ще приема конкретна стойност. 

  Подполе за формат на стойностите на атрибута: A – буквено-цифрова, I – целочислена, R – 

реално число, D - дата и т.н. 

 – Поле-указател към списък с изброими възможни стойности на атрибута. Когато атрибутът приема 

конкретна фактическа стойност (а не изброима), в това поле се задава стойност Null. 

 b) Релационен подход при представяне на векторни данни от цифровия модел. 

 Релационният подход представя съставните елементи на базата данни чрез таблици, свързани с 

ключови полета. 

Обектни класове 

 При релационния подход топологичните елементи са представени чрез таблици. Топологичните 

елементи възли са описани в две таблици – таблица за изолирани възли и таблица за свързани възли. Тези две 

таблици съдържат всички възли в цифровия модел. За всеки от останалите два типа топологични елементи 

(вериги и повърхнини) е дефинирана по една единствена таблица – една таблица за вериги, която съдържа 

всички вериги от модела и една таблица за повърхнини, която съдържа всички повърхнини. 
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 В релационната база данни обектите също са представени чрез таблици. За разлика от топологичните 

елементи, обектите притежават набор от явни атрибути, които трябва да бъдат описани в съответните таблици 

чрез дефиниране на определени полета за тях. Но атрибутите на различните обекти са различни дори и в 

рамките на отделен тип обекти (точкови, линейни или площни) и това довежда до затруднение при 

дефинирането на полетата, които съдържат техните стойности. Поради тази причина е целесъобразно да се 

въведе понятието обектен клас. 

 Обектният клас съдържа група обекти от определен тип (точкови, линейни или площни), които 

притежават един и същ набор атрибути и следователно могат да бъдат описани в една и съща обектна таблица 

с полета, дефинирани съгласно общите за класа атрибути. Всеки тип обекти (точкови, линейни, площни) се 

подразделя на отделни обектни класове. Всеки обектен клас се представя от отделна таблица. 

 В табл. 68.2 са дефинирани следните имена на таблици, съдържащи данни за топологични елементи 

и представяните от тях обекти: 

 Таблица 68.2 

Име на таблица Описание 
CND (Connected Node Primitive) Таблица за топологичен елемент свързан възел 

EDG (Edge Primitive) Таблица за топологичен елемент верига 

END (Entity Node Primitive) Таблица за топологичен елемент изолиран възел 

FAC (Face Primitive) Таблица за топологичен елемент повърхнина 

RNG (Ring Table) Таблица за топологична конструкция затворен контур 

TXT (Text Primitive) Таблица за псевдографичен примитив текст 

.AFT (Area Feature Table) Таблици за отделните класове площни обекти 

.CFT (Complex Feature Table) Таблица за комплексни обекти 

.LFT (Line Feature Table) Таблици за отделните класове линейни обекти 

.PFT (Point Feature Table) Таблици за отделните класове точкови обекти 

.TFT (Text Feature Table) Таблица за текстове 

PJT (Point Join Table) Свързваща таблица за точкови обекти 

LJT (Line Join Table) Свързваща таблица за линейни обекти 

AJT (Area Join Table) Свързваща таблица за площни обекти 

CJT (Complex Join Table) Свързваща таблица за комплексни обекти 

ATE (Area To Edge) Таблица за вериги, описващи затворени контури 

 В табл. 68.3 са описани типовете на полетата в дефинираните по-горе таблици. 

Таблица 68.3 

Тип на полето Описание 

B Логическо поле (Boolean) 

I Целочислено (Long Integer) 

S Целочислено (Short Integer) 

R Реално (Long Floating Point) 

F Реално (Short Floating Point) 

T Текст с променлива дължина 

T,n Текст с фиксирана дължина от n-символа 

X Поле за стойности Null 

Y Поле тип запис на планови координати 

Z Поле тип запис на пространствени координати 

CY Поле тип запис на масив с планови координати 

CZ Поле тип запис на масив с пространствени координати 

 Използват се още следните означения за това, дали полето е дефинирано като първичен ключ или не: 

 – P – първичен ключ с уникални, неповтарящи се стойности; 

 – U – не е ключово поле, но трябва да съдържа уникални, неповтарящи се за други записи от таблицата 

стойности; 

 – N – не е ключово поле и не трябва да съдържа уникални стойности. 

 Дефинират се следните таблици, представящи топологичните елементи, обектите и топологичните 

връзки между тях: 

 Таблица за изолирани възли (табл. 68.4). Първото поле от всеки запис задължително съдържа 

идентификатора на съответния изолиран възел. Това поле се явява първичен ключ за таблицата. Във второто 

поле се задава идентификатора на представяния от изолирания възел точков обект от таблицата за точкови 

обекти (Point Feature Table – .PFT), разгледана по-нататък. Това поле е незадължително и има смисъл да 

присъства в таблицата само в определен случай – когато между точковите обекти и представящите ги 

изолирани възли има еднозначна връзка 1:1 или връзки 1:N (всеки отделен точков обект е представен от един 

или няколко изолирани възли) и освен това точковите обекти не са групирани в обектни класове и записите 

за тях са събрани в една обща таблица. В този случай имаме директна връзка между единствената таблица за 

изолирани възли и единствената таблица за точкови обекти. В случай че горните условия не са изпълнени, 

второто поле не присъства в таблицата или в него се записва стойност Null, а връзката между единствената 
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таблица за изолирани възли и множеството таблици за точкови обекти (всяка от тях представяща точкови 

обекти от дефиниран обектен клас) се извършва със свързваща таблица за точкови обекти (Point Join Table – 

PJT). Свързващите таблици ще бъдат разгледани по-нататък в изложението. 

 Третото поле също е незадължително – то присъства в таблицата само за векторни данни, 

организирани на топологично ниво 3 (пълна топология – само на това ниво се поддържа графичен примитив 

повърхнина) и в него е записан идентификатора на единствената повърхнина, съдържаща изолирания възел. 

За останалите топологични нива това поле отсъства от структурата на таблицата или в него се записва 

стойност Null. Последното поле съдържа запис на координатите на изолирания възел в дефинираната за 

модела координатна система. Тези координати трябва да са уникални (с неповтарящи се стойности) за 

топологични нива 2 и 3 (равнинен граф и пълна топология), тъй като правилата за тези нива не позволяват два 

или повече възела да заемат едно и също планово положение, ако е дефинирана двумерна координатна 

система за модела или едно и също пространствено положение, ако е дефинирана тримерна координатна 

система. За топологични нива 0 и 1 (спагети и верига-възел) не е задължително стойностите на координатите 

да са уникални. 

Таблица 68.4 Таблица за изолирани възли (Entity Node Primitive – END) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_END Идентификатор на изолиран възел I P Задължително поле 

ID_PFT 
Идентификатор на точков обект от 

.PFT 
I N Незадължително поле 

Cont_Face 
Идентификатор на съдържащата 

повърхнина 
I N 

Задължително поле само за 

топологично ниво 3 

Coordinate Координати на изолирания възел Y/Z U/N 

Задължително поле, уникални 

стойности за тополог. нива 2 и 3, 

неуникални за тополог. нива 0 и 1 

 Таблица за свързани възли (табл. 68.5). Първото поле от всеки запис задължително съдържа 

идентификатора на съответния свързан възел. Това поле се явява първичен ключ за таблицата. За второто поле 

се отнася казаното при описанието на таблицата за изолирани възли. Третото поле също е незадължително и 

присъства в таблицата само за векторни данни, организирани на топологично ниво 3 (пълна топология), като 

в него винаги се записва стойност Null – то е включено за съвместимост с таблицата за изолираните възли 

(свързаният възел не принадлежи на нито една повърхнина). За последното поле се отнася казаното по-горе 

при описанието на таблицата за изолирани възли. 

Таблица 68.5 Таблица за свързани възли (Connected Node Primitive – CND) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_CND Идентификатор на свързан възел I P Задължително поле 

ID_PFT 
Идентификатор на точков обект от 

.PFT 
I N Незадължително поле 

Cont_Face 
Включено за съвместимост – винаги 

Null 
X N Задълж. поле само за ниво 3 

Coordinate Координати на свързания възел Y/Z U/N 

Задължително поле, уникални 

стойности за тополог. нива 2 и 3, 

неуникални за тополог. нива 0 и 1 

 Таблица за вериги (табл. 68.6). 

 Първото поле от всеки запис задължително съдържа идентификатора на веригата. Това поле се явява 

първичен ключ за таблицата. Във второто поле се задава идентификатора на представян от веригата линеен 

обект от таблицата за линейни обекти (Line Feature Table - .LFT), разгледана по-нататък. Това поле е 

незадължително и има смисъл да присъства в таблицата само в определен случай – когато между линейните 

обекти и представящите ги вериги има еднозначна връзка 1:1 или връзки 1:N (всеки отделен линеен обект е 

представен от една или няколко вериги) и освен това линейните обекти не са групирани в обектни класове и 

записите за тях са събрани в една обща таблица. В този случай имаме директна връзка между единствената 

таблица за вериги и единствената таблица за линейни обекти. В случай, че горните условия не са изпълнени, 

второто поле не присъства в таблицата или в него се записва стойност Null, а връзката между единствената 

таблица за вериги и множеството таблици за линейни обекти (всяка от тях представяща линейни обекти от 

дефиниран обектен клас) се извършва със свързваща таблица за линейни обекти (Line Join Table – LJT). 

 Третото и четвъртото поле съдържат идентификаторите на началния и крайния възел за съответната 

верига. Тези полета са задължителни за топологични нива 1, 2 и 3 (верига-възел, равнинен граф и пълна 

топология). За топологично ниво 0 (спагети), където не се поддържат връзки между топологичните елементи, 

тези полета не присъстват в структурата на таблицата или в тях се записва стойност Null. 

 Петото и шестото поле съдържат идентификаторите на дясната и лявата повърхнина за веригата. Те 

са задължителни за топологично ниво 3 (пълна топология), а за останалите нива, където не се поддържа 

графичен примитив повърхнина, отсъстват или в тях се записва стойност Null. 

 Седмото и осмото поле съдържат идентификаторите на следващата дясна и предишната лява верига 

за описваната верига. Те са задължителни за топологични нива 1, 2 и 3, но само ако се поддържат връзките 
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верига-предишна лява верига и верига-следваща дясна верига. За топологично ниво 0 тези полета отсъстват 

или в тях се записва стойност Null. 

 Последното поле съдържа запис на координатите на точките от веригата в дефинираната за модела 

координатна система. Координатите трябва да са уникални (с неповтарящи се стойности), с изключение на 

началната и крайната точка на веригата за топологични нива 2 и 3 (равнинен граф и пълна топология), тъй 

като правилата за тези нива не позволяват две или повече вериги да се припокриват. За топологични нива 0 и 

1 (спагети и верига-възел) не е задължително стойностите на координатите да са уникални. 

Таблица 68.6  Таблица за вериги (Edge Primitive – EDG) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_EDG Идентификатор на верига I P Задължително поле 

ID_LFT 
Идентификатор на линеен обект от 

.LFT 
I N Незадължително поле 

Start_Node Идентиф. на началния възел за веригата I N Задължителни полета за 

топологични нива 1, 2 и 3 End_Node Идентиф. на крайния възел за веригата I N 

Right_Face Идентификатор на дясна повърхнина I N Задължителни полета за 

топологично ниво 3 Left_Face Идентификатор на лява повърхнина I N 

Right_Edge Идентиф. на следваща дясна верига I N Задължителни полета за 

топологични нива 1, 2 и 3  Left_Edge Идентиф. на предишна лява верига I N 

Coordinate Координати на точките от веригата CY/CZ U/N Задължително поле 

 Таблица за повърхнини (табл. 68.7). Такава таблица се поддържа само за данни, организирани на 

топологично ниво 3 (пълна топология). Първото поле от всеки запис задължително съдържа идентификатора 

на повърхнината. Това поле е първичен ключ за таблицата. Във второто поле се задава идентификатора на 

представян от повърхнината площен обект от таблицата за площни обекти (Area Feature Table – .AFT), 

разгледана по-нататък. Това поле е незадължително и има смисъл да присъства в таблицата само в определен 

случай – когато между площните обекти и представящите ги повърхнини има еднозначна връзка 1:1 или 

връзки 1:N (всеки отделен площен обект е представен от една или няколко повърхнини) и освен това 

площните обекти не са групирани в обектни класове и записите за тях са събрани в една обща таблица. В този 

случай имаме директна връзка между единствената таблица за повърхнини и единствената таблица за площни 

обекти. В случай, че горните условия не са изпълнени, второто поле не присъства в структурата на таблицата 

или в него се записва стойност Null, а връзката между единствената таблица за повърхнини и множеството 

таблици за площни обекти (всяка от тях представяща площни обекти от дефиниран обектен клас) се извършва 

със свързваща таблица за площни обекти (Area Join Table – AJT). 

 Последното поле задължително съдържа идентификатора на външния ограничаващ повърхнината 

затворен контур. Приема се, че той е първи в списъка на затворените контури, ограничаващи разглежданата 

повърхнина, които са описани в таблицата за затворените контури (табл. 68.8). Непосредствено след него в 

тази таблица са описани останалите вътрешни затворени контури, ограничаващи повърхнината, ако има 

такива. Посредством последното поле таблицата за повърхнините се свързва с таблицата за затворените 

контури. 

Таблица 68.7 Таблица за повърхнини (Face Primitive – FAC) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_FAC Идентификатор на повърхнина I P Задължително поле 

ID_AFT Идентификатор на площен обект от .AFT I N Незадължително поле 

ID_RNG Идентификатор на затворен контур от RNG I N Задължително поле 

 Таблица за затворени контури (табл. 68.8). Такава таблица се поддържа само за данни, 

организирани на топологично ниво 3 (пълна топология) и при условие че са реализирани незадължителните 

връзки верига-предишна лява и следваща дясна верига и верига-начална верига за затворен контур. Първото 

поле от всеки запис съдържа идентификатора на затворения контур. Това поле е първичен ключ за таблицата. 

Второто поле съдържа идентификатор на повърхнината, която е свързана с описвания затворен контур, 

независимо дали е вътрешен или външен за нея. Третото поле съдържа идентификатор на начална верига за 

затворения контур. И трите полета са задължителни за таблицата. 

Таблица 68.8 Таблица за затворени контури (Ring Construction – RNG) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_RNG Идентификатор на затворен контур I P Задължително поле 

ID_FAC Идентификатор на повърхнина I N Задължително поле 

Start_Edge Начална верига за затворения контур I N Задължително поле 

 Таблица за картографски примитив текст (табл. 68.9). Първото поле от всеки запис задължително 

съдържа идентификатора на псевдографичния примитив текст. Това поле е първичен ключ за таблицата. Във 

второто поле се задава идентификатора на представян от картографския примитив текст конкретен текстови 

обект от таблицата за текстови обекти (Text Feature Table - .TFT), разгледана по-нататък. Това поле е 

незадължително и има смисъл да присъства в таблицата само в определен случай – когато между текстовите 

обекти и представящите ги текстови примитиви има еднозначна връзка 1:1 или връзки 1:N (всеки отделен 

текстови обект е представен от един или няколко текстови примитива). В този случай имаме директна връзка 
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между таблицата за картографски примитиви текст и таблицата за текстови обекти. В случай, че горните 

условия не са изпълнени, второто поле не присъства в структурата на таблицата или в него се записва стойност 

Null, а връзката между таблицата за текстови примитиви и таблицата за текстови обекти се извършва със 

свързваща таблица. 

 Третото поле съдържа символен, низ който се явява конкретно текстово съдържание на картографския 

примитив. Последното поле от таблицата съдържа информация за разположението на текста. Ако в това поле 

е зададена една точка (двойка координати X и Y), текстът се разполага хоризонтално и е обвързан с плановото 

положение на тази точка, ако са зададени две точки, те определят ограждащия правоъгълник за 

разположението на текста, повече точки формират начупена линия, спрямо която е разположен текста. 

Таблица 68.9 Таблица за текстове (Text Primitive – TXT) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_TXT Идентиф. на картогр. примитив текст I P Задължително поле 

ID_TFT Идентификатор на текст от .TFT I N Незадължително поле 

String Съдържание на текста (стринг) T/T,n N Задължително поле 

Shape_Line Линия на разположение на текста CY N Задължително поле 

 Таблици за точкови обекти (табл. 68.10). В релационната база данни ще има толкова на брой 

таблици за точкови обекти, колкото е броят на дефинираните обектни класове за такива обекти, т.е. по една 

таблица за всеки обектен клас. Всяка от тези таблици има конкретно име и разширение PFT (.PFT – Point 

Feature Table). Първото поле от всеки запис съдържа идентификатор на точков обект от съответния обектен 

клас, за който се отнася таблицата. Това поле е първичен ключ за таблицата. Второто поле указва 

идентификатор на изолиран или свързан възел от таблиците END или CND (табл. 68.4 или 68.5), представящ 

описвания точков обект. Това поле е незадължително и има смисъл да присъства в таблицата само в определен 

случай – когато между точковите обекти и представящите ги възли има еднозначна връзка 1:1 или връзки M:1 

(един или няколко точкови обекти са представени от един единствен възел – напр. кладенец и кула с едно и 

също планово положение се представят от един възел). В този случай имаме директна връзка между таблицата 

за точкови обекти на съответния обектен клас и таблицата за изолирани или свързани възли. В случай, че 

горните условия не са изпълнени, второто поле не присъства в структурата на таблицата или в него се записва 

стойност Null, а връзката между таблицата за изолирани или свързани възли и множеството таблици за 

точкови обекти (всяка от тях представяща точкови обекти от дефиниран обектен клас) се извършва със 

свързваща таблица. Следват едно или няколко полета, съдържащи стойности на общите за обектния клас явни 

атрибути. Тези полета са задължителни за обектната таблица на съответния клас. 

Таблица 68.10 Таблица за точкови обекти (Point Feature Table – .PFT) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_PFT Идентификатор на точков обект I P Задължително поле 

ID_CND / ID_END Идентификатор на изолиран или 

свързан възел 

I N Незадължително поле 

Имена на полета с 

атрибути … 

N на брой полета с атрибути на 

точковия обект, дефинирани за 

съответния обектен клас 

Произв. N Задължителни полета 

 Таблици за линейни обекти (табл. 68.11). В релационната база данни ще има толкова на брой 

таблици за линейни обекти, колкото е броят на дефинираните обектни класове за такива обекти, т.е. по една 

таблица за всеки обектен клас. Всяка от тези таблици има конкретно име и разширение LFT (.LFT – Line 

Feature Table). Първото поле от всеки запис съдържа идентификатор на линеен обект от съответния обектен 

клас, за който се отнася таблицата. Това поле е първичен ключ за таблицата. Второто поле указва 

идентификатор на верига от таблицата за вериги EDG (табл. 68.6), представяща описвания линеен обект (в 

общия случай един линеен обект се представя от една или няколко вериги). Това поле е незадължително и 

има смисъл да присъства в таблицата само в определен случай – когато между линейните обекти и 

представящите ги вериги има еднозначна връзка 1:1 или връзки M:1 (един или няколко линейни обекти са 

представени от една единствена верига). В този случай имаме директна връзка между таблицата за линейни 

обекти на съответния обектен клас и таблицата за вериги. В случай, че горните условия не са изпълнени, 

второто поле не присъства в структурата на таблицата или в него се записва стойност Null, а връзката между 

таблицата за вериги и множеството таблици за линейни обекти (всяка от тях представяща обекти от 

дефиниран обектен клас) се извършва със свързваща таблица. Следват едно или няколко полета, съдържащи 

стойности на общите за обектния клас явни атрибути. Тези полета са задължителни за обектната таблица на 

съответния клас. 

Таблица 68.11 Таблица за линейни обекти (Line Feature Table - .LFT) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_LFT Идентификатор на линеен обект P P Задължително поле 

ID_EDG Идентификатор на верига N N Незадължително поле 

Имена на полета с 

атрибути … 

N на брой полета с атрибути на 

линейния обект, дефинирани за 

съответния обектен клас 

Произв. N Задължителни полета 
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Таблици за площни обекти: 

 ● За топологични нива 0, 1 и 2 (спагети, верига-възел и равнинен граф). Tабл. 68.12 показва 

структурата на таблица за определен клас площни обекти на топологични нива 0, 1 и 2. В релационната база 

данни ще има толкова на брой таблици за площни обекти, колкото е броят на дефинираните обектни класове 

за такива обекти, т.е. по една таблица за всеки обектен клас. Всяка от тези таблици има конкретно име и 

разширение AFT (.AFT – Area Feature Table). Първото поле от всеки запис задължително съдържа 

идентификатора на площния обект от съответния обектен клас, за който се отнася таблицата. Това поле е 

първичен ключ за таблицата. Второто поле съдържа идентификатор на запис от таблицата за свързване на 

площни обекти от топологични нива 0, 1 и 2 с представящите ги вериги (табл. 68.13). Следват едно или 

няколко полета, съдържащи стойности на общите за обектния клас явни атрибути. Тези полета са 

задължителни за обектната таблица на съответния клас. 

Таблица 68.12 Таблици за площни обекти на топологични нива 0, 1 и 2 (Area Feature Table - .AFT) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_AFT Идентификатор на площен обект I P Задължително поле 

ID_AreaToEdge Идентификатор на верига от ATE I N Задължително поле 

Имена на полета с 

атрибути … 

N на брой полета с атрибути на 

площния обект, дефинирани за 

съответния обектен клас 

Произв N Задължителни полета 

 В табл. 68.13 е показана структурата на таблица за свързване на площни обекти на топологични нива 

0, 1 и 2 с ограничаващите ги вериги от таблицата за вериги EDG (табл. 68.6). Първото поле от всеки запис 

задължително съдържа идентификатора на връзката между площния обект от съответната обектна таблица и 

една отделна ограничаваща го верига. Това поле е първичен ключ за таблицата. Второто поле съдържа 

идентификатора на ограничаващата верига от таблицата за вериги EDG (табл. 68.6). Третото поле е флаг за 

ориентацията на указаната верига спрямо ориентацията на линейния обект – ако двете ориентации съвпадат, 

в това поле се записва стойност True, в противен случай – стойност False. Четвъртото поле съдържа 

идентификатора на обектния клас, а последното поле – идентификатора на самия площен обект от таблицата 

за този обектен клас, чиято граница се явява указаната във второто поле верига. Всички изброени полета са 

задължителни за таблицата. 

 Както вече бе посочено, границите на определен площен обект на топологични нива 0, 1 и 2 се 

определят от един единствен външен ограждащ затворен контур и евентуално един или повече вътрешни 

контури. Веригите, образуващи тези контури са изброени в таблицата ATE (табл. 68.13) – в нея ще присъстват 

толкова на брой поредни записи, свързващи указания площен обект с представящите го вериги, колкото е 

самият брой на тези вериги, дефиниращи външния затворен контур и вътрешните контури, ако има такива. 

Първият запис от поредицата (той е посочен във второто поле на таблицата .AFT – табл. 68.12) ще сочи една 

отделна, първа за списъка верига, участваща във формирането на единствения външен затворен контур. 

Следват записи, указващи останалите вериги от външния затворен контур, изброени по реда на тяхното 

последователно свързване по посока на часовата стрелка. Следват записите, указващи веригите, които 

формират вътрешните контури за площния обект, ако има такива, описани по същото правило. 

Диференцирането на наборите вериги, формиращи единствения външен и вътрешните контури за определен 

площен обект се извършва с конкретен анализ на връзките в зависимост от топологичното ниво, на което са 

организирани данните. 

Таблица 68.13 Таблица за връзки между площни обекти и вериги (AreaToEdge – ATE) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_AreaToEdge Идентифификатор на връзка с AFT I P Задължително поле 

ID_EDG Идентификатор на верига от EDG I N Задължително поле 

Forward/Reverse Флаг за ориентация на верига B N Задължително поле 

ID_Feature_Class Идентификатор на обектен клас S N Задължително поле 

ID_AFT Идентификатор на площен обект от .AFT I N Задължително поле 

 ● За топологично ниво 3 (пълна топология). Показаната табл. 68.14 представлява таблица за 

определен клас площни обекти на топологично ниво 3. Първото поле от всеки запис задължително съдържа 

идентификатора на площния обект от съответния обектен клас, за който се отнася таблицата. Това поле е 

първичен ключ за таблицата. Във второто поле се задава идентификатор на повърхнина от таблицата за 

повърхнините FAC (табл. 68.7), представяща описвания площен обект. Това поле е незадължително и има 

смисъл да присъства в таблицата само в определен случай – когато между площните обекти и представящите 

ги повърхнини има еднозначна връзка 1:1 или връзки M:1 (един или няколко площни обекти са представени 

от една единствена повърхнина). В този случай имаме директна връзка между таблицата за площни обекти на 

съответния обектен клас и таблицата за повърхнини. В случай, че горните условия не са изпълнени, второто 

поле не присъства в структурата на таблицата или в него се записва стойност Null, а връзката между 

единствената таблица за повърхнини и множеството таблици за площни обекти (всяка от тях представяща 

площни обекти от дефиниран обектен клас) се извършва със свързваща таблица. Следват едно или няколко 

полета, съдържащи стойности на общите за обектния клас явни атрибути. Тези полета са задължителни за 

обектната таблица на съответния клас. 
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Таблица 68.14 Таблица за площни обекти на топологичнo нивo 3 (Area Feature Table - .AFT) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_AFT Идентификатор на площен обект I P Задължително поле 

ID_FAC Идентификатор на повърхнина от FAC I N Незадължително поле 

Имена на 

полета с 

атрибути … 

N на брой полета с атрибути на 

площния обект, дефинирани за 

съответния обектен клас 

Произв. N Задължителни полета 

 Таблици за текстови обекти (табл. 68.15). Първото поле от всеки запис съдържа идентификатор на 

текстов обект. Това поле е първичен ключ за таблицата. Във второто поле се задава идентификатор на 

картографски примитив текст от таблицата за текстовите примитиви TXT (табл. 68.9), представящ описвания 

текстови обект. Това поле е незадължително и има смисъл да присъства в таблицата само в определен случай 

– когато между текстовите обекти и представящите ги текстови примитиви има еднозначна връзка 1:1. В този 

случай имаме директна връзка между таблицата за текстови обекти и таблицата за текстови примитиви. В 

случай, че горните условия не са изпълнени, второто поле не присъства в структурата на таблицата или в него 

се записва стойност Null, а връзката между таблицата за картографски примитиви текст таблицата за текстови 

обекти се извършва със свързваща таблица. Следват едно или няколко полета, съдържащи стойности на явни 

атрибути за текстовия обект. 

Таблица 68.15 Таблица за текстови обекти (Text Feature Table – .TFT) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_TFT Идентификатор на обект текст I P Задължително поле 

ID_TXT 
Идентификатор на примитив текст от 

TXT 
I N Задължително поле 

Имена на 

полета с 

атрибути … 

N на брой полета с атрибути на текста – 

шрифт, размер, цвят, разположение и др. 

Произв

. 
N Задължителни полета 

 Таблици за комплексни обекти (табл. 68.16). Първото поле от всеки запис съдържа идентификатор 

на комплексен обект. Това поле е първичен ключ за таблицата. Следват едно или няколко полета, съдържащи 

стойности на общите за обектния клас явни атрибути. Тези полета са задължителни за обектната таблица на 

съответния клас. 

Таблица 68.16  Таблица за комплексни обекти (Complex Feature Table – CFT) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_CFT Идентификатор на комплексен обект I P Задължително поле 

Имена на полета 

с атрибути … 

N на брой полета с атрибути на 

текста – шрифт, размер, цвят и др. 
Произв. N Задължителни полета 

 Свързващи таблици между обектите и топологичните елементи (табл. 68.17). Такива таблици са: 

 ● Свързваща таблица за точкови обекти (Point Join Table – PJT); 

 ● Свързваща таблица за линейни обекти (Line Join Table – LJT); 

 ● Свързваща таблица за площни обекти (Area Join Table – AJT); 

 ● Свързваща таблица за комплексни обекти (Complex Join Table – CJT). 

 Ще бъде разгледана принципната структура на една свързваща таблица. Както вече бе посочено, 

определен точков, линеен или площен обект се представя от един или повече топологични елементи (възли, 

вериги или повърхнини), т.е. съществуват връзки 1:N (едно към много) между описвания обект и 

представящите го топологични елементи. Тези връзки ще бъдат представени с N на брой записа (редове) в 

съответната свързваща таблица (PJT, LJT или AJT). От друга страна определен топологичен елемент може да 

участва в представянето на един или повече прости обекти, което се изразява с връзки от типа на M:1 (много 

към едно) между няколко представяни обекта и отделен представящ ги топологичен елемент (напр. една 

верига се явява обща граница на река и път). В общия случай съществуват връзки от типа M:N (много към 

много) между множеството прости обекти и множеството представящи ги топологичните елементи. Те са 

толкова на брой, колкото е броят на всички единични връзки между отделни прости обекти и отделни 

топологични елементи. Толкова на брой записи (редове) ще има и съответната свързваща таблица. 

 В първото поле на свързващата таблица се задава идентификатора на връзката. Това поле се явява 

първичен ключ за таблицата. Второто поле съдържа идентификатора на обектния клас, към който принадлежи 

участващия в описваната връзка точков, линеен или площен обект. В третото поле е записан идентификатора 

на обекта от съответствения обектен клас, указан в предишното поле. Двете стойности (идентификатор на 

обектен клас и идентификатор на обект от този клас) еднозначно определят участващия в описваната връзка 

обект. Четвъртото поле посочва топологичен елемент, който представя обекта. Описаните дотук полета са 

задължителни за таблицата, т.е. в в тях трябва да бъдат записани значещи стойности. Последното поле е 

незадължително. То присъства само в таблицата за свързване на линейни обекти (LJT) и всъщност 

представлява флаг за съгласуваност на ориентацията на линейния обект и представящия го топологичен 

елемент верига в описваната връзка – ако двете ориентации съвпадат, в него се записва стойност True, в 

противен случай – стойност False. 

Таблица 68.17 Свързваща таблица между прости обекти и топологични елементи (PJT, LJT или AJT) 
Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
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ID_Connection Идентификатор на връзката I P Задължително поле 

ID_Feature_Class Идентификатор на обектен клас S N Задължително поле 

ID_Feature Идентификатор на обект от указания клас I N Задължително поле 

ID_Primitive Идентификатор на топологичен елемент I N Задължително поле 

From_To Флаг за ориентация на верига B N Незадължително поле 

 Свързваща таблица за комплексни обекти (табл. 68.18). Комплексните обекти се представят от 

няколко прости точкови, линейни или площни обекта. Между определен комплексен обект и представящите 

го прости обекти има връзки от типа 1:N (едно към много), които се описват в свързващата таблица с N на 

брой записа (редове). В първото поле се задава идентификатора на връзката. Това поле се явява първичен 

ключ за таблицата. Второто поле съдържа идентификатора на комплексния обект в описваната връзка. В 

третото поле е записан идентификатора на обектния клас, към който принадлежи участващия в описваната 

връзка прост точков, линеен или площен обект, а в четвъртото поле – идентификатора на самия прост обект 

от съответствения обектен клас, указан в предишното поле. 

Таблица 68.18 Свързваща таблица между комплексни и прости обекти (Complex Join Table – CJT) 

Име на поле Описание Тип Ключ Забележка 
ID_Connection Идентификатор на връзка I P Задължително поле 

ID_C_Feature Идентификатор на комплексен обект I N Задължително поле 

ID_Feature_Class Идентификатор на обектен клас S N Задължително поле 

ID_Feature Идентификатор на обект от указания клас I N Задължително поле 

 

§69. Технологии за изработване на цифрови планове и карти 
 Изработването на цифрови планове и карти може да се извърши, като се използват данни, получени 

по следните основни начини: 

 ● От геодезически измервания; 

 ● От фотограметрични измервания; 

 ● От съществуващи графични материали (стари планове и карти, ортофотопланове и др.). 

 От друга страна данните, използвани за създаване на цифровия модел на територията могат да бъдат 

векторни, растерни или матрични (§68). По-подробно ще бъде разгледано изработването на цифрови планове 

и карти от векторни данни, получени чрез геодезически измервания (полярна снимка) и от съществуващи 

графични материали. 

69.1. Създаване на цифров модел на територията от геодезически измервания (полярна 

снимка) 
 Въпросите за извършване на измерванията на работната геодезическа основа и полярната снимка и 

обработката им са разгледани в единадесета глава. В резултат на обработката се разполага с координати и 

надморски височини на точките от работната геодезическа основа и подробните точки от снимката в единна 

координатна система. Също така се разполага с ръчни скици, върху които тези точки са нанесени и свързани 

по начин, описващ ситуацията. Указани са символите за изобразяване на свързващите линии (напр. условен 

знак за водна граница, пътна граница, полумасивна ограда и т.н.). Ръчните скици носят и допълнителна 

информация – пояснителни надписи, точкови и площни условни знаци, имена на собственици, адреси на 

имоти, данни за документи за собственост. 

 Изработването на цифровия план или карта започва с въвеждане на информацията за точките от 

опорната мрежа, работната геодезическа основа и подробните точки от снимката в базата данни. Част от тези 

въведени точки ще дефинират топологичните елементи възли в цифровия модел, а останалите ще служат за 

описание на линейни обекти или граници на площни обекти. Обикновено въвеждането се извършва от 

предварително подготвен текстови файл, чийто формат зависи от конкретната програмна система, с която ще 

се създава модела. Повечето програмни системи позволяват освен въвеждането на номерата, координатите и 

надморските височини да бъдат задавани и кодове на точките (триангулачна, полигонометрична, подробна и 

т.н.), както и друга информация – клас по положение, клас по височина, средни квадратни грешки на 

координатите. В зависимост от зададения код всяка точка се визуализира с определен символ (условен знак). 

Отделни точки могат да бъдат въвеждани и в интерактивен режим, т.е. описаните по-горе данни могат да се 

задават ръчно от клавиатурата в диалог между потребителя и системата. В резултат на въвеждането на 

геодезическите точки в базата данни ще бъде записана информация за определен брой топологични елементи 

възли (на този етап все още не е определено кои от тях ще бъдат изолирани и кои – свързани), като тези възли 

ще послужат за формирането на пространствен модел на заснетата територия. 

 Следващият етап е въвеждането на информацията за линиите, които свързват въведените 

геодезически точки и описват ситуацията (линейните обекти от цифровия модел и границите на площните 

обекти). Всяка от въвежданите линии ще дефинира един или повече топологични елементи вериги в цифровия 

модел. Информацията за линиите може да бъде въведена от предварително подготвен текстови файл или в 

интерактивен режим, чрез диалог между потребителя и системата. В първия случай текстовият файл 

предварително се подготвя в съответния файлов формат. Във файла се указват последователно номерата или 

координатите на точките, описващи съответните линии, като се задават номера, ако тези точки са били 

въведени на предишния етап (при въвеждането на геодезически точки), а координати – ако не са били 



 290 

въведени. Обикновено е предвидена възможност за задаване на код на линията (напр. нематериализирана 

имотна граница, водна или пътна граница, контур на сграда, масивна ограда и т.н.). В зависимост от зададения 

код всяка линия се визуализира с определен символ (условен знак). При ръчното въвеждане първоначално се 

задава типа на въвежданата линия, а след това се указва поредица от точки, които я описват. Точките могат 

да бъдат указани по различни начини – по номер, чрез задаване на координатите им или чрез посочване с 

курсора. В резултат на въвеждането на линиите в базата данни ще бъде записана информация за определен 

брой топологични елементи вериги, които ще послужат за формирането на пространствен модел на заснетата 

територия. 

 Следва въвеждането на текстове, точкови и площни условни знаци от предварително подготвени 

текстови файлове в съответния файлов формат. Въвежданите текстове дефинират отделни текстови обекти в 

цифровия модел, а всеки точков или площен условен знак всъщност представлява възел, визуализиран с 

определен символ. Много често въвеждането се извършва ръчно, в диалог със системата. 

 Възможно е да се осъществи въвеждането и на друга графична информация, напр. данни за 

дефиниране на топологични елементи повърхнини (ако топологичното ниво на модела поддържа такива), 

геореферентни точки (вътрешни точки за площни обекти – в терминологията на системата Акстър М са 

наречени маркери), като за всяка такава точка задължително се задава уникален кадастрален идентификатор 

и др. 

 По-нататъшното изграждане на цифровия модел следва да продължи с проверка и редактиране на 

въведената графична информация, а след това се пристъпва към формиране на затворени контури, 

определящи границите на площните обекти. Формирането на контурите се извършва на базата на програмната 

реализация на конкретни алгоритми в системата, която се използва за създаване на цифровия модел. 

Съдържанието на тези алгоритми се определя от топологичното ниво, на което са организирани графичните 

данни в модела. От гледна точка на потребителя формирането на затворени контури може да се извърши по 

два начина – автоматично и ръчно. При ръчното формиране последователно се указват веригите, формиращи 

контура. При автоматичното формиране тези вериги се определят от самата система чрез геометричен анализ 

на разположението и връзките между топологичните елементи вериги и възли в модела. Задължително трябва 

да бъде предвидена функция, при изпълнението, на която да се извършва обхождане на всички формирани 

контури и изграждане на топологична структура, при която се отчита вложеността на контурите, т.е. дали 

определени контури не се явяват “острови” в други контури, които напълно ги обхващат. Тази операция е 

съпроводена с преизчисляване на площите на всички контури, като се отчитат “островите”. 

 Следващият етап е въвеждането на атрибутна информация за дефинираните площни обекти. Част от 

тази информация се набира по време на самата снимка и се записва върху ръчните скици. Друга част се 

получава от техническите служби към общините, данъчните служби и др. Събраните атрибутни данни се 

въвеждат от текстови файлове, подготвени в съответния файлов формат или в интерактивен режим. 

 Като последен етап се създава цифров модел на релефа. Той може да бъде регулярен и нерегулярен. 

При нерегулярния модел първоначално се определя една повърхнина, апроксимираща физическата земна 

повърхност на заснетия район, която е изградена от множество от непокриващи се равнинни триъгълници 

(триъгълни фасетки). Върхове на триъгълниците са топологичните елементи възли (изолирани или свързани), 

дефинирани от въведените геодезически точки (опорни, от РГО, подробни). При създаването на мрежата от 

непокриващи се триъгълници трябва да бъдат взети пред вид структурните линии на терена (вододели, 

водосливи), както и линиите на прекъсване, които ограждат области без цифров модел на релефа. Тези два 

типа линии задължително се заснемат и те трябва да представят поредица от страни на триъгълници в 

мрежата. При регулярния модел апроксимиращата повърхнина е представена от подредено множество от 

точки, които се явяват върхове на квадрати с определена дължина на страната, като надморските височини на 

върховете на квадратите са изчислени от тези на възлите в модела. Получаването на отделни точки от всеки 

хоризонтал се извършва чрез линейна интерполация по направление на триъгълниковите страни при 

нерегулярния модел и по направление на страните на квадратите при регулярния модел. Получените точки се 

сгъстяват чрез използването на известни алгоритми и в крайна сметка се получава съответния хоризонтал. 

При необходимост хоризонталите могат да бъдат редактирани, оглаждани и надписвани. 

 Трябва да се отбележи, че хоризонталите в цифровия план или карта служат само за изобразяване на 

релефа на заснетата територия, а за решаване на конкретни инженерни задачи (определяне на надморска 

височина на отделна точка, изчертаване на профили, изчисляване на обеми) се използват дефинираната за 

модела апроксимираща повърхнина – мрежата от непокриващи се триъгълници за нерегулярния модел и 

квадратната мрежа за регулярния. 

 Накрая се извършва цялостен преглед и проверка на въведените графични и атрибутни данни, ако е 

необходимо се правят корекции на данните и окончателно се оформя изработения цифров план или карта. 

69.2. Създаване на цифров модел от фотограметрични измервания 
 Фотограметричните данни за изработване на цифров план или карта могат да бъдат получени по 

следните начини: 

 ● От аналогови картировъчни апарати, снабдени с датчици за цифрова регистрация на координати; 

 ● От аналитични фотограметрични апарати и допълнителна обработка на фотограметричните 

измервания с подходящо програмно осигуряване (тази технология не е особено ефективна); 
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 ● От аналитични картировъчни апарати (аналитични плотери), които съчетават точността на 

аналитичните фотограметрични апарати с функционалността на традиционните аналогови картировъчни 

апарати; 

 ● От цифрови програмни системи за картиране на растерни изображения. Те могат да бъдат системи 

за обработка на единични изображения (цифрови моно плотери) или системи за обработка на стерео 

изображения (цифрови стерео плотери). 

 Традиционните аналогови технологии позволяват да се получи единствено визуален пространствен 

модел на терена, а данните могат да се съхраняват само в графична форма. При модернизирането на тези 

технологии чрез снабдяване на аналоговите апарати с датчици за дискретизация на координати на точки от 

модела самото регистриране на координатите може да се автоматизира, като нивото на оперативност зависи 

от използваното програмно осигуряване за обработка на данните – може да се извърши само регистрация на 

координати на точки от модела или регистрация заедно с визуализация и възможности за редактиране на 

информацията. 

 При аналитичните фотограметрични апарати регистрацията на информацията в дискретна форма 

става директно, но формирането на модела се извършва впоследствие, при съответната компютърна 

обработка. При аналитичните картировъчни апарати (аналитични плотери) дискретното набиране на 

информацията, нейното визуализиране и редактиране са обединени в общ технологичен процес. 

 При цифровата фотограметрична обработка на изображения измерванията и регистрацията на 

координати на точки от пространствения цифров модел, самото формиране на модела и редактирането на 

информацията се извършва изцяло в компютърна среда. 

 Като характерна особеност при обработката на изображения трябва да се посочи, че дискретните 

данни се получават на етапа на обработката, а не на етапа на извършване на измерванията върху терена, както 

е при геодезическите снимачни методи. Това позволява при възникнала необходимост да се обнови (отново 

да се извлече) дискретната информация от съществуващото изображение. 

 Характерна особеност при обработката на цифрови изображения е възможността за много по-висока 

степен на автоматизация в сравнение с аналоговите (фотографски) изображения. 

69.3. Създаване на цифров модел от съществуващи графични материали (стари планове 

и карти, ортофотопланове и др.) 
 Данните за изработване на цифров план или карта от съществуващи графични материали могат да 

бъдат получени по следните начини: 

 ● Чрез сканиране на съществуващи графични материали; 

 ● Чрез дигитализиране на съществуващи графични материали. 

 (a) Създаване на цифров модел на територията от данни, получени чрез сканиране 

 Както вече бе посочено, процесът на сканиране представлява преобразуване на непрекъснатото поле 

на входното изображение (изображението на графичния материал) в набор от дискретни числови стойности, 

характеризиращи оптическата плътност или цвета на елементарни участъци от изображението, наречени 

пиксели. Обикновено геометричния закон на сканирането води до правоъгълна или квадратна мрежа от 

пиксели. Следователно растерните данни могат да се дефинират като двумерен масив, в който всеки елемент 

съдържа радиометрична информация за съответния пиксел. Подреждането на елементите в масива 

съответства на подреждането на пикселите в растерното изображение. 

 Сканирането на съществуващите графични материали се извършва с устройства, наречени скенери. 

Процесът се управлява от специализирано програмно осигуряване, инсталирано на свързания със 

сканиращото устройство компютър, като в резултат се получава набор растерни данни, записани в определен 

файлов формат. Получената информация е значително по-голяма по обем в сравнение с векторния формат на 

данните. 

 Основната задача при обработката на получените в резултат на сканирането растерни данни е 

редуцирането на информацията и нейното преобразуване в дискретна форма – векторни данни и атрибутни 

характеристики на обектите. 

 Технологичните етапи при обработката на цифрови изображения (растерни данни) са следните: 

 ● Радиометрични корекции и подобряване на качеството на изображението; 

Трансформация на изображението, в резултат, на която се извършва неговото геодезическо 

привързване в дефинираната за цифровия модел обща координатна система. 

 Извличане на информация от изображението, определяща плановото разположение на обектите от 

цифровия модел (ситуацията) – получаване на векторни данни чрез векторизиране. Процесът на 

векторизиране представлява преобразуване на линии и контури от растерното изображение в набор от 

последователно свързани векторни елементи (насочени отсечки), представени чрез възловите им точки. За 

целта се използва специализирано програмно осигуряване. 

 Извличане на семантична информация от изображението – автоматично интерпретиране 

(дешифриране) за получаване на атрибутни данни на обектите от цифровия модел. 

 Извличане на данни за създаване на цифров модел на релефа чрез цифрова обработка на растерни 

стерео изображения. 
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 В резултат на изпълнението на тези пет етапа при обработката на цифрови изображения се получават 

графични (векторни) и атрибутни данни, от които се получава самия пространствен модел на определена 

територия. 

 (b) Създаване на цифров модел на територията от данни, получени чрез дигитализиране 

 Дигитализирането е процес на преобразуване на графичната информация в дискретна форма 

посредством цифрово регистриране на координатите на характерни точки от графични обекти. Този процес 

се реализира от устройства, наречени дигитайзери под управлението на специализирано програмно 

осигуряване. 

 Дигитайзерът представлява специална работна маса, върху която се поставя графичния оригинал. Тя 

е снабдена с визирно средство (устройство, подобно на мишка, което е снабдено с лупа с гравиран върху нея 

кръст и клавиатура с бутони за управление на процеса), служещо за позициониране върху определени точки 

и подаване на команди за регистриране на техните координати. 

 Процесът на дигитализиране се извършва под управлението на специализирано програмно 

осигуряване, напр. AutoCAD, Microstation, ArcView, Акстър_М, MKad. В повечето случаи се позволява 

въвеждане на допълнителни данни за дигитализираната графична информация, напр. кодове на точки или 

символи за изобразяване на въвежданите линии (линейни условни знаци). При дигитализирането линиите и 

затворените контури се представят като поредица от последователно свързани векторни елементи (насочени 

отсечки), определени чрез координатите на възловите им точки. 

 Ще бъде разгледано дигитализирането на съществуващ графичен материал под управлението на 

системата AutoCAD R14. Стартирането на процеса (активирането на дигитайзера) се извършва чрез подаване 

на командата <Tablet> от командния ред на системата. След това с избора на опцията <CAL> от появилото 

се помощно меню се извършва цифрова регистрация на координатите на определен брой точки от графичния 

материал в координатната система на работната маса на дигитайзера, като същевременно в интерактивен 

режим, след всяко регистриране се задават и координатите на съответната точка в дефинираната за цифровия 

модел координатна система (обикновено това е геодезическа координатна система). Описаните действия се 

наричат калибриране, като приключването им се извършва с натискане на клавиша <Enter>. Използваните за 

калибриране точки обикновено са геодезически точки (триангулачни точки, точки от работна геодезическа 

основа, осови точки и др.) или координатни кръстове. Техните координати са известни в координатната 

система на цифровия модел. Не бива да има дублиране на регистрираните точки. Калибрирането също така 

може да се извърши, като се използват опциите <Tablet> / <Calibrate> от елемента <Tools> на главното меню. 

 Следва определяне на коефициентите (параметрите) на трансформационни формули, които се 

използват за привеждане на регистрираните координати на следващите дигитализирани характерни точки от 

графични обекти в координатната система на цифровия модел. Прилага се ортогонална, афинна или 

проективна трансформация (съгласно терминологията на системата AutoCAD). При ортогоналната 

трансформация се определят параметрите на транслация, ротация и един общ мащабен фактор. При афинната 

трансформация се определят параметрите на транслация, ротация и два отделни, независими мащабни 

фактора за двете оси X и Y. Дава много добри резултати, когато дигитализирания графичен материал има ясно 

изразена деформация в определено направление, напр. вследствие на многократно нагъване или навиване на 

руло. Проективната трансформация представлява перспективна проекция на точките и линиите от една 

равнина от пространството върху друга, като се използват 4 или повече точки, чиито координати са 

регистрирани при калибрирането. Правите линии се проектират (трансформират) като прави, но успоредните 

линии не винаги остават такива. Прилага се, когато отделни области от дигитализирания графичен материал 

са деформирани по различен начин. Възможни са следните случаи: 

 ● При калибрирането са регистрирани координатите на две точки и съответно са зададени техните 

координати в общата координатна система на цифровия модел. Системата автоматично изчислява 

параметрите на ортогонална трансформация. Невъзможно е да се приложи друг от изброените типове 

трансформация.  

 ● При калибрирането са регистрирани координатите на три или повече точки и съответно са зададени 

техните координати в общата координатна система на цифровия модел. Системата автоматично изчислява 

параметрите на ортогоналната и афинната трансформация, ако са регистрирани точно 3 точки или и на трите 

типа трансформация (ортогонална, афинна и проективна), ако са регистрирани координатите на 4 или повече 

точки. След това в текстови прозорец върху графичния екран се визуализира специална таблица с по една 

колона за всеки тип трансформация. Всяка колона съдържа следната информация: 

 – Резултат от определянето на параметрите за всеки тип трансформация. Резултатът може да бъде: 

<Exact> – регистрирани са точно необходимия брой точки за еднозначното определяне на 

трансформационните параметри за съответния тип трансформация; <Success> – регистрирани са повече от 

необходимия брой точки за еднозначно определяне на параметрите за съответния тип трансформация и след 

подходяща математическа обработка те успешно са определени; <Impossible> – недостатъчен брой точки, 

поради което е невъзможно да се определят трансформационните параметри; <Failure> – регистрирани са 

достатъчен брой точки, но системата не може да определи трансформационните параметри поради съвпадение 

на част от тях или неблагоприятно геометрично разположение. Оставащите редове на съответната колона са 

празни, освен ако резултатът е <Success>. В този случай са визуализирани още и следните данни: 
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 – Средна квадратна грешка на положението на регистрираните точки при трансформацията на техните 

координати в координатната система на цифровия модел. Получава се от разликите между трансформираните 

стойности на координатите на регистрираните точки и съответните стойности, които се задават при 

калибрирането (тези разлики имат характер на истински грешки). Понякога се нарича средна квадратна 

грешка на трансформацията, а в описваната таблица е обозначена като <RMS error> (Root Mean Square Error). 

 – Най-голямата по абсолютна стойност разлика между положението на регистрираните точки при 

трансформирането им и тяхното положение, определено от зададените координати. 

 – Номер на точката с най-голяма по абсолютна стойност разлика. 

 – Втората по големина разлика в положението на регистрираните точки при трансформацията им. 

 – Номер на точката с втората по големина разлика. 

 В текстовия прозорец под таблицата се появява помощно меню: 
 

  Select transformation type . . . 

  Orthogonal / Affine / Projective?<Repeat table>: 
 

 След окончателния избор на съответния тип трансформация (в зависимост от показаните в таблицата 

резултати) се пристъпва към същинското дигитализиране на характерни точки от графичните обекти. 

Обикновено последователно се проследяват линии между съседни възлови точки, които формират затворени 

контури, като се внимава да няма дублиране. Могат да се регистрират и определен брой отделни точки 

(точкови обекти), но желателно е информацията за тях да бъде логически обособена в началото или в края на 

резултатния файл с данните от дигитализирането. 

 В резултат на дигитализирането се получава файл, съдържащ информация за дигитализирани точки и 

линии, които ще послужат за дефиниране на топологични елементи възли и вериги в изработвания цифров 

модел, но след преработка на данните в съответните файлови формати на използваната за създаването на 

модела програмна система. 

 

§70. Специализирани програмни системи за изработване на цифрови планове и 

карти 

 70.1. Програмна система АКСТЪРМ 

 Програмната система АКСТЪРМ е разработена в Научноизследователската лаборатория по 

компютърна графика и геоинформационни системи при Института по приложна математика и информатика 

към Техническия университет  гр.София (http://www.acstre.com/). Автор на разработката е колектив с 

ръководител доц. д-р. инж. мат. Моско Аладжем. Системата е предназначена за изработване и използване на 

цифрови планове и карти на териториите на населените места и извън селищните територии. Наред с това тя 

решава редица задачи на кадастъра и регистрацията, най-вече свързани с регистрацията на право на 

собственост върху недвижими имоти и поддържане на атрибутна база данни за тях. Системата е проектирана 

и реализирана под управлението на ДОС. 

 1. Основни понятия и термини. В системата АКСТЪРМ са дефинирани и използвани следните 

елементи на графичната база данни (ще бъде използвана терминологията, въведена от авторите на системата): 

  Линия  единична отсечка или поредица от свързани отсечки от набора графични данни, ограничена 

от две крайни точки, наречени възли. Всяка линия притежава определен тип и в съответствие с него се 

визуализира с определен условен знак за линия  напр. землищна граница, кадастрална (имотна) граница, 

граница между селскостопански и държавен горски фонд и т.н. 

  Възел  точка, представляваща край на една или повече линии. Визуализира се върху графичния 

прозорец на системата с червено кръгче. Когато възелът се явява крайна точка на една единствена линия, той 

се нарича висящ и се визуализира с жълто кръстче. 

  Верига  поредица от свързани с общи възли линии. 

  Контур  затворена верига, която започва и завършва в един и същ възел. 

  Маркер (геореферентна точка)  вътрешна точка за контур. Визуализира се със светеща точка върху 

графичния прозорец на системата. От особено значение е разбирането на понятието маркер. На всеки маркер, 

който еднозначно е свързан с определен контур като графичен обект по силата на своето геометрично 

разположение вътре в него съответства един единствен уникален кадастрален идентификатор на свързания с 

маркера контур (поземлен имот, част от поземлен имот или сграда), който еднозначно определя набора от 

атрибутни данни за този контур. 

  Надпис (текст)  характеризира се с тип (прав, наклонен), цвят и размер (височина). Надписите 

могат да се въвеждат ръчно (напр. имена на населени места, улици, местности, реки и др.) или да се генерират 

автоматично от системата (напр. кадастралният идентификатор в момента на формиране на контура). При 

изчертаване на цифровия план или карта на плотер размерът на надписите се съобразява с мащаба, в който се 

изчертава графичния продукт. 

  Условни знаци (символи)  на произволно място върху графичния прозорец може да бъде 

разположен условен знак, подбран от библиотеката със стандартно дефинирани за системата условни знаци 
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съгласно изискванията на съответните нормативни документи. При изчертаване на цифровия план или карта 

размерът на условните знаци се съобразява с мащаба, в който се изчертава графичния продукт. 

 2. Описание на основните нива (слоеве) на системата. Дефинирани са следните слоеве (нива) за 

графичните данни в системата: 

 Общи нива: 

  Кадастър  на това ниво се записват съществуващите имотни граници и други топографски 

елементи; 

  Регулация  записват се граници на парцели от регулационния план; 

Застроителен план  съдържа данни за застроителния план на територията; 

  Зони  може да съдържа различен тип информация по усмотрение на потребителя  напр. граници 

на строителни зони, ценови зони, почвени категории на земеделски земи и т.н.; 

  Буфер, Рисунки и Потребителски нива (от 1 до 4)  това са спомагателни нива, на които може да се 

съхранява различен тип информация по усмотрение на потребителя; 

 Специални нива: 

  Надземни проводи; 

  Подземни проводи; 

  Релеф. 

 3. Описание на основните модули на системата. След стартиране на системата АКСТЪРМ се 

появява главното меню, което има вида, показан на фиг. 70.1. 

 

Изберете команда 

Регистрация     Редактиране     Скици/Чертежи     Изход 
Фиг. 70.1 

 Изборът на елемента от главното меню “Регистрация” стартира програмата AcsRow. Появява се 

менюто, показано на фиг. 70.2. Програмата AcsRow изпълнява следните функции: 

 

Обекти     Данни     Регистри     Справки 
Фиг. 70.2 

 От меню “Обекти”: 

  Настройка на параметри за работа със системата  опция “Конфигурация”. В диалогов панел се 

въвежда информация за каталога на базата данни, каталога на файловете с входните данни за въвеждане на 

информация в базата данни, типа на мишката и монитора и др. 

  Създаване на нова база данни  опция “Нов обект”. Изпълнява се еднократно за всеки нов обект. 

Въвеждат се основните данни за обекта  кода на обекта съгласно ЕКНМ, име, община, област, геодезически 

координати на долния ляв и горния десен ъгъл на работната област за обекта. 

  Зареждане на информацията от съществуваща база данни в системата  опция “Зареди обект”. 

Информацията от базата данни е записана в три файла  GDxxxxx.M00, GDxxxxx.MKU и TDxxxxx.CDU. В 

първите два файла се съхранява графичната информация от базата данни, а в третия  атрибутната. При 

зареждането на базата данни трябва да бъде указан номера на обекта xxxxx  това е обикновено кода на 

населеното место съгласно ЕКНМ. 

  Добавяне и редактиране на кодови таблици  опция “Класификатори”. 

  Въвеждане на атрибутни данни от текстов файл, извеждане на атрибутни данни в текстови файл и 

проверка на състоянието на атрибутната база данни  опция “Обработки”. При проверката на атрибутната 

база данни се постига известно компресиране на данните, т.е. намалява се обема на файла TDxxxxx.CDS, а 

оригиналния файл се съхранява във файла TDxxxxx.BAK. 

 От меню “Данни”  включени са различни възможности за въвеждане на графични и атрибутни данни 

от предварително подготвени с текстов редактор файлове в определен формат, от файлове, създадени при 

дигитализиране от специални управляващи програми (напр. Digi_Inp, Digi_N, Digi_AM, които са част от 

системата АКСТЪР-М) или в диалог с потребителя. 

  Въвеждане на информация за графичната база данни  опция “Вход графични данни”. При избора 

на тази опция от менюто “Данни” се появява специален диалогов панел, в който потребителят указва типа на 

данните (от дигитализиране или в АКСТЪРМ формат), нивото, в което да бъдат въведени графичните данни, 

типа на координатите (пълни или редуцирани към долния ляв ъгъл на работната област на обекта), дали да се 

пресичат въвежданите линии. Изборът на алтернативните възможности се осъществява чрез натискане на 

клавиша <Space>. При избора на ниво е възможно името на нивото да се укаже явно или да се избере опцията 

<Автоматично>, при което графичните данни ще бъдат отпратени към това ниво, в което са били записани 

преди извеждането им в АКСТЪРМ формат (в случай, че данните са били изведени в такъв формат от друга 

база данни). Накрая се задава името на текстовия файл, от който ще бъдат прочетени данните  той е с 

разширение .ACМ, когато графичните данни са в АКСТЪРМ формат или с разширение .IND, когато са 

получени от дигитализиране. 
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 Ще бъде разгледан накратко графичния АКСТЪРМ формат за подготовка и въвеждане на данни от 

текстови файлове. 

 (a) Формат за въвеждане на линии  

L <инф.поле><дигитализ.индекс><ширина><кота><ниво> 

X
1
  Y

1
 

X
2
  Y

2
 

X
3
  Y

3
 

…………… 

където: 

<инф.поле>  поле, оставено за бъдещо приложение (засега се въвежда 0); 

<дигитализ.индекс>  код, определящ типа на линията съгласно разработената за системата номенклатура за 

типове линии. 

<ширина>  въвежда се стойност само за линейни обекти (път, канал и т.н.), за линии, които се явяват граници, 

се въвежда стойност 0. 

<кота>  въвежда се само за хоризонтали, за всички останали се въвежда 0. 

<ниво>  нивото, на което да бъде записана линията. 

X
1
, Y

1
, X

2
, Y

2
, X

3
, Y

3
 …  координати на точките от линията. 

 (b) Формат за въвеждане на текстове 

I <инф.поле> X Y <индекс> <цвят> <шрифт> <височина> <коеф.разтягане> <разст.м/у буквите> <ротация> 

<верт.привързване> <хориз.привързване> <направление> <ниво> <ТЕКСТ>, 

където на първия ред за всеки конкретен текст се въвеждат следните параметри: 

<инф.поле>  поле, оставено за бъдещо приложение (засега се въвежда 0); 

X, Y  координати на точката, определяща разположението на текста; 

<индекс>  код, определящ типа на текста съгласно разработената за системата номенклатура за тип на 

текстовете; 

<цвят>  код за цвят на текста; 

<шрифт>  определя типа на шрифта (3 – прав, 131 – наклонен); 

<височина>  определя височината на главните букви от текста в mm; 

<коеф.разтягане>  отношение между широчината и височината на буквите (обикновено се задава стойност 

0.6); 

<разст. м/у буквите>  разстояние между буквите (обикновено 0); 

<ротация>  ъгъл на завъртане на текста в радиани (за хоризонтален текст 1.570796 rad); 

<верт.привързване>  определя вертикалното разположение на текста спрямо точката на привързване 

(обикновено се задава стойност 5); 

<хориз.привързване>  определя хоризонталното разположение на текста спрямо точката на привързване 

(обикновено се задава стойност 1); 

<направление>  определя направлението на текста (обикновено 3); 

<ниво>  нивото, на което се записва въвеждания текст; 

<ТЕКСТ>  на втория ред се изписва конкретния въвеждан текст. 

 (c) Формат за въвеждане на условни знаци 

S <инф.поле><индекс> X Y <ротация><ниво> 

където: 

<инф.поле>  поле, оставено за бъдещо приложение (засега се въвежда 0); 

<индекс>  код, определящ типа на условния знак съгласно разработената за системата номенклатура за 

типове условни знаци; 

X, Y – координати на центъра или основата на условния знак; 

<ротация>  ъгъл на завъртане на условния знак в радиани (за хоризонтален условен знак се въвежда стойност 

0); 

<ниво>  нивото, на което се записва въвеждания условен знак. 

 (d) Формат за въвеждане на маркери 

М <№ кадастр.район><№ поземлен имот><№ на сграда/част от поземлен имот><индекс> X Y <ниво> 

където: 

<№ кадастр.район>  номер на кадастралния район, в който е разположен недвижимия имот. В 

терминологията на системата е наречен номер на квартал; 

<№ поземлен имот>  номер на поземления имот в указания кадастрален район. В терминологията на 

системата е наречен номер на парцел; 

<№ на сграда/част от поземлен имот>  номер на сградата в указания поземлен имот или на част от него, която 

получава самостоятелен кадастрален идентификатор. В терминологията на системата е наречен номер на 

ниско ниво; 
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<индекс>  определя типа на маркера (1 – поземлен имот, 5 – ниско ниво); 

X, Y – координати на маркера (координати на вътрешната точка в контура); 

<ниво>  нивото, на което се записва маркера. Контура, за който се въвежда съответния маркер трябва да бъде 

записан на същото ниво. 

 (e) Формат за въвеждане на ситуационни точки. Те описват ситуацията в цифровия план (карта) и в 

терминологията на системата са наречени “точки от преки измервания”. За тях не се въвежда надморска 

височина H. 

V <номер><индекс> X Y <ниво> 

където: 

<номер>  номер на ситуационната точка; 

<индекс>  код за типа на точката, съгласно разработената за системата номенклатура за типове геодезически 

точки (за ситуационни точки винаги се въвежда стойност 10); 

X, Y  координати на ситуационната точка; 

<ниво>  нивото, на което да бъде записана ситуационната точка. 

 (f) Формат за въвеждане на точки от геодезическа мрежа 

G <номер><тип><клас по полож.><клас по височ.> X Y H mx my mh <ниво> 

E <№ на видима точка><№ на видима точка>…<№ на видима точка> 

където: 

<номер>  номер на точка от геодезическата мрежа; 

<тип>  тип на точката (0  триангулачна, 1  полигонометрична, 2  точка от работна геодезическа основа, 

3  осова); 

<клас по полож.>  клас по положение на точката от геодезическата мрежа; 

<клас по височ.>  клас по височина на точката от геодезическата мрежа; 

X, Y, H  геодезически координати и надморска височина на точката; 

mx, my, mh  средни квадратни грешки на координатите и надморската височина на точката; 

<ниво>  нивото, на което се записва точката (от 1 до 4). 

На втория ред се изброяват пълните номера на други точки от геодезическата мрежа, към които има видимост 

от дадената точка. Пълните номера се получават, като към номера на точката се прибави 1 000 000, умножено 

по типа на точката, напр. 2056  триангулачна точка 2056, 1000113  полигонометрична точка 113, 2000058  

точка номер 58 от работната геодезическа основа и т.н. 

 (g) Формат за въвеждане на теренни точки. Теренните точки, за разлика от ситуационните имат и 

надморска височина H. 

T  X  Y  H <ниво> 

където: 

X, Y, H  геодезически координати и надморска височина на точката; 

<ниво>  нивото, на което се записва точката (от 1 до 4). 

 (h) Формат за въвеждане на повърхнини (триъгълни фасетки) 

F <инф.поле><X1 Y1 H1><X2 Y2 H2><X3 Y3 H3><ниво> 

където: 

<инф.поле>  поле, оставено за бъдещо приложение (засега се въвежда 0); 

<Xi Yi Hi> геодезически координати и надморска височина на върховете на триъгълната фасетка; 

<ниво>  нивото, на което се записва фасетката. 

  Въвеждане на информация за атрибутната база данни  опция “Текстова база данни”. При избора 

на тази опция от менюто “Данни” се появява помощно меню, от което може да се избере типа на въвежданите 

данни в диалог с потребителя  данни за имоти с опция “Планове по нива” или данни за собственици с опция 

“Собственици”. 

 (а) Въвеждане на атрибутни данни за недвижими имоти  въвеждат се данни за имотите, записани на 

ниво кадастрален план или за парцелите от ниво регулационен план. При избора на опция “Планове по 

нива”/”Кадастрален план” се появява специален диалогов панел и се въвеждат или редактират следните 

атрибутни данни за недвижимите имоти от ниво “Кадастър”: номер на кадастрален район, номер на поземлен 

имот, номер на сграда или част от поземлен имот, средна надморска височина, код за начин на трайно 

ползване, код за вид територия по предназначение, код за вид територия по отреждане, код за вид собственост, 

разположение спрямо строителните граници на населеното место (алтернативен избор в/извън с клавиша 

<Space>), данни за адреса на недвижимия имот  тип на адреса (алтернативен избор на типа  

ул./бул./пл./жк./кв. с клавиша <Space>), код за улица (съгласно предварително дефинирана кодова таблица за 

улиците в обекта), номер, вход , етаж и др. При избора на опция “Планове по нива”/“Регулационен план” се 

появява друг диалогов панел и се въвеждат или редактират атрибутни данни за парцели от регулационния 

план, записани на ниво “Регулация”: номер на квартал, номер на парцел от регулационния план, номер на 

поземлен имот от ниво “Кадастър”, който е регулиран с този парцел от регулационния план. 
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 (b) Въвеждане на атрибутни данни за собственици  въвеждат се данни за физически или юридически 

лица. При избор на опция “Собственици”/“Граждани” в диалогов панел се въвеждат данни за физически 

лица: ЕГН, име, презиме, фамилия, адрес, пощенски код, име на населено место (град/село), област, държава, 

телефон, забележка. При избор на опция “Собственици”/“Фирми” в диалогов панел се въвеждат данни за 

юридически лица: ЕКПОУ, наименование на юридическото лице, адрес, име на населеното место (град/село), 

област, държава, лице, което представлява фирмата, телефон. 

  Въвеждане на данни за геодезическата мрежа  опция “Геодезическа мрежа”. При избора на тази 

опция от менюто “Данни” се появява помощно меню, от което може да се избере типа на въвежданите точки 

 триангулачни точки, точки от прецизна полигонометрия, точки от работна геодезическа основа или осови 

точки чрез опцията “Геодезически точки” или теренни точки чрез опцията “Теренни точки”. 

 (a) Въвеждане на данни за триангулачни точки, точки от прецизна полигонометрия, точки от работна 

геодезическа основа или осови точки. При избора на опцията “Геодезическа мрежа”/“Геодезически точки” 

се появява диалогов панел, в който се въвеждат или редактират следните данни: тип на точката (алтернативен 

избор триангулачна точка/точка от прецизна полигонометрия/точка от работна геодезическа основа/осова 

точка с клавиша <Space>), номер на геодезическата мрежа, номер на точката от мрежата, клас по положение, 

абсолютни или редуцирани координати, средни квадратни грешки на координатите и на надморската 

височина, клас по височина, брой видими точки. Когато за брой видими (наблюдавани) точки се въведе 

стойност, по-голяма от нула, се появява помощен панел, в който се въвеждат номерата и типа на 

наблюдаваните точки. 

 (b) Въвеждане на данни за теренни точки. Теренните точки, освен чрез описания по-горе начин на 

въвеждане от предварително подготвен текстов файл могат да се въвеждат и в диалогов режим, чрез избора 

на опцията “Геодезическа мрежа”/“Теренни точки”. При избора на тази опция се появява диалогов панел и 

се въвеждат или редактират следните данни за теренни точки: номер на мрежа, номер на теренна точка, 

абсолютни или редуцирани координати, надморска височина. 

 От меню “Регистри” се извършва регистрация на право на собственост върху недвижимите имоти  

опция “Имоти”, регистрация на сделки  опция “Сделки”, въвеждане на атрибутна информация за сгради и 

улични отсечки  опции “Сгради” и “Улични отсечки”. 

  Регистрация на право на собственост върху недвижими имоти или редактиране на въведените данни 

 опция “Имоти”. При избора на тази опция се появява диалогов панел и се въвеждат или редактират 

следните данни: тип на недвижимия имот (алтернативен избор поземлен имот/сграда/имот в сграда с клавиша 

<Space>), номер на кадастрален район, номер на поземлен имот, номер на сграда или част от поземлен имот, 

номер на имот в сграда (обозначен на диалоговия панел като “пореден номер на имота”), номер на квартал и 

парцел от регулационния план, тип на въвежданата информация за собственика (алтернативен избор 

ЕГН/ЕКПОУ с клавиша <Space>), след което се въвежда самото ЕГН или ЕКПОУ на собственика в зависимост 

от това, дали той е физическо, или юридическо лице. С натискане на бутона “Продължение” се преминава 

към друг диалогов панел, с който се въвеждат данни за документа за собственост: пореден номер на 

собственика, за когото се въвеждат данни за документа (в случай на съсобственост върху недвижимия имот), 

тип на документа (алтернативен избор нотариален акт/протокол съдебна делба/договор доброволна делба и 

т.н. с клавиша <Space>), дата на издаване на документа, номер, том, дело, регистър, година, статия, площ по 

документ, идеална част, наименование на районен съд и съдебен участък, оценка и дата на оценката. 

  Регистрация на сделки или редактиране на въведените данни  опция “Сделки”. Може да се извърши 

регистрация или редактиране на данните за следните сделки  продажби, ипотеки, наследства и дарения. След 

избора на съответната опция и указване на кадастралния идентификатор на имота, за който ще се регистрира 

сделка, се появява диалогов панел, в който се задава ЕГН/ЕКПОУ на лицето, с което се сключва сделката, 

дата и час на сключване на сделката и стойност. След това с натискане на бутона “Документ” се появява нов 

диалогов панел и се въвеждат данни за документа за сделката: дата, номер, том, дело, регистър, година, статия, 

районен съд и съдебен участък. 

  Въвеждане и редактиране на технически характеристики за сгради  опция “Сграден фонд”. След 

задаване на кадастралния идентификатор на сградата се появява диалогов панел и се въвеждат или редактират 

следните технически характеристики за сградата: кодове за функционално предназначение и за конструктивна 

характеристика, брой подземни, надземни и други етажи, данни за помещения с друго предназначения, номер 

и дата на строителното разрешение, година на построяване, застроена площ и стойност на сградата. 

  Въвеждане и редактиране на технически данни за улични отсечки  опция “Улични отсечки”. След 

избора на тази опция и задаване на кадастралния идентификатор на улична отсечка, в диалогов панел се 

въвеждат или редактират следните технически характеристики: начална и крайна стойност на 

четните/нечетните номера на имоти за тази отсечка, дължина и ширина, година на полагане на настилката, 

кодове за вида и състоянието на настилката. 

 От меню “Справки” се извършва генериране на справки за атрибутната база данни. Генерираните 

справки могат да бъдат от библиотека стандартно дефинирани за системата или нови, структурирани и 

оформени по желание на потребителя. Системата поддържа два вида справки  списъци и баланси. 
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  Зареждане на библиотека стандартно дефинирани за системата справки  опция “Библиотека”. По 

подразбиране винаги се зарежда стандартната за системата библиотека ACSTREM.FLB. В тази библиотека се 

съхраняват формите на списъците и балансите, които се предоставят на потребителя заедно със самата 

система АКСТЪРМ. Тази библиотека може да бъде допълвана с разработени нови форми на списъци и 

баланси. Предвидена е възможност потребителят да създава собствена библиотека с форми на дефинирани от 

самия него списъци и баланси. Създадените потребителски библиотеки могат да бъдат зареждани на мястото 

на стандартната библиотека ACSTREM.FLB. 

  Генериране на списъци  опция “Списъци”. Списъкът представлява изреждане на атрибутни данни 

за определени обекти като данните са сортирани по едно или повече дефинирани от потребителя ключови 

полета, напр. списък на поземлените имоти, при което в списъка могат да бъдат включени следните примерни 

атрибутни данни: кадастрален идентификатор, адрес/местност, категория/зона, площ, собственик/собственици. 

След избора на тази опция на потребителя се дава възможност да създаде нов списък  “Списъци”/“Нов” или 

да използва вече създадена форма на списък от заредената библиотека  “Списъци”/“По форма”. 

 След избора на опцията “Нов” се показва диалогов панел, от който потребителят избира типа на 

обектите, за които ще се формира списък. Възможностите са: кадастрален план, сграден фонд, улични 

отсечки, имоти, документи и сделки. След избора на една от тези възможности се появява нов диалогов панел, 

от който потребителят може да подбере кои атрибутни данни за подбраната група обекти да бъдат включени 

в списъка. Изборът на поле за списъка или отхвърлянето на избор става с клавиша <Space>. След 

потвърждаването на окончателния избор на полета за списъка с бутона <OK> се появява нов диалогов панел 

за окончателно оформяне на списъка. По подразбиране всички полета в началото на оформянето на списъка 

са зададени с тип на полето “информационно”. Задължително е да се определи поне едно ключово поле за 

списъка, като с натискане на клавиша <Space> се избере тип на ключовото поле/полета  “вертикален ключ”. 

Може да се извърши пренареждане на полетата в желан от потребителя ред  за целта се позиционира върху 

поредните номера на полетата, задава им се нов пореден номер (напр. първото поле става четвърто, второто  

трето и т.н.), след което с натискане на бутона <Сортиране> те се пренареждат. За всяко поле в списъка е 

предвидена възможност за задаване на диапазон на стойностите – този диапазон може да бъде неограничен, 

ограничен или фиксиран. По подразбиране всички полета в началото на оформянето на списъка са зададени с 

неограничен диапазон на стойностите. След задаване на начална и крайна стойност за ограничен диапазон на 

определено поле в списъка ще влязат атрибутни данни само за тези обекти, за които стойността на полето 

попада в указания диапазон. След задаване на фиксирана стойност на полето в списъка ще влязат атрибутни 

данни само за тези обекти, за които полето притежава зададената фиксирана стойност. С натискане на бутона 

<Заглавие> се дава възможност за въвеждане на заглавие на списъка (до 5 реда). 

 Самият списък се генерира чрез натискане на бутона <Справка>. Предвидени са възможности за 

извеждане на списъка на монитора, отпечатване на принтер или запис в текстови файл със зададено от 

потребителя име. 

  Генериране на баланси  опция “Баланси”. Балансът е по-сложна справка, при която в отделни 

полета се извеждат обобщени, сумирани данни за определена група обекти, напр. баланс на поземлените 

имоти по начин на трайно ползване. За разглеждания пример сумираните данни ще бъдат площите на 

отделните поземлени имоти по начин на трайно ползване  напр. обща площ на нивите, на ливадите, на 

пасищата, на териториите, предназначени за индивидуално жилищно застрояване и т.н. На потребителя се 

дава възможност да създаде нов баланс  “Баланси”/“Нов” или да използва вече създадена форма на баланс 

от заредената библиотека  “Баланси”/“По форма”. При генерирането на нов баланс съгласно 

терминологията на системата се дефинират два вида ключови полета (ключове)  вертикални (могат да бъдат 

повече от един) и хоризонтален. За разгледания по-горе пример на баланс вертикален ключ ще бъде начина 

на трайно ползване, хоризонтален ключ не се дефинира, но трябва да бъде избрана да участва в баланса 

характеристиката “площ по кадастрален план”, за която да бъде зададен тип на полето “сумиране”. Ако се 

разгледа пример за баланс по начин на трайно ползване и категория/зона като вертикален ключ трябва да се 

дефинира начина на трайно ползване като хоризонтален ключ  категорията/зоната и като сумируемо поле 

трябва да участвува площта на имотите. Изборът на данни, които да участват в баланса, окончателното му 

оформяне и извеждане се извършва по същия начин, както при генериране на списъци. 

 B. Изборът на елемента от главното меню “Редактиране” стартира програмата AcsMap. Появява се 

менюто, показано на фиг. 70.3. Програмата AcsMap изпълнява следните функции: 
Обекти     Въвеждане     Контури     Повърхнини     Редактиране     Справки     Визуализация 

Фиг. 70.3 

 От меню “Обекти” се извършват операции върху базата данни (целия обект)  зареждане на данните 

в системата, запис на данните, преименуване на обекта (задаване на нов код на обекта съгласно ЕКНМ), 

копиране на базата данни, настройка на състоянието на обекта (зареждане и запис на инициализиращи 

файлове за визуализацията и работните прозорци на обекта). 

 От меню “Въвеждане” в диалогов режим се въвеждат данни за графични обекти. Има възможност за 

въвеждане на следните типове графични обекти: 
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  Въвеждане на линии  опция “Линии”. Въвеждат се граници (напр. землищна, кадастрална, проект 

парцел, сервитутна и т.н.  при въвеждането се указва типа на границата), линии от ниско ниво (контур на 

сграда, навес, граница на растителна покривка), различни видове огради (напр. масивна, полумасивна, 

паянтова и т.н.), водни или пътни граници (напр. граница на водни течения и водни площи, граница на път, 

пътека, проект на път и т.н.), граници на релефни форми (напр. дига, слог, изкуствена тераса и т.н.), проводи 

(напр. електропровод, тръбопровод, канал и т.н.). След избора на типа на въвежданата линия от системата 

падащи менюта програмата изисква да се посочи начална точка за линията, а след това поредица от точки, 

описващи линията. Определена точка от линията може да бъде указана с мишката чрез натискане на левия ѝ 

бутон или да бъде използван “горещ” клавиш съгласно подсказката в най-долния ред на екрана. Дефинирани 

са следните “горещи” клавиши: 

 G  въвежда се точка от линия по абсолютни геодезически координати; 

 R  задават се редуцирани координати на точка от линията; 

 P  посочва се отсечка и се задава разстояние от по-близката крайна точка на отсечката до 

въвежданата точка по направление на отсечката; 

 D  задават се координатни нараствания спрямо последната въведена точка от линията; 

 T  задава се ъгъл спрямо указана отсечка и разстояние. Линията продължава от последната въведена 

точка под указания ъгъл. Ако не се зададе разстояние, линията продължава до пресичането ѝ с друга линия; 

 L  подобно на T, но ъгълът се задава спрямо последната въведена отсечка от линията; 

 V  указва се възел като следваща точка от линията; 

 K  указва се ситуационна точка (точка от преки измервания), през която да мине линията; 

 N  позволява въвеждане от клавиатурата на номер на ситуационна точка, през която да мине линията; 

 B  затваря контура; 

 A  позволява да се посочи точка от геодезическата мрежа или теренна точка, през която да мине 

линията. 

 С клавиша <Backspace> се изтрива последната въведена отсечка. За край на линията се натиска 

клавиша <End>. 

  Въвеждане на текстове  опция “Текст”. Освен съдържанието на текста се задават неговия тип 

(прав, наклонен), цвят, височина на главните букви. Разположението на текста се указва с мишката, като има 

възможност текста да се завърти под определен ъгъл. Предвидени са възможности за промяна на параметрите 

на вече въведен текст. 

  Въвеждане на условни знаци  опция “Условни знаци”. Изборът на конкретен тип условен знак се 

извършва от символно меню, което се появява в дясната част на екрана при избор на тази опция. 

Разположението на условния знак се указва с мишката, като са предвидени възможности за завъртането му. 

  Въвеждане на други типове графични обекти  опция “Други”. Избора на тази опция дава 

възможност да се въвеждат ситуационни точки (точки от преки измервания), осови точки, дъги и окръжности. 

 От меню “Контури” се изпълняват различни функции, свързани с контурите от цифровия модел: 

 Формиране на контури  опция “Автоматично”. Формирането на даден контур означава 

автоматично определяне на веригите, които го изграждат и изчисляване на неговата площ. Формирането на 

контура е възможно само ако в него има разположен маркер. Има възможност да се формира автоматично 

отделен, указан от потребителя контур или всички контури, попадащи в текущия прозорец. Когато контурът 

е формиран, над неговия маркер се изписва номера и площта му, разделени с ляво наклонена черта (напр. 

34\14.763). 

  Поставяне на маркер в определен контур  опция “Ръчно маркер”. След избора на тази опция с 

помощта на мишката се указва вътрешна точка за избрания контур и системата разполага там маркера на 

контура, визуализиран като жълта светеща точка. В диалог се задава кадастрален идентификатор на контура. 

Ако операцията се приложи върху контур, който вече има маркер, но не е формиран, новият маркер се приема 

(разполага се на указаното место в контура), но при формирането на този контур той ще бъде обвързан с 

единия от двата маркера, вторият маркер ще остане “свободен”, несвързан с никой контур и коректността на 

базата данни ще бъде нарушена. 

  Преизчисляване на контури  опция “Преизчислява”. Изборът на тази опция предизвиква 

обхождане на всички формирани контури и изграждане на топологична структура, при която се отчита 

“вложеността” на контурите, т.е. дали определени контури не се явяват “острови” в други контури, които 

напълно ги обхващат. Тази операция е съпроводена с преизчисляване на площите на всички контури, като се 

отчитат “островите”. Извършва се преподреждане на графичната база данни, подменят се надписите над 

маркерите с новите, преизчислени площи на контурите, като номера на контура и площта му са разделени 

вече с дясно наклонена черта, а площта е закръглена до ар (напр. 34/14.8). 

  Откриване на контури, които нямат маркер  опция “Без маркер”. При избора на тази опция всички 

формирани контури от текущия прозорец се скриват, а видими остават само контурите без маркер или тези, 

които имат маркер, но не са формирани. Следователно, за да бъдат визуализирани само тези контури от 

цифровия модел, които нямат свой собствен маркер, трябва предварително да бъдат изпълнени опциите 

“Контури”/“Автоматично”/“Текущ прозорец” и “Контури”/“Преизчислява” (за текущ прозорец, на който 
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е изобразен целия обект) и след това избора на опцията “Контури”/“Без маркер” ще доведе до визуализиране 

в текущия прозорец само на контурите без маркер. Ако графичната база данни е коректно изградена по 

отношение на формираните контури, т.е. няма контури без маркери и всички контури са формирани, при 

избора на опцията “Без маркер” трябва да остане видима само външната граница на кадастралния обект (тъй 

като територията извън тази граница няма маркер). 

  Откриване на “свободни” маркери  опция “Свободни маркери”. “Свободен” маркер се нарича 

маркер, около който няма формиран контур, т.е. който не е свързан с нито един контур. Причините за 

появяването на “свободни” маркери могат да бъдат няколко: 

  Наличие на неформирани контури поради операторски пропуск – грешката се отстранява с 

изпълнение на опциите “Контури”/“Автоматично” и “Контури”/“Преизчислява” върху текущ прозорец, 

съдържащ целия обект. 

 Наличие на дублиращ маркер в даден контур (т.е. в резултат на операторска грешка е въведен втори 

маркер за контур, който преди това е имал маркер). Този случай е възможен при изпълнението на опцията 

“Ръчно маркер” върху неформиран контур, който вече има маркер. При формиране на контура той се 

обвързва с един от двата маркера, а вторият маркер остава “свободен”. Грешката се отстранява чрез 

премахване на дублиращия маркер. 

  Поставяне на маркер на незатворен контур  в този случай незатвореният контур се приобщава 

(“влива”) в някой друг съседен контур и се получава случая на дублиращ маркер, описан по-горе. 

  Освобождаване на контури  опция “Освобождаване”. Функцията, която се изпълнява с избора на 

тази опция е обратна на формирането на контури. Извършва се разрушаване на вътрешни за системата 

логически връзки и изтриване на данни, които показват кои вериги изграждат освобождавания контур. 

Възможно е да се освободи определен контур, указан с мишката или всички контури в текущия прозорец. 

  Преместване на текстове и маркери  опции “Премества текст” и “Премества маркер”  

извършва се преместване на указаните обекти (текстове и маркери), когато са поставени на неподходящо 

место. 

  Намиране на контур по кадастрален номер  опция “Кадастрален номер”  въвежда се кадастрален 

номер на контур и системата по избор на потребителя отваря текущ прозорец около този контур или го 

защрихова. 

  Смяна на кадастрален номер  опция “Преномерира”. Изборът на тази опция предизвиква замяна 

на стария кадастрален номер на определен контур с нов. Необходимо е да се посочи контура с мишката или 

да се укаже стария му номер, след което се въвежда новия номер и системата извършва преномерирането. 

  Проектиране на парцел по зададена площ  опция “Проектира парцел”: 

  Опция “Транслация”  посочва се вътрешна точка за кадастралния район, около която да се формира 

парцела, въвежда се номер на квартал, номер на парцела и площ и се указва направлението на отсичащата 

линия, която да ограничи проектирания парцел. Дефинирането на отсичащата линия може да се извърши с 

“горещите” клавиши, разгледани при въвеждането на линии. 

  Опция “Ротация” е идентична с предишната, с изключение на начина на дефиниране на отсичащата 

линия  това става с въртене на линия около указана от оператора точка. Посочването на точката става с 

мишката или с “горещите” клавиши, разгледани в меню “Въвеждане”. 

 От меню “Повърхнини” се извършва автоматично формиране на повърхнини и генериране на 

хоризонтали през определено сечение. За целта е необходимо предварително да бъдат въведени с трите си 

координати определен брой теренни точки, разположени на подходящи места така, че правилно да представят 

релефа. Има възможност за въвеждане на линиите, в които има прекъсване на терена (слогове, изкуствени 

тераси, бордюри) и структурните линии на релефа (вододели и водосливи). Създаването на цифровия модел 

на релефа се извършва на два етапа  първо се генерира повърхнина, състояща се от малки триъгълни 

равнинни участъци (фасетки), които не се припокриват. Така разработеният фасетъчен модел на повърхнината 

може да се редактира и се използва за решаване на редица задачи, свързани с използването на цифровия модел 

на релефа. Повърхнината се записва на едно от четирите стандартно дефинирани за системата нива 

(Повърхнина 1, Повърхнина 2 и т.н.). След това на базата на създадената повърхнина се извършва самото 

генериране на хоризонталите през определено сечение. Те могат допълнително да се редактират и изглаждат 

по преценка на оператора и да се изчертават на плотер заедно с останалата графична информация. 

  Избор на активна повърхнина  опция “Активна повърхнина”. Извършва се избор на нивото, на 

което ще бъде формирана повърхнината. 

  Формиране на повърхнина  опция “Повърхнини”. Изборът на тази опция довежда до появяване на 

падащо меню, от което могат да бъдат изпълнени следните операции: 

  “Инициализация”  задават се някои параметри за формиране на повърхнината  дали да се 

определят съседите за всяка фасетка (триъгълник)  свързано е с пространствената визуализация на 

повърхнината; определяне на данните, от които ще се формира повърхнината – теренни точки или квадратна 

мрежа от точки, генерирани на базата на теренните точки, т.е. дали ще се създава нерегулярен или регулярен 

цифров модел на релефа; пълни или редуцирани координати ще се използват при входно-изходните операции; 
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ще се вземат ли под внимание структурните линии при формиране на повърхнината, минимален брой теренни 

точки за формиране на възел от квадратната мрежа при създаване на регулярен цифров модел на релефа. 

  “Подготовка”  извършват се подготвителни действия преди формирането на самата повърхнина 

 задаване на външната граница (обвивката) на областта, за която ще се създава цифров модел на релефа, 

въвеждане на структурни линии и линии на прекъсване на терена, въвеждане на затворени контури, за които 

да се изчисляват обеми спрямо зададена надморска височина, създаване на квадратна мрежа от точки, 

генерирани на базата на въведените теренни точки (при създаване на регулярен цифров модел). 

  “Обработка ТТ”  изпълняват се различни функции за въвеждане от файл или ръчно, редактиране 

и извеждане във файл на теренни точки. Има предвидени възможности за изключване на определени теренни 

точки (т.е. те да не се използват при формирането на повърхнината), изтриване и визуализация на теренни 

точки. 

  “Генерира повърхнина”  извършва се формиране на самата повърхнина, след като подготовката е 

завършила и параметрите са настроени. 

  “Визуализира повърхнина”  визуализира се активната повърхнина. 

  “Без фасетка”  посочва участъци от цифровия модел, които не са покрити от фасетки. Наличието 

на такива участъци е възможно при ръчно въвеждане на фасетки при изпълнение на опцията 

“Повърхнини”/“Нова фасетка”. 

  “Изтрива повърхнина”  изтрива се цялата активна повърхнина. 

  “Нова фасетка”  извършва се ръчно въвеждане на нова фасетка. 

  “Обеми”  изчислява се обема под цялата повърхнина или под зададен контур спрямо определена 

надморска височина. 

 “АКСТЪР формат”  въвеждане и извеждане на повърхнина в АКСТЪР формат. 

  Генериране на хоризонтали  опция “Хоризонтали”. Чрез тази опция се извършва генериране и 

редактиране на хоризонталите на базата на вече формираната повърхнина. Изборът на тази опция довежда до 

появяване на падащо меню, от което могат да бъдат изпълнени следните операции: 

  “Сечение”  задава се височина на сечението на хоризонталите, които ще бъдат генерирани. 

  “Генерира хоризонтали”  извършва се самото генериране на хоризонталите. 

  “Хоризонтал ръчно”  позволява ръчно въвеждане на хоризонтали в интерактивен режим. 

  “Надписва хоризонтал”  надписва се надморската височина на указан хоризонтал. По начало 

системата не надписва хоризонталите автоматично, при генерирането им. Надписването трябва да се извърши 

от оператора ръчно, като се използва разглежданата опция. Надписите се разполагат на подходящи места, по 

преценка на оператора така, че да не се покриват с други надписи. Местата на надписите върху хоризонтала 

се указват с помощта на мишката. Системата автоматично прекъсва хоризонтала в местото на надписване и 

ориентира надписа. 

  “Информация хоризонтал”  извежда се информация за надморската височина на посочен с 

мишката хоризонтал. 

  “Смяна височина”  извършва се смяна на надморската височина на посочен с мишката хоризонтал. 

  “Изтрива хоризонтал”  изтрива се указан от оператора хоризонтал. 

  Пространствена визуализация на формираната повърхнина  опция “3D поглед”. С избора на тази 

опция могат да бъдат изпълнени редица команди и операции, свързани с пространственото визуализиране на 

формираната повърхнина. 

 От меню “Редакции” се изпълняват различни функции, свързани с редактирането на графичната база 

данни на цифровия модел. 

  Преместване на възли  опция “Премества точка”. Избира се възел и се указва новата позиция, на 

която да бъде преместен. Могат да се използват част от “горещите” клавиши, описани при въвеждането на 

линии. 

  Преместване на висящ възел в най-близкия до него друг възел от графиката  опция “Близък възел”. 

Избира се висящ възел (жълто кръстче) и системата автоматично го премества в най-близкия възел до 

посочения като заедно с него автоматично се премества и линията, чиято крайна точка е премествания висящ 

възел. Преместването се потвърждава с клавиша <End> и се отказва с клавиша <Esc> или с десния бутон на 

мишката. 

  Удължаване на линия  опция “Удължаване”. Посочва се висящ възел и системата автоматично 

удължава линията, чиято крайна точка е посочения възел до пресичането ѝ с първата срещната линия. На 

мястото на пресичането се генерира нов възел (той вече не е висящ). Удължаването се потвърждава с клавиша 

<End> и се отказва с клавиша <Esc> или с десния бутон на мишката. 

  Изтриване на графични обекти  опция “Изтриване”. След избора на тази опция се изисква 

посочване на обект от графиката (линия, геодезическа точка, текст, условен знак и т.н.), след което системата 

премахва указания обект от графичната база данни. Тази опция може да се активира по всяко време чрез 

натискане на клавиша <Del>. Изтриването се потвърждава с клавиша <End> и се отказва с клавиша <Esc> или 

с десния бутон на мишката. 
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  Разделяне на линия  опция “Дели линия”. Указва се точка на разделяне по протежение на линията 

и системата автоматично генерира на това място възел, т.е. разделя линията на две нови линии. 

  Сливане на линии  опция “Слива линии”. С изпълнението на тази опция се извършва сливане на 

две еднотипни линии, като се премахва общия за тях възел. За целта този възел трябва да се укаже от 

оператора. В резултат двете линии се обединяват в една. Сливането не може да се извърши, ако от указания 

възел излизат повече от две линии. Възможно е да се извърши сливане на линии за целия текущ прозорец, без 

изрично да се указват отделните възли, където да се извърши операцията. 

  Генерализиране на линии  опция “Генерализиране”. Тази опция позволява да се намали броя на 

възлите, като се запазят само крайните възли за дадена линия, а междинните възли в праволинейния участък 

между двата крайни възела се премахват. Освен това опцията дава възможност за изправяне на начупена 

линия (полигон), като се зададе определена стойност за разстоянието между чупките от линията  ако те са 

на по-малко разстояние от зададеното, линията се изправя между двата си крайни възела. Операцията може 

да се изпълни и за целия текущ графичен прозорец. Потвърждаването се извършва с клавиша <End>, а отказа 

 с клавиша <Esc> или с десния бутон на мишката. 

  Детайлизиране на линия  опция “Детайлизиране”. С избора на тази опция се генерират възли по 

чупките на дадена линия, т.е. линията се разбива на множество отделни такива. Операцията може да се 

приложи върху отделна посочена линия, затворен контур или за целия текущ прозорец. 

  Изправяне на чупки на линия  опция “Изправяне”. Извършва се изправяне на указани чупки на 

линия (те не са възли, а са междинни точки от линията, където се събират образуващите линията отсечки). 

Операцията може да се приложи и върху възел  тогава чупката пак ще се изправи, но същевременно ще се 

изпълни и операцията “Слива линии”, възелът ще бъде премахнат и двете съседни линии от двете страни на 

премахнатия възел ще се слеят в една. 

  Номериране на възли  опция “Номериране”. Извършва се номериране на възлите поотделно, за 

определен кадастрален район (квартал) или за цялото землище. Има възможност номерираните възли да се 

нулират, т.е. да се изтрият зададените им номера. 

  Промяна на типа на линия  опция “Промяна тип”. С тази опция се извършва смяна на типа на 

съществуваща линия, като за целта от падащо меню се избира новия тип на линията и след това се указва 

самата линия (може да бъде повече от една), която подлежи на промяна. Промяната на типа на всяка отделна 

линия се потвърждава с клавиша <End> и се отказва с клавиша <Esc> или с десния бутон на мишката. 

  Промяна на линия в линеен обект (път, проектен път, черен път или канал)  опция “Линеен обект”. 

След посочване на линията, която ще бъде преобразувана в линеен обект се задава ширината на линейния 

обект, указва се неговия тип (съгласно изброените по-горе) и се дефинира как да бъде той разположен спрямо 

указаната линия  дали тя да се яви негова ос, лява или дясна граница. 

  Въвеждане на успоредна линия  опция “Успоредна линия”. Посочва се линия, спрямо която да бъде 

прекарана новата успоредна линия, разстоянието между двете линии, типа на новата успоредната линия и 

разположението ѝ спрямо съществуващата  отляво или отдясно. 

  Преместване на текстове, маркери и условни знаци  извършва се с изпълнението на опциите 

“Премества текст”, “Премества маркер” и “Премества условен знак”. 

  Изтриване на група графични обекти  опция “Изтрива прозорец”. Изпълнението на тази опция 

предизвиква премахването от графичната база данни на всички видими в момента на изпълнението на 

операцията графични обекти, попадащи изцяло в дефинирания от потребителя прозорец. Отново се изисква 

потвърждение с клавиша <End> или отказ с клавиша <Esc> или с десния клавиш на мишката. 

  Прехвърляне или копиране на данни от едно на друго ниво – опция “Прехвърляне”. След 

активирането на тази опция се появява спомагателно падащо меню, от което чрез алтернативен избор с 

натискане на клавиша <Space> се извършва избор на нивото, от което ще се прехвърлят или копират данни и 

на нивото, към което ще се прехвърлят или копират данни. Избира се и типа на осъществяваната операция – 

прехвърляне или копиране на отделна линия или прехвърляне или копиране на всички графични обекти, 

попадащи изцяло в дефиниран от потребителя прозорец. След това се изисква указване на отделната линия 

или на прозореца. Трябва да се отбележи, че при копиране или прехвърляне на информация към ниво <Буфер> 

линиите на това ниво не се пресичат и всяка се съхранява в графичната база данни независимо от останалите. 

  Зареждане на данни в ниво <Рисунки> – опция “Към рисунки”. При изпълнението на тази опция се 

извършва прехвърляне на стойностите на контролните разстояния като текст в ниво <Рисунки>. Смисълът на 

тази операция е следният – при формирането на определени графични материали, които се изчертават на 

плотер или отпечатват на принтер (напр. трасировъчни карнети, скици на имоти и др.) се изисква върху 

чертежа да има контролни разстояния. При по-натоварени с графична информация чертежи или при 

ограничения в размера на изчертавания графичен материал (напр. не разполагаме с достатъчно голям плотер, 

което ни принуждава да изчертаем графичния материал в по-дребен мащаб) се получава припокриване на 

надписите за контролните разстояния – полученият чертеж е грозен и нечетлив. Освен това една част от 

контролните разстояния са излишни – те са генерирани автоматизирано и не са необходими за конкретната 

задача, за която се изчертава графичния материал. Получава се “излишък” на графична информация върху 

чертежа. От друга страна контролните разстояния за линиите от стандартно дефинираните за системата нива 
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са нередактируеми – те не могат да се преместват, да им се променят размерите или да се изтриват. Изходът 

от тази неприятна ситуация е в изпълнението на опцията “Към рисунки”. Както бе казано по-горе, с 

изпълнението на тази опция стойностите на контролните разстояния се прехвърлят като текст в ниво 

<Рисунки>. Прехвърленият на ниво <Рисунки> текст напълно се поддава на редакция – премествания с оглед 

да няма застъпване (припокриване) на контролните разстояния, промяна на размерите, изтриване на 

ненужните контролни разстояния. По този начин се получават красиви и четливи чертежи, които могат да се 

използват за решаване на задачите, за която са били създадени. 

  Изглаждане на линии – опция “Изглаждане”. В определени случаи се налага изглаждане на 

съществуващи в графичната база данни линии – напр. почти винаги се налага изглаждане на генерираните 

хоризонтали – те трябва да бъдат плавни непрекъснати линии. При изпълнението на тази опция се увеличава 

броя на подробните точки от изглажданата линия – те се сгъстяват през зададено от оператора разстояние. 

  Обръщане на линии – опция “Обръща линия”. Тази опция се прилага при т.нар. “ориентирани” 

линии – това са линии, които не са симетрични в двете посоки, т.е. от едната крайна точка към втората и от 

втората към първата (напр. ограда, принадлежаща на един собственик, слог, изкуствена тераса и т.н.). 

Например обръщането на линия, която е от тип слог предизвиква промяна в разположението на щрихите – те 

се преместват от другата страна на линията. 

  Трансформация на графични обекти или на цялата карта – опция “Трансформация”. Може да бъде 

приложена хелмертова или афинна трансформация върху указани от оператора линии или върху всички 

обекти, попадащи в определен прозорец. 

  Формиране на сервитутна граница около стълб на електропровод – опция “Пета стълб”. 

  Визуализиране на възли – опция “Пресечни точки”. 

  Определяне на максималния брой точки, от които да се състои дадена линия или линии в прозорец 

– опция “Раздробяване”. Ако дадена линия се състои от по-голям брой точки от зададения максимален брой, 

тя се разделя на отделни линии чрез генериране на нови възли. 

  Обновяване и проверка на базата данни – опция “Регенериране”. Извършва се обновяване на 

графичната база данни, при което се отстраняват евентуално открити грешки. Задава се новия брой файлове, 

в които ще се запишат и съхранят графичните данни – ако се зададе 0, запазва се стария брой. След това 

поотделно се потвърждава регенерирането на всеки отделен тип графични примитиви – линии, маркери, 

текстове и т.н. 

 От меню “Справки” се извежда помощна информация за графиката – площ на указан контур, дължина 

на линия, дължина на отсечка от линия, разстояние между две точки. 

 От меню “Визуализация” се извършва настройка на параметрите за определяне на визуализацията на 

графичните обекти от цифровия модел. 

  Определяне на видимите графични обекти – опция “Видимост”. При избора на тази опция се 

появява падащо меню, от което се указва кои графични примитиви (надписи, условни знаци, възли, типове 

линии, геодезическа мрежа, маркери) и кои елементи от допълнителното оформление на цифровия модел 

(рамки на картни листове, координатни кръстове, номера на възли и контури, площи, контролни разстояния 

и т.н.) да бъдат видими. Оттук се управлява и визуализацията на формирани повърхнини, ситуационни точки 

(точки от преки измервания съгласно терминологията на системата), фоновото оцветяване на контурите и др. 

  Визуализация на нивата (слоевете) на системата – опция “Избор нива”. От падащо меню се избира 

кои от стандартно дефинираните за системата нива да бъдат видими и кои – скрити. Освен това чрез тази 

опция се назначава кои нива да бъдат избираеми. Ако дадено ниво е определено като избираемо, цялата 

записана в него графична информация може да бъде редактирана, в противен случай нивото е “заключено” и 

данните от него не могат да се редактират. Чрез избора на “активно ниво” се определя текущото ниво, на което 

ще бъде записана въвежданата графична информация. 

  Определяне на мащаб за визуализация на надписите и условните знаци – опция “Мащаб”. 

  Задаване на нов графичен прозорец – опция “Нов прозорец” или натискане на клавиша <F3>, 

връщане към предишния прозорец – опция “Предишен прозорец” или клавиш <F4>, прерисуване на текущия 

прозорец – опция “Прерисуване” или клавиш <F5>, уголемяване или умаляване на изображението – опции 

“Лупа навътре” и “Лупа навън” или натискане на клавиша <F6>, съответно <F7>, преместване на 

изображението – опция “Преместване” или натискане на клавиша <F8>, визуализация на цялата карта – 

опция “Цяла карта”. 

 C. Избора на елемента от главното меню “Скици/Чертежи” стартира програмата AcsDoc, с която се 

извършва оформяне и извеждане (изчертаване) на графични материали – скици на недвижими имоти, планове 

и карти с указано от потребителя съдържание, трасировъчни карнети. Появява се следното меню на 

програмата AcsDoc (фиг. 70.4): 

Обекти     Инициализация     Скици Карти/Планове     Трасировъчни карнети     Справки 
Фиг. 70.4 

  Настройване на параметрите при изчертаване на графичния материал – опция “Инициализация”. С 

тази опция се извършва избор на периферното устройство, на което ще се изчертае графичния материал – чрез 

натискане на клавиша <Enter> се показват всички възможни устройства за извеждане, за които има 
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разработени драйвери към системата. Определя се в колко цвята да бъде изчертан графичния материал, дали 

директно да бъде изчертан на избраното устройство или да бъде създаден чертожен файл, който впоследствие 

да бъде подаден за изчертаване към изходното устройство. 

  Изчертаване на скици на недвижими имоти – опция “Скици”. С изпълнението на тази опция може 

да се зададе име на инициализиращ файл, определящ формата на скицата – по подразбиране това е файла 

INIT.SHP, класификационен файл, съдържащ кодови таблици за начин на трайно ползване, вид собственост, 

вид територия по предназначение, улици и др. – по подразбиране този файл е ACSTREM.CLF. Предвидени са 

възможности за показване на имота, на който ще се издава скица с мишката или той да бъде указан с неговия 

кадастрален идентификатор. Може да се зададе номер (ЕГН) на собственик и системата ще изведе скици на 

всички негови имоти. Могат да бъдат изведени скици на всички имоти, попадащи в указан от потребителя 

прозорец. С опцията “Поглед” може да се види последната генерирана скица – нейното съдържание се 

определя от настройките, които потребителят е направил от “Визуализация”. С опцията “Извеждане” 

генерираните една или повече скици се изпращат към периферното устройство или се записват във файлове. 

  Формиране и извеждане на планове и карти – опция “Карти/Планове”. При формиране на план или 

карта първо се задават някои параметри – опция “Параметри”. Задава се типа на рамката, заглавния текст на 

плана или картата и дали да има други допълнителни надписи, като напр. име на фирмата-изпълнител, номера 

на съседни картни листове и т.н. С опцията “Мащаб” чрез алтернативен избор с натискане на клавиша <Enter> 

се задава мащаба на извеждания графичен материал. С опцията “Избор карта” се формира карта или план за 

изчертаване, като се избира каква част от целия цифров модел да бъде изведена на изходното устройство. Има 

предвидени възможности за извеждане на графичната информация, съдържаща се в текущия прозорец 

(графичен екран), указване на прозорец с мишка или клавиатура или по координати, указване на номенклатура 

на картен лист, който да бъде изведен, извеждане на отделен квартал от населено място или масив земеделска 

земя, извеждане само на геодезическата мрежа. Възможно е указаната графична информация да бъде изведена 

на части – на отделни картни или планови листове, ако не може да бъде изчертана наведнъж на изходното 

устройство. С опцията “Поглед” се изобразява как изглежда генерираната карта или план. Най-външната 

рамка, показана на екрана изобразява работното поле за изчертаване на плотера (принтера). С опцията 

“Извеждане” се извършва експорт на избраната част от графиката на цифровия модел, формирана като карта 

или план за извеждане към указаното периферно устройство (плотер или принтер) или запис в чертожен файл, 

който впоследствие да бъде изчертан. 

  Формиране и извеждане на трасировъчни чертежи и трасировъчни данни – опция “Трасировъчни 

карнети”. Необходимо е предварително да бъде въведена геодезическата мрежа. Преди да се пристъпи към 

формирането на трасировъчните чертежи и изчислението на трасировъчни данни е необходимо да се настроят 

някои параметри – опция “Параметри”. Задава се начина за трасиране (алтернативен избор 

“Полярен”/”Ортогонален” с клавиша <Enter>), дали трасировъчните данни да бъдат автоматично изчислени 

от системата или потребителят ръчно да укаже точките от геодезическата мрежа, от които ще се извърши 

трасирането (алтернативен избор “Автоматично”/”Ръчно” с клавиша <Enter>), дали да бъдат начертани 

посочните линии и надписани разстоянията от трасировъчните станции до трасираните точки върху 

трасировъчните чертежи, формата на трасировъчните чертежи (алтернативен избор “Формат А4”/”Формат 

А3”/”Принтер А4”/”Принтер А3” с клавиша <Enter>), типа на координатите, които ще се отпечатат в 

трасировъчните данни (алтернативен избор “Пълни”/”Редуцирани” с клавиша <Enter>). Следва избор на 

обекта, който ще се трасира – отделна точка (посочва се отделна точка и трасировъчна станция, от която тя 

да бъде трасирана), малък парцел (посочва се отделен парцел и една единствена трасировъчна станция, от 

която той да бъде трасиран), парцел (посочва се отделен парцел и ако е избран ръчен режим на генериране на 

трасировъчните данни, системата изисква да се укаже изрично трасировъчна станция за всяка точка от 

трасирания парцел) или квартал (посочва се вътрешна точка за квартала и генерирането на трасировъчните 

данни се извършва, както при парцел). Предвидени са възможности за четене на предварително подготвен 

текстови файл, където в определен формат е записано кой парцел от коя трасировъчна станция да се трасира 

– опция “От файл”. Опцията “Поглед” визуализира на екрана последния генериран трасировъчен чертеж, с 

опцията “Мащаб” потребителят може да смени избрания автоматично от системата мащаб на генериран 

трасировъчен чертеж, а с опцията “Извеждане” трасировъчният чертеж и трасировъчните данни се 

отпечатват на указаното от потребителя периферно устройство или се записват във файлове с указано от 

потребителя име (отделен плотерен файл за трасировъчния чертеж и един или няколко текстови файла за 

трасировъчните данни). 

70.2. Програмна система MKAD 
 1. Основни понятия и термини. В системата MKAD са дефинирани и използвани следните елементи 

на графичната база данни (ще бъде използвана терминологията, въведена от авторите на системата): 

  Линия – представлява поредица от точки, свързани със съединяващи отсечки (съгласно 

терминологията на CAD-системите това се нарича полилиния). Всяка линия притежава основен параметър 

тип на линията (напр. водна граница, пътна граница, граница на землище или община и т.н.), който определя 

на свой ред набор от задължителни допълнителни параметри за дефинирания тип – вид на линията 

(непрекъсната, пунктир, пунктир с точки и т.н.), цвят, ниво, на което записана тази линия, дебелина. Освен 

това всяка линия притежава и параметър видимост, т.е. дали е видима или не. 
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  Полигон – това е площен обект от графичната база данни на системата, ограничен от определени 

гранични линии. Полигонът може да представлява кадастрален район (квартал от населеното място или масив 

земеделска земя), поземлен имот или част от него, сграда. Всеки полигон трябва да притежава уникален 

кадастрален идентификатор. 

  Текст – системата поддържа надписи с определени параметри, основният от които е типа на надписа 

(надпис на град, село, река, местност и т.н.). Всеки тип на надпис на свой ред притежава задължителни 

параметри като цвят, шрифт, височина, ширина и наклон. Освен параметъра тип надписите притежават и 

други параметри – съдържание на самия текст, начална точка за надписа, разстояние между символите в 

процент от ширината им, посока и завъртане на надписа, ниво, на което е записан. 

  Условен знак – представлява символ, дефиниран в номенклатурния файл за условни знаци за 

съответния мащаб. Притежава основен параметър тип на символа, определящ кода на символа в 

номенклатурния файл и размера му за съответния мащаб и допълнителни параметри местоположение, ниво, 

на което е записан и ъгъл на завъртане (само за някои условни знаци като напр. мост, стрелка). 

  Геодезическа мрежа (в терминологията на системата се нарича “опорна мрежа”). Всяка точка от 

геодезическата мрежа притежава параметри тип на точката, който е описан в съответния номенклатурен файл 

на системата (напр. триангулачна точка, полигонометрична точка или точка от работната геодезическа 

основа), номер, координати, надморска височина, клас по положение и височина. 

 2. Описание на основните нива (слоеве) на системата. Дефинирани са следните нива (слоеве) за 

графичните данни и свързаната с тях атрибутна информация в системата (ще бъдат използвани техните 

наименования съгласно терминологията на системата): 

  Кадастър високо ниво – съдържа границите на кадастралните райони (квартали в населеното место 

или масиви земеделска земя); 

  Кадастър имоти – съдържа границите на поземлени имоти; 

  Кадастър ниско ниво – съдържа границите на части от поземлени имоти и сгради; 

  Топография – съдържа топографски елементи, които не са имотни граници, напр. пътека, подпорна 

стена, условни знаци и др.; 

  Улична регулация – съдържа контурите на проектните улици от регулационния план; 

  Дворищна регулация – съдържа контурите на проектните парцели от регулационния план; 

  Проектни линии – съдържа други проектни линии от регулационния план като напр. тротоари, 

паркинги, алеи. 

  Застроителен план – съдържа данни за застроителния план на населеното место; 

  Подземни проводи – съдържа данни за подземните проводи и съоръжения; 

  Релеф – съдържа хоризонталите от цифровия модел на релефа и теренните точки, използвани за 

създаване му; 

  Работно ниво – може да се ползва по усмотрение на потребителя. 

 Всяко ниво може да бъде визуализирано като видимо или не. Новите линии се записват в стандартното 

ниво за указания при въвеждането им тип. При формиране на контури граничните им линии сменят типа си в 

съответствие с типа на контура. 

 3. Менюта, графичен курсор и въвеждане на данни от клавиатурата 

 Работата на системата се управлява чрез система от менюта. Изборът на определено меню или опция 

от меню може да се извърши чрез символа за избор (главната буква от името на менюто или опцията), чрез 

позициониране със стрелките на клавиатурата и натискане на клавиша <Enter> или чрез позициониране с 

мишката и натискане на десния бутон. Изход от съответното меню или опция се извършва с клавиша <Esc>, 

а помощна информация се извиква с натискане на клавиша <F1>. 

 Системата не поддържа отделен графичен примитив “точка”. За въвеждане на точка от линия или 

точка за указване на разположението на друг графичен обект (надпис, условен знак) се използва т.нар. 

графичен курсор. Управлението (движението по графичния екран) на графичния курсор може да се извърши 

от клавиатурата (със стрелките наляво, надясно, нагоре и надолу или с клавишите <Home>, <End>, <PgUp> и 

<PgDn> по диагонал), с мишката или от таблет. Активирането на таблета става с натискане на клавиша <D> 

от клавиатурата или със средния бутон на мишката, а изключването му става с клавиша <M>. 

 Системата поддържа няколко вида графичен курсор, които се използват при различните случаи на 

вход на графични данни: 

  Кръст – графичният курсор представлява кръст с размерите на графичния екран. При натискане на 

клавиша <Enter> или десния бутон на мишката се въвежда точка с координати, равни на текущата позиция на 

пресечната точка на кръста. 

  Линия – курсорът се модифицира на подвижна отсечка. Единият край на тази отсечка е фиксиран от 

последната въведена точка от въвежданата линия, а другият край се движи по екрана съгласно дефинираните 

по-горе правила за управление на графичния курсор. Окончателното фиксиране на втория (подвижен) край на 

отсечката се извършва с натискане на клавиша <Enter> или десния бутон на мишката. 

  Правоъгълник – курсорът се модифицира в правоъгълник с хоризонтални и вертикални страни, като 

единият връх на правоъгълника съвпада с последната въведена точка (той е неподвижен), а срещуположният 
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връх на правоъгълника е новата точка – той се мести по графичния екран съгласно дефинираните по-горе 

правила за управление на графичния курсор. 

  Друга фигура – курсорът се модифицира в друга фигура (напр. надпис или условен знак в 

съответствие с това, какъв точно графичен обект се въвежда), която се движи по екрана. 

 Точки от въвеждана линия или точки, указващи разположението на надписи или условни знаци могат 

да се въвеждат по следните начини: 

  Курсор – точката се въвежда съгласно текущото положение на курсора. Точността е равна на един 

пиксел и зависи от размера на графичния прозорец; 

  Точка – новата точка съвпада с най-близката подробна точка от цифровия модел; 

  Линия – новата точка съвпада с най-близката точка от най-близката линия от цифровия модел; 

  Клавиатура – въвежда се точка от клавиатурата. Графичният курсор се появява в горния десен ъгъл 

на екрана и координатите на точката се задава от клавиатурата. Изход от този начин на въвеждане на точки 

се извършва с последователно натискане на клавишите <Esc> и <Space>. 

  Номер – указва се номер на подробна точка от цифровия модел. Изход се осъществява с <Esc> и 

<Space>. 

 При въвеждане на текстови данни от клавиатурата могат да се използват всички стандартни клавиши 

за редактиране на входните данни. Потвърждаването на въведените данни се извършва с <Enter>, а отказът – 

с <Esc>. При вход на текстови данни в няколко полета преходът от едно към друго поле се извършва с <Tab> 

или <Shift>/<Tab>. В някои случаи при вход на текстови данни от клавиатурата е достъпен клавиша за помощ 

<F1>, с който се извежда падащо меню с възможните стойности на входните данни. При входа на текстови 

данни от клавиатурата е разрешено използването и на мишката, като натискането на левия бутон е 

равнозначно на клавиша <Enter>, десния бутон – клавиша <Esc>, а средния бутон – клавиша <F1>, т.е. помощ. 

 4. Въвеждане на графични данни от текстов файл 

 Предвидени са възможности за въвеждане на графични данни от предварително подготвен текстов 

файл от следните източници на информация: 

  Текстов файл, получен от дигитализиране на съществуващ графичен оригинал – картни или планови 

листове, регулационни планове и др. графични материали. Трансформацията на дигитализираните графични 

данни от машинната координатна система на дигитайзера в геодезическа координатна система се извършва 

чрез афинна трансформация, като се използват координатите на 4 до 16 идентични точки в двете координатни 

системи. Форматът на текстовите данни в дигитайзерния файл и начина на дигитализиране е уточнен в 

документацията на системата. Името на въвеждания файл, получен от дигитализиране е с разширение .К. 

  Текстов файл във формат на системата MKAD – файлът е с разширение .GEO. На първия ред се 

записва произволен коментар (текст), а на всеки отделен следващ ред – номер и координати на точки от линии 

от цифровия модел. Данните се разделят с шпация. Ако за първите четири точки от списъка са въведени по 

две двойки координати, системата извършва афинна трансформация на координатите на всички въвеждани 

точки. Списъкът на точките завършва с номер на точка 99999. Следва описанието на линии. На първия ред от 

описанието на една или повече линии се задава техния тип. На следващия ред се задават номерата на поредица 

от точки, описващи отделните линии, разделени със запетаи. Допуска се въвеждане на група последователни 

номера на точки, като се зададе номера на първата и последната, разделени с двоеточие – N1:Nn. Описанието 

на точките от дадена линия завършва с 0. Описанието на линия или група линии от определен тип завършва 

със задаване на –1 на нов ред. Описанието на всички линии завършва с –1 на отделен ред. 

<коментар> 

1000 1765.08 5326.07 

1001 1804.65 5350.66 

1002 1856.98 5377.71 

1003 1880.34 5421.21 

1004 1899.43 5444.87 

1005 1950.70 5480.01 

99999     0.00       0.00 

2 

1000,1004,1005,0 

-1 

3 

1000,1001:1003,0 

-1 

-1 

  Текстови файлове от системата TPLAN – системата MKAD има предвидена възможност за 

въвеждане на данни от текстови файлове с разширение .KOR (номера, координати и надморски височини на 

точки от опорна мрежа и работна геодезическа основа) и от файлове с разширение .KPT (номера, координати 

и надморски височини на подробни точки от геодезическа снимка), които са получени от обработка на 

геодезически измервания със системата TPLAN. 
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  Текстови файлове от системата GEO – системата MKAD има предвидена възможност за въвеждане 

на данни от текстови файлове с имена POTO.TXT (съдържащи номера, координати и надморски височини 

на точки от опорна мрежа, работна геодезическа основа и подробни точки от геодезическа снимка) и текстови 

файлове с разширение SIT.TXT с описание на линии и затворени контури от ситуацията, които са получени 

от системата GEO. 

 5. Работа с файлове 

 Операциите с файловете на базата данни се извършва с избора на опцията “Файл” от главното меню. 

Появява се ново падащо меню, от което могат да се изберат и изпълнят следните функции: 

  “Четене” – въвеждат се данни от графичния файл на системата. Графичният файл на системата има 

разширение .A. Името на файла може да се укаже без разширение – системата автоматично ще го добави. 

Ако за име на файла се въведе глобалния символ <>, системата извежда всички файлове с указаното 

разширение и имената на поддиректориите, където са разположени. Изборът на необходимия файл се 

извършва с клавиатурата или мишката. Ако преди това е бил прочетен друг графичен файл, системата задава 

въпрос дали да го запише, преди да прочете новите данни. 

  “Писане” – извършва се запис на графичния файл върху специфицирано устройство и директория. 

Системата пита за име на файла, под което той да бъде записан. Тази функция се изпълнява и с натискане на 

клавиша <F3>, а с клавиша <F2> се извършва бърз запис на графичния файл, без да се сменя името му. 

  “Добавяне” – с тази функция се извършва добавяне на графични данни от файл .A към вече 

прочетен графичен файл. Диалогът е същия, както при “Четене”. Всички данни – и основните, и добавяните 

– трябва да бъдат в единна координатна система. Работното поле за графиката се разширява, за да може да 

обхване всички данни. Функцията може да се изпълни многократно, за добавяне на графичните данни от 

няколко файла, но е недопустимо един и същи файл да бъде добавен повече от един път – ще се получи 

дублиране на графичната информация. 

  “Афинна” – извършва се четене на файл с разширение .K, получен от дигитализиране на 

съществуващ графичен материал. Данните в този файл са записани в стандартния за системата формат и след 

прочитането им се трансформират в геодезическата координатна система на цифровия модел. Използва се 

афинна трансформация, като се извежда информация за точността на трансформацията. 

  “dxfIn” – четене на данни от стандартен DXF файл, получен от системата AutoCAD. 

  “dxfOut” – извеждане на графични данни в стандартен DXF формат за системата AutoCAD. 

  “Geo” – извежда се меню за избор на текстови файл за въвеждане на графични данни съгласно 

посочените в предишната точка файлови формати (.GEO, .KOR, .KPT, POTO.TXT и SIT.TXT). 

 6. Управление на визуализацията 

 Управлението на визуализацията на графичните данни се извършва с избора на опцията “Лупа” от 

главното меню. Появява се ново падащо меню, от което могат да се изберат и изпълнят следните функции: 

  “Прозорец” - указва се нов графичен прозорец с курсора или таблета. Функцията се активира и с 

натискане на клавиша <F5>. 

  “Увеличение” – увеличава се размера на графичния прозорец, т.е. графичното изображение се 

умалява. Задава се коефициент на увеличение. 

  “Запазване” – съхраняват се размера и местоположението на текущия графичен прозорец под 

определен номер, който се задава от оператора. Съхраненият графичен прозорец може да бъде извикан 

обратно по своя номер. 

  “Движение” – извършва се преместване на графиката, съдържаща се в текущия графичен прозорец, 

като за целта се указват две точки, определящи вектора на преместването. 

  “Бивш” – извежда се съдържанието на предишния графичен прозорец. 

  “Дигитайзер” – с избора на тази опция се извършва дефиниране на координатната система на 

дигитайзера (калибрирането му) и определяне на коефициентите на афинна трансформация, които ще бъдат 

използвани при по-нататъшното трансформиране на координатите на точките от дигитализираните графични 

обекти (линии) от машинната координатна система на дигитайзера в геодезическата координатна система на 

цифровия модел. Предвидени са няколко възможности: 

 - “Картен лист” – задава се номера на картния лист и се дигитализират последователно върховете 

на вътрешната му рамка в последователност долен ляв, горен ляв, горен десен и долен десен. Системата 

извежда коефициентите на афинната трансформация и грешките. 

 - “Скица” – въвеждат се геодезическите координати на два противоположни върха на правоъгълник 

от графичния оригинал (напр. два диагонално разположени кръста от план-квадратната мрежа). След това се 

дигитализират и четирите върха на правоъгълника в указания по-горе ред. Този начин се прилага при 

дигитайзери с ограничена работна площ. 

 - “4_точки” – въвеждат се геодезическите координати на 4 произволни точки от графичния оригинал 

и след това те се дигитализират в същия ред. 

 - “4_о.точки” – въвеждат се геодезическите координати на 4 опорни точки от графичния оригинал и 

след това те се дигитализират в същия ред. 
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 Както вече бе казано, активирането на таблета се извършва с натискане на клавиша <D>, а 

изключването му и преминаването към режим на управление на курсора с мишката се извършва с натискане 

на клавиша <M>. 

  “Навън” – системата разширява двукратно текущия графичен прозорец, което довежда до 

двукратно умаление на графичното изображение. Ефектът може да се сравнява с отдалечаването на лупа от 

наблюдаван текст или чертеж. 

  “Навътре” - системата умалява двукратно текущия графичен прозорец, което довежда до двукратно 

увеличение на графичното изображение. Ефектът може да се сравнява с приближаването на лупа към 

наблюдаван текст или чертеж. 

  “Цял” – текущият графичен прозорец се дефинира по такъв начин, че да обхване и изобрази цялата 

графична информация от цифровия модел. 

  “Прозорец_0” до “Прозорец_9” – извежда графичната информация, попадаща в предварително 

дефиниран и съхранен графичен прозорец. Стандартно нулевият прозорец съдържа цялата графична 

информация на цифровия модел. 

 7. Въвеждане и редактиране на графични данни 

 А. Въвеждане и редактиране на линии – извършва се с избора на опцията “лиНия” от главното 

меню на системата. Появява се ново падащо меню, от което могат да се изпълнят следните функции: 

  “Възлова точка” – указват се две пресичащи се линии и системата автоматично генерира възлова 

точка в местото на пресичането им. 

  “Удължаване” – удължава се указана линия от по-близкия ѝ край спрямо точката на указване до 

някаква друга, също указана от потребителя точка. Функцията може да бъде изпълнена многократно, като 

последователно се указват точките, до които да бъде удължена линията с помощта на курсор тип “линия”. 

Линията може да се затвори в другата си крайна точка с натискане на клавиша <C>. Удължаването се 

прекратява с клавиша <Esc>. 

  “Тип” – извършва се смяна на типа на указана линия, като новият тип може да се подбере от падащо 

меню, активирано с клавиша <F2>. 

  “Разделяне” – линията се разделя на две нови линии в местото на посочване. 

  “Изтриване” – изтрива се указаната линия след потвърждаване на операцията. 

  “новА” – генерира се нова линия, като първо се задава нейния тип, а след това – поредица от точки, 

описващи линията. Затварянето на линията в началната точка става с клавиша <C>, а за край на въвеждането 

се натиска клавиша <Esc>. 

  “Двойна” – въвежда се успоредна линия, като се задава разстоянието между двете линии в метри и 

разположението на новата успоредна линия спрямо основната. 

  “Скриване” – указаната линия става невидима в режим “топография”, но може да изпълнява 

функциите на граница на контур (полигон). 

  “Обединяване” – обединява две линии в една. Необходимо е двете линии да имат обща точка. 

  “Гребен” – генерира щрихи отстрани на указана линия. Задават се параметрите на щрихите. 

Подобни функции се изпълняват с избора на опциите "Правоъгълник” и “Зигзаг”. 

  “Ниво” – задава се нивото, на което да бъде записана определена линия. 

 В режим на редактиране на линии са достъпни следните “горещи” клавиши: 

  <Alt/C> - изтриване на всички графични обекти в указан от потребителя прозорец. 

  <Alt/X> - изтриване на всички графични обекти извън указан от потребителя прозорец. 

  <Alt/T> - изтриване на всички линии от определен, зададен от потребителя тип. 

 B. Въвеждане и редактиране на точки от линии – извършва се с избора на опцията “Точка” от 

главното меню. Появява се ново падащо меню, от което могат да се изпълнят следните функции: 

  “Движение” – с помощта на графичния курсор се посочва точка от линия и след това тя се 

премества, като се указва нейното ново разположение. Свързаните с точката линии също променят своето 

геометрично разположение в цифровия модел. 

  “Изтриване” – изтрива се точка от линия. 

  “Вмъкване” – генерира се (вмъква се) нова точка от линия на указано место между двете най-близки 

съседни точки. 

  “Автономер” – автоматично номериране на точки от границата на масив земеделска земя или 

квартал от населено место. Указва се вътрешна точка на масива за номерация. Точките получават номера със 

структура XXXYYY, където XXX е номер на масива/квартала, а YYY е номер на точката. 

  “Следващ” – задава се режим на номериране на указани от потребителя точки от линии, като след 

задаване на номера на първата посочена точка, номерата на следващите точки автоматично нарастват с 1. 

 C. Въвеждане и редактиране на точки от геодезическата мрежа – както вече бе посочено, точки 

от геодезическа мрежа могат да се въвеждат от текстови файлова с разширение .KOR и KOO.TXT, получени 

в резултат на обработка на геодезически измервания с програмните системи TPLAN и GEO. В интерактивен 

режим въвеждането и редактирането на точки от геодезическа мрежа може да се извърши чрез избора на 
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опция “Опорна мрежа” от главното меню. Появява се ново падащо меню, от което могат да се изпълнят 

следните функции: 

  “Нова” – въвеждане на нова точка от геодезическа мрежа. Задава се типа на точката 

(астрономогеодезична, триангулачна, полигонометрична, точка от работна геодезическа основа и т.н.), след 

което в диалогов прозорец се задава номер на точката, геодезически координати, надморска височина и клас. 

Изходът от диалоговия прозорец става с клавиша <Esc. 

  “Тип” – промяна на типа на указана с графичния курсор точка от геодезическа мрежа. 

  “Изтриване” – изтриване на геодезическа точка. 

  “Редакция” – редактиране на данните за геодезическа точка. 

  “koor.txt” – въвеждане на точки от геодезическа мрежа от системата GEO. 

  “.kor” - въвеждане на точки от геодезическа мрежа от системата TPLAN. 

 D. Въвеждане и редактиране на текстове – извършва се с избора на опцията “тЕкст” от главното 

меню на системата. Появява се ново падащо меню, от което могат да се изпълнят следните функции: 

  “Нов” – извършва се въвеждане на нов надпис, като се указват неговото съдържание, тип, 

разположение и др. параметри. Изборът на типа на надписа може да се извърши от падащо меню, активирано 

с клавиша <F2>. Разположението на текста се указва с графичния курсор. 

  “Тип” – смяна на типа на съществуващ надпис. Указва се надписа и новия му тип. 

  “Изтриване” – изтриване на надпис след потвърждаване на операцията. 

  “Движение” – извършва се преместване на указан надпис. 

  “Въртене” – извършва се завъртане на надписа. 

  “Параметри” – извършва се редактиране на надписа чрез промяна на неговите параметри. 

 E. Въвеждане и редактиране на условни знаци – извършва се с избора на опцията “знаЦи” от 

главното меню на системата. Появява се ново падащо меню, от което могат да се изпълнят следните функции: 

  “Нов” – извършва се въвеждане на нов условен знак, като се указва типа на условния знак и 

разположението му. Изборът на типа на условния знак може да се извърши от падащо меню, активирано с 

клавиша <F2>.Може последователно да се въведе поредица от условни знаци от предварително дефиниран 

тип, като въвеждането се прекъсва с клавиша <Esc>. 

  “Тип” – смяна на типа на съществуващ условен знак. Указва се условния знак и новия му тип. 

  “Изтриване” – изтриване на условен знак след потвърждаване на операцията. 

  “Движение” – извършва се преместване на указан условен знак. 

  “Въртене” – завърта условния знак. 

 F. Формиране на полигони (затворени контури) – извършва се с избора на опцията “Парцел” от 

главното меню. Появява се ново падащо меню, от което могат да се изпълнят следните функции: 

  “Генерация” – системата генерира полигон (затворен контур), като на разположение са следните 

възможности: 

 – “Авто” – указва се вътрешна точка за полигона, след което системата автоматично разделя линиите 

на части, които се явяват негови граници и се извършва автоматично генериране, ако това е възможно. 

Генерираният полигон се оцветява в различен цвят от другите линии. Системата иска да се укаже място за 

разположение на кадастралния идентификатор и да му се зададе стойност. 

 – “Добавяне” – последователно се указват линиите, формиращи границите на полигона. Системата 

автоматично проверява дали текущо добавяната линия се свързва с предишната. Достъпни са следните 

“горещи” клавиши: <O> – отказ от последната добавена линия, <P> – прозорец, <G> – генериране и <B> – 

предишен прозорец. Ако последната добавена линия затваря контура, системата го оцветява в различен цвят 

и иска да се укаже разположение и стойност за кадастралния идентификатор. С клавиша <Esc> се извършва 

отказ от генериране на полигон. 

  “Номер” – сменя номер на полигон. Системата иска стария номер, визуализира полигона на екрана 

и след това иска да се зададе новия номер. 

  “Движение” – премества номер на полигон. 

 “Външен” – системата пита за номер на полигон и след това за номер на външен, обхващащ контур. 

Площта на вътрешния полигон се вади от площта на външния. 

  “Авто” – стартира се опцията “Генерация” със следващия свободен номер на полигон за 

землището. 

  Следващ” - стартира се опцията “Генерация” със следващия свободен номер на полигон след 

предишния въведен. 

  “Извеждане” – извеждане на парцел по зададен номер. 

  “Указване” – извеждане на полигон чрез указване на номера му с графичния курсор. 

 8. Допълнителни функции на системата 

  Задаване на параметри на системата – опция “Параметри” от главното меню. Текущата настройка 

на параметрите на системата се съхраняват във файл MKAD.INI. С избора на тази опция се появява падащо 

меню, от което с избора на съответните опции могат да се настройват цветовете на системата, да се избере 
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тип на плотера или принтера, да се зададе точност при затварянето на контурите, филтър за визуализация на 

линиите (изброяват се типовете линии, които ще бъдат видими), мащаб на извеждания чертеж, метод за 

въвеждане на точки, да се извърши настройка на дигитайзера, който е свързан към системата, да се включат 

или изключат в извеждания чертеж площите на затворените контури, планквадратната мрежа, номерата на 

точките от линиите, проводите, номерата на контурите, имената на собствениците и др. 

  Трансформация на координатите на точките от графичните обекти на цифровия модел – опция 

“Трансформация” от главното меню. 

  Чертане на линии и геометрични фигури – опция “Чертане” от главното меню. От падащото меню 

може да се избере чертане на линии (опция “Линия”), откъдето може да се изчертае успоредна линия през 

посочена точка “Успоредна” или на зададено разстояние от основната линия “Паралелна”, да се изчертае 

перпендикулярна, двойна или под определен ъгъл линия, да се удължи линия. Предвидени са възможности за 

чертане на окръжност, дъга и правоъгълник. 

  Извеждане на помощна информация за графиката – опция “Разстояние” от главното меню. Има 

възможности за изчисляване и показване на разстояние до посочена линия “Линия” или до посочена точка 

“Точка”, както и на дължина на линия, координати на точка и периметър на полигон. 

  Извеждане на трасировъчни данни – опция “Трасиране” от главното меню. Могат да бъдат 

изчислени полярни или ортогонални координати на точките, които ще се трасират. Трасировъчните данни 

могат да бъдат изчислени за указан масив/квартал или за зададен графичен прозорец. Изчисляват се 

трасировъчни данни само за точките, които са номерирани от меню “Точка”. Предварително се избира начина 

за трасиране – полярен или ортогонален. След това се указват две точки от геодезическата мрежа, които 

дефинират локалната координатна система за трасировъчните данни. С избора на опцията “Координати” се 

извежда файл със зададено от потребителя име и разширение .COO, съдържащ геодезическите координати 

на трасираните точки, с “Полярни” се извеждат полярните координати на трасираните точки в дефинираната 

локална координатна система във файл с разширение .POL, а с “Ортогонални” и “Ортогонални1” – 

ортогоналните координати за трасиране във файл с разширение .OPT. С първата от последните две опции се 

извеждат ортогоналните координати на трасираните точки без ограничения, а с втората – само за тези точки, 

чиято ордината е по-малка от 20 m спрямо дефинираната от посочените две геодезически точки абсциса. С 

опцията “Покажи” се визуализират изчислените трасировъчни данни върху екрана, а с опцията “Избор” се 

изчисляват и извеждат локални полярни координати (трасировъчни данни) само за определени, посочени с 

графичния курсор точки. Посочването се прекратява с <Esc>. 

  Извеждане на скица на имот – опция “Скици” от главното меню. При избора на тази опция се 

появява ново падащо меню, от което потребителят може да настрои определени параметри (напр. типа на 

принтера или плотера, размерите на скицата) – опция “Параметри”, избор на имот по зададен номер “Имот” 

или чрез указване с графичния курсор “Контур”, визуализиране на генерираната скица върху екрана 

“Покажи”, изместване на рамката на скицата “Рамка”, промяна на мащаба на скицата “Мащаб”, 

преместване на номера на имота “Номер”. 

  Временен изход в DOS – опция “DOS” от главното меню. Връщането в MKAD става с командата 

EXIT. 

  Стартиране на програмата MBASE, която управлява атрибутната база данни – опция “MBASE” от 

главното меню. 

 9. Атрибутна база данни 

 Системата MKAD поддържа атрибутна база данни за населените места и извън селищните територии, 

която се управлява от програмния продукт MBASE. Връзката между графичната и атрибутната база данни се 

осъществява чрез кадастралния идентификатор на имотите. Освен това са дефинирани и са на разположение 

на потребителя набор от кодови таблици (съгласно терминологията на системата “номенклатури”) – за 

общините и населените места в страната, за начин на трайно ползване, вид територия, вид собственост и т.н. 

 Стартирането на системата MBASE се извършва с избор на едноименната опция от главното меню на 

MKAD. Появява се основното меню на MBASE, показано на фиг. 70.5. 

Параметри       Вход       Справки       Номенклатури       Изход 
Фиг. 70.5 

 A. С избора на опцията “Параметри” от главното меню могат да бъдат изпълнени следните функции, 

избрани от появилото се ново падащо меню: 

  “Населено място” – избор на населено място като първо се задава код на общината, а след това код 

на самото населено място. Могат да се ползват кодовите таблици за общините и населените места, които се 

активират с клавиш <F1> (подредени по кода на общината или кода на населеното място) или <F2> (подредени 

по азбучен ред на имената). След избора на населено място системата проверява дали съществува директория 

за него и ако няма такава, я създава. В тази директория ще се съхранява атрибутната база данни за избраното 

населено място. 

  “Параметри” – извършва се избор на директории за системните файлове и за община, разрешава 

се или се забранява извеждане на информация на екран, към печатащото устройство или във файл, назначава 

се устройство за архивиране и деархивиране на базата данни (A: или B:). 
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  “Избор на принтер” – извършва се избор на принтер за разпечатване. 

  “Архивиране” и “Деархивиране” – архивиране и деархивиране на данните за избраното населено 

място. 

  “Принтери” – конфигуриране на принтери към системата и настройване на параметрите им за 

печат. 

  “Устройства” – задаване на логически имена и обем на записваната информация за 

флопидисковите устройства, на които се архивират данните. 

  “Потребители” – въвеждане на имена и пароли на регистрирани потребители на системата. 

  “Индексиране землище” - индексират се отново файловете с данни за землището, ако по някаква 

причина индексните им файлове са разрушени. 

  “Индексиране номенклатури” - индексират се отново файловете с кодовите таблици, ако по някаква 

причина индексните им файлове са разрушени. 

  “Актуализация на базите” – актуализиране структурата на базата данни при инсталиране на нова 

версия на MBASE. 

 B. С избора на опцията “Вход” от главното меню могат да бъдат изпълнени следните функции: 

  “КЕ на основно ниво” – въвеждане или редактиране на данни за поземлени имоти (съгласно 

терминологията на системата се наричат основни кадастрални единици – ОКЕ). Първоначално се въвежда 

номер на поземления имот и неговия тип (в системата условно са дефинирани три типа – имот, улица и река). 

След това се въвеждат следните основни данни за поземления имот: начин на трайно ползване, вид територия, 

вид собственост, разположение спрямо регулацията (алтернативен избор в/извън). Следва въвеждане на 

допълнителни данни за имота: административен адрес (район, улица, номер), тарифна зона и стойност на 

подобренията за поземлените имоти; наименование, дължина, ширина, вид настилка, брой платна и диапазон 

на номерата за уличните отсечки; наименование, дълбочина и ширина за реките. Накрая се въвеждат данни за 

собственици и документи за собственост: ЕГН/ЕКПОУ на собственика, вид на документа за собственост 

(нотариален акт, нотариално заверен договор и т.н), номер на документа, дата на издаване, идеална част, том, 

регистър, дело, нотариално заверен (алтернативен избор да/не) и др. При въвеждането на разположение са 

съответните кодови таблици, които се активират с клавиша <F1>. С клавиша <F2> се въвежда нов собственик, 

а с <F3> се изтрива указания собственик, като системата пита за потвърждение. 

  “КЕ на ниско ниво” – въвеждане или редактиране на данни за сгради и части от поземлени имоти 

(съгласно терминологията на системата се наричат кадастрални единици на ниско ниво). Номерът на сградата 

или частта от поземления имот се формира като към идентификатора на поземления имот (8-цифрено число) 

накрая се добавят още 2 цифри за поредния номер на “ниското ниво”. Въвеждат се следните основни данни: 

вид собственост и начин на трайно ползване. Следва въвеждане на допълнителни данни само за сградите: 

административен адрес (район, улица и номер), конструкция, функционално предназначение, година на 

построяване, брой етажи и разгъната площ. Данните за собственици и документи за собственост са същите, 

както тези за поземлените имоти и могат да се копират с клавиша <F5>. 

  “КЕ по собственик” – данните за поземлените имоти и части от тях, както и за сградите могат да се 

въвеждат или редактират чрез тази функция, като се укаже ЕГН/ЕКПОУ или име на собственик. С клавиша 

<F1> се показва списък на всички регистрирани собственици, подредени по азбучен ред. След избора на 

собственик се показва екран с всички поземлени имоти, които са негова собственост. Избира се някой от тях, 

след което данните за него могат да бъдат редактирани. С клавиша <F4> се показват всички части от избрания 

поземлен имот или сгради в него, данните, за които също могат да бъдат редактирани. С клавиша <F2> се 

добавя нов поземлен имот, част от поземлен имот или сграда, а с <F3> се извършва изтриване. 

  “Собственици” – въвеждане и редактиране на данни за собствениците за съответното населено 

място. Въвеждат се или се редактират следните данни: ЕГН/ЕКПОУ, име/наименование, адрес на собственика 

(държава, ЕКНМ на населено място, улица, номер, вход, етаж, апартамент), починал (само за физически лица 

– алтернативен избор да/не). 

  “Жилища” – въвеждане и редактиране на данни за имоти в сгради. Указва се номер на поземлен 

имот и на сграда в него. След това се въвеждат или редактират следните данни: номер на имот в сграда, площ, 

цена за кв.м., функционално предназначение, етаж, ТЕЦ (алтернативен избор да/не), телефон, стойност на 

подобренията. Могат да се зададат номер на апартамент и идеална част. 

  “Регулация” – въвеждат се или се редактират данни за парцели от регулационния план. Задава се 

номер на квартал и номер на парцел от регулационния план, след което могат да се въвеждат или редактират 

данни за вид територия по отреждане, вид застрояване, номер на регулационен план и номер на имот от 

кадастралния план. 

 C. С избора на опцията “Справки” от главното меню могат да бъдат генерирани следните списъци и 

справки: 

  “Пълен списък на КЕ”. 

  “Кратък списък на КЕ”. 

  “Разписен лист” – представлява списък на имотите и техните собственици. 
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  “Списък на имотите по собственици” – може да бъде подреден по ЕГН/ЕКПОУ или по азбучен 

ред на имената/наименованията на собствениците. 

  “За една КЕ” – данни за отделен имот. 

  “За един собственик” – данни за отделен собственик с принадлежащите му имоти. 

 D. С избора на опцията “Номенклатури” от главното меню могат да се въвеждат, редактират и 

разпечатват кодовите таблици на системата (номенклатурните файлове). 
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Глава XIX 

НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛАНОВЕ И КАРТИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПЛОЩИ 

§71. Намаляване и увеличаване на планове и карти 
 Често в практиката се явява нужда от планове и карти в мащаби, различни от тези на оригиналните, с 

които се разполага. Възможни са три случая: 1. Планът или картата са изработени автоматизирано, т.е. 

разполага се с цифров ситуационен или топографски модел на обекта; 2. Освен ръчно изработения план или 

карта, запазени са материалите от геодезичната снимка (ръчни скици и карнети); 3. Мерните данни от 

снимката не са запазени.  

 В първия случай, върху копие от цифровия модел може да се зададе новият мащаб, да се направи 

редактиране със съответната автоматизирана система за създаване на планове и карти, за да се приведе планът 

или картата в съответствие с изисквания за зададения мащаб. В случай на увеличение на планове и карти 

трябва да се направи анализ доколко точността на мерните данни от снимката съответства на графичната 

точност на плана или картата в новия мащаб. 

 Вторият случай се свежда до изработване (ръчно или автоматизирано) на нов план или карта в 

желания мащаб въз основа на данните от геодезичната снимка на оригиналния план. В случай на увеличение 

трябва да се направи анализ дали точността на снимката съответства на точността на новия план. 

 В третия случай, а и при първите два случая, когато няма възможност да се изработи нов план в 

желания мащаб, планът или картата могат да бъдат намалени или увеличени по механичен, фотомеханичен и 

автоматизиран начин. При увеличение по механичен начин точността на новия план ще бъде по-малка от 

точността на оригинала поради грешки от ръчното възпроизвеждане на отделните контури, а при останалите 

два начина ще бъде по-малка или най-много  равна на точността на увеличавания план. 

 При механичния начин най-голямо приложение намира пантографът. 

 Прецизният пантограф (фиг. 71.1) се състои от четири метални рамена PC, PD, CS и AB, свързани 

шарнирно помежду си във вид на паралелограм в точки А, В, С и Р. Върху рамената PD, CS и AB са нанесени 

деления. Рамото АВ може да се измества по рамената PD и CS, успоредно на рамото РС. Полюсът Р се закрепва 

неподвижно върху чертожната маса чрез тежка метална поставка 1 с носещо рамо 2. Горният му край N и 

полюсът P дефинират оста на пантографа, която се привежда във вертикално положение чрез кръглата либела 

6 с повдигателните винтове 7. Чрез металните обтегачи 3 носещото рамо 2 е свързано в т. N с краищата на 

рамената PC и PD. В крайната точка S на външното рамо CS е закрепена втулка с тръбичка, в която се поставя 

обходния бодец 4. По същия начин върху напречното рамо АВ се закрепва чертожният молив Т с връх 5. 

Моливът се измества така по рамото АВ, че да е точно в правата PS. Всъщност коефициентът на умаление се 

определя от отношението между PT и PS. При обхождане на фигурите от оригиналния план с бодец 4 

моливният връх 5 изчертава умалените им изображения. 

 
Фиг. 71.1 

 Пантографът се поставя върху маса с равна хоризонтална горна повърхност и се подравнява кръглата 

либела 6 чрез повдигателните винтове 7. Рамената PC и PD се хоризонтират с кръгла либела чрез промяна на 

дължината на металните обтегачи 3. Оригиналът се закрепва неподвижно под бодеца 5, а листът за копието  

под върха 5 на молива, като предварително този лист се ориентира по оригинала чрез три едноименни точки 

върху двата листа или чрез рамките им. При последователно поставяне на бодеца 4 върху трите точки от 

оригинала листът за копието се завърта така, че върхът 5 на молива да попада върху съответните точки от 

него. След ориентирането този лист се закрепва неподвижно. 

 Намалението на плана се определя от отношението РА:РС и тъй като РС е постоянна величина, 

намалението зависи само от разстоянието РА. Например, ако за даден пантограф РС = 800 mm, за да се получи 

намаление 1:4, трябва 

    или   
800

200
4

 РА  mm. 
1

4


PА

РС
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 Чрез съответните скали се нагласява РА=СВ =АТ=200 mm. 

 Обикновено в кутията на всеки пантограф има таблица, в която е посочено за съответните мащаби на 

какви деления трябва да се поставят рамото АВ от РС и т. Т от т. А. 

 Намалението се извършва, като с бодеца се обхождат границите на фигурите от оригинала, а моливът 

в т. Т изчертава умалените им изображения. Има възможност за автоматично включване на писеца чрез 

ръчката на бодеца при прехода му от една линия към друга. 

 За проверка на работата при пантографирането върху листа за умаления план предварително се нанася 

съответно умалена координатна мрежа. 

 При размяна на местата на писеца и бодеца има възможност за увеличение на планове. Трябва обаче 

да се има предвид, че с това се увеличават и грешките от оригиналния план, поради което е за препоръчване 

то да се избягва. 

 Когато не се изисква голяма точност, може да се използва обикновеният дървен пантограф (фиг. 

71.2). Той се състои от четири рамена, свързани ставно помежду си. Полюсът Р има острие 1 за неподвижно 

прикрепване. Рамото PB e снабдено с колелце 2 за плавно движение на пантографа. Върху рамената има 

номерирани отвори, съответстващи на различни мащаби на намаление, посочени в приложената към 

пантографа таблица. Рамената се прикрепват две по две в т. М и т. N със специални щифтове 3 в отвори с един 

и същи номер, съответстващ на избрания мащаб на умаление. Пантографът не се хоризонтира. Оригиналът и 

копието се ориентират по описания начин. Чрез бодеца 4 се обхожда оригинала, а чрез писецът 5 се изчертава 

копието. 

 
Фиг. 71.2 

 Понякога се използва и пропорционален пергел, който се състои от две рамена с прорези по средата, 

по които може да се мести затегателен винт и да се затяга на определено съотношение между двата разтвора 

на пергела. 

 При фотомеханичния начин се използват специални репродукционни апарати, чрез които по 

фотографен път се получават намалени или увеличени образи на оригиналния план. Могат да се използват и 

различни копиращи апарати. 

 При автоматизирания начин се използват дигитайзери или скенери за въвеждане на графичната 

информация от оригиналния план или карта в съответна автоматизирана система за изработване на планове, 

чрез която, преобразувайки аналоговата информация в цифрова, се създава цифров топографски модел. От 

него се продуцира съответния план или карта в желания мащаб. 

 

§72. Аналитично определяне на площи 
 Под площ на една земна фигура се разбира площта на хоризонталната ѝ проекция, а не действителната 

площ на фигурата по земната повърхност. 

 Има три начина за определяне на площи: аналитичен, графичен и механичен. 

 При аналитичния начин площите се определят чрез изчисления по данни от непосредствени 

измервания на дължини и ъгли на елементарни фигури (триъгълници, четириъгълници или трапеци) върху 

терена или от координатите на върховете на фигурите. Точността му зависи изключително от точността на 

изходните данни. 
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 При графичния начин данните се извличат 

по графичен път от план или карта. Точността му 

зависи от мащаба на изображението. 

 При механичния начин се използват 

специални уреди, наречени планиметри, с които се 

обхождат контурите на фигурите върху плана или 

картата. Точността зависи от мащаба и вида на 

планиметъра. 

 В практиката най-често се прилагат 

аналитичният (численият) начин по координати и 

механичният – чрез полярния планиметър. 

 Аналитичен начин. Ако са известни 

правоъгълните координати на контурните точки на 

една фигура (фиг. 72.1), изчислението на площта ѝ 

се извършва по следните формули: 

(72.1) 
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 Знаците на координатните разлики се отнасят за номерация на точките по посока на движението на 

часовниковата стрелка. При обратна номерация се сменят и знаците. 

 За улеснение при изчисленията координатите се редуцират, като се намаляват с възможно най-

голямото кръгло число, отделно за абсциси и ординати. 

 Формули (72.1), приложени за петоъгълник, добиват вида: 

(72.2) 
1 5 2 2 1 3 3 2 1 4 3 5 5 4 1

1 2 5 2 3 1 3 4 2 4 5 3 5 1 4

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( );

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

Р y x x y x x y x x y x x y x x

Р x y y x y y x y y x y y x y y

         

         

 

 За всяка точка последователно по контура се изчислява произведението от абсцисата ѝ и ординатната 

разлика на съседните ѝ две точки, като се внимава да се получава винаги като разлика между ординатата 

на следващата точка минус ординатата на предната точка, при движение по посока на часовата стрелка. 

Алгебричният сбор на тези произведения, разделен на две, дава площта на фигурата. 

 При работа с абсцисните разлики се постъпва обратно:  се получава като разлика между абсцисата 

на предишната точка минус абсцисата на следващата точка спрямо точката, с чиято ордината се умножава 

тази разлика. За контрол площта се изчислява двукратно по двете формули. 

 Средната квадратна грешка  на площ, получена по координати, се изчислява по формулата 

(72.3) 
2

2,

1

2  P i iM m S , 

където m е средната квадратна грешка в координатните определения, а 

  са последователните разстояния между точките през една. 

Таблица 72.1 

Точки 

Координати Редуцирани координати 

Y 

m 

X 

m 

y 

m 

x 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

8426220,47 

8426130,55 

8426240,65 

8426400,35 

8426350,46 

4702110,25 

4702255,60 

4702400,75 

4,702350,55 

4702210,15 

120,47 

30,55 

140,65 

300,35 

250,46 

10,25 

155,60 

300,75 

250,55 

110,15 

Таблица 72.2 

Точки 

Редуцирани координати Междинни резултати 

y 

m 

x 

m 
  

5 250,46 110,15   

1 120,47 10,25 -2254,0775 -5475,3615 

2 30,55 155,60 3140,0080 -8874,7750 

3 140,65 300,75 81142,3500 -13354,7180 

4 300,35 250,55 27512,8960 57246,7100 

y

x

Pm

2,i iS

 1 1.  i i ix y y  1 1.  i i iy x x
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5 250,46 110,15 -19813,7820 60185,5380 

1 120,47 10,25   

   89727,394 89727,394 

 44863,70  

 Пример. В табл. 72.1 са дадени координатите на върховете на един петоъгълник (фиг. 72.1). Да се 

изчисли площта му. 

 Изчислението на площта е извършено във формуляр 72.1 по форм. (72.1) с калкулатор. 

 За улеснение при изчислението, списъкът от точките с координатите им във формуляра трябва да 

започва с последната по контура точка (в случая т. 5) и да завършва с първата (в случая т. 1). 

 Стойността на площта се получава направо от паметта на калкулатора, в която директно се въвеждат 

последователно изчисляваните произведения, без да се записват във формуляра. 

 Записването на стойностите на отделните произведения  или  може да 

се окаже полезно при два случая: 

 1) за проследяване на изчислението, ако е допусната грешка; 

 2) за избягване загуба на изчислителна точност при сравнително големи фигури и недостатъчно 

редуцирани координати на точките. 

 Във втория случай всяка голяма фигура може да се разглежда като съставена от по-малки. Например: 

Петоъгълникът на фиг. 72.1 може да се представи като съставен от триъгълника 1, 2, 3 и четириъгълника 1, 3, 

4, 5, чиито площи се изчисляват поотделно. 

 За улеснение при изчислението на произведенията може да се използва специален шаблон (фиг. 72.2) 

или схемата на фиг. 72.3. 

 

 
Фиг. 72.2 Фиг. 72.3 

 При автоматизирано определяне на площи, от оригиналния топографски план чрез дигитайзер се 

отчитат локалните координати на фигурите, чиито площи се търсят, регистрират се на магнитен носител, ако 

е необходимо, се трансформират чрез изравнение (§65) в координатната система на плана (за елиминиране на 

грешките от деформацията му), след което програмно се определят площите. 

 При наличие на цифрови планове и карти автоматизираната система за изработването им позволява 

директно отчитане на площите на отделните фигури чрез посочването им на екрана или чрез указване на 

техния планоснимачен номер. 

 

§73. Механично определяне на площи 

 Механичното определяне на площи се извършва с планиметър, с който се обхожда контура на 

фигурата. В зависимост от начина на отчитане планиметрите биват механични и дигитални ( електронни ). 

 От механичните планиметри най-голямо приложение има полярният планиметър (фиг. 73.1). Състои 

се от полюсно рамо 1 с тежест на полюса Р, с острие отдолу за неподвижно закрепване върху плана, обходното 

рамо 2 с дължина l, с бодец или с гравирано кръгче Н (което се наблюдава с лупа) и с ръкохватка за движение 

по контура на измерваната фигура и мерно устройство 3. Двете рамена са свързани ставно в т. В. 

1

2
 P 2m

 1 1.  i i yx y y  1 1.  i i iy x x
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Фиг. 73.1 

 Мерното устройство 3 е специална шейничка, която е надяната върху обходното рамо и чрез двата 

затегателни винтове 3.1 и чрез микрометричния винт 3.2 може да се плъзга по него, с което се променя 

дължината l на обходното рамо. За целта върху обходното рамо е гравирана скала с деления 2.1, а към шейната 

е прикрепен нониус 3.3. 

 Мерното устройство се състои от цилиндрично колело 3.4, монтирано на ос, успоредна на обходното 

рамо и свързано чрез безконечен винт с циферблат 3.5, върху който се отчитат целите завъртания на колелото. 

Върху неговата повърхност има 100 деления, а срещу него  нониус 3.6 с 10 деления, чрез който може да се 

отчита една хилядна от пълното завъртане на колелото. 

 Отчетите са четирицифрени числа, примерно 2106 (фиг. 73.1а): първата цифра е подминатото от 

индекса число по циферблата, втората и третата цифри се отчитат по скалата на колелото спрямо нулевия 

щрих на нониуса и последната цифра е номерът на нониусното деление, което съвпада с някое деление от 

скалата върху мерното колелце. Ако 1O  и  са отчетите по планиметъра за фигурата съответно преди и след 

пълното обхождане на нейния контур, площта ѝ се изчислява по формулата 

(73.1)         2 1P k O O k n   , 

където умножителната площна константа к e стойността на най-малкото деление, отчетено по нониуса за 

съответния мащаб, а n е броят на деленията за фигурата. 

 За мащаб 1:1 обикновено . Обходното рамо е така награфено, че тази стойност се 

нагласява директно като условна дължина по него с помощта на нониуса към шейната. 

 За прехода към различни мащаби М,  се умножава по квадрата на мащабното число и се дели на 

 за превръщане стойността на k от квадратни милиметри в квадратни метри. Пример: за М 1 : 5000 

 
2 2

2
0 6 6

5000
10 250 m

10 10

М
k к   . 

 В кутията на някои планиметри има таблица за стойностите на площната константа за различните 

мащаби и съответстващите дължини на обходното рамо. Независимо от това, след нагласяне дължината на 

рамото трябва да се провери стойността на k. Проверката се извършва чрез контролна линийка, каквато има 

всеки планиметър, или чрез планиметриране на фигура с известна площ. Вторият начин е за предпочитане, 

2O

2
0 10mmk

0k

610
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тъй като при него се взема предвид и деформацията на картния лист. Обикновено се планиметрира квадрат от 

квадратната мрежа върху него с дадена площ Р. 

 Изчислява се броят  на деленията, съответстващ на квадрата при стойността на к за съответния 

мащаб на плана: 

(73.2) . 

 Ако броят на деленията  от обхождането на квадрата се получи по-голям или по-малък от 

, съответно се удължава или скъсява рамото и проверката се извършва отново. Допуска се разлика между 

и  от 3 до 5 деления в зависимост от големината на квадрата. 

 След проверката на площната константа се пристъпва към определяне на площите на отделните 

фигури. Планът се поставя опънат върху равна хоризонтална маса. Планиметърът се поставя така, че при 

обхождане на контура на фигурата мерното колелце да не излиза извън рамките на листа и двете му рамена 

да не образуват много остри или много тъпи ъгли. За целта бодецът (кръгчето) се поставя приблизително в 

центъра на обхожданата фигура, а полюсът се забожда извън нея в такова положение върху листа, че 

продължението на равнината на колелото да минава през полюса. След тази предварителна подготовка 

планиметрирането на фигурата се извършва като бодецът се поставя в произволна характерна точка от 

контура или се отбелязва мястото на започване, прави се отчет , обхожда се фигурата, докато бодецът се 

върне в началната точка и се отчита  Без значение е дали обхождането ще се извърши чрез движение по 

часовата стрелка или обратно. Независимо от това, дали има прави участъци от контура, воденето на бодеца 

по него задължително се извършва със свободна ръка. 

 Всяка фигура се планиметрира два пъти – при полюс “вляво” и при полюс “вдясно” спрямо обходното 

рамо. Разликата между броя на деленията и  от планиметриране при двете положения на полюса на една 

и съща фигура не трябва да надвишава: две деления  за площи до 20 от плана, три деления  за площи 

от 20 до 100 cm2 от плана, и пет деления – за площи, по-големи от 200 . Осредняват се тези стойности и 

се получава 

(73.3) ср

' ''

2

n n
n


    за всяка фигура. 

 За контролиране и повишаване точността при планиметрирането, освен площите на необходимите 

фигури (например фигури 1, 2, 3 и 4 – фиг. 73.2), се планиметрират и празните полета и , които допълват 

площта до цели квадрати от мрежата на 

картата. Тогава се изчислява грешката 

(73.4) 
cp 0 f n n , 

където  е сумата от за всички 

фигури, включително и за белите 

полета, а  се изчислява по форм. 

(73.2), тъй като е известна площта Р на 

квадратите. Допустимата стойност за f 

може да се изчисли по следната 

емпирична формула: 

(73.5)  деления. 

 Ако разликата e по-малка от , тя се разпределя пропорционално на броя на деленията  за 

всяка фигура 

(73.6) 
cp

f
V n

n





. 

 Осреднените стойности  се поправят с поправките V и се получават окончателните стойности 

, чрез които се изчисляват площите по формула (73.1). 

 Резултатите от планиметрирането се обработват в специален формуляр, наречен планиметражна 

ведомост (формуляр 73.1). 

 Пример: Да се определи площта на комплексите, разположени в два квадрата на план в мащаб 1: 1000 

 (фиг. 73.2). Резултатите от измерванията и изчисленията са представени във формуляр 73.1. 

 

Формуляр 73.1   Планиметражна ведомост 

0n

0  Pn
k

2 1 n О О

0n

n 0п

1O

2O

n n

2cm

2cm

a b

срn
срп

0п

 доп 3 0.68 0.028   f n

f допf срп

срп

ср n n V

 210mk
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І измерване ІІ измерване 

ср 2

n n
n

 


 V срn n V   Площи 

P kn (m2)   
2 1

   n O O    
2 1

   n O O  

1 1680 1848 168 7115 7284 169 168,5 0,3 168,8 1688 

2 0946 1260 314 2249 2566 317 315 0,6 316,1 3161 

3 1842 2107 265 7986 8248 262 263 0,5 264,0 2640 

4 2116 2275 159 1385 1546 161 160,0 0.3 160,3 1603 

a 2985 3473 488 6731 7216 485 486,5 0,8 487,3 4873 

b 3184 3787 603 3429 4031 602 602,5 1,0 603,5 6035 

 12753 14750 1997 28895 30891 1996 1996,5 -3,5 2000,0 2000 m2
. 

                 -2000,0 

             деления 

      доп 3 0.68 0.028 6   f n  деления 

 Дигиталните (електронни) планиметри биват полярни и ролкови. Такива са планиметрите от 

серията PLACOM на фирма SOKKIA/Япония (фиг. 73.3). Отчитането се извършва чрез 6-цифров импулсен 

брояч. Резултатите от измерванията се регистрират с 8 цифри на екран от течни кристали. Има вградена Ni-

Cd акумулираща батерия, осигуряваща 20 часова непрекъсната работа. Клавиатурата включва следните 

клавиши (фиг. 73.3а): ON и OFF – за включване и изключване, SCALE и R–S – за въвеждане съответно на 

мащабното число и квадрата му, UNIT-1 и UNIT-2 – съответно за избор на европейската или англосаксонската 

мерна система и на съответните единици мерки в тях, AVER – средноаритметично от многократни измервания 

на една и съща площ, MEMO – запаметяване на измерените площи на отделни фигури за изчисление на суми 

от тях, HOLD – изключване на отчитащото устройство при преминаване с обходния бодец (кръгче) от една 

фигура към друга, START – започване на измерването, C/AC – за изтриване на съдържимото на екрана или в 

паметта и цифри. 

 
Фиг. 73.3 

 При ролковия дигитален планиметър напречният обхват е 325 mm, а по дължина – 30 m. 

Инструменталната точност е  0,2 , т.е. 2 импулса на 1000 отчетени импулса. 

 

 
Фиг. 73.3a 

 

 Към инструментите за измерване на площи може да се причисли и дигиталният координатор KP-

1000 на SOKKIA/ Япония (фиг. 73.4), който е ролков. Освен площи, инструментът измерва дължини и 

определя автоматично правоъгълни координати. Резултатите от измерванията се показват на четири редов 

екран от по 16 символа. Използвайки инфрачервена светлина, данните могат да бъдат безкабелно 

трансферирани към специален принтер. 

1
O 2

O 1
O 2

O

3,5 f
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Глава XX 

УЧЕБНИ ПРАКТИКИ ПО ГЕОДЕЗИЯ  МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 
 Учебните практики по геодезия на студентите от Геодезическия факултет на УАСГ са две и се 

провеждат след полагането на изпитите по дисциплините Геодезия I и Геодезия II част. Те имат основна цел 

да се затвърдят теоретичните знания на студентите, да се създадат практически умения, свързани с 

геодезическите работи при изработване на топографски планове в едри мащаби. При това въпросите се 

разглеждат не разкъсано, по отделни елементи, а в последователност и начин на извършване, на оформяне на 

резултатите, както е предписано в задължителните у нас инструкции на ГУКГ. 

 Под ръководството на преподавател, през времето, определено за учебна практика, студентите 

извършват всички геодезически работи по изработването на топографски план на подходящ обект. 

 Групата се разделя на подгрупи с по 4÷6 студенти. Всяка подгрупа работи на самостоятелен обект и 

извършва полските работи необходими за решаване на поставената задача. На всяка подгрупа се определя 

отговорник, който получава от геодезическия склад необходимите инструменти и пособия. Цялата подгрупа 

е длъжна да се грижи за тяхното съхранение, внимателно да работи с тях по време на практиката и да отговаря 

солидарно при евентуални повреди и загуби. 

 Канцеларските работи (изчисления и оформяне на материалите) се извършват самостоятелно от всеки 

студент с различни изходни данни в учебните зали и лаборатории на университета. 

 Студентите от подгрупата се допускат до защита на практиката, след като са изпълнили своите 

задължения към геодезическия склад. 

 Учебните практики са продължение на учебния процес, поради което присъствието на студентите е 

задължително! 

 Ръководителят на практиката организира и контролира ежедневно и по етапи работата на подгрупите, 

следи всеки студент да участвува активно в различните дейности, като осигурява циклично заменяне на 

изпълнителите. В последните дни на практиката той извършва полска проверка на изработените планове, а 

след това провежда и защита на практиката. 

 Конкретните изисквания и задачи за всяка от практиките са разгледани в §74, §75 и §76. 

 По време на практиката студентите подготвят и оформят определен обем материали, които представят 

на ръководителя при защитата на практиката. 

 Защитата на практиката се провежда в последния и ден. Всеки студент представя на ръководителя на 

практиката оформената папка с изискваните материали. Провежда се кратък изпит относно извършените 

работи – теоретична постановка и практическа реализация. 

 Оценката за учебната практика се определя въз основа на: участие на студента в общите измервания 

и качеството на същите, верността и оформянето на материалите от папката, получените отговори при 

защитата. Оценката се вписва в студентската книжка, а в последствие се внася и в главната книга на факултета. 

Тази оценка се третира като отделен изпит и участвува при формиране на успеха за съответната учебна година. 

 

§74. Учебна практика по геодезия  I част 
Целта на учебната практика е да се разширят, задълбочат и укрепят теоретичните знания на 

студентите и да се създадат практически навици и умения по използване на различни геодезични методи 

инструменти за създаване на едромащабни топографски планове. 

През времето, определено за учебната практика, под ръководството на преподавател, студентите 

изследват различни геодезически инструменти. Извършват измервания на посоки, дължини и превишения по 

различни методи. Направените измервания се обработват и оценяват според получената точност. 

 Съгласно учебната програма се извършват необходимите измервания за изработване на топографски 

план в М 1:500 или 1:1000, на част от територията на УОБ Семково. Използват се оптико-механични и тотални 

станции (електронни тахиметри). Изборът на обект и обхватът му се определят на място по преценка на 

преподавателя с оглед на конкретните условия. 

 Канцеларските работи се извършват самостоятелно от всеки студент въз основа на индивидуални 

изходни данни, зададени от преподавателя. 

 В съответствие с учебният план на специалност ГЕОДЕЗИЯ, учебната практика по ГЕОДЕЗИЯ - I 

ЧАСТ е с продължителност 72часа или 12 работни дни. Времето за работа се разпределя по следния начин: 

- изследване на инструменти и измервания                       2 дни 

- изработване на топографски план                                     8 дни 

- проверка на готовия план                                                   1 ден 

- заверка на практиката                                                         1 ден 

 

Съдържание на учебната практика 

 Преди започване на практиката преподавателят изготвя техническо задание, съдържащо целта на 

практиката, описание на обекта и основните работи, които следва да бъдат извършени от всяка подгрупа. 

 I. Подготовка на инструментите за работа       -2 дни 

Преди да започнат измерванията за снимката да се направи следното: 
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1. Полска проверка на осовите условия на различните геодезически инструменти (теодолити, тотални станции, 

нивелири). Определяне на индексна грешка и изследване на някои от качествата на зрителната тръба. 

2. Полско компариране за определяне на призмена константа и константите на далекомерите към тахиметрите 

(оптико механични и електронни). 

3. Да се направят измервания на посоки, в 5 гируса от 1 станция към минимум 4 ясно видими точки с 

оптикомеханичен теодолит и тотална станция. Да се обработят измерванията, с оценка на точността и се 

направят съответните анализи и заключения. 

4. Да се измерят многократно (5 пъти), 2-3 дължини от опорната мрежа, с ролетка и тотална станция. 

Измерванията да се сравнят и се направи оценка на точността, чрез обработка на многократни измервания. 

 II. Полагане на работна геодезическа основа (РГО)      -2 дни 
 1. Студентите се запознават с налични топографски планове на обекта (ако има такива), извършват 

обща рекогнисцировка на място, за да добият цялостна представа за обхват, ситуация, релеф, наличие на точки 

от различни планови и височинни геодезични мрежи и направят оценка на топографо-геодезичните условия. 

 2. Откриването на съществуващите геодезични точки. 

 3. Полагането на РГО включва, избор на място, стабилизиране и репериране на работните точки, както 

и сигнализиране на дадените геодезични точки с вехи или жалони в зависимост от конкретните условия. 
 Работната геодезична основа, за всяка работна подгрупа, да се създаде чрез един главен ориентиран 

затворен полигон от 4 до 6 точки, в зависимост от конкретните условия и един или два второстепенни 

полигона. Полигоновите точки се избират на подходящи места, така, че да се запазят за дълго време и се 

стабилизират с дървени колчета. Те се реперират веднага след стабилизирането им на терена. Съотношението 

между съседни полигонови страни в един полигонов ход не трябва да бъде по-малко от 1: 5. 

 4. Хоризонталните ъгли на РГО да се измерят с тотална станция, при двете положения на зрителната 

тръба (в 1 гирус). Едновременно с хоризонталните ъгли се измерват и зенитните ъгли за тригонометрично 

определяне на височините на полигоновите точки. Една от станциите да се измери ексцентрично. 

 Допустимата разлика между двустранно измерените хоризонтални разстояния на една и съща страна е 

d = S/4000, където S е дължината на страната. За дължини под 40 m d=0,01m. 

 Допустимата разлика между стойностите на двойната колимационна грешка за всяка станция е 0,005 

gon. 

 Резултатите от измерванията на полигоновите ъгли да се проверят чрез сумиране по затворени фигури. 

Несъвпадението не трябва да надвишава 

fβдоп.= ,)015,0( gonn  

където n е броят на измерените ъгли. 

 Линейните несъвпадения при изчисление на полигоните не трябва да превишават 

fSдоп.= (0,005 [S] + 0,10 )m, 

където [S] е дължината на полигона в метри. 

 5. Надморските височини на полигоновите точки да се определят чрез геометрична нивелация при 

дължина на визурите - до 100m. Несъвпаденията на нивелачните полигони не трябва да надвишават 

fHдоп.=    mmS30 , 

където [S] е дължината на полигона в km. 

 

III. Снимка на ситуацията          - 4 дни 
Ситуацията да се заснеме комбинирано по ортогонален и полярен начин като съотношението ще 

зависи от конкретните условия на обекта (по преценка на преподавателя). 

 1. Ортогонална снимка на част от ситуацията. За извършване на ортогоналната снимка, 

предварително да се подготви ръчна скица с нанесени полгонови точки, в мащаба на плана или 2 пъти по едър 

мащаб. Размерът на ръчните скици да бъде 35/55см. 

 Ортогоналната снимка се извършва от максимум 2 снимачни линии. 

 След завършване на снимката се правят следните проверки: 

 а) за затворени контури на заснети ортогонално сгради или имоти; 

 б) чрез сравнение на отчетени от ръчните скици дължини на фасади на сгради и линейни елементи с 

директно измерени контролни дължини – изчисляват се ∆D=
2

,

2

, jiji yx  , където 
jix , и 

jiy ,  са 

координатните разлики, изчислени чрез локалните координати на точките между които е измерена 

контролната дължина. ∆D≤8 см. 

 2. Полярна снимка на останалата част от ситуацията и релефа с оптико-механични тахиметри 

и тотална станция. Преди започване на снимката се изготвят ръчни скици (кроки) по затворени полигони 

или по картни листове Те трябва да съдържат точките и страните от РГО и ситуационните подробности, които 

следва да бъдат заснети. 

 Поне от една станция подробните точки се заснемат с оптико механичен тахиметър. 
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 Преди работа с тоталните станции студентите да се запознаят с устройството и възможностите им, с 

формата и начина на регистрация и прехвърляне на регистрираните данни. 

 Преди заснимането на подробните точки, от всяка станция, се извършват измервания най-малко към 

две съседни точки от мрежата, за да се ориентира станцията. Измерванията се извършват при две положение 

на зрителната тръба. Разстоянията между заснетите подробни точки за релефа, не трябва да са по големи от 

15m. Разстоянието до най-отдалечената подробна точка от станцията не трябва да бъде по дълго от 130 m при 

работа с оптико механичен тахиметър. Сечението на хоризонталите да бъде 1m или 0,5 m в зависимост от 

наклона на терена. 

 За заснимане на релефа, на участъците, в които ситуацията е заснета ортогонално, се използват копия 

от ръчните скици на ортогоналната снимка. 

 

IV.Обработка на измерванията, изработване и проверка на топографския план -3 дни 
След приключване на полската работа: 

1) Изчисляват се координатите и надморските височини на точките от РГО, като се спазват изискванията 

посочени в т.2. Всеки студент получава индивидуални изходни данни; 

2). Изчисляват се тахиметричните карнети; 

 Нанасянето на снимката и оформянето на ситуацията се извършва чрез подходяща графична програма, 

след което се изчертава на плотер така получения ситуационен план. 

 Интерполирането на хоризонталите и изчертаването им се извърши ръчно. 

 Проверката на готовия план и оценката на неговата точност в планово отношение се извършва между 

измерените от плана или аналитично определени контролни дължини и измерените дължини по време на 

снимката. 

 

Материали 

които всеки студент представя в края на учебната практика: 
1. Папка оформена по образец; 

2. Техническо задание; 

3. Обяснителна записка; 

4. Резултати от полската проверка на инструментите; 

5. Сравнителен анализ и оценка на ъглови, дължинни и височинни измервания; 

6. Схема на РГО в М 1:1000; 

7. Схема на нивелачната мрежа в М 1:1000; 

8. Карнети и разпечатки от измервания с тотална станция (реперни, ъглови, дължинни, нивелачни 

и тахиметрични); 

9. Резултати от координатни изчисления. на плановата РГО; 

10. Резултати от изчисление на геометричната и тригонометрична нивелация на РГО; 

11. Сравнителен анализ между геометричната и тригонометрична нивелация; 

12. Общ справочен регистър на точките от РГО; 

13. Ръчни скици от ортогоналната и полярна снимки; 

14. Резултати от обработката на полярната снимка; 

15. Топографски план в М 1: 500; 

16. Резултати от проверка на топографския план. 

 

V. Защита на учебната практика        -1 ден 
 Окончателното приключване на практиката, включително защита и оценка, трябва да бъде 

осъществено най-късно до края на последния работен ден. 

 След приключване на полската и канцеларска работа и връщане на дължимото имущество във 

временния геодезически склад на базата, преподавателят провежда защита на практиката. Всеки студент 

представя материалите от посочения списък и отговаря на конкретни въпроси, поставени от преподавателя. 

Въпросите са свързани с дейностите извършвани по време на практиката. Окончателната оценка е функция 

от отговора на поставените въпроси, оформянето на материалите и участието на студента в работата на 

групата през целия период на практиката. Оценката се вписва в студентската книжка, и в протокол издаден от 

канцеларията на ГФ. 

 

§75. Учебна практика по геодезия  II част 
Целта на учебната практика е да се укрепят теоретичните знания на студентите и да се създадат 

практически навици, свързани със сгъстяване на геодезическите точки (ГММП) чрез геодезически методи, 

създаване на РГО и избора на точки и измервания за моделирането на територията (ситуация и релеф). 

Създава се цифров модел на територията, включително и чрез допълване и коригиране на съществуващ такъв 

като се извършва геодезическа снимка и се анализират и обработват резултатите от нея. Създаденият 

модел се използва за изчертаване на топографски и тематични планове. 
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През времето, определено за учебна практика, студентите извършват под ръководството на преподавател 

всички геодезически работи, необходими за сгъстяване на геодезическите точки, създаване на РГО и 

изработване на цифров модел на територията по полярен начин (M 1:1000, с височина на сечението на 

хоризонталите 1m.). Площта  на обекта да бъде до 100 дка. Ръководената от един преподавател група се разделя 

на две или три подгрупи с по 4-6 студенти за извършване на полската работа на определената от преподавателя 

територия. Канцеларските работи се извършват самостоятелно от всеки студент. 

Подгрупата избира отговорник, който получава необходимите инструменти и пособия. Цялата група се 

грижи за съхранението им през време на практиката и отговаря солидарно за евентуални повреди и загуби. 

В съответствие с учебния план на специалност Геодезия, учебната практика по Геодезия за студентите 

от II курс е с продължителност 3 седмици (18 работни дни). Това време се разпределя както следва: 

 

№ Наименование на дейности 

Продължител

ност 

(дни) 

1. Проверка и подготовка на инструментите за измервания 1 

2. 

Откриване и сигнализиране на съществуващите геодезически точки от ДГМ и ГММП и 

определяне поне на 2 нови геодезически точки (ГММП, по възможност достъпна и 

недостъпна) чрез ъглови и дължинни измервания. Откриване на съществуващи точки чрез 

различни способи. Избор на точки за РГО. 

2 

3. 

Измервания на посоки, дължини и превишения за определяне на новите геодезически 

точки и точките от работната геодезическа основа – полска работа. Контролни измервания 

за оценка на релефа на съществуващия модел. 

2 

4. Полярна снимка 5 

5. 

Изчисление на координатите на новите точки от геодезическата мрежа и работната 

геодезическа основа – канцеларска работа. Анализ на резултатите от измерванията, 

включително тези за оценка на релефа на съществуващия модел. 

2 

6. 
Обработка на измерванията и налични данни от съществуващ модел и създаване на 

актуален модел на територията 
3 

7. Изчертаване и проверка на топографски план 1 

8. Оформяне на резултатите от практиката  1 

9. Защита на индивидуалните задачи и учебната практика 1 

 Общо 18 дни 

 

А. Съдържание на учебната практика 

1. Проверка и подготовка на инструментите за измервания 

В съответствие с моделите на инструментите се извършват проверки и поправки на: 

 осовите условия на тоталните станции и нивелирите; 

 допълнителните принадлежности към инструментите – кръгли либели на призмените носачи (щокове) 

и лати, събирателната константа на призмите и др.  

2. Откриване и сигнализиране на съществуващите геодезически точки от ДГМ и ГММП и определяне 

поне на 2 нови геодезически точки чрез ъглови и дължинни измервания. Откриване на съществуващи точки 

чрез различни способи. Избор на точки за РГО. 

2.1 Откриване и сигнализиране на точките от ДГМ и ГММП 

От схеми на геодезическите точки (триангулацията) и топографска карта в М 1:25000 за района на 

практиката се проучват създадените точки от ДГМ и ГММП. Към множеството се добавят и геодезическите 

точки, които са създадени от катедра “Геодезия и геоинформатика” в района на практиката. (при липса на 

възможност, координатите на част от тези точки могат да се определят повторно чрез нови ъглови и дължинни 

измервания). В района на обекта съществуващите точки се откриват по описание и схема или чрез полярно 

трасиране. Част от откритите дадени точки се сигнализират с вехи. 

2.2 Избор на нови геодезически точки и точки от РГО 

Новите геодезически точки (точки за ГММП) се избират така, че да се определят в мрежа с най-малко 2 

пъти повече измервания от и към дадените точки, отколкото са неизвестните (координати и ориентировъчни 

ъгли). РГО се проектира и реализира също като включена мрежа, като се ползват откритите и новоопределени 

геодезически точки. В РГО се включват и всички открити точки от съществуващата РГО, чрез която е изготвен 

наличния модел. Препоръчва се за РГО страните да бъдат със средна дължина около 120м, но не по-дълги от 

300м и не по-къси от 40м. Местата на полигоновите точки да се избират така, че да се запазят трайно и да 

осигуряват добри условия за измерване на посоките и дължини от мрежата, както и на подробните точки от 

геодезическата снимка. При възможност около полигоновите точки да се избират 3-4 точки за репериране чрез 

координирането им. За целта точките да се означават с марка по шаблон и измерванията към тях да се правят 

в 1 гирус по време на измерванията на геодезическата основа. От дадените геодезически точки да има 

ориентация към минимум други две дадени точки. Полигоновата мрежа да има поне три затворени полигона, 
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като от полигоновите точки се наблюдават всички видими геодезически точки от ДГМ/ГММП. По възможност 

в мрежата да има най-малко 2-3 триъгълника. Новопроектираните геодезически точки (ГММП), да се определят 

чрез тригонометрична нивелация, а при възможност – и чрез геометрична нивелация. За определянето на 

надморските височини на точките от РГО да се реализира включена мрежа в 2-3 дадени репера и най-малко 2-

3 затворени хода. Превишенията между точките да се определят преобладаващо чрез геометрична нивелация. 

2.3. Измерване на посоки и дължините и оценка на точността на измерените величини 

а) Всички измервания за определяне на точките от РГО се осъществяват при две положения на тръбата 

(в един гирус). (Сигналите върху точките по време на измерванията се укрепват със стойки.) Дължините между 

достъпни точки се измерват поне двустранно. Височините на инструментите и сигналите се измерват с точност 

до мм. 

б) Оценка на точността на измерванията се извършва за: 

 посоки от обработката на гирусите; 

- измерените разстояния с тотална станция по разликите от двустранните измервания с един и същ 

инструмент. Относителната грешка, изчислена чрез разликите от двукратно измерено разстояние не трябва да 

е по-голяма от 1:10000. 

- измерена посока и измерен ъгъл от ъгловите несъвпадения в затворените ходове и ъгловите 

несъвпадения във включените ходове. Допустимите стойности на разликите и несъвпаденията във включените 

и затворените ходове се определят въз основа на теорията на грешките. 

2.4. Координиране на геодезическите точки от РГО. 

Координатите на точките от РГО се определят чрез изравнение на измерените посоки и дължини, като 

се изключват измерванията към точките за репераж. Координатите на точките за репеража се определят чрез 

изравнение с дадени точки – геодезическите точки и точките от РГО. 

2.5. Определяне на надморските височини на точките от РГО 

Надморските височини се определят чрез геометрична и чрез тригонометрична нивелация. Всички 

превишения между достъпните точки  се определят двустранно/двукратно. Оценка на точността се извършва 

за: 

- Тригонометрично измерено превишение (D=100m); 

- Геометрично измерено превишение (L=100m); 

- Разлика от двустранно измерени превишения от един и същи вид. 

Получената точност на измерванията трябва да съответства на точността на използваните инструменти 

и прилаганата технология на измерване. Допустимите стойности на разликите и несъвпаденията се определят 

въз основа на теорията на грешките.  

- Надморските височини на точките от РГО се изчисляват чрез изравнение на мрежата по МНМК, 

отделно за тригонометрична и за геометрична нивелация; 

Когато броят на измерванията при статистическите анализи е по-малък от 20, по указания на 

преподавателя могат да се обединяват съответни данни от 2 или 3 подгрупи. 

За анализ на съществуващия модел и изработване на новия се използват координатите на точките въз 

основа на строгото изравнение на мрежите по положение и по височина. 

3. Оценка на съществуващия модел 

3.1. Оценка на релефа на съществуващия модел 

За част от територията, за която ще се изготвя модел на територията, на групата се предоставя 

съществуващ цифров модел. Всяка група изчертава топографски план и реперни схеми на точките от РГО. От 

предоставения модел извършва полска проверка за пълнотата на съдържанието по отношение на ситуацията и 

релефа. 

3.2 Оценка на точността на релефа. 

Оценката на точността на съществуващия модел се осъществява само за релефа. На студентите се дава 

пояснение, че това е част от оценката на модела и че те не извършват оценка на ситуацията чрез критерии за 

точност, а проверяват само актуалността. Оценката на точността на релефа се осъществява по време на 

снимката. Проверяват се 5% от ясно изразени ситуационни точки (поне 30-40 точки),  на които се определят 

височините. За съответните точки от модела се отчитат височини H. Изчисляват се ',ii
H , където индексът i 

се отнася за изчислената стойност на височината, а индексът i’ се отнася за отчетената стойност за същата точка 

от модела. Проверява се хипотезата за нормално разпределение на реда от стойности ',ii
H . Изчислява се 

стандарта (средната квадратна грешка) Hm . За допустима стойност се приема 3 .Hm  

Ако: 

а). редовете от стойности имат нормално разпределение; 

б). за над 90% от точките са в сила неравенството:  

HH mm
dop   3 , 
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тогава се приема, че моделът на релефа отговаря по точност  за сечение на хоризонталите не по-малко от Hm3  

и релефът в частта на модела може да се използва без да се създава модел на релефа повторно.  Независимо от 

заключението, с учебна цел модел на релефа се създава повторно за целия обект на снимката. 

Вариант: Ако работните групи при преподавателя създават модел на територията за една и съща 

територия, оценка на точността за релефа може да се направи като на работните групи се дава един и същ 

полигон в района на обекта. По полигона се генерират поне 100 точки, еднакви в планово положение за двете 

групи. Работните групи отчитат независимо височините на точките и извършват статистическа обработка на 

разликите. 

4. Полярна снимка на подробностите 

Заснимането на подробностите и релефа се извършва от точките на РГО и свободни станции. (Поне една 

свободна станция да се избере върху полигонова точка, реперирана чрез координиране. Точката да се определи 

като “свободна станция” чрез точките за репераж и повторно като свободна станция от видими полигонови и 

геодезически точки и да се направи сравнителна таблица с получените координати и съответните разлики, като 

се приемат за безгрешни изравнените координати от изравнение на мрежата). 

Преди започване на снимката се подготвят ръчни скици, като се ползва и плана, изчертан въз основа на 

наличния цифров модел. Върху ръчните скици се нанасят мащабно точките от геодезическата основа и 

геодезическата мрежа и координатните кръстове. 

По време на снимката, върху скицата с молив окомерно се нанасят подробните точки, чрез които се 

заснимат ситуацията и релефа, като се използват съответните условни знаци. Върху скицата се означават 

скелетните линии на релефа и чрез идейни хоризонтали се показват по-характерните теренни форми. Снимката 

от всяка станция започва с ориентация минимум към две точки от РГО или ГММП и завършва с проверка на 

ориентацията в края на измерванията. За проверка стабилността на инструмента може да се избере ясно видима 

точка, към която периодично да се проверява ориентацията. Разликите между отчетите по кръга не трябва да 

надвишават (0.05.ρс)/Dmax, където Dmax e максимална дължина на заснета подробна точка. В противен случай, 

снимката след последната проверка се повтаря, като се извърши нова ориентация на инструмента. От всяка 

станция се снима поне по една подробна точка заснета и от съседна станция. 

Разстоянието до подробните точки не трябва да превишава два пъти дължината на най-късата страна, 

използвана за ориентация, но не повече от 300м при ясно означени граници и точки. 

Поне на една станция да се направи ориентация на станцията и да се регистрират измервания на No, Hz, 

Z, S, hr, X, Y, H (препоръчително е точката - станция да се определи като свободна станция, станционирана над 

полигонова точка). След сваляне на данните от инструмента да се изчислят координатите на заснетите точки 

чрез измерванията Hz, Z, S, hr и да се направи сравнителен анализ с координатите, определени от тоталната 

станция след ориентацията. 

Броят на подробните точки трябва да бъде не по-малък от 20 бр. на хектар. Номерацията на подробните 

точки е непрекъсната за целия обект. Имотни граници, попадащи в обекта се заснимат полярно, а гранични 

точки от постройки, които са вътрешни за имота, могат да се снимат и чрез контролни дължини. 

Препоръчително е контурите, в които не се създава модел на релефа да се заснимат с точки с коти (сгради, 

езера и др.). 

5. Обработка на измерванията и изработване на цифровия модел на територията 

Изчисленията и изработването на цифровия модел на територията и топографския план се извършват от 

работната група при участие на студентите във всички етапи на работа. Точковите, линейните и площните 

обекти в цифровият модел на ситуацията се оформят съгласно Условни знаци за М 1:1000, а за всеки контур в 

територията се съхранява характеристика за начин на трайно ползване или предназначение (за сградите). 

За релефа се създава нерегулярен цифров модел, като се описват границите на обекта, скелетните линии, 

включително подпорни стени, и областите без цифров модел, ако има такива. Въз основа на нерегулярния 

цифров модел в топографския план, релефът се изобразява с хоризонтали. Изчертава се топографски план в М 

1:1000 и план в мащаб 1:2500, съдържащ само имотните граници и релефа, изобразен с хоризонтали през 5 m 

или 1m. 

6. Проверка на изработения топографски план – 1  

След изработване на модела (или по време на снимката) се заснимат поне 20 бр. контролни точки от 

ситуацията и релефа. Ако са заснети по време на снимката, тези точки не се използват при изработването на 

модела. След изчисление на координатите на контролните точки, същите се въвеждат в цифровия модел и се 

изчисляват отклоненията им по Х, Y и H. Получените отклонения се изследват по начина, посочен в т.3.2 и се 

представят резултатите от тях.   

Препоръчителен начин за проверка модела на релефа на двете групи: 

1. Създава се цифровия модел на повърхнината; 

2. Изчертава се полилиния през обекта в отделен слой – например «control», с дължина поне 

1000м.; 

3. Записва се само полилинията като блок; 

4. Генерират се точки през определен интервал по протежение на полилинията с командите: 

Points -> Create points – Surface -> Along poliline/Contur 
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5. В диалог се уточнява разстоянието между точките и се задава Description (например 10 м. 

(поне 100 точки) и описание с номера, въведени от групата); 

6. Създава се група от точките, формирани по полилинията чрез избор от чертежа (активен е 

само слой “control”). Извежда се във файл. Всяка група изпълнява същата операция, като въвежда в описание 

номерата на първата група; 

7. Данните от двете групи се въвеждат в Exel. Сравняват се координатите, за да се потвърди 

еднаквия начин на номериране. Координатите (Х,Y) трябва да са идентични. 

8. Създава се файл със структура №, H1, H2, където Н1 и Н2 са котите на контролните точки 

от двете групи. Образуват се разликите между котите или статистическия ред се проверява чрез програма 

Tomodel.exe – препоръчително. 

При наличие на време за полска проверка: 

1. Избират се точки от ситуацията и релефа за проверката. При избора точките се свързват 

с полилиния. От района на точките за проверка да има видимост поне към 2 точки от РГО и ГММП. Могат 

да се използват и точките с най големи разлики в котите, проверени по горе; 

2. По описаният начин по-горе се създава файл с Description, Х,Y,H; 

3. Премахват се кавичките на Description и към файла се добавят точките от геодезическата 

основа; 

4. Данните се въвеждат в тоталната станция; 

5. Избира се място на свободна станция или се станционира на точка от геодезическата основа 

и се проверяват чрез трасиране и координиране контролните точки. 

7. Оформяне на резултатите от практиката – 1 дни 

Б.1 Материали, които получава всяка работна група: 

1. Задание; 

2. Цифров модел на част от територията на обекта в определен формат; 

3. Координатите на дадените триангулачни точки и надморските височини на дадените репери; 

4. Задания за индивидуални задачи. 

Б.2 Материали, които предава всяка работна група 

1. Папка оформена по образец; 

2. Съдържание; 

3. Обяснителна записка; 

4. Схема на РГО в М 1:5000 с разпределение и номерация на планови листове при зададен мащаб 

и размер; 

5. Схема на нивелачната мрежа в М 1:5000; 

6. Данни от измерванията; 

7. Резултати от обработките; 

8. Ръчни скици на извършената снимка; 

9. Справочен регистър на РГО и на реперните точки; 

10. Реперажни схеми; 

11. Топографски план в М 1:1000 и тематичен план в М 1:2500; 

12. Резултати от полската проверка; 

13. Цифров модел; 

14. Индивидуални задачи по списък на студентите в работната група. 

Формата и начина на представяне на материалите по по т.6, 7 и 13 се определят от ръководителя на 

практиката. 

В. Защита на учебната практика – 1ден 

Преди защитата на учебната практика се провежда защита на индивидуалните задачи пред всички 

студенти от работните групи, препоръчително чрез докладване с презентация на PowerPoint. 

След като студентите представят изработените в т.Б.2 материали, ръководителят на практиката провежда 

защита като изпитва студентите върху полската и канцеларската работа, извършена по време на практиката. 

Оценката на учебната практика се определя въз основа на участието на студента в общите работи, верността и 

качеството на оформяне на материалите, отговорите по време на защитата. 

 

§76. Учебна практика по програмиране на геодезически задачи 
 Учебната практика по Програмиране на геодезически задачи за студентите от специалността 

“Геодезия” е с продължителност 6 дни (една работна седмица) и се провежда след приключването на 

летния семестър за I курс. Тя има за цел да затвърди знанията и уменията на студентите за работа с 

автоматизирани програмни системи и да им покаже начините за алгоритмизиране и автоматизирано 

решение на определени геодезически задачи. По време на практиката се разглеждат алгоритми за 

предварителна обработка на планови геодезически мрежи (въвеждане на данните от полските измервания 

и координатите на дадените точки от текстов файл, зареждане на информационните масиви, сумиране на 

ъглите по триъгълници, съставяне на абриси на станциите, пренасяне на ориентировъчни ъгли и изчисляване 

на приблизителни координати на новоопределяемите точки от мрежата). Преподаваните алгоритми 



 328 

трябва да бъдат реализирани като самостоятелна програма, разработена от всеки студент или група от 

максимум двама студенти (по усмотрение на ръководителя на практиката), като програмата трябва да 

бъде написана на алгоритмичния език, който се изучава по дисциплината ПИИС. Практиката се провежда 

в изчислителните лаборатории на Геодезическия факултет. По време на провеждането ѝ студентите 

подготвят материали (задание, разпечатка на входните данни, описание на преподаваните алгоритми, 

разпечатка на разработената програма заедно с резултатите от изпълнението ѝ), които се представят 

на ръководителя при защитата на практиката. 

 1. Задание 
 Показаната на фиг. 76.1 планова геодезическа мрежа се състои от 4 дадени и 11 новоопределяеми 

точки. За определяне на координатите на новите точки са извършени ъглови и дължинни измервания. 

Резултатите от измерванията и координатите на дадените точки са записани в текстов файл. Да се 

разгледат алгоритми и да се разработи програма, която да решава следните задачи: 

 1) Въвеждане на данните за полските измервания и координатите на дадените точки от файл и 

зареждането им в информационните масиви. Разпечатване на входните данни. 

 
Фиг. 76.1 

 2) Сумиране на ъглите в мрежата по триъгълници. 

 3) Съставяне на абриси на станциите. 

 4) Пренасяне на ориентировъчни ъгли. 

 5) Изчисляване на приблизителни координати на новоопределяемите точки. 

 6) Разпечатване на резултатите от предварителната обработка на мрежата. 

 2. Структура и съдържание на файла с входните данни. Информационни масиви 
 В текстовия файл с входни данни има задължително поне по един запис за всяка точка от мрежата. 

Този запис съдържа номер на точката, нейните координати (ако точката е новоопределяема, на местата 

на координатите X и Y се записват нули), броя на наблюдаваните посоки и броя на измерените дължини към 

други точки от мрежата. Ако броят на наблюдаваните посоки е по-голям от нула (т.е. ако има измерени 

посоки от тази точка към други точки от мрежата), следва още един запис, който съдържа номерата на 

наблюдаваните точки и измерените стойности на посоките към тях. Ако броят на измерените дължини е 

по-голям от нула (т.е., ако има измерени дължини от тази точка към други точки от мрежата), следва още 

един запис, който съдържа номерата на точките, към които има измерени дължини и самите измерени 

разстояния. Така дефинирания набор от данни се повтаря за всяка точка от мрежата. В табл. 76.1. е 

показана структурата и примерно съдържание на информацията за точките от мрежата във файла с 

входните данни. 

 

Таблица 76.1 
Номер точка X Y Брой посоки Брой дължини 

Набл. точка R Набл. точка R НАБЛ. ТОЧКА R … 

Набл. точка S НАБЛ. ТОЧКА S НАБЛ. ТОЧКА S … 

 
433 45930.45 87378.14 7 2 

51 0.0000 93 6.9559 70 31.0260 55 50.3692 101 67.7044 91 159.7733 92 388.6010 

91 428.527 92 620.243 

51 45870.86 88774.97 6 2 

63 0.0000 70 25.8188 93 25.8188 101 86.7119 433 135.9789 92 144.8478 

63 441.836 92 795.502 

101 45024.91 87832.06 6 2 

97 0.0000 50 38.3580 433 66.6876 51 149.7162 70 194.3677 96 210.3503 

97 511.270 96 416.284 
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70 45055.94 88870.72 0 0 

91 0.00 0.00 4 2 

433 0.0000 55 52.0930 50 83.8768 9 143.5188 

433 428.543 9 412.380 

9 0.00 0.00 3 2 

91 0.0000 50 73.7219 97 131.5675 

91 412.391 97 407.623 

97 0.00 0.00 3 2 

9 0.0000 50 67.1526 101 166.1590 

9 407.656 101 511.284 

50 0.00 0.00 6 1 

91 0.0000 55 134.9289 95 178.4024 101 195.7257 97 258.3621 9 333.3638 

55 418.342 

55 0.00 0.00 5 2 

433 0.0000 94 152.7334 95 187.6142 50 328.2013 91 361.4886 

50 418.348 94 804.182 

96 0.00 0.00 2 2 

101 0.0000 95 193.9583 

101 416.313 95 367.542 

95 0.00 0.00 5 1 

96 0.0000 50 16.7272 55 32.6666 94 85.8568 70 156.1932 

96 367.554 

94 0.00 0.00 5 3 

55 0.0000 93 50.6246 63 188.7987 70 250.5687 95 288.0944 

55 804.198 93 444.578 63 448.376 

93 0.00 0.00 4 1 

433 0.0000 51 180.7937 63 215.6888 94 246.7582 

94 444.582 

63 0.00 0.00 4 2 

70 0.0000 94 76.6804 93 107.4639 51 148.8403 

94 448.382 51 441.819 

92 0.00 0.00 2 2 

433 0.0000 51 220.2679 

433 620.237 51 795.496 

 Дефинират се следните променливи и информационни масиви: 

 Променлива BT – брой на всички точки в мрежата; 

 Променлива BRP – брой на всички измерени посоки в мрежата; 

 Променлива BRD – брой на всички измерени дължини в мрежата; 

 Едномерен масив NT – съдържа номерата на всички точки от мрежата. По-нататък този 

масив ще бъде наричан главен списък. 

 Едномерни масиви X и Y – съдържат координатите на точките от мрежата. При 

началното зареждане на тези масиви за новоопределяемите точки се записват координати, равни на нула 

– това ще бъде индикация, че съответната точка е новоопределяема. Изчислените по-нататък при 

решението на задачата координати на новоопределяемите точки ще бъдат записани на мястото на 

първоначално въведените нули. 

 Едномерен масив O – съдържа изчислени стойности на ориентировъчните ъгли за точките 

от мрежата. При началното зареждане на този масив за всички точки от мрежата се записват стойности 

на ориентировъчните ъгли, равни на нула – това ще бъде индикация, че за съответната точка не е определян 

ориентировъчен ъгъл. Изчислените впоследствие ориентировъчни ъгли ще бъдат записани в масива O на 

мястото на първоначално въведените нули. 

 Едномерен масив NP – съдържа номера на наблюдавани точки, към които има измерени 

посоки от други точки в мрежата. 

 Едномерен масив R – съдържа стойностите на измерените посоки. 

 Едномерен масив ND – съдържа номера на точки от мрежата, към които има измерени 

дължини от други точки. 

 Едномерен масив S – съдържа стойностите на измерените разстояния. 

 Едномерен масив NR – по-нататък ще бъде наричан масив-указател за посоките. Всеки 

елемент на масива NR показва от коя позиция в масивите NP и R започва информацията за измерените 

посоки от съответната точка, т.е. първият елемент на масива NR ще показва от коя позиция започва 

информацията за измерените посоки в масивите NP и R от първата точка от главния списък NT (той 

естествено ще бъде  NR 1 = 1или с други думи казано информацията за измерените посоки от първата 

точка от главния списък винаги ще започва от първия елемент на масивите NP и R), вторият елемент на 

масива NR ще показва от коя позиция започва информацията за измерените посоки в масивите NP и R от 

втората точка от главния списък NT и т.н. В края на масива NR се добавя още един допълнителен елемент, 

който показва къде завършва информацията за измерените посоки от последната точка от главния списък 

в масивите NP и R, т.е. масива NR ще съдържа един елемент в повече от главния списък NT. Целесъобразно 
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е, с оглед запазване на еднотипността при излагането на алгоритмите, последният елемент на масива NR 

да има стойност, с 1 по-голяма от индекса на последния елемент от масивите NP и R, т.е. неговата 

стойност, намалена с 1 да показва къде завършва информацията за измерените посоки от последната точка 

от главния списък в масивите NP и R, както е при всички други точки от мрежата. 

 Едномерен масив NS – по-нататък ще бъде наричан масив-указател за разстоянията. Всеки 

елемент на масива NS показва от коя позиция в масивите ND и S започва информацията за измерените 

разстояния от съответната точка към други точки от мрежата, т.е. първият елемент на масива NS ще 

показва от коя позиция започва информацията за измерените разстояния в масивите ND и S от първата 

точка от главния списък NT (той естествено ще бъде  NS 1 = 1или с други думи казано информацията за 

измерените разстояния от първата точка от главния списък към други точки винаги ще започва от първия 

елемент на масивите ND и S), вторият елемент на масива NS ще показва от коя позиция започва 

информацията за измерените разстояния в масивите ND и S от втората точка от главния списък NT и 

т.н. В края на масива NS се добавя още един допълнителен елемент, който показва къде завършва 

информацията за измерените разстояния от последната точка от главния списък в масивите ND и S, т.е. 

масива NS ще съдържа един елемент в повече от главния списък NT. Целесъобразно е, с оглед запазване на 

еднотипността при излагането на алгоритмите, последният елемент на масива NS да има стойност, с 1 

по-голяма от индекса на последния елемент от масивите ND и S, т.е. неговата стойност, намалена с 1 да 

показва къде завършва информацията за измерените разстояния от последната точка от главния списък в 

масивите ND и S, както е при всички други точки от мрежата. 

 От казаното дотук се вижда, че броя на всички измерени посоки в мрежата ще се определи по 

формулата 

(76.1) , 

а броя на всички измерени разстояния в мрежата – по формулата: 

(76.2) . 

 1. Четене на входните данни и зареждане на информационните масиви 
 След като е зададено името на текстовия файл с входните данни (номера и координати на точките 

от мрежата, номера на наблюдавани точки и стойностите на извършените измервания към тях) се 

извършват следните операции върху файла с данните, аритметични действия и логически проверки: 

 ● Подготовка на текстовия файл с данните за четене. Трябва да се предвидят възможности за 

проверка дали съществува файл с указаното име в указания каталог и ако съществува, дали не е празен, т.е. 

с нулев брой записи. В случай, че файла не съществува или е празен, следва да се предвиди аварийно прекъсване 

на програмата с издаване на подходящо съобщение. 

 ● Последователно четене на записите от текстовия файл с данни задължително от първия до 

последния запис, т.е. до края на файла. Съгласно дефинираната в т.2 структура могат да се определят три 

различни типа записи във файла с входни данни за отделна точка (табл. 76.1): 

 – задължителен за всяка точка от мрежата запис със следната структура: < Номер на точка> 

 < Брой измерени посоки> < Брой измерени дължини> Както вече бе посочено, ако точката е 

новоопределяема, в полетата и  като нейни координати са записани нулеви стойности. 

 – незадължителен запис, съдържащ номерата на наблюдаваните точки, към които има извършени 

ъглови измервания (посоки) и измерените стойности на тези посоки. Такъв запис във файла с входни данни 

няма да фигурира в информацията за определена точка от мрежата, ако от нея няма извършени ъглови 

измервания към други точки от мрежата (напр. недостъпна точка) – критерии за това ще бъде, ако полето 

“Брой измерени посоки” от първия, задължителен запис за съответната точка има стойност 0. 

Структурата на един такъв запис е следната: 

№набл.т.1  Изм.пос.R1   №набл.т.2  Изм.пос.R2  … №набл.т.N  Изм.пос.RN 

 – още един незадължителен запис, съдържащ номера на точки, към които има извършени дължинни 

измервания и измерените стойности на разстоянията. Такъв запис във файла с входни данни няма да 

фигурира в информацията за определена точка от мрежата, ако от нея няма извършени дължинни 

измервания към други точки от мрежата – критерии за това ще бъде, ако полето “Брой измерени дължини” 

от първия, задължителен запис за съответната точка има стойност 0. Структурата на един такъв запис 

е следната: 

№набл.т.1 Изм.разст.S1 №набл.т.2 Изм.разст.S2 … №набл.т.N Изм.разст.SN 

 Въвеждането на данните за точките от мрежата следва да се организира в цикъл, който 

последователно да обхожда записите на текстовия файл от началото до края му. Преди започването на 

цикъла е подходящо да се нулира една проста променлива, назначена за брояч на точките в мрежата (напр.

I := 0 ) и на първите елементи на масивите-указатели NR и NS да се зададе стойност 1 (т.е.  NR 1 := 1 и 

 NS 1 := 1 , тъй като информацията за измерените посоки и разстояния от първата по ред точка в главния 

списък NT винаги ще започва от първа позиция в информационните масиви NP и R, респ. ND и S. При 

въвеждането на данните за отделна точка първо се прочита задължителния запис за тази точка. Броячът 

 1 1BRP NR BT  

 1 1BRD NS BT  

X Y   

X  Y 
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на точките нараства с 1  I := I +1  и прочетените стойности за номер и координати на точката се 

записват на съответните позиции в информационните масиви (т.е. в елементите    NT I , X I . На 

простите променливи BP и BD се присвояват стойностите на броя на измерените посоки и броя на 

измерените дължини, които се четат от съответните полета на задължителния за точката запис. Тук 

трябва да се зададе стойност 0 на ориентировъчния ъгъл на точката, което показва, че той все още не е 

определен   O I := 0 . Ще се направи уговорката, ако при по-нататъшното определяне на 

ориентировъчните ъгли на точките за някой от тях се получи стойност точно 0.0000g (стойност, твърде 

малко вероятна, но все пак допустима), вместо нея на съответния елемент от масива O да бъде присвоена 

една много близка, различна от нула стойност (напр. 0.0001g), което няма да окаже практическо влияние 

върху коректността на предварителната обработка. 

 След това се проверява дали има измерени посоки от точката към други точки от мрежата. Ако 

BP > 0 (т.е. има измерени посоки) се организира цикъл с управляваща променлива J, която се променя от 

начална стойност 1 до крайна стойност BP със стъпка 1. При изпълнението на този цикъл ще се четат 

последователно от следващия, незадължителен запис от файла двойки стойности – номер на наблюдавана 

точка, измерена посока, номер на друга наблюдавана точка, измерена посока и т.н. докато завърши цикъла. 

Тъй като цикълът с управляваща променлива J ще се изпълни точно BP на брой пъти, очевидно ще бъдат 

прочетени BP на брой двойки стойности – номер на наблюдавана точка и измерена посока. Тези стойности 

трябва да бъдат добавени на съответните позиции в масивите NP и R – от позиция  NR I до позиция 

 NR I + BP -1  включително. Текущо прочетената двойка стойности (номер на наблюдавана точка и 

измерена посока) при изпълнението на цикъла с управляваща променлива J следва да се запише на позиция 

 NR I + J -1  в масивите NP и R. Целесъобразно е с оглед да се избегне многократното обръщение към 

индексираната променлива  NR I , преди започване на цикъла с управляваща променлива J стойността на 

елемента  NR I да бъде присвоена на някаква проста променлива, напр. IPos , към която обръщението да 

става пряко   IPos := NR I . Тогава позицията, на която ще се запишат двойката текущо прочетени от 

файла стойности за номер на наблюдавана точка и измерена посока към нея ще бъде IPos + J -1 , т.е. номера 

на наблюдаваната точка ще се запише в елемента  NP IPos + J -1 , а стойността на измерената посока 

ще се запише в елемента  R IPos + J -1 . 

 Ако броят на измерените посоки е равен на 0  BP = 0  или е осъществено въвеждането на данните 

за извършените ъглови измервания от определена точка от мрежата и разполагането им на съответните 

места в информационните масиви, т.е. дефинирания по-горе цикъл с управляваща променлива J е завършил 

успешно, се пристъпва към въвеждане на данните за извършените дължинни измервания от текущата 

точка. Ако има измерени разстояния, т.е. BD > 0 , започва изпълнението на нов цикъл с управляваща 

променлива J (предишният цикъл със същата управляваща променлива е завършил или изобщо не е бил 

изпълнен, ако BP = 0 ) с начална стойност 1, крайна стойност BD и стъпка 1. При изпълнението на този 

цикъл ще се четат последователно от следващия, незадължителен запис от файла двойки стойности – 

номер на точка, измерено разстояние, номер на друга точка, измерено разстояние и т.н. докато завърши 

цикъла. Тъй като цикълът с управляваща променлива J ще се изпълни точно BD на брой пъти, очевидно ще 

бъдат прочетени BD на брой двойки стойности – номер на наблюдавана точка и измерено разстояние към 

нея. Тези стойности трябва да бъдат добавени на съответните позиции в масивите ND и S – от позиция 

 NS I до позиция  NS I + BD-1  включително. Текущо прочетената двойка стойности (номер на точка и 

измерено разстояние към нея) при изпълнението на цикъла с управляваща променлива J следва да се запише 

на позиция  NS I + J -1  в масивите ND и S. Отново, с цел подобряване на ефективността на алгоритъма 

преди началото на цикъла с управляваща променлива J може да бъде извършено присвояване на стойността 

на  NS I  на някаква проста променлива, напр. IPos , към която обръщението да става пряко 

  IPos := NS I . Тогава позицията, на която ще се запишат двойката текущо прочетени от файла 

стойности за номер на точка и измерено разстояние към нея ще бъде IPos + J -1 , т.е. номера на точката 

ще се запише в елемента  ND IPos + J -1 , а стойността на измереното разстояние ще се запише в 

елемента  S IPos + J -1 . 

 Следва определяне на позицията, откъдето ще започне информацията за измерените посоки и 

разстояния в масивите NP и R, респ. ND и S за следващата, I +1  -ва точка – данните за нея все още не са 

прочетени от текстовия файл. Тази позиция ще бъде стойността на следващия, I +1 -ви елемент от 



 332 

масива-указател за посоките NR и от масива-указател за разстоянията NS. Съответните елементи от 

двата масива-указатели ще получат стойности, определени по изразите    NR I +1 := NR I + BP за 

посоките и    NS I +1 := NS I + BD за разстоянията. Определянето на тези два следващи елемента от 

масивите-указатели съгласно написаните формули е задължително дори и когато няма измерени посоки 

(т.е. ) или няма измерени дължини (т.е. ) или от точката изобщо няма извършени никакви 

измервания – нито ъглови, нито дължинни. 

 С изпълнението на разгледаните аритметични действия и логически проверки информацията за 

номера и координатите на определена точка от мрежата, както и за извършените ъглови и дължинни 

измервания от нея е прочетена от файла с входните данни и е записана на съответните места в 

информационните масиви. Алгоритъмът следва да продължи с прочитане на следващия, задължителен 

запис с номер, координати, брой посоки и брой разстояния за следващата точка от мрежата, 

управляващата променлива на външния цикъл I да нарасне с 1 I := I +1  и да се изпълнят отново изложените 

операции. Нормално изпълнението на разглеждания алгоритъм завършва с прочитане на всички записи от 

текстовия файл с данни и зареждане на съответните стойности в информационните масиви. След 

прочитането и обработката на всички записи от файла на променливата BT (брой на всички точки в 

мрежата) трябва да се присвои текущата стойност на управляващата променлива I на външния цикъл. 

 Изложеният алгоритъм може да бъде записан с псевдокод по следния начин: 

 1)    I := 0; NR 1 := 1; NS 1 := 1 . 

 2) I := I +1  

 3) Четене на стойностите на      NT I , X I , Y I , BP, BD . 

 4)  O I := 0  

 5) Ако BP = 0премини към 10. 

 6)  IPos := NR I  

 7) Начало на цикъл с управляваща променлива J с начална стойност 1, крайна стойност BP и стъпка 

1. 

 8) Четене на стойностите на  NP IPos + J -1  и  R IPos + J -1 . 

 9) Край на цикъл с управляваща променлива J. 

 10) Ако BD = 0 премини към 15. 

 11)  IPos := NS I  

 12) Начало на цикъл с управляваща променлива J с начална стойност 1, крайна стойност BD и 

стъпка 1. 

 13) Четене на стойностите на  ND IPos + J -1  и  S IPos + J -1  

 14) Край на цикъл с управляваща променлива J. 

 15)        NR I +1 := NR I + BP; NS I +1 := NS I + BD  

 16) Ако не е достигнат края на файла с входни данни, премини към 2. 

 17) BT := I  

 18) Край. 

 В табл. 76.2 са показани данните за точките от мрежата след прочитането им от текстовия файл 

и зареждането им в информационните масиви. В масивите NP и ND фигурират по две стойности за всеки 

елемент. Първата стойност (с прав шрифт отляво) представлява действителния номер на точка, към 

която има измерена посока, респ. измерена дължина. Втората стойност (с наклонен шрифт отдясно) 

представлява съответния машинен номер на точката, към която има измерена посока, респ. измерена 

дължина. Въпросите за преномериране на масивите NP и ND (замяна на действителните номера отляво с 

машинните номера отдясно) се разглеждат в следващата т. 4. 
Таблица 76.2 

№ ND S  NS  NT X Y O  NR  NP R № 
1 91       5 428.527  1  433 45930.45 87378.14 0.0000  1  51       2 0.0000 1 

2 92     15 620.243  3  51 45870.86 88774.97 0.0000  8  93     13 6.9559 2 

3 63     14 441.836  5  101 45024.91 87832.06 0.0000  14  70       4 31.0260 3 

4 92     15 795.502  7  70 45055.94 88870.72 0.0000  20  55       9 50.3692 4 

5 97       7 511.270  7  91 0.00 0.00 0.0000  20  101      3 67.7044 5 

6 96     10 416.284  9  9 0.00 0.00 0.0000  24  91       5 159.7733 6 

7 433      1 428.543  11  97 0.00 0.00 0.0000  27  92     15 388.6010 7 

8 9        6 412.380  13  50 0.00 0.00 0.0000  30  63     14 0.0000 8 

9 91       5 412.391  14  55 0.00 0.00 0.0000  36  70       4 25.8188 9 

10 97       7 407.623  16  96 0.00 0.00 0.0000  41  93     13 25.8188 10 

11 9        6 407.656  18  95 0.00 0.00 0.0000  43  101      3 86.7119 11 

12 101      3 511.284  19  94 0.00 0.00 0.0000  48  433      1 135.9789 12 

13 55       9 418.342  22  93 0.00 0.00 0.0000  53  92     15 144.8478 13 

14 50       8 418.348  23  63 0.00 0.00 0.0000  57  97       7 0.0000 14 

0BP  0BD 
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15 94     12 804.182  25  92 0.00 0.00 0.0000  61  50       8 38.3580 15 

16 101      3 416.313  27       63  433      1 66.6876 16 

17 95     11 367.542           51       2 149.7162 17 

18 96     10 367.554           70       4 194.3677 18 

19 55       9 804.198           96     10 210.3503 19 

20 93     13 444.578           433      1 0.0000 20 

21 63     14 448.376           55       9 52.0930 21 

22 94     12 444.582           50       8 83.8768 22 

23 94     12 448.382           9        6 143.5188 23 

24 51       2 441.819           91       5 0.0000 24 

25 433      1 620.237           50       8 73.7219 25 

26 51       2 795.496           97       7 131.5675 26 

             9        6 0.0000 27 

             50       8 67.1526 28 

             101      3 166.1590 29 

             91       5 0.0000 30 

             55       9 134.9289 31 

             95     11 178.4024 32 

             101      3 195.7257 33 

             97       7 258.3621 34 

             9        6 333.3638 35 

             433      1 0.0000 36 

             94     12 152.7334 37 

             95     11 187.6142 38 

             50       8 328.2013 39 

             91       5 361.4886 40 

             101      3 0.0000 41 

             95     11 193.9583 42 

             96     10 0.0000 43 

             50       8 16.7272 44 

             55       9 32.6666 45 

             94     12 85.8568 46 

             70       4 156.1932 47 

             55       9 0.0000 48 

             93     13 50.6246 49 

             63     14 188.7987 50 

             70       4 250.5687 51 

             95     11 288.0944 52 

             433      1 0.0000 53 

             51       2 180.7937 54 

             63     14 215.6888 55 

             94     12 246.7582 56 

             70       4 0.0000 57 

             94     12 76.6804 58 

             93     13 107.4639 59 

             51       2 148.8403 60 

             433      1 0.0000 61 

             51       2 220.2679 62 

 4. Алгоритъм за замяна на действителните номера на точките от мрежата с машинни 

номера 
 Под машинен номер на определена точка ще разбираме поредния номер на точката в главния списък 

NT. Например машинният номер на дадената точка 433 от табл. 76.2 е 1 (тя е първа по ред в главния 

списък), машинният номер на новоопределяемата точка 91 е 5 (тя е пета по ред в главния списък) и т.н. 

Целта на разглеждания алгоритъм е да се преномерира масива с номера на наблюдавани точки, към които 

има измерени посоки NP и масива с номера на точки, към които има измерени разстояния ND като 

действителните номера на тези точки се заменят с техните машинни номера. Това ще доведе до определени 

предимства при оперирането с данните – позиционирането върху необходимия елемент в масивите NT, X, 

Y и O ще става директно и ще се избегне търсенето, “преравянето” на тези масиви от началото към края 

им, за да бъде открит необходимия елемент. В крайна сметка разработените алгоритми ще бъдат 

значително по-ефективни. 

 Разглежданият алгоритъм може да бъде описан накратко по следния начин: дефинират се два 

цикъла – външен и вътрешен. Управляващата променлива на външния цикъл има начална стойност 1 и със 

стъпка 1 нараства до крайна стойност BRP (брой посоки), ако се преномерира масива за посоките NP, или 

до BRD (брой разстояния), ако се преномерира масива за разстоянията ND, т.е. с външния цикъл се извършва 

обхождане на масивите NP, респ. ND от началото задължително до края им. Във всеки един момент от 

изпълнението на външния цикъл (обхождането на масивите NP, респ. ND), управляващата променлива има 

определена стойност между 1 и BRP, респ. BRD. Тази стойност на управляващата променлива на цикъла 

съответства на текущо позициониране върху определен елемент от масива NP (този елемент е номер на 

точка, към която има измерена посока) или от масива ND (номер на точка, към която има измерено 

разстояние), в зависимост от това, кой масив се преномерира. 

 При така фиксиран текущ елемент от масива NP, респ. ND започва изпълнението на вътрешния 

цикъл, чиято управляваща променлива се променя от начална стойност 1 най-много до крайна стойност BT 

(брой точки в мрежата) със стъпка 1. С вътрешния цикъл се извършва обхождане на главния списък NT от 

началото, но не задължително до края му. Във всеки един момент от изпълнението на вътрешния цикъл 
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(обхождането на главния списък NТ), управляващата променлива има определена стойност между 1 и BT. 

Тази стойност на управляващата променлива на цикъла съответства на текущо позициониране върху 

определен елемент от главния списък NT (този елемент е номер на точка), а стойността на управляващата 

променлива на вътрешния цикъл всъщност е машинният номер на точката, върху която е извършено 

текущото позициониране при обхождането на масива NT. 

 Остава да бъде извършена логическа проверка – дали номера на точката, върху която е извършено 

текущо позициониране при обхождането на масивите NP, респ. ND при изпълнението на външния цикъл е 

равен на номера на точката, върху която е извършено текущо позициониране при обхождането на главния 

списък NT при изпълнението на вътрешния цикъл. В случай, че се установи идентичност на двата номера, в 

съответния елемент на масива NP, респ. ND на мястото на действителния номер на точка, към която има 

измерена посока, респ. разстояние се записва стойността на управляващата променлива на вътрешния 

цикъл, която, както бе посочено по-горе всъщност се явява машинния номер на тази точка. Следва 

прекратяване на изпълнението на вътрешния цикъл (текущата точка от масива NP, респ. ND е 

преномерирана), преход към началото на външния цикъл, с което управляващата му променлива нараства с 

1 (ако не е достигнала крайната си стойност), и текуща точка от масива NP, респ. ND става следващата 

точка, която подлежи на преномериране по същия начин, както бе показано по-горе – отново започва 

изпълнението на вътрешния цикъл (обхождането на главния списък NT) и т.н. 

 Изпълнението на описания алгоритъм нормално се прекратява, когато завърши изпълнението на 

външния цикъл, т.е. когато бъдат преномерирани всички точки в масива NP, респ. ND. В случай че при 

изпълнението на програмата, реализирана на базата на описания алгоритъм се достигне до завършване на 

вътрешния цикъл, без да бъде удовлетворена описаната по-горе логическа проверка (т.е. номер на точка от 

масива NP, респ. ND не е открит в главния списък NT), следва да се предвиди аварийно прекратяване на 

изпълнението на програмата с издаване на подходящо съобщение – очевидно има грешка при четенето на 

входните данни или при зареждането на информационните масиви. 

 Така описаният алгоритъм за замяна на действителните номера на точките от мрежата с 

машинни в масивите NP (респ. ND) може да бъде изложен с псевдокод по следния начин: 

 1) Начало на външен цикъл с управляваща променлива I с начална стойност 1, крайна стойност BRP 

(респ. BRD) и стъпка 1. 

 2) Начало на вътрешен цикъл с управляваща променлива J с начална стойност 1, крайна стойност 

BT и стъпка 1. 

 3) Ако    NP I = NT J  (респ. премини към 6. 

 4) Край на вътрешен цикъл по J. 

 5) Съобщение, че точка NP[I]  (респ.  ND I ) не е открита в главния списък NT. Аварийно 

прекратяване изпълнението на програмата. 

 6)  NP I = J  (респ.  ND I = J ). 

 7) Край на външен цикъл по I . 

 8) Край. 

 5. Алгоритъм за търсене на информация 
 Под търсене на информация ще разбираме проверка дали съществува измерване (измерена посока 

или разстояние) от една определена точка към друга и в случай че се установи наличието на такова 

измерване, определяне на позицията на това измерване (измерената стойност) в информационните масиви 

R (масива с измерените посоки) или S (масива с измерените разстояния) в зависимост от това, какво точно 

измерване се търси – ъглово или дължинно. Предполага се, че масивите NP и ND са преномерирани, т.е. 

действителните номера на точките в тях са заменени с машинни. Дефинираме следните променливи, 

свързани с излагането на алгоритъма: 

 Променлива I – машинен номер на точка, от която евентуално е извършено търсеното измерване 

(посока или разстояние). 

 Променлива J – машинен номер на точка, към която евентуално е извършено търсеното измерване 

(посока или разстояние). 

 Променлива IJ – позицията на търсеното измерване (посока или разстояние) в информационните 

масиви R, респ. S. Ако търсеното измерване не съществува (т.е. не е измерена посока, респ. разстояние от 

точка с машинен номер I към точка с машинен номер J), на променливата IJ се присвоява стойност 0. 

 Променлива I1– позицията, от която започва информацията за извършените измервания от точка 

с машинен номер I в масивите NP и R (респ. ND и S). 

 Променлива I2 – позицията, на която завършва информацията за извършените измервания от 

точка с машинен номер I в масивите NP и R (респ. ND и S). 

 Последните две променливи I1  и I2  дефинират горната и долната граница на отрязъка информация 

в масивите NP и R (респ. ND и S), която се отнася за извършените измервания (измерени посоки или 

разстояния) от точка с машинен номер I към други точки от мрежата. Те се определят по следните 

формули: 



 335 

(76.3) 
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I NR I
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за масивите NP и R, съдържащи номера на наблюдавани точки и измерени стойности на посоките, и по 

формулите: 

(76.4) 
 

 

1

2 1 1

I NS I

I NS I



  
 

за масивите ND и S, съдържащи номера на точки, към които има измерени разстояния и измерените 

стойности на разстоянията. 

 Когато I2 < I1 , от точката с машинен номер I няма извършени измервания (посоки, ако са 

определени по форм. 76.3 или разстояния, ако са определени по форм. 76.4) към други точки от мрежата. 

Когато I2 = I1 , това означава, че има едно единствено извършено измерване от точка с машинен номер I 

към някаква друга точка от мрежата. Този случай е допустим, когато се третират измерените разстояния 

– от определена точка е измерено едно разстояние към някаква друга точка от мрежата. Той е недопустим, 

когато се третират измерени посоки – измерването на една единствена посока от дадена ъглова станция 

е безсмислено и неправилно. Тези специални случаи следва да се проверяват и обработват от реализираната 

от студентите програма. 

 Ще бъде дадено кратко описание на алгоритъма за търсене на информация. В зависимост на типа 

на търсената информация – дали се търси ъглово или дължинно измерване – се определят двете променливи 

I1и I2 , съответно по форм. 76.3 или форм. 76.4. Те ще определят границите на информацията за 

извършените измервания от точка с машинен номер I  към други точки от мрежата. Следващата задача е 

да се провери дали в множеството от тези точки, към които има извършени измервания, се съдържа 

машинния номер J на точката, към която искаме да проверим дали има измерване и евентуално, ако има 

такова, да установим позицията на измерената стойност в масива R с измерените посоки, респ. масива S 

с измерените разстояния. За целта дефинираме цикъл с управляваща променлива IJ, която приема начална 

стойност I1  и нараства със стъпка 1 до крайна стойност I2 . Не е задължително управляващата 

променлива да достигне крайната си стойност – изпълнението на цикъла може да се прекрати 

преждевременно. С този цикъл се извършва обхождане на масива NP, респ. ND, но само в отрязъка от 

елемента на позиция I1  до елемента на позиция I2 включително, т.е. обхожда се само този отрязък от 

масива NP, респ. ND, в който са разположени данните за измерванията, извършени от точка с машинен 

номер I. Търсенето на измервания от точка с машинен номер I в други участъци на масива NP, респ. ND е 

безсмислено, защото съгласно дефинираната структура на данните такива измервания там няма. 

 При изпълнението на цикъла за всяка стойност на управляващата променлива се извършва текущо 

позициониране върху елемент от масива NP (ако се търси ъглово измерване) или ND (ако се търси дължинно 

измерване). Проверява се дали стойността на текущия елемент (машинен номер на точка, към която има 

извършено измерване) е равна на стойността на променливата J (машинния номер на точката, към която 

проверяваме дали има измерване). Ако двете стойности съвпадат, значи сме намерили търсеното измерване 

– неговата позиция в масива R, респ. S е текущата стойност на управляващата променлива IJ  на цикъла. 

Следва прекратяване на изпълнението на цикъла – по-нататъшното търсене е безсмислено. Ако двете 

стойности не съвпадат, изпълнението на цикъла продължава – управляващата променлива нараства с 1 и 

се извършва текущо позициониране върху следващия елемент от масива NP, респ. ND в отрязъка между I1  

и I2  включително, отново се извършва описаната по-горе проверка и т.н. Ако се стигне до края на цикъла, 

без да бъде удовлетворена проверката (т.е. никой от машинните номера в участъка от I1  до I2
включително не се е оказал равен на машинния номер J на точката, към която търсим измерване), това 

означава, че търсеното измерване не съществува. Тогава е целесъобразно на променливата IJ (тя вече не е 

управляваща променлива, защото цикълът е завършил) да се присвои стойност 0, което ще бъде индикация, 

че търсеното измерване не съществува. 

 Така описаният алгоритъм за търсене на информация (резултати от ъглови или дължинни 

измервания) може да бъде изложен с псевдокод по следния начин: 

 1) Определяне на стойностите на променливите I1  и I2  по формули 76.3. или 76.4. в зависимост от 

това, дали се търси ъглово или дължинно измерване. 

 2) Ako I2 < I1  премини към 6. 

 3) Начало на цикъл с управляваща променлива IJ с начална стойност I1 , крайна стойност I2  и 

стъпка 1. 
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 4) Ако  NP IJ = J  (респ.  ND IJ = J ) премини към 7. 

 5) Край на цикъл по IJ . 

 6) IJ = 0 . Край. 

 7) Край. 

 6. Алгоритъм за сумиране на ъгли по триъгълници 
Сумирането на ъгли по триъгълници се извършва с цел откриване на груби грешки в ъгловите измервания 

за дадена планова геодезическа мрежа и предварителна оценка на точността на тези измервания. Както 

е известно, несъвпадението (несвръзката) на един триъгълник се определя по формулата 

(76.5) , 

където β1, β2 и β3 са измерените триъгълникови ъгли. От гледна точка на теорията на грешките 

триъгълниковото несъвпадение W представлява истинската грешка на сумата от ъглите в триъгълника, 

поради което за предварителна оценка на точността на ъгловите измервания се използват известните 

формули на Фереро: 

(76.6) 
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където и са средните квадратни грешки на измерен ъгъл и на измерена посока. Наличието на голямо 

по абсолютна стойност триъгълниково несъвпадение (несъответстващо на точността на извършените 

ъглови измервания) означава, че е допусната груба грешка при извършване на измерванията. Тя следва да се 

открие и отстрани. 

 Чрез алгоритъма за сумиране на ъгли по триъгълници трябва да се решат следните задачи: 

 Откриване на всички триъгълници в плановата геодезическа мрежа, за които са измерени и трите 

ъгъла. 

 Изчисляване на стойностите на трите ъгъла за всеки триъгълник. 

 Изчисляване на несъвпаденията по форм. 76.5. 

 Определяне на средната квадратна грешка на измерена посока и на измерен ъгъл по форм. 76.6. 

 Дефинират се следните променливи, свързани с излагането на алгоритъма: 

 Променливи I, J и K – машинни номера на точки, които евентуално образуват триъгълник, в който 

са измерени и трите ъгъла. Дали те наистина образуват такъв триъгълник следва да се провери и установи 

при разработването на алгоритъма. 

 Променливи IJ, JI, IK, KI, JK и KJ – позициите (разположението) на измерените посоки от 

точка I към точка J, от точка J към точка I, от точка I към точка K и т.н. Тези променливи показват къде 

точно в масива R се съдържат измерените стойности на съответните посоки (ако, разбира се, тези 

стойности съществуват, т.е. ако са били измерени съответните посоки). Остойностяването на тези 

променливи, т.е. откриването на евентуално измерена посока се извършва, като се използва алгоритъма за 

търсене на информация (измервания), който бе разгледан в т. 5. В съответствие с казаното в т. 5 в случай, 

че няма измерена посока между две определени с машинните си номера точки, съответната променлива 

получава стойност 0. Например при фиксирани стойности на трите променливи I, J и K (машинни номера 

на точки, за които проверяваме дали образуват триъгълник с три измерени ъгъла), ако няма измерена посока 

между точка K и точка J, съответната променлива KJ ще получи стойност 0 при прилагането на 

алгоритъма за търсене на измервания. Следователно в този случай не може да се образува триъгълник с 

три измерени ъгъла и следва да се подберат други точки – върхове на друг триъгълник, за който да се провери 

дали има измерени три ъгъла. 

 Променливи BI, BJ и BK  – в тези променливи се записват стойностите на триъгълниковите 

ъгли съответно при точки с машинни номера I, J и K (върховете на формиран триъгълник). Това са прости 

променливи, които получават определени стойности всеки път, когато се формира нов триъгълник. Веднага 

след тяхното остойностяване за определен триъгълник се изчислява несъвпадението W за този триъгълник 

1 2 3 200gW     
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по форм. 76.5. Изчисленото несъвпадение W , повдигнато на квадрат, се прибавя към сумата от квадратите 

на всички изчислени несъвпадения на триъгълници, които преди това са били формирани (напр. сумата от 

квадратите на всички изчислени до момента несъвпадения е записана в простата променлива SUMW , 

която при всяко ново изчислено несъвпадение W нараства с неговата стойност, повдигната на квадрат). В 

отделно декларирана променлива, напр. BrTr се записва броя на формираните до момента триъгълници – 

при всеки новоформиран триъгълник стойността на тази променлива нараства с 1. От казаното дотук се 

вижда, че номерата на върховете на формираните триъгълници, стойностите на триъгълниковите ъгли, 

както и несъвпаденията не се предвижда да се съхраняват трайно в оперативната памет на компютъра – 

например в отделни информационни масиви. Това не е необходимо с оглед решаване на поставената задача 

за предварителна оценка на точността на ъгловите измервания по форм. 76.6, но за да се направи проверка 

за груби грешки в ъгловите измервания и за да се провери верността на програмната реализация на 

алгоритъма, целесъобразно е стойностите на указаните величини да се записват в резултатен файл. 

 Ще бъде дадено кратко описание на алгоритъма за сумиране на ъгли по триъгълници. Дефинират се 

три вложени цикъла, с които се цели определяне на конкретни стойности на променливите I,J и K . 

Фиг. 76.2 

 Най-външният цикъл е с управляваща променлива I , която се променя от начална стойност 1 до 

крайна стойност BT (брой на всички точки в мрежата) със стъпка 1. С този цикъл се извършва обхождане 

на главния списък (масива NT) от началото до края му и за всяка точка от главния списък се формират 

всички възможни триъгълници с измерени три ъгъла, в които тази точка се явява триъгълников връх. 

Определянето на другите две точки от мрежата – върхове на формиран триъгълник – се извършва при 

изпълнението на следващите два цикъла 

 При изпълнението на външния цикъл с управляваща променлива I  се извършва последователно 

текущо позициониране върху точките от главния списък (масива NT). Машинният номер на точката, върху 

която е текущо позиционирано, е равен на текущата стойност на управляващата променлива на външния 

цикъл I. Определяме началната и крайната позиция I1  и I2  (форм. 76.3) на информацията за извършените 

ъглови измервания от точка с машинен номер I към други точки от мрежата – тази информация се 

съхранява в масивите NP и R. Именно в този отрязък от масива NP – от позиция I1  до позиция I2  

включително ще търсим машинните номера на още две точки, които заедно с вече фиксираната точка I 

евентуално да формират триъгълник, в който да са измерени и трите ъгъла – това ще бъдат точките J и 

K. За да се формира такъв триъгълник, трябва да има измерени посоки от точка I към двете набелязани 

точки J и K – това е изпълнено със сигурност, защото точките с машинни номера J и K попадат между 

позиция I1  и I2  включително в масива NP. Освен това е необходимо да са налице и обратните измервания 

– от точка J към точка I и от точка K към точка I. Най-накрая е необходимо да има измерени посоки – 

права и обратна между точките J и K. Само при наличието на тези 6 посоки между точките I, J и K може 

да се формира триъгълник и да бъде определено несъвпадението му. 

 Дефинира се вътрешен цикъл с управляваща променлива IK, която се променя от начална стойност 

I1  до крайна стойност I2-1  със стъпка 1. При изпълнението на този цикъл се извършва текущо 

позициониране върху елемент от масива NP – машинен номер на точка, към която има измерена посока от 

точка I. Тази точка евентуално би могла да бъде точка K в триъгълника, ако отговаря на посочените по-

горе условия. Както се вижда от зададените начална и крайна стойност на управляващата променлива IK 

на вътрешния цикъл, текущото позициониране се извършва само в частта от масива NP от позиция I1  

(машинен номер на първата точка, към която има измерена посока от точка I) до позиция I2-1  (машинния 

номер на предпоследната точка, към която има измерена посока от точка I) включително. Краят на цикъла 

по IK завършва с позициониране върху предпоследната наблюдавана точка (позиция I2-1 ), за да се осигури 

теоретична възможност в случай, че точка K се окаже именно предпоследната от наблюдаваните точки 
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от точка I, да се подбере още една, трета точка J (последната от наблюдаваните от точка I , ако отговаря 

на съответните условия) и да се формира триъгълник. 

 Конкретно при изпълнението на вътрешния цикъл с управляваща променлива IK следва да се 

извършат следните аритметични действия и логически проверки: 

 На простата променлива K се присвоява стойността на текущо позиционирания елемент от масива 

NP, т.е.  K := NP IK . 

 Проверява се дали K < I . Изпълнението на това условие означава, че точка K е разположена по-

напред в главния списък (на по-предна позиция в масива NT) от точка I . В съответствие с казаното по-горе 

следва, че точка K не може да бъде връх в новоформиран триъгълник, тъй като всички триъгълници с 

измерени три ъгъла, в които тя се явява триъгълников връх вече са формирани. В този случай следва да се 

премине към края на вътрешния цикъл с управляваща променлива IK, след това, ако управляващата 

променлива не е добила крайната си стойност, да се премине към началото на цикъла, стойността на 

управляващата променлива да нарасне с 1 (колкото е стъпката на цикъла) и да се извърши текущо 

позициониране върху следващия елемент от масива NP. 

 

 ● Ако горното условие не е изпълнено (т.е. ако точка K е след точка I в главния списък NT), се 

продължава с прилагане на алгоритъма за търсене на информация, разгледан в т. 5. Проверява се дали има 

измерена обратна посока от точка с машинен номер K към точка с машинен номер I. В резултат на 

прилагането на този алгоритъм се присвоява определена стойност на променливата KI. Възможните 

стойности за присвояване на променливата KI в резултат на изпълнението на алгоритъма за търсене на 

информация са: 0 – ако не съществува измерена обратна посока от точка K към точка I или позицията на 

измерената стойност на посоката от точка K към точка I в масива R, ако такава измерена стойност 

съществува. В първия случай очевидно избраната точка K не може да бъде връх на триъгълник. 

Изпълнението на цикъла продължава (ако управляващата променлива IK не е придобила крайната си 

стойност) и се извършва текущо позициониране върху следващия елемент от масива NP. Следва повторение 

на изброените аритметични действия и проверки – присвояването  K := NP IK , логическата проверка 

K < I  и прилагането на алгоритъма за търсене на информация – дали има измерена посока от точка K към 

точка I. Ако е изпълнено комплексното условие K > I  и в резултат на приложението на алгоритъма за 

търсене на информация променливата KI е приела положителна стойност, започва следващият вложен 

цикъл, с чието изпълнение се търси третия връх на триъгълника – точка J. 

 Третият цикъл (вложен в предишните два) има управляваща променлива IJ, която се променя от 

начална стойност IK +1  до крайна стойност I2 със стъпка 1. Тъй като управляващата променлива IK на 

втория цикъл може да приема стойност най-много I2-1 (това е крайната ѝ стойност), очевидно при две 

фиксирани точки I и K, отговарящи на изложените по-горе условия, този трети цикъл с управляваща 

променлива IJ ще се изпълни поне един път при търсенето на трети връх в триъгълника – точка J. При 

изпълнението на този цикъл ще се извърши текущо позициониране върху елементи от масива NP, но само 

от позиция IK +1  до позиция I2 включително, т.е. ще се проверяват само тези машинни номера на 

наблюдавани точки от точка I, които не са били “преровени” и проверени при изпълнението на предишния, 

втори цикъл по IK.  

 Конкретно при изпълнението на третия цикъл с управляваща променлива IJ следва да се извършат 

следните аритметични действия и логически проверки: 

 ● На простата променлива J се присвоява стойността на текущо позиционирания елемент от 

масива NP, т.е.  J := NP IJ . 

 ● Проверява се дали J < 1 . Изпълнението на това условие означава, че точка J е разположена по-

напред в главния списък (на по-предна позиция в масива NT) от точка I. В съответствие с казаното по-горе 

следва, че точка J не може да бъде връх в новоформиран триъгълник, тъй като всички триъгълници с 

измерени три ъгъла, в които тя се явява триъгълников връх, вече са формирани. В този случай следва да се 

премине към края на третия цикъл с управляваща променлива IJ, след това, ако управляващата му 

променлива не е добила крайната си стойност, да се премине към началото на цикъла, стойността на 

управляващата променлива да нарасне с 1 (колкото е стъпката на цикъла) и да се извърши текущо 

позициониране върху следващия елемент от масива NP. 

 ● Ако горното условие не е изпълнено (т.е., ако точка J е след точка I в главния списък NT), се 

продължава с прилагане на алгоритъма за търсене на информация, разгледан в т. 5. Проверява се дали има 

измерена обратна посока от точка с машинен номер J към точка с машинен номер I. В резултат на 

прилагането на този алгоритъм се присвоява определена стойност на променливата JI. Възможните 

стойности за присвояване на променливата JI в резултат на изпълнението на алгоритъма за търсене на 

информация са: 0 – ако не съществува измерена обратна посока от точка J към точка I или позицията на 

измерената стойност на посоката от точка J към точка I в масива R, ако такава измерена стойност 

съществува. В първия случай очевидно избраната точка J не може да бъде връх на триъгълник и трябва да 

се продължи изпълнението на третия цикъл (ако управляващата променлива IJ не е придобила крайната си 
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стойност) и да се извърши текущо позициониране върху следващия елемент от масива NP. Следва 

повторение на изброените аритметични действия и проверки – присвояването  J := NP IJ , логическата 

проверка J < 1  и прилагането на алгоритъма за търсене на информация – дали има измерена посока от 

точка J към точка I. Ако е изпълнено комплексното условие J > 1  и в резултат на приложението на 

алгоритъма за търсене на информация променливата JI е приела положителна стойност, следва да се 

провери дали има двустранно измерена посока между точките J и K. 

 ● Проверява се дали има измерена посока от точка J към точка K. Ако променливата JK приеме 

положителна стойност в резултат на приложението на алгоритъма за търсене на информация (т.е. има 

такава измерена посока), се проверява дали е налице обратната посока – от точка K към точка J. Ако има 

такава измерена посока, променливата KJ ще приеме положителна стойност, в противен случай тя ще 

получи стойност 0. В крайна сметка, ако е изпълнено комплексното условие JK > 0  и KJ > 0  (т.е. има 

измерена права и обратна посока между точките J и K), трите фиксирани стойности на променливите I, 

J и K представляват машинни номера на точки от мрежата, които образуват триъгълник с измерени три 

ъгъла. Ако една от двете посоки между точките J и K или и двете посоки не са измерени, точка J не може 

да бъде връх в триъгълника – преминава се към края на третия цикъл с управляваща променлива IJ, след 

което, ако управляващата променлива не е добила крайната си стойност, нараства с 1 и изпълнението на 

цикъла продължава по описания по-горе начин. 

 ● В случай, че е формиран триъгълник с върхове – точките I, J и K, се пристъпва към изчисляването 

на трите триъгълникови ъгъла. Те се определят от шестте измерени посоки – R[IK], R[IJ], R[KI], R[KJ], 

R[JI] и R[JK]. Стойностите на тези шест измерени посоки се намират съответно на позиции IK, IJ, KI, KJ, 

JI и JK в масива R. Всеки ъгъл се изчислява като разлика между двете посоки, измерени от съответната 

точка към другите два върха на триъгълника. Разликите се изчисляват по абсолютна стойност: 

(76.7) 

BI =| R[IJ]- R[IK] |,

BJ =| R[JI]- R[JK] |,

BK =| R[KI]- R[KJ] | .

 

 Тъй като не е известно коя посока е лявата и коя дясната за определен ъгъл от триъгълника, 

изчислените стойности BI, BJ и BK се проверяват дали са по-малки от 
g200  (всеки ъгъл в триъгълника 

трябва да бъде по-малък от 
g200 ). Ако това не е изпълнено следва, че всъщност от лявата посока е извадена 

дясната и се е получило допълнението на триъгълниковия ъгъл до 
g400  (външния ъгъл за върха на 

триъгълника). Изчислената стойност се коригира, като се изважда от 
g400  и резултатът се присвоява на 

съответната променлива BI, BJ или BK. 

 ● Следва изчисляване на триъгълниковото несъвпадение W по форм. 76.5. Изчисленото несъвпадение, 

повдигнато на квадрат, се прибавя към стойността на променливата SUMW, която съдържа сумата от 

квадратите на всички изчислени до момента несъвпадения за всички формирани до момента триъгълници. 

Стойността на променливата BrTr (броя на формираните триъгълници) нараства с единица – формиран е 

нов триъгълник. Двете променливи SUMW и BrTr трябва да бъдат нулирани преди започването на външния 

цикъл с управляваща променлива I. След приключване на трите цикъла изпълнението на алгоритъма 

завършва с определяне на средната квадратна грешка за измерена посока и за измерен ъгъл по форм. 76.6. 

 Така описаният алгоритъм за сумиране на ъгли по триъгълници може да бъде изложен с псевдокод 

по следния начин: 

 1) На променливите SUMW и BrTr се присвоява стойност 0. 

 2) Начало на външен цикъл с управляваща променлива I с начална стойност 1, крайна стойност BT 

(брой на всички точки в мрежата) и стъпка 1. 

 3) I1:= NR[I],I2 := NR[I +1]-1.  

 4) Ако I2 I1  премини към 27. 

 5) Начало на вътрешен цикъл с управляваща променлива IK с начална стойност I1, крайна стойност 

I2-1  и стъпка 1. 

 6) K := NP[IK].  

 7) Ако K < I  премини към 26. 

 8) Проверка за наличие на измерена посока от точка K към точка I чрез изпълнение на алгоритъма 

за търсене на информация (т. 5). Променливата KI получава стойност в резултат на изпълнението на 

цитирания алгоритъм. 

 9) Ако KI = 0  премини към 26. 

 10) Начало на вътрешен цикъл с управляваща променлива IJ с начална стойност IK +1 , крайна 

стойност I2 и стъпка 1. 

 11) J := NP[IJ].  

 12) Ако J < I  премини към 25. 
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 13) Проверка за наличие на измерена посока от точка J към точка I чрез изпълнение на алгоритъма 

за търсене на информация (т. 5). Променливата JI получава стойност в резултат на изпълнението на 

цитирания алгоритъм. 

 14) Ако JI = 0  премини към 25. 

 15) Проверка за наличие на измерена посока от точка K към точка J чрез изпълнение на алгоритъма 

за търсене на информация (т. 5). Променливата KJ получава стойност в резултат на изпълнението на 

цитирания алгоритъм. 

 16) Ако KJ = 0  премини към 25. 

 17) Проверка за наличие на измерена посока от точка J към точка K чрез изпълнение на алгоритъма 

за търсене на информация (т. 5). Променливата JK получава стойност в резултат на изпълнението на 

цитирания алгоритъм. 

 18) Ако JK = 0  премини към 25. 

 19) .BI :=| R[IJ]- R[IK] |; BJ := | R[JI]- R[JK] |; BK := | R[KI]- R[KJ] |  

 20) Ако 
g

BI > 200  тогава 
g

BI := 400 - BI.  

 21) Ако 
g

BJ > 200  тогава 
g

BJ := 400 - BJ.  

 22) Ако 
g

BK > 200  тогава 
g

BK := 400 - BK.  

 23) 
g

W := BI + BJ + BK - 200 .  

 24) SUMW := SUMW+ W*W, BrTr := BrTr +1.  

 25) Край на вътрешен цикъл с управляваща променлива IJ. 

 26) Край на вътрешен цикъл с управляваща променлива IK. 

 27) Край на външен цикъл с управляваща променлива I. 

 28) Ако BrTr > 0  тогава 
SUMW SUMW

MR :=  ; MB := ;
6N 3N

 

 29) Край. 

 

 7. Алгоритъм за изчисляване на абриси 
 Когато от една станция с известни координати са извършени ъглови измервания към една или повече 

други дадени точки и към определен брой нови точки (фиг. 76.3), за тази ъглова станция се съставя т.нар. 

абрис. 

Фиг. 76.3 

 От тт. 101 (с известни координати) са измерени посоките към дадените точки 433, 51 и 70 и към 

новоопределяемите точки 96, 97 и 50. Целта на съставянето на абриса е да се определи ориентировъчния 

ъгъл O101 на ъгловата станция и чрез него да се определят т.нар.”измерени” посочни ъгли към 

новоопределяемите точки, които да послужат за изчисляване на приблизителните им координати при 

предварителната обработка на мрежата. Освен това при съставянето на абриса може да се извърши и 

оценка на точността на ъгловите измервания. 

97 тт101

50

96

тт.433
тт51

тт70

X 0

101,433

101,51

101,70

101,96

101,97

101,50

R101,433

R101,51

R101,70

R101,96

R101,97

R101,50

O101
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 Както се вижда от фиг. 76.3 ориентировъчният ъгъл на дадена станция представлява ъгъла между 

положителната посока на оста X и направлението на нулевото деление на хоризонталния кръг на 

ъгломерния инструмент по време на извършване на измерванията. От известните координати на 

станцията тт. 101 и на наблюдаваните дадени точки – тт. 433, тт. 51 и тт. 70 чрез втора основна задача 

се изчисляват посочните ъгли α101,433, α101,51 и α101,70. От всеки посочен ъгъл се определя по една стойност на 

ориентировъчния ъгъл O101 като разлика между съответния посочен ъгъл и измерената посока: 

(76.8) 

101 101,433 101,433

101 101,51 101,51

101 101,70 101,70

,

,

.

O R

O R

O R

   

   

   

 

 За окончателна стойност се приема средноаритметичното от изчислените три стойности: 

(76.9) 
101 101 101

101 3

O O O
O

   
  

 Измерените посочни ъгли към новоопределяемите точки от мрежата се изчисляват, като към 

ориентировъчния ъгъл на станцията се прибавят съответните измерени посоки: 

(76.10) 

101,96 101 101,96

101,97 101 101,97

101,50 101 101,50

,

,

.

O R

O R

O R

  

  

  

 

 Ще бъде дадено кратко описание на алгоритъма за изчисляване на абриси. Дефинират се два цикъла 

– външен и вътрешен. Външният цикъл е с управляваща променлива I, която се променя от начална стойност 

1 до крайна стойност BT (брой на всички точки в мрежата) със стъпка 1. При изпълнението на външния 

цикъл се извършва обхождане на главния списък (масива NT) от началото задължително до края му и за 

всеки елемент от този масив (т.е. за всяка точка от мрежата) се проверява дали може да бъде определен 

ориентировъчен ъгъл и ако това е възможно, се изчислява неговата стойност и тя се записва на 

съответната позиция в масива O. В съответствие с казаното по-горе, за да може да се изчисли 

ориентировъчен ъгъл на определена точка от мрежата, трябва да бъдат изпълнени следните условия: 

 ● Точката, за която ще се определя ориентировъчен ъгъл трябва да бъде дадена, т.е. нейните 

координати трябва да бъдат известни. 

 ● От нея трябва да има измерена посока поне към една друга дадена точка. Естествено, освен към 

поне една дадена точка с известни координати следва да има измерени посоки към една или повече 

новоопределяеми точки, към които да се изчислят “измерени” посочни ъгли и да бъдат определени 

приблизителните им координати, в противен случай наличието на такава ъглова станция в мрежата се 

обезсмисля. 

 Конкретно при изпълнението на външния цикъл с управляваща променлива I се извършват следните 

аритметични действия и логически проверки: 

 ● На променливите SUMO (сума от изчислените стойности на ориентировъчния ъгъл за дадена 

станция) и BrO (брой на изчислените стойности на ориентировъчния ъгъл за тази станция) се присвоява 

стойност 0. 

 ● Проверява се дали координатите на текущо позиционираната точка от главния списък NT (точка 

с машинен номер I, равен на текущата стойност на управляващата променлива при изпълнението на 

външния цикъл) са положителни, т.е. X[I] > 0  и Y[I] > 0 . Ако това условие е изпълнено, точката с машинен 

номер I е дадена (с известни координати) и за нея евентуално би могъл да се състави абрис и да се изчисли 

ориентировъчен ъгъл, ако е изпълнено и другото необходимо условие – наличие на измерени посоки към други 

дадени точки. Ако условието не е изпълнено, очевидно точката няма известни координати и за нея 

ориентировъчен ъгъл не може да бъде определен – управляващата променлива I нараства с 1 (ако не е добила 

крайната си стойност) и се извършва позициониране върху следващата точка от главния списък. 

 ● Ако текущо позиционираната точка от главния списък NT е дадена, се определя началната и 

крайната позиция I1 и I2 (форм. 76.3) на информацията за извършените ъглови измервания от тази точка 

с машинен номер I към други точки от мрежата – информацията се съхранява в масивите NP и R. 

Проверява се дали I2 I1  – ако това условие е изпълнено, преминава се към края на външния цикъл по I и ако 

управляващата променлива не е добила крайната си стойност, преминава се към следващата точка от 

главния списък и се проверява дали може да бъде определен ориентировъчен ъгъл за нея. 

 Ако I2 > I1  започва изпълнение на вътрешен цикъл с управляваща променлива J, която се променя от 

начална стойност I1 до крайна стойност I2 със стъпка 1. При изпълнението на този цикъл се извършва 

текущо позициониране върху елементи от масива NP (номера на наблюдавани точки, към които има 

измерени посоки от точка с машинен номер I), но само от позиция I1 до позиция I2. Именно в този отрязък 

от масива NP – от позиция I1 до позиция I2 включително ще се търсят машинни номера на точки с известни 

координати така, че да могат да бъдат определени отделни стойности на ориентировъчния ъгъл на точка 
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I по форм.76.8, след което да се изчисли окончателната средноаритметична стойност по форм.76.9. 

Извършват се следните аритметични действия и логически проверки: 

 ● На простата променлива K се присвоява стойността на текущо позиционирания елемент от 

масива NP, т.е. K := NP[J] . 

 ● Проверява се дали координатите на текущо позиционираната точка от масива NP при 

изпълнението на вътрешния цикъл са положителни, т.е. X[J] > 0  и Y[J] > 0 . Ако условието е изпълнено, това 

означава, че сме открили наблюдавана точка с известни координати с машинен номер J, към която има 

измерена посока от точка с машинен номер I. В противен случай точката с машинен номер J не може да 

послужи за определяне на нова стойност на ориентировъчния ъгъл на точка I – следва да се премине към 

края на цикъла, след което управляващата променлива да нарасне с 1 (ако не е добила крайната си стойност) 

и да се извърши текущо позициониране върху следващата наблюдавана точка от масива NP. 

 ● Изчисляват се координатните разлики DX := X[K]- X[I]  и DY := Y[K]- Y[I] . 

 ● Изчислява се посочния ъгъл ALFA по формулите за втора основна задача, като се използва 

стандартна функция за определяне на arctg, дефинирана за съответния алгоритмичен език, на който се 

извършва програмната реализация на излагания алгоритъм. Резултатът трябва да бъде в границите от 
g0  

до 
g400 . 

 ● Изчислява се отделна стойност на ориентировъчния ъгъл за точка с машинен номер 

I - Ori := ALFA- R[J] . Трябва да се провери, ако Ori < 0 , да се изпълни Ori := Ori + 400.  

 ● Изчислената стойност на ориентировъчния ъгъл се прибавя към сумата от изчислените до 

момента стойности, т.е. SUMO := SUMO+Ori . Броят на изчислените ориентировъчни ъгли нараства с 

1, т.е. BrO := BrO+1 . 

 ● След приключване на вътрешния цикъл с управляваща променлива J се проверява дали BrO > 0 , т.е. 

дали има изчислена поне една или повече стойности на ориентировъчния ъгъл на точка I. Ако това е 

изпълнено, изчислява се окончателната средноаритметична стойност на ориентировъчния ъгъл на точка I 

– O[I]:= SUMO/BrO . Както се вижда, изчислената средноаритметична стойност се записва на позиция I в 

масива O. 

 ● Изпълнението на алгоритъма завършва с приключване на външния цикъл с управляваща променлива 

I . 

 Така описаният алгоритъм за изчисляване на абриси може да бъде изложен с псевдокод по следния 

начин:  

 1) Начало на външен цикъл с управляваща променлива I с начална стойност 1, крайна стойност BT 

(брой на всички точки в мрежата) и стъпка 1. 

 2) На променливите SUMO и BrO се присвоява стойност 0. 

 3) Ако X[I] 0  и Y[I] 0  премини към 16. 

 4) I1:= NR[I],I2 := NR[I +1]-1  

 5) Ако I2 I1  премини към 16. 

 6) Начало на вътрешен цикъл с управляваща променлива J с начална стойност I1, крайна стойност 

I2 и стъпка 1. 

 7) K := NP[J] . 

 8) Ако X[K] 0  и Y[K] 0  премини към 14. 

 9) DX := X[K]- X[I]; DY := Y[K]- Y[I] . 

 10) Изчислява се ALFA, като се използва стандартна функция за определяне на arctg, дефинирана за 

съответния алгоритмичен език, на който се извършва програмната реализация на излагания алгоритъм. 

Резултатът трябва да бъде в границите от 
g0  до 

g400 . 

 11) Ori := ALFA- R[J] . 

 12) Ако Ori < 0  тогава Ori := Ori + 400 . 

 13) SUMO := SUMO+Ori; BrO := BrO+1 . 

 14) Край на вътрешния цикъл с управляваща променлива J . 

 15) Ако BrO > 0  тогава O[I]:= SUMO/BrO . 

 16) Край на външния цикъл с управляваща променлива I . 

 17) Край. 

8. Алгоритъм за пренасяне на ориентировъчни ъгли 



 343 

 Освен по описания в т. 7 начин за определяне на ориентировъчен ъгъл чрез абрис, за определена ъглова 

станция ориентировъчния ъгъл може да бъде изчислен и чрез пренасяне (предаване) от друга ъглова станция, 

за която той е вече известен (фиг.76.4). 
Фиг. 76.4 

 За да може да се пренесе ориентировъчния ъгъл от точка I в точка K е необходимо да бъдат 

изпълнени следните условия: 

 ● Да е определен ориентировъчния ъгъл OI на точка I. 

 ● Да има измерена посока RIK от точка I към точка K и обратната посока RKI от точка K към точка 

I. 

 При пренасяне на ориентировъчен ъгъл първо се изчислява “измерения” посочен ъгъл IK
  от точка 

I към точка K по формулата 

(76.11) 
ΙΚ Ι ΙΚ=Ο +R . 

 Изчислява се обратния посочен ъгъл 
KI
  от точка K към точка I по формулата 

(76.12) g200KI IK
     . 

 Накрая се изчислява самия ориентировъчен ъгъл OK на точка K по формулата 

(76.13) 
K KI KIO R    . 

 Дефинират се следните прости променливи и масиви, свързани с излагането на алгоритъма: 

 ● Едномерен масив NC – този масив логически е разделен на две части. При началното зареждане 

на масива NC в първата му част се записват машинни номера на точки, от които може да се пренесе 

ориентировъчен ъгъл към други точки, за които този ъгъл все още не е определен, а във втората му част се 

добавят машинните номера на съседни точки, към които може да бъде пренесен ориентировъчен ъгъл, т.е. 

за които са изпълнени дефинираните по-горе условия. След това, приемайки, че първоначално добавените 

във втората част на масива NC точки (съседи на точките от първата част на масива NC) вече имат 

определени ориентировъчни ъгли (в действителност техните ориентировъчни ъгли все още не са изчислени, 

но по силата на обстоятелството, че те са добавени в началото на втората част на масива NC могат 

условно да бъдат считани за точки с определен ориентировъчен ъгъл), зареждането на масива NC 

продължава с добавяне във втората му част на съседи на съседите, към които може да бъде пренесен 

ориентировъчен ъгъл от първоначално въведените във втората част на масива NC точки (съседите на 

точките от първата част на масива NC) съгласно дефинираните необходими условия за предаване на 

ориентировъчен ъгъл, след това се добавят съседи на съседите на съседите и т.н. докато във втората част 

на масива NC се заредят всички точки, към които е възможно изобщо да бъде пренесен ориентировъчен 

ъгъл. Тъй като към определена точка от мрежата в много случаи може да бъде пренесен ориентировъчен 

ъгъл от няколко други точки с вече определен такъв ъгъл, възможно е да се получи дублиране на номера на 

точки във втората част на масива NC. За да се избегне това дублиране, поставя се условието при добавяне 

на машинен номер на точка във втората част на масива NC, съответният действителен номер на точката 

в главния списък NT да се “маскира”, т.е. да бъде поставен знак минус пред него. Това ще бъде критерии, че 

точката вече е включена в множеството точки, към които ще бъде пренесен ориентировъчен ъгъл и 

добавянето ѝ отново във втората част на масива NC не бива да се извършва. 

 ● Променлива K – броя на всички елементи в масива NC. 

I

X

X 0

0

K


RI

K

OI

OK

RK
I
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 ● Променлива K1 – броя на елементите в първата част на масива NC, т.е. броя на точките с 

определен ориентировъчен ъгъл при началното зареждане на масива NC. 

 Ще бъде дадено кратко описание на алгоритъма за пренасяне на ориентировъчни ъгли. В началото 

на променливата K се присвоява стойност 0. Дефинира се цикъл с управляваща променлива I, която се 

променя от начална стойност 1 до крайна стойност BT (брой на всички точки в мрежата) със стъпка 1. 

При изпълнението на този цикъл се извършва обхождане на главния списък (масива NT) задължително от 

началото до края му и за всяка точка от мрежата се проверява дали тя има определен ориентировъчен ъгъл, 

за да бъде записан нейния машинен номер в първата част на масива NC и евентуално от нея да бъдат 

пренесени ориентировъчни ъгли към други точки от мрежата, ако са изпълнени посочените по-горе условия. 

Ако при изпълнението на цикъла с управляваща променлива I се установи, че текущо позиционираната точка 

от главния списък NT[I] има определен ориентировъчен ъгъл (т.е. O[I] > 0 ), променливата K нараства с 1 и 

на съответния елемент от масива NC се присвоява машинния номер на текущата точка от главния списък 

( NC[K]:= I ). Описаните действия продължават до приключване на цикъла с управляваща променлива I. 

Заредена е първата част на масива NC. На променливата K1 се присвоява текущата стойност на 

променливата K. Изпълнението на алгоритъма продължава със зареждането на втората част на масива 

NC – там ще се запишат машинните номера на точки, към които може да бъде пренесен ориентировъчен 

ъгъл. За целта на простата променлива I се присвоява стойност 0. Следва дефиниране на неявен цикъл 

(цикъл, който продължава до изпълнението на определено условие). Променливата I поема функциите на 

управляваща променлива на този цикъл и в началото му нараства с 1 всеки път, когато той се изпълнява. С 

този цикъл отначало се извършва обхождане на първата част на масива NC и за всяка точка с известен 

ориентировъчен ъгъл, записана в първата част се търси към кои други точки от мрежата с неопределен 

все още ориентировъчен ъгъл може да бъде пренесен такъв ъгъл – тези точки се добавят в началото на 

втората част на масива NC, те са съседи на точките от първата част. След това цикълът продължава с 

обхождане на добавените до момента точки във втората част на масива NC – те условно вече могат да 

бъдат разглеждани като точки с определени ориентировъчни ъгли, въпреки че техните стойности все още 

не са изчислени. За тези точки (съседи на точките от първата част) се търси към кои техни съседи с все 

още неопределен ориентировъчен ъгъл и невключени във втората част на масива NC може да бъде предаден 

ориентировъчен ъгъл, т.е. зареждането на масива NC продължава с добавяне на съседи на съседите. 

Изпълнението на неявния цикъл продължава по същата схема – обхождане на масива NC към края му, 

добавяне на съседи на съседите на съседите и т.н. докато не бъде изпълнено условието за край на цикъла, 

т.е. не бъдат добавени всички точки, към които е възможно да се пренесе ориентировъчен ъгъл. 

 За целта на простата променлива II се присвоява стойността на текущо позиционирания елемент 

от масива NC при изпълнението на неявния цикъл, т.е. II := NC[I] . Следва определяне на началната и 

крайната позиция I1 и I2 (форм.76.3) на информацията за извършените ъглови измервания от точка с 

машинен номер II към други точки от мрежата – тази информация се съхранява в масивите NP и R. Ако 

I2 I1  следва, че няма извършени ъглови измервания от точка с машинен номер II към други точки от 

мрежата и се преминава към проверка за изпълнение на условието за край на цикъла, т.е. игнорират се 

останалите аритметични действия и логически проверки от изпълнимата част на цикъла. Ако условието за 

край на неявния цикъл не е изпълнено, извършва се преход към началото му – това е точно местото, където 

управляващата променлива I нараства с 1. В противен случай изпълнението на неявния цикъл се прекратява. 

 Ако се установи, че от текущо позиционираната точка в първата част на масива NC (нейният 

машинен номер е присвоен на простата променлива II) има извършени ъглови измервания към други точки 

от мрежата (т.е. I2 > I1 ) започва изпълнението на цикъл с управляваща променлива IK, която се променя 

от начална стойност I1 до крайна стойност I2 със стъпка 1. С него се извършва обхождане на масива NP, 

но само в частта му от позиция I1 до позиция I2 включително където са записани машинните номера на 

точки, към които има измерени посоки от точка II. В изпълнимата част на този вътрешен цикъл се 

извършват следните аритметични действия и логически проверки: 

 ● На простата променлива J се присвоява стойността на текущо позиционирания елемент от 

масива NP при изпълнението на цикъла с управляваща променлива IK (този елемент е машинен номер на 

точка, към която има измерена посока от точка с машинен номер II), т.е. J := NP[IK] . 

 ● Проверява се дали за текущо позиционираната точка от масива NP при изпълнението на 

вътрешния цикъл с управляваща променлива IK (машинният номер на тази точка е записан в простата 

променлива J) има определен ориентировъчен ъгъл, т.е. дали O[J] > 0 . Ако това условие е изпълнено, към 

точката с машинен номер J не е необходимо да се предава ориентировъчен ъгъл – той вече е определен. 

Следва да се премине към края на цикъла с управляваща променлива IK, след което, ако тя не е добила 

крайната си стойност, да нарасне с 1 и да се извърши текущо позициониране върху следващия елемент от 

масива NP в отрязъка между позиция I1 и I2 включително, за който да се извърши същата проверка. 

 ● Ако при проверката се окаже, че O[J] 0 , трябва да се провери дали точката вече не е добавена 

във втората част на масива NC към множеството от точки, към който ще бъде пренесен ориентировъчен 

ъгъл. Както бе посочено по горе, критерий за това ще бъде действителния номер на точката в главния 
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списък NT – ако номера на точката в този списък е отрицателен ( NT[J] 0 , т.е. точката е “маскирана”), 

значи тя вече е добавена във втората част на масива NC и повторно добавяне не бива да се извършва. В 

този случай отново трябва да се премине към края на цикъла по IK и ако той не е завършил, да се извърши 

текущо позициониране върху следващия елемент от масива NP в отрязъка между позиция I1 и I2 

включително за който да се извършат горните проверки. 

 ● Ако е изпълнено комплексното условие O[J] 0  и NT[J] > 0 , това означава, че е намерена точка с 

машинен номер J, към която евентуално може да бъде пренесен ориентировъчен ъгъл от точка с машинен 

номер II, но само ако в съответствие с изложените по-горе необходими условия за предаване на 

ориентировъчни ъгли има измерена обратна посока от точка J към точка II. Следва да се приложи 

алгоритъма за търсене на информация (измерени посоки) от точка с машинен номер J към точка с машинен 

номер II. В резултат на изпълнението на този алгоритъм променливата JII ще получи определена стойност. 

Тази стойност може да бъде 0 – следователно няма измерена посока от точка с машинен номер J към точка 

с машинен номер II или положително число, показващо позицията на измерената посока в масива R, ако има 

такава измерена посока. 

 ● Ако в резултат на прилагането на алгоритъма за търсене на информация (измерени посоки) 

променливата JII приеме стойност 0, към точката с машинен номер J не може да се пренесе 

ориентировъчен ъгъл и се преминава към края на цикъла с управляваща променлива IK, след което 

променливата IK нараства с 1 (ако не е добила крайната си стойност) и се извършва текущо позициониране 

върху следващия елемент от масива NP. В противен случай ( JII > 0 ) е открита точка, към която може да 

се пренесе ориентировъчен ъгъл и машинният номер J на тази точка трябва да се добави в масива NC. За 

целта променливата K нараства с 1 (броят на елементите на масива NC нараства с 1) и като последен 

елемент на масива NC се записва стойността на променливата J, т.е. NC[K]:= J . Действителният номер 

в масива NT на точка с машинен номер J става отрицателен, т.е. NT[J]:= -NT[J] , което показва, че 

точката е включена във втората част на масива NC в множеството от точки, към които ще бъде пренесен 

ориентировъчен ъгъл. С това се изчерпват аритметичните действия и логическите проверки за вътрешния 

цикъл с управляваща променлива IK. 

 Изпълнението на алгоритъма продължава с проверка на условието за край на външния, неявен цикъл 

с управляваща променлива I. Това условие гласи: управляващата променлива I на неявния цикъл да стане 

равна на променливата K (броя на всички елементи в масива NC). Ако условието за край на цикъла не е 

изпълнено, извършва се преход към началото на цикъла – това е точно местото, където управляващата 

променлива I нараства с 1. В общия случай при изпълнението на неявния цикъл управляващата му променлива 

I е по-малка по стойност от броя K на всички записани до момента елементи в масива NC – променливата 

I “догонва” променливата K по стойност, тъй като с външния, неявен цикъл се извършва обхождане на 

масива NC от началото към края му. Управляващата променлива I нараства с 1 всеки път при изпълнението 

на неявния цикъл – извършва се текущо позициониране върху следващ елемент от масива NC. От текущо 

позиционирания елемент се проверява дали има точки, към които може да се пренесе ориентировъчен ъгъл 

и ако има такива, те се добавят в края на масива NC – броят на елементите на масива нараства, т.е. 

променливата K също увеличава своята стойност. В определен момент от изпълнението на алгоритъма ще 

бъдат добавени всички точки, към които въобще е възможно да бъде пренесен ориентировъчен ъгъл – 

добавяне на нови елементи към масива NC повече няма да се извършва и променливата K ще спре да расте 

и ще остане с някаква фиксирана стойност. Управляващата променлива I обаче ще продължи да нараства 

– изпълнението на неявния цикъл продължава, тъй като трябва да се обходят всички елементи от масива 

NC задължително от първия до последния включително и да се извършат описаните по-горе аритметични 

действия и логически проверки. В момента, когато се извърши цялостно обхождане на масива NC (стигне 

се до последния му елемент и се установи, че от него не могат да бъдат добавени нови точки), променливата 

I ще догони по стойност променливата K (стойностите им ще се изравнят, т.е. ще се изпълни ) и 

условието за край на неявния цикъл също ще бъде изпълнено – добавени са всички точки, към които е 

възможно да бъде пренесен ориентировъчен ъгъл и външния цикъл с управляваща променлива I трябва да 

завърши. 

 Изпълнението на алгоритъма продължава със същинското изчисляване на стойностите на 

ориентировъчните ъгли за точките от втората част на масива NC. За целта се дефинира нов цикъл с 

управляваща променлива M, която се променя от начална стойност K1+1  до крайна стойност K със 

стъпка 1. Както се вижда от дефинираните начална и крайна стойност на управляващата променлива, с 

този цикъл ще се извърши обхождане на втората част на масива NC, като отначало ще бъдат изчислени 

ориентировъчните ъгли на съседите на точките от първата част на масива, след това – на съседите на 

съседите и т.н. до завършване на цикъла. Конкретно при изпълнението на цикъла с управляваща променлива 

M се изпълняват следните аритметични действия и логически проверки: 

 ● На променливите SUMO (сума от изчислените стойности на ориентировъчния ъгъл за дадена 

точка) и BrO (брой на изчислените стойности на ориентировъчния ъгъл за дадена точка) се присвоява 

стойност 0. 

I K
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 ● На простата променлива I се присвоява стойността на текущо позиционирания елемент от 

масива NC при изпълнението на цикъла ( I := NC[M] ). 

 ● Определят се началната и крайната позиция I1 и I2 (форм. 76.3) на информацията за извършените 

ъглови измервания от точка с машинен номер I към други точки от мрежата – тази информация се 

съхранява в масивите NP и R. Такива измервания обезателно трябва да има – в противен случай точката не 

би била добавена във втората част на масива NC. 

 ● Започва се нов, вътрешен цикъл с управляваща променлива IK, която се променя от начална 

стойност I1 до крайна стойност I2 със стъпка 1. При изпълнението на този цикъл ще се извърши обхождане 

на елементи от масива NP (машинни номера на точки, към които има измерени посоки от точка с машинен 

номер I), но само от позиция I1 до позиция I2 включително. На простата променлива KK се присвоява 

стойността на текущо позиционирания елемент от масива NP при изпълнението на вътрешния цикъл (

KK := NP[IK] ). След това се проверява дали текущо позиционираната точка от масива NP (нейният 

машинен номер е записан в простата променлива KK) има определен ориентировъчен ъгъл, т.е. дали

O[KK] > 0 . Ако това условие не е изпълнено, точката с машинен номер KK не може да послужи за предаване 

на ориентировъчен ъгъл към точка с машинен номер I – следва да се премине към края на вътрешния цикъл 

с управляваща променлива IK и ако тя не е добила крайната си стойност, изпълнението на цикъла да 

продължи по описания по-горе начин. В противен случай ( O[KK] > 0 ) трябва да се провери дали има 

измерена обратна посока – от точка с машинен номер KK към точка с машинен номер I, като се приложи 

алгоритъма за търсене на информация (ъглови измервания). Ако в резултат на прилагането на алгоритъма 

за търсене на информация (измерени посоки) променливата KKI приеме стойност 0, към точката с машинен 

номер I не може да се пренесе ориентировъчен ъгъл и се преминава към края на цикъла с управляваща 

променлива IK, след което тя нараства с 1 (ако не е добила крайната си стойност) и цикълът отново се 

изпълнява, като се извършва текущо позициониране върху следващия елемент от масива NP. В противен 

случай ( KKI > 0 ) сме установили, че има измерена посока от точка с машинен номер KK към точка с 

машинен номер I, като измерената стойност на тази посока е записана в елемента R[KKI]. Изпълнението 

на алгоритъма продължава с последователното прилагане на формули 76.11, 76.12 и 76.13. Изчислява се 

“измерения” посочен ъгъл от точка с машинен номер KK към точка с машинен номер

I (AL := O[KK]+ R[KKI]) , като се проверява той да бъде в допустимите граници от 
g0  до 

g400  – ако 

получената стойност превиши 
g400 , от нея трябва да се извадят 

g400 . След това по форм.76.12 се 

изчислява обратния посочен ъгъл от точка с машинен номер I към точка с машинен номер
g

KK (AL := AL - 200 ) , като отново трябва да се контролира получената стойност да бъде в допустимите 

граници – ако се получи отрицателна стойност, към нея трябва да се прибавят 
g400 . Следва определяне на 

една отделна стойност на ориентировъчния ъгъл на точка с машинен номер I по форм. 76.13 –

Ori := AL- R[IK] . Отново трябва да се контролира получената стойност – ако е отрицателна, към нея 

трябва да се прибавят 
g400 . След определянето на всяка отделна стойност на ориентировъчния ъгъл на 

точката с машинен номер I тя трябва да бъде добавена към текущата стойност на променливата SUMO 

(сума от всички изчислени до момента стойности на ориентировъчния ъгъл) – SUMO := SUMO+Ori . 

Броячът на изчислените до момента отделни стойности на ориентировъчния ъгъл трябва да нарасне с 1 (

BrO := BrO+1). С това завършва изпълнението на вътрешния цикъл с управляваща променлива IK. 

 След това се определя окончателната средноаритметична стойност на ориентировъчния ъгъл на 

точката с машинен номер I (O[I]:= SUMO/BrO) . Изпълнението на алгоритъма завършва с приключване 

на външния цикъл с управляваща променлива M, но целесъобразно е накрая действителните номера на 

точките от главния списък NT да бъдат върнати в нормалното си състояние (всички да имат положителни 

стойности, т.е. да бъдат “демаскирани”). 

 Така описания алгоритъм за пренасяне на ориентировъчни ъгли може да бъде изложен с псевдокод 

по следния начин: 

 1) K := 0 . 

 2) Начало на цикъл с управляваща променлива I с начална стойност 1, крайна стойност BT (брой на 

всички точки в мрежата) и стъпка 1. 

 3) Ако O[I] £ 0  премини към 6. 

 4) K := K +1 . 

 5) NC[K]:= I . 

 6) Край на цикъл с управляваща променлива I. 

 7) K1:= K . 

 8) I := 0 . 

 9) I := I +1 . 
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 10) II := NC[I] . 

 11) I1:= NR[II]; I2 := NR[II +1]-1 . 

 12) Ако I2 I1премини към 23. 

 13) Начало на вътрешен цикъл с управляваща променлива IK с начална стойност I1, крайна 

стойност I2 и стъпка 1. 

 14) J := NP[IK] . 

 15) Ако O[J] > 0  премини към 22. 

 16) Ако NT[J] 0  премини към 22. 

 17) Проверка за наличие на измерена посока от точка J към точка II чрез изпълнение на алгоритъма 

за търсене на информация, разгледан в т. 5. Променливата JII получава стойност в резултат на 

изпълнението на цитирания алгоритъм. 

 18) Ако JII = 0  премини към 22. 

 19) K := K +1 . 

 20) NC[K]:= J . 

 21) NT[J]:= -NT[J] . 

 22) Край на вътрешния цикъл с управляваща променлива IK. 

 23) Ако K > I премини към 9. 

 24) Начало на цикъл с управляваща променлива M с начална стойност K1+1 , крайна стойност K и 

стъпка 1. 

 25) SUMO := 0; BrO := 0 . 

 26) I := NC[M] . 

 27) I1:= NR[I];  I2 := NR[I +1]-1 . 

 28) Начало на вътрешен цикъл с управляваща променлива IK с начална стойност I1, крайна 

стойност I2 и стъпка 1. 

 29) KK := NP[IK] . 

 30) Ако O[KK] 0 премини към 40. 

 31) Проверка за наличие на измерена посока от точка KK към точка I чрез изпълнение на алгоритъма 

за търсене на информация, разгледан в т. 5. Променливата KKI получава стойност в резултат на 

изпълнението на цитирания алгоритъм. 

 32) Ако KKI = 0  премини към 40. 

 33) AL := O[KK]+ R[KKI] . 

 34) Ако AL > 400  тогава AL := AL- 400 . 

 35) AL := AL- 200 . 

 36) Ако AL < 0  тогава AL := AL +400 . 

 37) Ori := AL- R[IK] . 

 38) Ако Ori < 0  тогава Ori := Ori +400 . 

 39) SUMO := SUMO+Ori; BrO := BrO+1 . 

 40) Край на вътрешния цикъл с управляваща променлива IK. 

 41) O[I]:= SUMO/BrO . 

 42) Край на цикъла с управляваща променлива M. 

 43) Начало на цикъл с управляваща променлива I с начална стойност 1, крайна стойност BT и стъпка 

1. 

 44) NT[I]:=| NT[I] | . 

 45) Край на цикъла с управляваща променлива I. 

 46) Край. 

 

9. Алгоритъм за изчисляване на приблизителни координати на новоопределяемите 

точки от мрежата 
 Изчислението на координатите на новоопределяемите точки е необходимо за по-нататъшната 

обработка на извършените измервания по Метода на най-малките квадрати (МНМК). С оглед на материала, 

който се изучава в курса по Геодезия – I част и за да се получи известно опростяване на алгоритъма ще бъде 

разгледан само един начин за определяне на координатите – първа основна задача (права задача). 

 За да се определят координатите на една отделна нова точка от мрежата с права задача, 

необходимо е към нея да има измерена посока и разстояние от друга точка от мрежата с известни 

координати и ориентировъчен ъгъл. Тази изходна точка, която ще послужи за определяне на координатите 

на новата точка може да бъде дадена или новоопределяема, но на която вече координатите са изчислени и 

към нея предварително е бил пренесен ориентировъчен ъгъл. В този случай се изчислява посочния ъгъл от 
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изходната към новоопределяемата точка по форм. 76.11 и след това по известните формули за първа 

основна задача се определят координатите на новата точка. Трябва да се обърне внимание на 

обстоятелството, че процесът на определяне на координатите на новите точки в мрежата с права задача 

е итерационен – отначало ще бъдат определени координатите на всички нови точки – съседи на дадените 

точки, за които са изпълнени дефинираните по-горе условия, във втората итерация ще бъдат определени 

координатите на всички нови точки – съседи на съседите, за които вече са налице дефинираните по-горе 

условия, след това – съседите на съседите и т.н. докато не бъдат изчислени координатите на всички 

новоопределяеми точки в мрежата, за които това е възможно да се извърши. Следователно необходимо е 

да бъде въведен някакъв критерии за прекратяване на итерациите – прекратяването трябва да настъпи, 

когато при изпълнението на поредната итерация не бъдат изчислени координати на нито една нова точка, 

т.е. определени са координатите на всички нови точки, за които това е възможно да се извърши. За целта 

е целесъобразно да се дефинира една проста променлива – флаг (напр. KF), която да се нулира преди 

започването на всяка итерация. Ако по време на изпълнението на отделна итерация бъдат определени 

координатите на поне една нова точка, флагът се “вдига”, т.е. променливата получава някаква различна 

от нула стойност (напр. KF := 1 ). В противен случай (ако не са изчислени координати на поне една нова 

точка), флагът запазва своята нулева стойност и завършването на тази итерация с нулева стойност на 

флага ще бъде критерии, че итерациите трябва да бъдат прекратени и изпълнението на алгоритъма да 

завърши. 

 При изпълнението на алгоритъма първоначално на променливата KF се присвоява стойност 0. 

Следва дефинирането на външен цикъл с управляваща променлива I, която се променя от начална стойност 

1 до крайна стойност BT (брой на всички точки в мрежата) със стъпка 1. С изпълнението на този цикъл се 

извършва обхождане на главния списък NT задължително от първата до последната точка. За всяка 

текущо позиционирана точка от главния списък се проверява дали има определени координати и 

ориентировъчен ъгъл. Ако няма определени координати и/или ориентировъчен ъгъл, преминава се към края 

на външния цикъл с управляваща променлива I, след което той се изпълнява отново, ако управляващата 

променлива не е добила крайната си стойност. В противен случай (точката има определени координати и 

ориентировъчен ъгъл), тя евентуално би могла да послужи като изходна точка за изчисляване на 

координатите на една или повече новоопределяеми точки от мрежата. Трябва да се провери, дали от нея 

има измерени посоки и разстояния към други точки от мрежата с все още неопределени координати. За 

целта се изчисляват началната и крайната позиция I1 и I2 (форм. 76.3) на информацията за извършените 

ъглови измервания от точка с машинен номер I към други точки от мрежата – тази информация се 

съхранява в масивите NP и R. Ако I2 I1 , няма извършени ъглови измервания и точката не може да послужи 

за определяне на координатите на други точки от мрежата с права задача – следва да се премине към края 

на външния цикъл по I, след което изпълнението на цикъла да продължи, ако управляващата променлива не 

е добила крайната си стойност. В противен случай ( I2 > I1 ) започва изпълнението на нов, вътрешен цикъл 

с управляваща променлива IK, която се променя от начална стойност I1 до крайна стойност I2 със стъпка 

1. При изпълнението на този цикъл ще се извърши обхождане на елементи от масива NP (машинни номера 

на точки, към които има измерени посоки от точка с машинен номер I) от позиция I1 до позиция I2 

включително. На простата променлива K се присвоява стойността на текущо позиционирания елемент от 

масива NP при изпълнението на вътрешния цикъл ( K := NP[IK] ). Проверява се дали точката K е все още 

неопределена, т.е. без изчислени координати. Ако X[K] > 0  и Y[K] > 0 , координатите на точката вече са 

определени и следва да се премине към края на вътрешния цикъл по IK, след което да се продължи с 

изпълнението му, ако управляващата променлива не е добила крайната си стойност. В противен случай (

X[K] = 0  и Y[K] 0 ) координатите на точката с машинен номер K подлежат на определяне, но за да 

бъдат изчислени с права задача е необходимо да има измерено разстояние между точка I и точка K (право 

и/или обратно). Това се проверява, като се приложи алгоритъма за търсене на информация (дължинни 

измервания), разгледан в т. 5. Отначало се проверява дали има измерено разстояние от точка с машинен 

номер I към точка с машинен номер K. Ако се окаже, че няма такова, трябва да се провери дали е измерено 

обратното разстояние – от точка K към точка I. Възможните резултати, които могат да се получат при 

еднократно или двукратното приложение на алгоритъма за търсене на информация (дължинни измервания) 

са: 

 ● При търсенето на разстояние от точка с машинен номер I към точка с машинен номер K 

променливата IIK приема положителна стойност ( IIK > 0 ) – следователно има такова измерено 

разстояние и неговата стойност е разположена на позиция IIK в масива S (в елемента S[IIK]). 

Координатите на новата точка K се определят по формулите X[K]:= X[I]+S[IIK]*COS(AL)  и 

Y[K]:= Y[I]+S[IIK]*SIN(AL) . Променливата-флаг KF получава стойност 1 ( KF := 1 ) – изчислени са 

координатите на поне една новоопределяема точка през текущата итерация. Преминава се към края на 

вътрешния цикъл по IK, след което изпълнението му продължава, ако управляващата променлива IK не е 

добила крайната си стойност. 
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 ● При търсенето на разстояние от точка с машинен номер I към точка с машинен номер K 

променливата IIK получава нулева стойност ( IIK = 0 ) – следователно няма такова измерено разстояние. 

Тогава трябва да се провери дали е измерено обратното разстояние – от точка K към точка I. Отново се 

прилага алгоритъма за търсене на информация (дължинни измервания). В резултат на изпълнението му 

променливата KI получава определена стойност. Ако тази стойност е положителна ( KI > 0 ), значи 

търсеното разстояние съществува и неговата стойност е разположена на позиция KI в масива S (в 

елемента S[KI]). Координатите на новата точка K се определят по формулите 

X[K]:= X[I]+S[KI]*COS(AL)  и Y[K]:= Y[I]+S[KI]*SIN(AL) . Променливата-флаг KF получава 

стойност 1 ( KF := 1 ) – изчислени са координатите на поне една новоопределяема точка през текущата 

итерация. Преминава се към края на вътрешния цикъл по IK, след което изпълнението му продължава, ако 

управляващата променлива IK не е добила крайната си стойност. 

 ● В резултат на двукратното изпълнение на алгоритъма за търсене на информация (дължинни 

измервания) променливите IIK и KI получават стойност нула ( IIK := 0  и KI := 0 ) – следователно няма 

измерено разстояние между точка I и точка K (право или обратно). Координатите на точка K не могат да 

се определят с права задача, като се изходи от точка I. Променливата-флаг KF не променя стойността си. 

Преминава се към края на вътрешния цикъл по IK, след което изпълнението му продължава, ако 

управляващата променлива IK не е добила крайната си стойност. 

 С това са изчерпани всички аритметични действия и логически проверки за вътрешния цикъл с 

управляваща променлива IK и за външния цикъл с управляваща променлива I. Следва да се провери 

състоянието на променливата-флаг KF. Възможните състояния са две: 

 ● Променливата KF има стойност 1 ( KF = 1 , т.е. флагът е “вдигнат”). Това означава, че при 

последната извършена итерация (цялостно изпълнение на външния цикъл по I) на една или повече 

новоопределяеми точки от мрежата са били изчислени координати. Това теоретично би могло да доведе до 

поява на възможност за определяне на координатите на още нови точки от мрежата – тази възможност 

трябва да се провери, като се изпълни още една итерация (още веднъж да се изпълни цикъла по I), като 

отново се следи състоянието на флага след завършването ѝ. За целта се извършва безусловен преход към 

началото на излагания алгоритъм (местото, където променливата KF се нулира), след което се повтарят 

всички описани дотук аритметични действия и логически проверки, т.е. отново изцяло се изпълнява външния 

цикъл с управляваща променлива I. 

 ● Променливата KF има стойност 0 ( KF = 0 , т.е. флагът е “спуснат”). Това означава, че при 

последната извършена итерация (цялостно изпълнение на външния цикъл по I) на нито една новоопределяема 

точка от мрежата не са били изчислени координати. Вече не съществува теоретична възможност за 

определяне на координати – такива вече са изчислени за всички новоопределяеми точки, за които това е 

възможно да се извърши. Изпълнението на алгоритъма трябва да приключи. 

 Така описания алгоритъм за изчисляване на координатите на новоопределяемите от мрежата 

може да бъде изложен с псевдокод по следния начин: 

 1) KF := 0 . 

 2) Начало на цикъл с управляваща променлива I с начална стойност 1, крайна стойност BT (брой на 

всички точки в мрежата) и стъпка 1. 

 3) Ако X[I] 0  и Y[I] 0  премини към 17. 

 4) Ако O[I] 0  премини към 17. 

 5) I1:= NR[I];  I2 := NR[I +1]-1 . 

 6) Ako I2 I1  премини към 17. 

 7) Начало на цикъл с управляваща променлива IK с начална стойност I1, крайна стойност I2 и 

стъпка 1. 

 8) K := NP[IK] . 

 9) Ако  и  премини към 16. 

 10) AL := O[I]+ R[IK] . 

 11) Ако AL > 400  тогава AL := AL- 400 . 

 12) Проверка за наличие на измерено разстояние от точка I към точка K чрез изпълнение на 

алгоритъма за търсене на информация, разгледан в т. 5. Променливата IIK получава стойност в резултат 

на изпълнението на цитирания алгоритъм. 

 13) Ако IIK > 0  тогава X[K]:= X[I]+S[IIK]*COS(AL)  и Y[K]:= Y[I]+S[IIK]*SIN(AL); ΚF :=1; 

Премини към 16. 

 14) Проверка за наличие на измерено разстояние от точка K към точка I чрез изпълнение на 

алгоритъма за търсене на информация. Променливата KI получава стойност в резултат на изпълнението 

на цитирания алгоритъм. 

 15) Ако KI > 0  тогава X[K]:= X[I]+S[KI]*COS(AL)  и Y[K]:= Y[I]+S[KI]*SIN(AL); ΚF :=1 . 

 16) Край на вътрешния цикъл с управляваща променлива IK. 

X[K] 0 Y[K] 0
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 17) Край на външния цикъл с управляваща променлива I. 

 18) Ако KF = 1  премини към 1. 

 19) Край. 

10. Структура на програмата 
 1) Прилагане на алгоритъма за четене на входните данни от текстов файл и зареждане на 

информационните масиви, разгледан в т. 3. 

 2) Преномериране на масивите NP и NS чрез двукратно прилагане на алгоритъма за замяна на 

действителните номера с машинни, разгледан в т. 4. 

 3) Прилагане на алгоритъма за сумиране на ъгли по триъгълници, разгледан в т. 6. Запис на 

резултатите в текстови файл. 

 4) Прилагане на алгоритъма за изчисляване на абриси, разгледан в т. 7. Запис на резултатите в 

текстови файл. 

 5) Прилагане на алгоритъма за пренасяне на ориентировъчни ъгли, разгледан в т. 8. Запис на 

резултатите в текстови файл. 

 6) Прилагане на алгоритъма за изчисляване на координатите на новоопределяемите точки, 

разгледан в т. 9. Запис на резултатите в текстови файл. 

 

 

 

§ 77. Техника на безопасност при изпълнение на топографо-геодезическите работи 

 

1. Общи въпроси по охрана на труда, хигиена и бит в полеви и канцеларски условия 

 

 

2. Опазване на околната среда 

 

 

3. Правила за експлоатация на геодезическите прибори и инструменти 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1а. 

Превръщане на старо градусно деление в ново 

Градуси в гради0F

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

00 

10 

20 

 

30 

40 

50 

 

60 

70 

80 

 

0,00.. 

11,11.. 

22,22.. 

 

33,33.. 

44,44.. 

55,55.. 

 

66,66.. 

77,77.. 

88,88.. 

 

1,11.. 

12,22.. 

23,33.. 

 

34,44.. 

45,55.. 

56,66.. 

 

67,77.. 

78,88.. 

90,00.. 

 

2,22.. 

13,33.. 

24,44.. 

 

35,55.. 

46,66.. 

57,77.. 

 

68,88.. 

80,00.. 

91,11.. 

 

3,33.. 

14,44.. 

25,55.. 

 

36,66.. 

47,77.. 

58,88.. 

 

70,00.. 

81,11.. 

91,11.. 

 

4,44.. 

15,55.. 

26,66.. 

 

37,77.. 

48,88.. 

60,00.. 

 

71,11.. 

82,22.. 

93,33.. 

 

5,55.. 

16,66.. 

27,77.. 

 

38,88.. 

50,00.. 

61,11.. 

 

72,22.. 

83,33.. 

94,44.. 

 

6,66.. 

17,77.. 

28,88.. 

 

40,00.. 

51,11.. 

62,22.. 

 

73,33.. 

84,44.. 

95,55.. 

 

7,77.. 

18,88.. 

30,00.. 

 

41,11.. 

52,22.. 

63,33.. 

 

74,44.. 

85,55.. 

96,66.. 

 

8,88.. 

20,00.. 

31,11.. 

 

42,22.. 

53,33.. 

64,44.. 

 

75,55.. 

86,66.. 

97,77.. 

 

10,00.. 

21,11.. 

32,22.. 

 

43,33.. 

54,44.. 

65,55.. 

 

76,66.. 

87,77.. 

98,88.. 

Минути в гради 
′ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

00 

10 

20 

 

30 

40 

50 

 

0.00000 

0.18519 

0.37037 

 

0.55556 

0.74074 

0.92593 

 

0.01852 

0.20370 

0.38889 

 

0.57407 

0.75926 

0.94444 

 

0.03704 

0.22222 

0.40741 

 

0.59259 

0.77778 

0.96296 

 

0.05556 

0.24074 

0.42593 

 

0.61111 

0.79630 

0.98148 

 

0.07407 

0.25926 

0.44444 

 

0.62963 

0.81481 

1.00000 

 

0.09259 

0.27778 

0.46296 

 

0.64815 

0.83333 

1.01852 

 

0.11111 

0.29630 

0.48148 

 

0.66667 

0.85185 

1.03704 

 

0.12963 

0.31481 

0.50000 

 

0.68519 

0.87037 

1.05556 

 

0.14815 

0.33333 

0.51852 

 

0.70370 

0.88889 

1.07407 

 

0.16667 

0.35185 

0.53704 

 

0.72222 

0.90741 

1.09259 

Секунди в гради 
″ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

00 

10 

20 

 

30 

40 

50 

 

0.00000 

0.00309 

0.0617 

 

0.00926 

0.01235 

0.01543 

 

0.00031 

0.03040 

0.00648 

 

0.00957 

0.01265 

0.01574 

 

0.00062 

0.00370 

0.00679 

 

0.00988 

0.01296 

0.01605 

 

0.00093 

0.00401 

0.00710 

 

0.01019 

0.01327 

0.01636 

 

0.00123 

0.00432 

0.00741 

 

0.01049 

0.01358 

0.01667 

 

0.00154 

0.00463 

0.00772 

 

0.01080 

0.01389 

0.01698 

 

0.00185 

0.00404 

0.00802 

 

0.01111 

0.01420 

0.01728 

 

0.00216 

0.00525 

0.00833 

 

0.01142 

0.01451 

0.01759 

 

0.00247 

0.00556 

0.00864 

 

0.01173 

0.01481 

0.01790 

 

0.00278 

0.00586 

0.00895 

 

0.01204 

0.01512 

0.01821 

 

 

Приложение 1б. 

Превръщане на ново градусно деление в старо 

Гради в градуси и минути 
g 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

00 

10 

20 

30 

40 

 

50 

60 

70 

80 

90 

      ′ 

0  00 

9  00 

18  00 

27  00 

36  00 

 

45  00 

54  00 

63  00 

72  00 

81  00 

      ′ 

0  54 

9  54 

18  54 

27  54 

36 54 

 

45  54 

54  54 

63  54 

72  54 

81  54 

      ′ 

1  48 

10  48 

19  48 

28  48 

37 48 

 

46  48 

55  48 

64  48 

73  48 

82  48 

      ′ 

2  42 

11  42 

20  42 

29  42 

38 42 

 

47  42 

56  42 

65  42 

74  42 

83  42 

      ′ 

3  36 

12  36 

21  36 

30  36 

39 36 

 

48  36 

57  36 

66  36 

75  36 

84  36 

      ′ 

4  30 

13  30 

22  30 

31  30 

40 30 

 

49  30 

58  30 

67  30 

76  30 

85  30 

       
5  24 

14  24 

23  24 

32  24 

41 24 

 

50  24 

59  24 

68  24 

77  24 

86  24 

      ′ 

6  18 

15  18 

24  18 

33  18 

4218 

 

51  18 

60  18 

69  18 

78  18 

87  18 

      ′ 

7  12 

16  12 

25  12 

34  12 

43 12 

 

52  12 

61  12 

70  12 

79  12 

88  12 

      ′ 

8  06 

17  06 

26  06 

35  06 

43 06 

 

53  06 

62  06 

71  06 

80  06 

89 06 

Гради в минути и секунди 
g 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

      ′ 

 0   00.0 

 5  24.0 

10 48.0 

16 12.0 

21 36.0 

 

27 00.0 

32 24.0 

37 48.0 

43 42.0 

      ′ 

0 32.4 

5 56.4 

11 20.4 

16 44.4 

22 08.4 

 

27 32.4 

32 56.4 

38 20.4 

43 44.4 

      ′ 

1 04.8 

6 28.8 

11 52.8 

17 16.8 

22 40.8 

 

28 04.8 

33 28.8 

38 52.8 

44 16.8 

      ′ 

1 37.2 

7 01.2 

12 25.2 

17 49.2 

23 13.2 

 

28 37.2 

34 01.2 

39 25.2 

44 49.2 

      ′ 

2 09.6 

7 33.6 

12 57.6 

18 21.6 

23 45.6 

 

29 09.6 

34 33.6 

39 57.6 

45 21.6 

      ′ 

2 42.0 

8 06.0 

13 30.0 

18 54.0 

24 18.0 

 

29 42.0 

35 06.0 

40 30.0 

45 54.0  

      ′ 

3 14.4 

8 38.4 

14 02.4 

19 26.4 

24 50.4 

 

30 14.4 

35 38.4 

41 02.4 

46 26.4 

      ′ 

3 46.8 

9 10.8 

14 34.8 

19 58.8 

25 22.8 

 

30 46.8 

36 10.8 

41 34.8 

46 58.8 

      ′ 

4 19.2 

9 43.2 

15 07.2 

20 31.2 

25 55.2 

 

31 19.2 

36 43.2 

42 07.2 

47 31.2 

      ′ 

4 51.6 

10 15.6 

15 39.6 

21 03.6 

26 27.6 

 

31 51.6 

37 15.6 

42 39.6 

48 03.6 

                                                           
 Точките в таблицата означават периодична десетична дроб. При превръщане на ъглите са необходими пет 

знака след десетичната запетая. 
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0.90 48 36.0 49 08.4 49 40.8 50 13.2 50 45.6 51 18.0 51 50.4 52 22.8 52 55.2 53 27.6 

Гради в секунди 
g 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

0.0000 

0.0010 

0.0020 

0.0030 

0.0040 

 

0.0050 

0.0060 

0.0070 

0.0080 

0.0090 

″ 

0.0 

3.2 

6.5 

9.7 

13.0 

 

16.2 

19.4 

22.7 

25.9 

29.2 

″ 

0.3 

3.6 

6.8 

10.0 

13.3 

 

16.5 

19.8 

23.0 

26.2 

29.5 

″ 

0.6 

3.9 

7.1 

10.4 

13.6 

 

16.8 

20.1 

23.3 

26.6 

29.8 

″ 

1.0 

4.2 

7.5 

10.7 

13.9 

 

17.2 

20.4 

23.7 

26.9 

30.1 

″ 

1.3 

4.5 

7.8 

11.0 

14.3 

 

17.5 

20.7 

24.0 

27.2 

30.5 

″ 

1.6 

4.9 

8.1 

11.3 

14.6 

 

17.8 

21.1 

24.3 

27.5 

30.8 

″ 

1.9 

5.2 

8.4 

11.7 

14.9 

 

18.1 

21.4 

24.6 

27.9 

31.1 

″ 

2.3 

5.5 

8.7 

12.0 

15.2 

 

18.5 

21.7 

24.9 

28.2 

31.4 

″ 

2.6 

5.8 

9.1 

12.3 

15.6 

 

18.8 

22.0 

25.3 

28.5 

31.8 

″ 

2.9 

6.2 

9.4 

12.6 

15.9 

 

19.1 

22.4 

25.6 

28.8 

32.1 

 

 

Приложение 2. 

Таблица за влиянието на кривината на земята и вертикалната рефракция 

върху превишенията при К=0,101 и R=6381 km. 

S , m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

0.00 m 

0.07 

0.28 

0.63 

1.13 

1.76 

2.54 

0.00m 

0.09 

0.31 

0.68 

1.18 

1.83 

2.62 

0.00 m 

0.10 

0.34 

0.72 

1.24 

1.90 

2.71 

0.01 m 

0.12 

0.37 

0.77 

1.30 

1.98 

2.80 

0.01 m 

0.14 

0.41 

0.81 

1.36 

2.05 

2.88 

0.02 m 

0.16 

0.14 

0.86 

1.43 

2.13 

2.98 

0.02 m 

0.18 

0.48 

0.91 

1.49 

2.21 

3.07 

0.03 m 

0.20 

0.51 

0.96 

1.56 

2.29 

3.16 

0.04 m 

0.23 

0.55 

1.02 

1.62 

2.37 

3.26 

0.06 m 

0.25 

0.59 

1.07 

1.69 

2.45 

3.35 

 

Приложение 3. 

Таблица за барометрична стъпка 

1 2

2

b b
b


  

1 2

2

t t
t


  

1 2

2

b b
b


  

-5 0 5 10 15 20 25 30 

 

600 

610 

620 

630 

640 

 

650 

660 

670 

680 

690 

 

700 

710 

720 

730 

740 

750 

760 

 

 

13.12 

12.90 

12.70 

12.50 

12.30 

 

12.11 

11.93 

11.75 

11.58 

11.41 

 

11.25 

11.09 

10.93 

10.78 

10.64 

10.50 

10.36 

 

13.36 

13.15 

12.93 

12.73 

12.53 

 

12.34 

12.15 

11.97 

11.79 

11.62 

 

11.46 

11.29 

11.14 

10.98 

10.84 

10.69 

10.55 

 

13.61 

13.39 

13.17 

12.96 

12.76 

 

12.56 

12.37 

12.19 

12.01 

11.83 

 

11.67 

11.50 

11.34 

11.19 

11.04 

10.89 

10.74 

 

13.85 

13.63 

13.41 

13.20 

12.99 

 

12.79 

12.60 

12.41 

12.23 

12.05 

 

11.88 

11.71 

11.55 

11.39 

11.23 

11.08 

10.94 

 

14.10 

13.88 

13.65 

13.43 

13.22 

 

13.01 

12.82 

12.63 

12.44 

12.26 

 

12.08 

11.91 

11.75 

11.59 

11.43 

11.28 

11.13 

 

14.35 

14.12 

13.88 

13.66 

13.45 

 

13.24 

13.04 

12.85 

12.66 

12.47 

 

12.30 

12.12 

11.95 

11.79 

11.63 

11.48 

11.32 

 

14.59 

14.36 

14.12 

13.89 

13.68 

 

13.47 

13.26 

13.07 

12.87 

12.69 

 

12.51 

12.33 

12.16 

11.99 

11.83 

11.67 

11.52 

 

14.84 

14.61 

14.36 

14.13 

13.91 

 

13.69 

13.49 

13.29 

13.09 

12.90 

 

12.72 

12.54 

12.36 

12.19 

12.03 

11.87 

11.71 

 

600 

610 

620 

630 

640 

 

650 

660 

670 

680 

690 

 

700 

710 

720 

730 

740 

750 

760 

 

Приложение 4. 

Условни знаци за мащаби 1:2000, 1:1000 и 1:500 



 353 

№ Наименование на предмета 
Условен знак 

1:2000 1:1000 1:500 

1.  Триангулачна точка 
 

2.  Полигонова точка (желязна тръба) 

 

3.  Точка от прецизна полигонометрия 

 

4.  Точка от РГО - стабилизирана с дървен кол 

 

5.  Теренна точка 
 

6.  Полигонова линия 

 

7.  Невелачен репер на цокъл 

 

8.  Пресичане на координатни линии 

 
9.  Бордюр  

10.  Телефонна линия 

 

11.  

Електропроводи: 

- на дървени стълбове 

- на железни или стоманобетонни стълбове 

- на железни ферми 

 

 

 

12.  Електрическа лампа (обикновена и луминесцентна) 

    

13.  Път земеустройствен (коларски път) 

 

14.  Шосе в насип 

 

15.  Шосе в изкоп 

 
16.  Масивна ограда        
17.  Полумасивна ограда        
18.  Паянтова ограда        

19.  

Жилищна постройка 

- масивна (стоманобетонна) с тераса 

 

 

- паянтова (на два етажа) 
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20.  Стопанска постройка масивна с навес 

 

21.  Водосточни решетки 
                          

22.  

Отделни дървета 

- иглолистно 

 

 

- широколистно 

 

 

- топола, кипарис 

 

 

 

23.  Отделен храст 

 

24.  
Граница на растителна покривка, селскостопанска 

култура  

25.  Ливада 

 

26.  Мера (пасище) 

 

27.  Овощна градина 

 

28.  Изкуствено затревена площ 

 

29.  

Хоризонтали (кафяво) 

- основен 

 

 

- допълнителен 

 

 

- удебелен с надпис 

 

 

 

30.  Слог (кафяво) 
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Програмни пакети за обработка на геодезически измервания 

 

I. Общи положения. Структура на пакета. Програмният пакет TPLAN се състои от програмно меню 

и четири основни части. 

Първата част включва програмни модули предназначени за подготовка на данните от полските 

измервания, проверка на стойностите им в допустимите за тях области, сортировки, обединяване по групи и 

други манипулации с непосредствено измерените величини с цел да се създадат входните файлове за 

основните програми - за обработка на планови мрежи, за обработка на нивелачни мрежи и за обработка на 

геодезически снимки в подходящ за целта формат. 

Втората част включва програмни модули за обработка на планови мрежи и текстов редактор за 

редактиране и отпечатване на входните и листинговите файлове свързани с тези модули. 

Третата част включва програмни модули за обработка на нивелачни мрежи и текстов редактор за 

редактиране и отпечатване на входните и листинговите файлове свързани с тези модули. 

Четвъртата част включва програмни модули за обработка на геодезически снимки, създаване на 

файлове за графичната система Acstre и възможности за редактиране и отпечатване на файловете, използвани 

в тази част. 

Програмно меню на TPLAN 

Програмно меню на TPLAN е написано на езика Си и се управлява от драйвер с име Taskm, който 

предварително се зарежда в паметта чрез изписване на името му или като се включи в autoexec.bat. При 

зареждането на 'taskm' на екрана се изписва съобщението 

Task Manager: (c) V1.0 1990, 

а при условие, че драйверът е вече зареден 

TskManager: Already installed. 

Драйверът 'taskm' остава резидентен в паметта и следователно се зарежда еднократно след 

включването на компютъра. 

Програмният пакет работи с текстови и бинарни файлове. Бинарните файлове са недостъпни за 

потребителя и имат разширение '.TMP'. При нерегламентиран изход от програмата се препоръчва файловете 

с разширение “.TMP” да бъдат изтрити. Текстовите файлове са разделени в две основни групи. Първата група 

включва файловете, които трайно се съхраняват. Имената на тези файлове се именуват с кода на обекта 

(подходящо избран от потребителя) и разширение което се поставя служебно от програмата меню. 

Структурата на тези файлове подробно се описва в разделите на програмното меню, където те се срещат за 

първи път. Втората група текстови файлове са временни. Те се създават от програмните модули и се 

съхраняват до следващото изпълнение на модула. Всеки програмен модул създава файл с име името на модула 

и разширение '.lis'. Тези файлове също могат да се манипулират с текстовия редактор. Листинговите файлове 

(файловете с разширение '.lis') не се описват подробно тъй като те са разбираеми за всеки инженер геодезист. 

Програмният пакет се стартира с името на пакета - TPLAN. След стартирането на пакета програмата меню 

задава въпроса 

T P L A N  
=========================================================================== 

Кодово име на обекта: vitocha 

Кодовото име на обекта се избира и задава от потребителя. То може да съдържа латински букви и 

арабски цифри като задължително започва и завършва с буква. Броят на символите не трябва да бъде по голям 

от 7. Кодовите имена на подобектите се образуват като към кодовото име на обекта се добави една цифра 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8 или 9). Следователно последния символ в кодовото име на подобекта задължително е цифра. 

В този случай броят на символите в кодовото име на подобекта могат да бъдат 8. Ако няма да има подобекти 

то и кодовото име на обекта може да бъде от 8 символа като задължително първия и последния символ са 

букви (на латиница). Понятието подобект е условно. Например файловете с кодово име vitocha0 могат да 

съдържат информацията за триангулачната мрежа, vitocha1 - второстепенната полигонова мрежа, vitocha3 - 

третостепенната, а vitochha4, vitocha5 и vitocha6 информацията за подробната снимка. 

След въвеждането на кодовото име на обекта (подобекта) на екрана се изписва Главното меню: 

ГЛАВНО МЕНЮ 

 

Избор на обект 

Подготовка на данни 

Обработка на планова мрежи 

Обработка на нивелачна мрежи 

Обработка на геодезическа снимка 

Избор на текстов редактор 

Изпълнение на DOS команда 

ESC – Край 
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II. ФУНКЦИИ НА ГЛАВНОТО МЕНЮ 

1. Избор на обект: Функцията избор на обект дава възможност да се смени, избере нов обект за 

обработка, без да се излиза и стартира наново програмния пакет. 

2. Следващите четири функции препращат към основните подменюта, съответстващи на четирите 

основни части на програмния пакет. 

3. Функцията DOS дава възможност да се изпълни произволна команда, без да се излиза от TPLAN. 

4. Функцията ESC изпълнена от главното меню връща в DOS, a изпълнена от подменютата връща в 

главното меню. 

III. ПОДГОТОВКА НА ДАННИ 

Частта " Подготовка на данни " се управлява от едноименното подменю, което се активира от 

главното меню и има вида: 

ПОДГОТОВКА и ВЪВЕЖДАНЕ на ДАННИ 

 

Pe2 vitocha.kor - координати на точки 

Pe2 vitocha.dpi - полски измервания 

PIEK – полски измервания от GRE(ел.карнет) 

Pe2 vitocha.gre - редактиране на данните от GRE 

Fowf   - Формиране на файлове на входни файлове 

Pe2 fowf.lis - визуализация на резултатите 

Първата команда на подменюто отваря файла за координатите на точките от геодезическата основа 

на обект - триангулация, полигонометрия и други. Името на файла се формира от кодовото име на обекта и 

разширението '.kor'. В описанието е използван редактора Pe2, но по желание на потребителя може да бъде 

включен и друг редактор, който има същият формат на представяне и запис на данните. Файла с разширение 

'.kor' има следната структура: 

а) На първият ред (запис) се записва името на обекта. За разлика от кодовото име името на обекта 

може да бъде и на кирилица. Най-общо казано на първият ред потребителя може да запише, каквото си иска. 

Първият ред на всички текстови файлове съдържа посочената по-горе информация - името на обекта. 

б) На втория ред стои подсказка за съдържанието на колоните в следващите записи, а то е: 

- номер на точката - до 6 цифри; 

- клас на точката (по планово положение - X и Y); 

- абсцисата X на точката (до 6 цифри пред дес.точка); 

- ординатата Y на точката (до 6 цифри пред дес.точка); 

- клас на точката като репер (по височина - H); 

- надморска височина на точката - Н; 

- средната квадратна грешка на точката по X - Mx: 

- средната квадратна грешка на точката по Y - My: 

- коефициента на корелация между X и Y - Rxy: 

- средната квадратна грешка на точката по Н - Mh: 

Потребителя въвежда (записва) във файла само информацията за дадените точки с помощта на 

текстовия редактор. При въвеждането на тази информация трябва да се спазват следните правила: 

- ако координатите X и Y не съществуват, за класа и координатите се записват нули; 

- ако котата е нула то за класа на репера и надморската височина се записват също нули; 

- за Мx, My, Rxy и Mh на дадените точки също се записват нули; 

ВНИМАНИЕ!!! - третият ред от така описаната информация за координатите (първият ред след 

подсказката) съдържа специална информация. Съдържанието на тази информация е следното: 

- на мястото на номера на точката се записва координатната система – 1970, 1950 или 0. 

- На мястото на класа (по планово положение) се записва номера на зоната, в която се намират 

точките. Номера на зоната съвпада с първата цифра от номенклатурния номер на 5000 картен лист за КС 1970. 

За координатна система 1950 номера на зоната е без значение. Координатната система и зоната се поставят 

нули при локални координатни системи. Когато координатната система и зоната са зададени корекцията за 

проекцията и надморската височина се нанасят от програмата. Координатна система „Софийска” спада към 

координатна система 1950! 

- В позициите за X, Y и H се записват редукционни числа кръгли стойности, с които се редуцират 

координатите. Редукционните числа трябва да бъдат по-малки от най-малката съответна координата в 

обекта. За надморската височина редукционното число може да бъде нула. Редукционните числа за X и Y 

също могат да бъдат нули, но когато се задават пълните координати (7 цифри пред дес. точка) е желателно 

редукционните числа да бъдат зададени. В останалите колони на този ред се записват нули; ВНИМАНИЕ! 

- При локална координатна система всички елементи на този ред трябва да бъдат зададени равни на нула. 

Номерата на точките от геодезическата основа са 6 или 5 цифрени от които 2(1) цифри(а) са за код и 

4 за номер. Кодовете са както следва: 

а) при 6 цифри от които 2 за код: 
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- 10 за триангулачна точка (пример 100022 за тт22); 

- 11 за полигонова точка (пример 110022 за пт22); 

- 12 за осова точка (пример 120022 за от22); 

- 13 за латова точка (пример 130022 за лт22); 

- 14 за свалена триангулачна точка (пример 140022 за тт22а); 

- 15 за свалена триангулачна точка (пример 150022 за тт22б); 

б) при 5 цифри от които 1 за код: 

- 1 за помощни точки (пример 10022 за 22а) 

- 2 за помощни точки (пример 20022 за 22б) 

- 3 за помощни точки (пример 30022 за 22в) 

- 4 за помощни точки (пример 40022 за 22г) 

- 5 за помощни точки (пример 50022 за 22д) 

- 6 за помощни точки (пример 60022 за 22е) 

- 7 за помощни точки (пример 70022 за 22ж) 

- 8 за помощни точки (пример 80022 за 22з) 

- 9 за помощни точки (пример 90022 за 22и) 

в) при 4 цифри се приема, че точката не е кодирана. 

Примерно подробните геодезически точки не се кодират и номерата им трябва да бъдат от 1 до 25000. 

По желание на потребителя кодировката може да бъде и друга. Файла с координатите на геодезическата 

основа програмно се актуализира и допълва при обработката на плановите и височинните мрежи на обекта. 

Втората команда [Pe2 vitocha.dpi] на подменюто отваря файла за данните от полските измервания. 

Съдържанието на файла се подсказва от неговото разширение - '.dpi'(данни от полските измервания). 

Структурата на файла е следната: 

- първият ред е за името на обекта 

- вторият запис съдържа параметрите за точността на измерване на точките от геодезическата основа. 

Те са: - клас на мрежата, средна квадратна грешка за посока в [cc], три константи за точността на далекомера, 

с който се изчислява грешката в измерените дължини по формулата 

][*][*][ 321 mSckmScmmcM S  , точност на центриране на инструмента, точност на центриране 

на сигнала в [mm], нула - свободен параметър, клас на нивелачната мрежа, точност на измерване на зенитните 

ъгли[cc], точност на височината на инструмента и точност на височината на сигналите в [mm]. С помощта на 

така зададените параметри се изчисляват допустимите стойности на несъвпаденията и тежестите при 

изравнението. Стойностите на посочените параметри се уточняват от потребителя като се вземат предвид 

резултатите от обработката на мрежата. Точността на ъгловите измервания е функция на зададената средна 

кв. грешка за посока и точността на центриране на инструмента. За ъгловите измервания се приема еднаква 

точност на центриране на инструмента и сигнала. Точността на дължините е функция на трите параметъра за 

точността на далекомера (с1, с2 и с3) и точността на центриране на сигнала. Зададената точност на центриране 

на сигнала не влияе върху точността на ъгловите измервания, а само върху точността на дължините. 

ПРАВИЛНОТО ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

КОРЕКТНОСТТА НА ОБРАБОТКАТА И ОЦЕНКАТА НА ТОЧНОСТТА. 

- третия ред е подсказка за съдържанието на колоните в следващите записи -номер на станцията(Ns), 

височина на инструмента (I), номер на наблюдаваната точка (Nt), височина на сигнала (Т),посока (R), зенитен 

ъгъл (Z) и наклонено разстояние (S). 

След третия ред следват данните от полските измервания подредени в посочените от подсказката 

колони - Ns, I, Nt, T, R, Z, S, На нов ред Nt, T, R, Z, S, на нов ред Nt, T, R, Z, S и т. н. т до задаването на 

информацията за всички наблюдавани от станцията точки. За прегледност на втория и следващите редове (при 

условие, че реда на който е написан номера на станцията се брои за първи) информацията за наблюдаваните 

точки се разполага в съответните колони като пространството под Ns и I се оставя празно. Това ще повторим 

е само за прегледност, която се препоръчва да се спазва. От гледна точка на програмата е важно да се спазва 

посочената последователност, а не колоните. В дадена станция една точка може да бъде наблюдавана 

многократно както при първо така и при второ положение, без да е необходимо двете положения да бъдат 

едно до друго. Разграничаването на измерванията при двете положения на тръбата става по зенитния ъгъл. На 

една и съща станция може да е станционирано многократно. В този случай информацията за измерванията се 

задава като различни станционирания, но подредени непосредствено едно след друго. Броят на свързващите 

посоки не се ограничава. 

Внимание! - всяка станция завършва със символа: *, ако измерванията са с електрооптичен 

инструмент *T, ако измерванията са с обикновен тахиметър: *D, ако измерванията са с диаграмен тахиметър 

(Далта). След първата станция следва информацията за втората станция и така до последната станция. На 

всяка променлива трябва да съответства стойност независимо дали е мерена или е условно приета. 

* Забележки 

Z = 0. се приема, че зенитен ъгъл не е мерен. 
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Z = 400. се приема, че измерванията са при второ положение на зрителната тръба но зенитния ъгъл 

не е мерен! 

Ако зенитният ъгъл е 0 или 400 гради, или разстоянието е отрицателно се приема, че зададеното 

разстояние е хоризонтално. 

Nt = 0 информацията за точката се пропуска. 

Ако зенитният ъгъл (при данни за полярна снимка) е 0 или 400 g, или сигналът е по-малък от 5 метра, 

надморската височина на точката не се изчислява. 

Третата команда стартира програмата за трансфериране (прехвърляне) на данните от кодов теодолит 

(програмата е на потребителя), както и обратно. Потребителя трябва да разполага с тази програма, както и 

правото да я ползва и да може да работи с нея. 

Четвъртата команда [Pe2 vitocha.дек] отваря прехвърления с програмата 'transf' файл от кодовия 

теодолит - vitocha.дек за редактиране. 

Редактирането включва вмъкването на два допълнителни реда в началото на файла със същото 

съдържание както и при файла [vitocha.dpi] за данните от полските измервания подготвени с текстов 

редактор(без третия ред с подсказката), както и отстраняването на грешките при регистрацията на данните. 

При редактирането с Pe2 веднага след отварянето на файла трябва да се натисне 'alt/0’, когато броя на 

символите е по-голям от 80 и при опит за вмъкване съдържанието след 80 символ се прехвърля на нов ред. 

Петата команда [FOWF] стартира програмата за обработка на данните от полските измервания - 

файловете с разширения '.dpi' и '.dek' и създава (формира) входни файлове за плановата мрежа, за 

тригонометричната нивелация и полярната снимка, в зависимост от съдържанието на входния файл. След 

стартирането на FOWF на екрана се извеждат възможностите на програмата за въвеждане на информацията 

от файловете с разширения '.dpi' и '.dek'(dpi=данни от полските измервания, 'dek'= данни от електронен 

карнет). Структура на файловете с разширение 'dek' зависи от типа на използвания инструмент. В точка 

четвърта на пояснителните текстове са указани възможните инструменти от които свалени сурови файлове 

могат да бъдат обработени. Структурата на тези файлове се уточнява с потребителя. По подразбиране са 

приети следните структури: 

1. За инструменти на 'Wild' 
     Пауново 

     8  25  5   5   0   2   4  0  5  60  0   0  0  0  0 

     410040+00000001 42....+00110054 43....+00000152 

110041+00110056 21.102+09734349 22.102+09332080 31..00+00206941 

                              51....+0005+005 71....+00000150 

110042+00110056 21.102+29734652 22.102+30667219 31..00+00206941 

                              51....+0005+005 71....+00000150 

110043+00110080 21.102+36359536 22.102+10179699 31..00+00532464 

                              51....+0005+005 71....+00100151 

110044+00110080 21.102+16359951 22.102+29819733 31..00+00532464 

                               51....+0005+005 71....+00100151 

Забележка - Действителния формат на файла се различава от дадения пример по това, че 

информацията започва от първа колона на реда и цялата информация (с кодове 21, 22, 31, 51 и 71)се намира 

на един ред. Тук 51....... и 71....... са пренесени на втори ред за прегледност при отпечатването. По същата 

причина е и изместването в началото на реда. Кода за избора на формата е 'w' (главна или малка буква - отнася 

се са всички кодове). 

2. За инструменти на 'Topkon' e необходима подходяща настройка на конвертиращата програма и чрез 

редактиране да се добавят само първите два реда. Кода за избора на формата е 't'. 

3. За SOKKICA - SET4C по подразбиране се чете формата '.raw'. Необходимо е само този файл да 

бъде именуван съгласно приетите правила и чрез редактиране да бъдат включени първите два реда. Кода за 

избора на формата е 's'. 

4. За SOKKICA - SET2C по подразбиране се чете формата '.sdr'. Необходимо е само този файл да бъде 

именуван съгласно приетите правила и чрез редактиране да бъдат включени първите два реда. Кода за избора 

на формата е 'c'. 

5. За Оптон -'Elta?' приетия по подразбиране формат е:  

Потребителя указва съдържанието на файла и типа му с избора на една от цифрите 1, 2 или 3 и една 

от буквите 'r, w, t, s, c или е'. Буквата може да бъде голяма или малка и да е плътно или с интервал спрямо 

цифрата. Резултатът от изпълнението на програмата са следните четири файла: 

- [vitocha].dpм  - за плановата мрежа; 

- [vitocha].dtn  - за тригонометрична нивелация; 

- [vitocha].dts  - за полярна снимка; 

- FOWF.LIS - карнет за данните от полските измервания. 

Шестата команда [PE2 FOWF.LIS] не се нуждае от коментар. 

 

IV. ОБРАБОТКА НА ПЛАНОВИ МРЕЖИ 

Разделът " обработка на планови мрежи" се управлява от меню, което има вида: 

ОБРАБОТКА НА ПЛАНОВИ МРЕЖИ 
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Pe2 vitocha.dpm - подготовка на данни 

WDPM  -  въвеждане на данните  

POPM  -  предварителна обработка 

PIPM  -  параметрично изравнение 

Pe2 wdpm.lis – визуализира резултати от 'wdpm' 

Pe2 popm.lis - визуализира резултати от 'popm' 

Pe2 pipm.lis - визуализира резултати от 'pipm' 

SPOL  -  сумиране на полигони 

Pe2 spol.lis - визуализира резултати от 'spol' 

 SGM  -   схема на плановата мрежа (изчертаване) 

Първата команда отваря входния файл за плановата мрежа [vitocha.dpm] за създаване или редактиране 

ако е вече създаден. Ако този файл е създаден от 'FOWF' може да се редактира, но се препоръча да се коригира 

[vitocha.dpi]. Желателно е да се спазва принципа - коригират се и се съхраняват трайно първоначално 

създадените файлове. 

Структурата на входния файл [vitocha.dpm] е: 

- първи запис -както във [vitocha.dpi]; 

- втори запис -както във [vitocha.dpi] (само първите 8 стойности); 

- трети запис -подсказка за съдържанието на следващите записи - информация за измерените посоки - 

номер на станция, номер на наблюдаваната точка, стойност на измерената посока, номер на следващата 

наблюдавана точка и стойност на измерената посока, и т.н.. Края на информацията за станцията се означава 

със * (между *-та и последната цифра трябва да има поне един интервал. 

- Края на информацията за посоките се маркира (на нов ред) със отрицателно число и звезда (примерно 

-999 *) 

- подсказка за информацията за дължините - информацията за дължините има същата структура както 

и тази за посоките. Редовете "подсказки" могат да бъдат и празни записи. Ако тези записи липсват, първите 

редове от информацията за посоките (дължините) ще бъдат загубени и ползвателя може да не забележи това. 

Втората команда стартира модула за въвеждането и първоначален контрол на входната информация - 'WDPM'. 

По подробна информация е дадена в описанието на програмния модул. Третата команда стартира модула за 

предварителна обработка на планова мрежа - 'POPM'. Резултатите от POPM (файла POPM.LIS) трябва 

внимателно да бъдат прегледани за наличие на недопустими грешки във входните данни, за оценка 

правилността на зададените параметри за точност, на корекциите за проекцията и др. Операциите от 

редактирането на входния файл до POPM се повтарят докато се отстранят (по преценка на специалиста) 

всички груби грешки. Четвъртата команда стартира модула за изравнението на плановата мрежа - PIPM. Това 

е най-дълго работещия модул и не бива да се изпълнява преди да са отстранени всички груби грешки. 

Резултатът от изравнението се получава във файла - PIPM.LIS. Файла с координатите vitocha.kor се 

актуализира и допълва. Петата, шестата и седмата команда отварят съответните листингови файлове към 

горните три модула с помощта на текстовия редактор за визуализация на резултатите от изпълнението им, 

анализ на тези резултати, редактиране, отпечатване и други манипулации с тях. Осмата команда стартира 

самостоятелния модул - 'SPOL' за сумиране на включени и затворени полигонови ходове по избор на 

ползвателя в диалогов режим. Това е особено необходимо при търсенето на мястото на грубите грешки. 

Независимо, че програмния модул PONM автоматизирано сумира затворените и включените полигони, 

практиката показа, че този модул е необходим особено при големи мрежи със сложна конфигурация и 

пресичащи се визури. Деветата команда е аналогично на петата шестата и седмата. Десетата команда SGM 

стартира програмен модул за изчертаване на схемата на плановата мрежа на плотер TA 2. Изпълнението се 

извършва в режим on linе или of linе. При of line се създава файла SGM.PLT за плотер TA 2. По заявка на 

потребителя може модула SGM да се преработи за неговия плотер или да се включи в системата конвертор за 

преобразуване на плот файла SGM.LPT за съответния плотер, с който разполага потребителя. 

 

V. ОБРАБОТКА НА НИВЕЛАЧНИ МРЕЖИ 

Разделът " обработка на нивелачни мрежи" се управлява от меню, което има вида: 

ОБРАБОТКА НА НИВЕЛАЧНИ МРЕЖИ 

 

Pe2 vitocha.dgm - данни за геометрична нивелация 

Pe2 vitocha.dtn - данни за тригонометрична нивел. 

WDNM  -  въвеждане на данните за нивел. Мрежа 

PONM  -  предварителна обработка на нивел. Мрежа 

PINM  -  параметрично изравнение на нивел. Мрежа 

Pe2 wdnm.lis - визуализира резултати от 'wdnm' 

Pe2 ponm.lis - визуализира резултати от 'ponm' 
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Pe2 pinm.lis - визуализира резултати от 'pinm' 

SNX   -  сумиране на нивелачни ходове 

Pe2 snx.lis - резултати от сумирането 'snx' 

SGM  -   схема на нивелачна мрежа (изчертаване) 

Първата команда отваря входния файл за геометрична нивелация [vitocha.dgn] за създаване или 

редактиране ако е вече създаден. 

Структурата на входния файл [vitocha.dgn] е: 

- първи запис - както във [vitocha.dpi]; 

- вторият запис съдържа основните параметри за нивелачната мрежа - клас, средна кв. грешка за 

единица тежест и дължината на хода за която се отнася средната квадратна грешка за единица тежест в 

километри или метри; 

- трети запис - подсказка за съдържанието на следващите записи- следват записите за измерените 

превишения и дължините на ходовете, които имат следната структура - номер на репера (точката), номер на 

съседния репер, измерено превишение и дължина на хода до този репер, номер на следващия съседен репер, 

измереното превишение и дължина на хода до този репер и т.н. 

Краят на информацията за измерените превишения до съседните репери от всеки репер се означава 

със *. Информацията за измерените превишения от един репер до неговите съседни започва винаги на нов ред 

и завършва със *. Редът "подсказка" може да бъде и празен запис. Ако този запис липсва първият ред от 

информацията за измерените превишения ще бъде загубен и ползвателя може да не забележи това. 

Втората команда отваря входния файл за тригонометрична нивелация [vitocha.dtn] за създаване или 

редактиране ако е вече създаден. Ако този файл е създаден от 'fowf' може да се редактира, но се препоръчва 

да се коригира [vitocha.dpi]. Желателно е да се спазва принципа - коригират се и се съхраняват трайно 

първоначално създадените файлове. Структурата на входния файл [vitocha.dtn] е: 

- първи запис - както във [vitocha.dpi]; 

- вторият запис съдържа параметрите за точността на измерванията Те са: - клас на нивелацията, 

средна квадратна грешка на измерен зенитен ъгъл, три константи за точността на далекомера с които се 

изчисляват грешките в измерените дължини по формулата: ][][*][ 321 mSckmScmmcM S  , 

точност на центриране на инструмента, точност на центриране на сигнала в [mm], нула - свободен параметър, 

точност на височината на инструмента, точност на височината на сигналите в [mm] и нула - свободен 

параметър. С помощта на така зададените параметри се изчисляват допустимите стойности на несъвпаденията 

и тежестите при изравнението. Стойностите на посочените параметри се уточняват от потребителя като се 

вземат предвид резултатите от обработката на мрежата 

- трети запис - подсказка за съдържанието на следващите записи; 

- следващите записи съдържат информацията за измерените величини - номер на станция, височина 

на инструмента, номер на наблюдаваната точка, стойност на измерения зенитен ъгъл, стойност на измереното 

разстояние, височина на сигнала, номер на следващата наблюдавана от станцията точка, стойност на 

измерения зенитен ъгъл, стойност на измереното разстояние, височина на сигнала, номер на следващата 

наблюдавана от станцията точка и така нататък. Краят на информацията за станцията се означава със * (между 

*-та и последната цифра трябва да има поне един интервал). Редовете "подсказки" могат да бъдат и празни 

записи. Ако тези записи липсват първите редове от информацията за посоките (дължините) ще бъдат загубени 

и ползвателя може да не забележи това. 

Третата команда стартира модула за въвеждането и първоначален контрол на входната информация 

- 'WDNM'. По-подробна информация е дадена в описанието на програмния модул. 

Четвъртата команда стартира модула за предварителна обработка на нивелачни мрежи - 'PONM'. 

Резултатите от PONM (файла PONM.LIS) трябва внимателно да бъдат прегледани за наличие на недопустими 

грешки във входните данни, за оценка правилността на зададените параметри, за точност, на корекциите за 

проекцията и др. Операциите от редактирането на входния файл до PONM се повтарят докато се отстранят 

(по преценка на специалиста) всички груби грешки. 

Петата команда стартира модула за изравнението на нивелачната мрежа - PINM. Това е най-дълго 

работещия модул и не бива да се изпълнява преди да са отстранени всички груби грешки. Резултатът от 

изравнението се получава във файла - PINM.LIS. Файла с координатите vitocha.kor се актуализира и допълва. 

Шестата, седмата и осмата команда отварят съответните листингови файлове към горните три модула 

с помощта на текстовия редактор за визуализация на резултатите от изпълнението им, анализ на тези 

резултати, редактиране отпечатване и други манипулации с тях. 

Деветата команда стартира самостоятелния модул - 'SNX' за сумиране на включени и затворени 

нивелачни ходове по избор на ползвателя в диалогов режим. Това е особено необходимо при търсенето на 

мястото на грубите грешки - аналогично както при SPOL. Десетата команда е аналогично на шестата, седмата 

и осмата. 

 

VI. ОБРАБОТКА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА 
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Разделът " обработка на геодезическа снимка" се управлява от меню, което има вида: 

ОБРАБОТКА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА 

 

Pe2 vitocha.dps - данни за полярна снимка 

Pe2 vitocha.dos - данни за ортогонална снимка 

OGS   -  обработка на геодезическа снимка 

Pe2 OGS.LIS - визуализация на резултата 

Pe2 vitocha.kpt - визуализация на резултата 

NGS - нанасяне на снимката на плотер 

SFA - създаване на файл за Аcstre [SFA.*] 

Първата команда отваря входния файл за полярна снимка [vitocha.dps] за създаване или редактиране 

ако е вече създаден. Структурата на входния файл [vitocha.dps] е: 

- първи запис - както във [vitocha.dpi]; 

Следващите записи съдържат информацията за измерванията по станции както следва: 

- запис за станцията - номер на станцията, височина на инструмента, брой на съседните полигонови 

точки използвани за ориентация и една от трите текстови константи 'EOT', 'TAX' или 'DAL' в зависимост от 

типа на използвания инструмент - електрооптичен далекомер, обикновен тахиметър или далта; записи за 

подробните точки - номер на наблюдаваната подробна точка, височина на сигнала (нула ако не е мерен 

сигнал), измерена посока, измерен зенитен ъгъл и измерено разстояние. На един ред могат да се Забележка: 

а) На един ред могат да се записва информацията за една или две подробни точки; 

б)точките за ориентация и контрол на измерванията се поставят в началото. 

в) краят на информацията за станцията се означава със '*'; 

г) ако разстоянието е със знак минус, зенитният ъгъл е нула или 400 гради се приема, че зададеното 

разстояние е хоризонтално; 

д)ако зенитният ъгъл е нула или 400 гради или сигнала е по-малък от -5м. надморските височини (при 

полярна снимка) не се изчислява; 

Третата команда стартира програмата за обработка на геодезическа снимка. Снимката може да бъде 

полярна (с далекомер, с обикновен тахиметър или с диаграмен тахиметър), ортогонална или засечки по 

контрола. Типа на полярната снимката се указва в записа за станцията. Вида на снимката (полярна, 

ортогонална или засечки по контроли) се указва от потребителя след стартирането на програмата. Програмата 

създава листингов файл "OGS.LIS" с резултатите от обработката. Създава се и файл с разширение [vitocha.kpt], 

който представлява регистър на подробните точки. В този файл се записват само подробните точки (без 

точките от геодезическата основа). По подразбиране този файл се допълва. Файла може да бъде изтрит и 

отворен като нов с предвидената в менюто възможност за тази цел (4). Да се запишат или да не се запишат 

подробните точки в този файл, потребителя указва в диалогов режим след обработката на всяка станция. 

Предвидени са следните допълнителни възможности: 

1. Да се обработват станции с точно определени номера. Примерно, ако след стартирането на примера 

се отговори '1n110100' - всички станции до 110100 ще бъдат пропуснати. В случая 1 означава, че се обработва 

полярна снимка, n означава, че всички станции пред посочената след 'n' не се обработват. В случая ще бъде 

обработена станция 110100, а всички преди нея пропуснати. 

2. Да се обработват и записват станциите автоматично до определен номер или всички. В този случай 

вместо 'n' се поставя 'y'. Всички станции до посочената след 'y' се обработват и записват във файла [vitocha].kpt 

автоматично. Цифрата и буквата зададени в началото са в сила за цялото изпълнение. Заедно с отговора на 

текущото запитване за запис във [vitocha].kpt потребителят може да зададе следващата станция, до която 

обработката да продължи по указния начин. 

3. Когато снимачната станция няма координати във файла [vitocha].kor OGS прави опит за определяне 

на координатите и като свободна станция по измерена посока и дължина към най-близката точка и посока към 

най-отдалечената спрямо нея точки от геодезическата основа или чрез обратна засечка като се избира(при 

възможност за избор)тази при която посоките са най-звездообразно разположени. Използването на 'свободни 

станции' (обратни засечки) е значително по-ефективно от така наречените колена (латови точки). 'Свободните 

станции' могат да се определят една от друга, но това трябва да се прилага само по изключение. Когато 

станцията е от геодезическата основа това се идентифицира с буква 'G' в заглавния ред и с буква 'C’, когато 

станцията е 'свободна'. Свободните станции се кодират като латови. 

Шестата команда стартира програма с помощта, на която се създават файлове за ACSTRE. 

Възможностите са три: 

1.Създаване на файл за геодезическа основа SFA.KOR, във формат ACSTRE. За създаването на този 

файл е достатъчно обекта де е обработен чрез TPLAN. 

2. Създаване на файл за подробните точки SFA.KPT, във формат ACSTRE. И в този случай 

допълнителна информация не е необходима. 
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3. Създаване на файл, който описва линии (контури) във формат ACSTRE. За създаването на този 

файл е необходимо предварително да е създаден файл [vitocha].dli, в който линиите са описани чрез кода си и 

номерата на точките. Формата на файла е във вида даден по долу. 
обект:................... 
07  123 46 78 -84 67 -53 69 45 75 * 
22   238 567 898 -890 900 456 * 

 ........................................................... 

Първото число е кодът на линията съгласно приетата кодировка. Следващите числа са номерата на 

точките описващи линията. Те не могат да бъдат по-големи от 25000. Знакът минус пред номера показва, че 

се включват всички номера - от номера на точката преди минуса до номера на точката със знак минус. 

Например 78 - 84 означава, че в линията участвуват точките с номера 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84. Ако кода на 

линията е със знак минус, то тази линия не се генерира. Това позволява от файла да се генерират линии за 

ACSTRE по избор. 

II. Технически средства и възможности 

Програмният пакет е предназначен за 16 или 32-битов компютър с минимум 640 KB оперативна 

памет, твърд диск с минимум 5 MB свободно дисково пространство, принтер и плотер - TA2 или с команден 

език на Hewlett Packard. Възможностите на пакета при 640 KB оперативна памет са както следва: 

а) планови мрежи - до 400 точки; 

б) нивелачни мрежи - до 1200 репера; 

в) брой на подробните точки - неограничен; 

в) брой на всички точки в един обект за SFA - до 25 000; 

Пакетът приложни програми работи под управлението на операционната система MS-DOS. 

Използването му предполага, че потребителят познава MS-DOS и текстовия редактор PE2 или друг редактор 

от този тип. Информацията, която се съдържа в листинговите файлове придружена от необходимите 

пояснителни текстове и не се нуждае от допълнителни пояснения за специалистите. Предназначение на 

програмата за обработка на планова геодезическа мрежа. Програмата е предназначена за обработка на 

планови геодезически мрежи, при условие че са мерени посоки и разстояния (приведени към хоризонталната 

равнина на станцията) в мрежата и има поне две дадени точки за дефиниране на координатната система. 

С програмните модули WDPM, POPM и PIPM се решават следните задачи: 

А) WDPM (Въвеждане на Данните за Планова Мрежа). С този модул се извършват следните 

дейности: 

а) Оразмеряване на масивите. Физически се дефинира един единствен масив в оперативната памет. 

Така дефинирания масив в зависимост от входните величини се разпределя на части, в които се въвеждат и 

съхраняват всички видове данни независимо от техния тип. Този подход снема ограниченията към масивите 

за отделните видове информация и поставя едно единствено ограничение - размера на задачата като цяло. 

б) Въвеждане на информацията. След оразмеряването на масивите се въвежда информацията за 

дадените точки, измерените посоки и измерените дължини. Координатите на точките се въвеждат с двойна 

точност, редуцират се с зададените редукционни числа във файла [vitocha.kor] и се превръщат в цели числа с 

девет значещи цифри. По този начин, без да се използват масиви с двойна точност координатите на точките 

се съхраняват и обработват с девет значещи цифри. Аналогично посоките се съхраняват с точност 0.01 -сс, а 

дължините с 0.01мм. 

в) В същия програмен модул се извършват и редица други помощни дейности, като; преномериране, 

подреждане, проверка на стойностите за груби грешки, дублиране на точки, нанасяне на корекции за 

надморската височина и проекцията и др. Когато станциите нямат надморски височини корекцията за 

надморската височина се изчислява със средната надморска височина на обекта определена от точките със 

зададени коти. 

г) Създава се и временния работен файл PGM.TPM 

Б) POPM (Предварителна Обработка на Планови Мрежи). С помощта на този модул се решават 

следните задачи: 

а) Сумиране на ъглите по триъгълници - оценка на точността на ъгловите измервания от 

несъвпаденията в триъгълниците. 

б) Сумиране на затворени полигонови ходове - оценка на точността на ъгловите измервания от 

несъвпаденията в затворените полигони. Контрол на ъгловите и координатни несъвпадения в сумираните 

полигони. При нормална полигонова мрежа (липса на пресичащи се посоки) се сумират всички възможни 

затворени полигони. 

в) Изчисляване на ориентировъчните ъгли и контрол на дадените точки. Оценка на точността на 

ъгловите измервания. 

г) Сумиране (на основата на теорията на графите) n(n-1) включени полигони. Оценка на точността и 

контрол на ъгловите и координатните несъвпадения. 

д) Пренасяне на ориентировъчните ъгли чрез изравнение. Оценка на точността на ъгловите 

несъвпадения. 

е) Изчисляване на приблизителните координати чрез: 

- права задача; 
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- права засечка с избор на  оптималния вариант в текущия момент; 

- обратна засечка с избор на оптималния вариант в текущия момент; 

- линейна засечка с избор на оптималния вариант в текущия момент; 

- линейно-ъглова засечка. 

След изчисляването на приблизителните координати се прави контрол на свободните членове в 

уравненията на поправките. С помощта на този модул потребителя може бързо да локализира и открие 

грешките във входните данни и да получи обективна оценка за точността на извършените измервания. Преди 

да изпълни следващия модул потребителя трябва да прегледа резултатите от изпълнението на POPM и да се 

увери, че контролните величини няма груби и недопустими стойности, а така също и съобщения за фатални 

грешки. Основните контролирани величини са: 

- несъвпаденията (ъглови и координатни) в триъгълниците, включените и затворените полигонови ходове, 

поправките в абрисите, в посоките от изравнението на ориентировъчните ъгли, свободните членове в 

уравненията на поправките, средните квадратни грешки за посока от несъвпаденията в триъгълниците, 

полигоновите ходове, пренасянето на ориентировъчните ъгли и др. 

В) PIPM (Параметрично Изравнение на Планова Мрежа). Параметричното изравнение по Метода 

на Най-Малките Квадрати (МНМК) се извършва при следните условия: 

- Ориентировъчните ъгли не се елиминират; 

- Матрицата на системата нормални уравнения се представя в близко диагонален стъпаловиден вид. 

За оптимизацията на профила ѝ се прилага алгоритъма на Катхил - Макки за оптимизиране на граф; 

- Елементите на матрицата на тежестните коефициенти се изчисляват само в ненулевата зона на 

основата на алгоритъма на Гаус-Ханзен за обработка на системи нормални уравнения със стъпаловидна 

структура; 

- Оценка на точността се прави на измерените величини, поправките, посочните ъгли, разстоянията и 

координати на точките. 

- Актуализиране на файла с координати за обекта. 

Трябва да се има предвид, че при актуализацията на файла старите координати се заменят с 

ново изчислените и ако има невключени във файла точки то те се добавят. 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБРАБОТКА НА НИВЕЛАЧНИ МРЕЖИ 

Програмата е предназначена за обработка на нивелачни мрежи - геометрична и тригонометрична нивелация. 

Входните данни за геометрична нивелация са измерените превишения в метри и разстояния в километри, а за 

тригонометрична нивелация измерените: - височини на инструменти, зенитни ъгли, разстоянията между 

точките и височините  на  сигналите. И за двете нивелации се изисква поне един даден репер. С модулите на 

програмите се решават следните задачи. 

А) WDNM (Въвеждане на Данни за Нивелачни Мрежи). С този модул се въвежда информацията 

за измерените величини както за геометрична така и за тригонометрична нивелация. Вида на мрежата се 

уточнява в диалогов режим. Когато нивелацията е тригонометрична от измерените тригонометрични 

елементи се изчисляват превишенията. Правите и обратни превишения се контролират като допустимата 

разлика се приема да не превишава три пъти ср. кв. грешка за единица тежест по корен квадратен от 

реципрочната стойност на тежестта на измереното превишение. 

222

0 )620.636/*( SiZe EEMSM   

So e средната дължина на измерените страни 

Pi е тежестта на едностранно измереното превишение; 

Pi = (Me/Mi)2 

 
2222 )620.636/*(*]*)[cos( SiZiSii EEMSMZM   

Мi е средната квадратна грешка за i-то измерено превишение; 

При геометрична нивелация Ме се задава, а Мi изчислява по формулата: 

iei SMM   

В същия програмен модул се извършват и редица други помощни дейности - преномериране, 

подреждане, проверка на стойностите за груби грешки, дублиране на точки и др. Създава се временен работен 

файл за следващите модули -ONGM.TMP, който съдържа еквивалентните превишения (средноаритметичните 

от двустранно измерените превишения) и еквивалентните „дължини” (реципрочните стойности на тежестите). 

Б) PONM (Предварителна Обработка на Нивелачни Мрежи). С помощта на този модул се сумират 

всички затворени и n(n-1) включени нивелачни ходове. Алгоритмите за сумирането на нивелачни ходове са 

изградени на основата на теорията на графите. Дава се оценка на точността на измерванията на основата на 

несъвпаденията в нивелачните ходове. Изчисляват се приблизителните коти и контролират свободните 

членове на уравненията на поправките. 

В) PINM [Параметрично Изравнение на Нивелачни Мрежи (геометрична и тригонометрична 

нивелация]. Параметричното изравнение на нивелачни мрежи по метода на най-малките квадрати се извършва 

при следните условия: 
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а) Формира се еквивалентен на матрицата на нормалните уравнения граф; 

б) Оптимизира се по алгоритъма на Катхил-Макки профила на матрицата на системата нормални 

уравнения чрез оптимизиране на еквивалентния граф; 

в) Матрицата на системата нормални уравнения се формира и обработва като стъпаловидна по метода 

Гаус-Ханзен; 

г) Оценка на точността се прави на измерените и изравнените величини на поправките и котите на 

реперите; 

д) Актуализиране на файла с координати за работната геодезическа основа. 

 

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗМЕРВАНИЯ извършени с 

кодовия теодолит EDIXXXX. Програма EDIXXXX предназначена за обработка на измервания извършени с 

кодовия теодолит при следната организация на данните във файла: 

а) Мерени са едновременно или разделно разстояния, посоки и зенитни ъгли. Файла може да съдържа 

както непосредствено измерените величини така и съответните изчислени величини - хоризонтално 

разстояние, коригирани с колимацията посоки и изчислени превишения. 

б) Измерванията от всяка станция започват с регистрацията на трите специални реда за установяване 

на параметрите. На първия от тези редове в позиции от трета до седма (3-7) включително се записва 

височината на станцията в милиметри, а от десета до четиринадесета (10-14) номера на станцията (Имат се 

предвид позициите върху таблото на теодолита, а не колоните в записите на файла). Подчертаваме, че номера 

на станцията се записва на това единствено място. В процеса на измерване в същите позиции се записват 

номерата на наблюдаваните точки. 

в) В позиции осма и девета(8-9) се записва номера на гируса. Когато номера на гируса е нула 

измерените посоки не се обработват. Гирусното измерване на посоките не може да бъде прекъсвано от други 

измервания. При измерването на един гирус номерата на наблюдаваните точки при второ положение могат да 

не се регистрират, ако е спазен обратния ред на наблюдение. Номерата на наблюдаваните точки в първо 

положение на първия гирус винаги се регистрират. Номерата на наблюдаваните точки могат и да не се 

регистрират във втория, третия и т.н. гируси, ако те следват плътно един след друг заедно с първия. 

г) Когато измерванията от една станция се извършват по групи, то първата посока е винаги към една 

и съща точка. Програмата EDIXXX изчислява средно аритметичните стойности на хоризонталните 

разстояния, наклонените разстояния вертикалните ъгли и измерените превишения към всяка точка. 

Вертикалните ъгли се коригират заради индексната грешка на вертикалния кръг, което има единствено 

значение за оценката на точността им. 

Посоките се обработват в следната последователност: 

а) Всеки полугирус се редуцира спрямо ориентираната точка на гируса; 

б) За всяка точка от всички полугируси се образува средното аритметично. Програмата може да бъде 

адаптирана и за друг формат на данните. 

4. Предназначение на програмите за обработка на геодезически снимки (OGS). Програмата (OGS) 

предназначена за обработка на полярна и ортогонална снимка. Както бе посочено в информацията за входния 

файл на полярна снимка структурата на данните е една и съща. Разликата е само в разстоянието и вертикалния 

ъгъл (превишението). При работа с електрооптичен далекомер се въвежда наклоненото разстояние, при 

тахиметър - тахиметрични разстояния, а при работа с Далта - хоризонталното разстояние и вместо 

вертикалния ъгъл-измереното превишение. Програмата създава файл с координатите на подробните точки 

[vitocha.kpt]. Трябва да се има в предвид, че всяка записана във файла станция (операционна линия) се добавя 

във файла. Отговорността за дублиране на станции (операционни) линии носи потребителя. Файла е текстов 

и може да бъде редактиран с текстов редактор. 

5. Предназначение на програмата за нанасяне на геодезическа снимка NGS. Това е единствената 

програма, която работи в диалогов режим, който показва избора на следните възможности: 

а) размерите на плановия лист;б) изчертаване на рамката на плановия лист;в) изчертаване и 

отбождане на координатните кръстове;г) надписване на извън рамковото оформление;д) нанасяне на 

подробните точки с надписване на номерата, номерата на котите, или само котите; 

е) крокиране на плана; 

ж) нанасяне на точките от работната геодезическа основа. 

 

 GEO е автоматизирана програмна система за създаване на цифрови топографски модели и 

изработване на топографски планове и карти чрез цялостна аналитична и графична обработка на планови 

и височинни геодезични мрежи и геодезични снимки 42. 

I. Програма ИЗРАВНЕНИЕ НА ПОСОКИ И ДЪЛЖИНИ 

Име на файла: xxxDAN.TXT  (xxx - koд на данните) 

РАЗГРАНИЧИТЕЛ между числата са ИНТЕРВАЛИ! 

Структура на данните по редове: 

1р. Наименование на заявителя - до 60 символа 

2р. Наименование на изпълнителя - до 60 символа 
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3р. Наименование на обекта - до 60 символа 

4p. Константи: 

 - PD или P или D (малки или големи букви латиница) - видове измервания P - посоки; D - дължини; 

 - допустимо несъвпадение в триъгълник [cc]; 

 - ср.кв.грешка на посока [cc]; 

 - събирателна константа [mm]; 

 - умножителна константа [mm/km]. 

5p. Координати (данните за всяка точка трябва да са на нов ред): 

- на НОВИТЕ точки  ( ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в началото нови,а след тях дадени) 

5.1 номер, X[m],Y[m] <,H[m]> (ako Х и У са неизвестни се въвеждат нули, а Н е незадължителна величина 

на данните) 

5.2 99999 - край на данните за новите точки 

 - на ДАДЕНИТЕ точки 

5.3 номер, X[m],Y[m] <,H[m]> (Н е незадължителна величина на данните) 

5.4 99999 - край на данните за дадените точки. 

6. Ако е въведено P или p в реда на константите - данни за посоки 

- За всяка СТАНЦИЯ С ПОСОКИ: ( ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посоки,а след тях дължини, ако са направени и двата 

вида измервания) 

  Номер на станцията, номер на 1-ва набл.точка, измерена посока [g], номер на 2-ра набл.точка, измерена 

посока[g],...,99999, [ средна квадратна грешка на посока от станцията [cc]] - ср.кв.грешка не е задължителен 

елемент на данните.Ако не се въведе ср.кв.грешка на посока, възприема се въведената на ред 4 за мрежата. 

Заб. На един ред се въвеждат данни максимум до 80 колона. Ако в 80 колони не се вместят данните за една 

станция,на следващия ред продължава въвеждането на данните за станцията, като краят им се указва с 99999. 

Номерът на станцията се въвежда само на първи ред. 

 Краят на данните с измерени посоки се указва с 99999 на нов ред. 

7. Ако е въведено D или d в реда на константите - данни за дължини 

- За всяка СТАНЦИЯ С ДЪЛЖИНИ данните се въвеждат аналогично на тези за посоките. Дименсията на 

дължините е метри, а на грешките им мм. 

 Краят на данните с измерени дължини се указва с 99999 на нов ред. 

Заб. Броят на станциите с посоки, както и на тези с дължини не може да бъде повече от броя на точките в 

мрежата. 

Пример: 
ГУП    - заявител 

ИПП "Пътпроект"  - изпълнител 

Пловдив - 3  - обект 

dp 15 3.3 5 0  - константи (измерени са посоки и дължини) 

100 0 0    | 

200 0 0    | 

300 0 0    | 

400 0 0    > нови точки Н,X,Y [m.] 

500 0 0    | 

600 0 0    | 

99999   край на данните за новите точки 

1000 200 200  > дадени точки 

2000 200 554  > 

99999   край на данните за дадените точки 

1000  2000   0      300 36.827   200 118.3255 | 

       100 165.2275  600 236.1165 500   | станция 1000 

 309.137        | 7 посоки 

       400 379.76  99999     | 

100 600   0       | 

    1000 99.5918       | станция 100 

     400 110.0975      | 4 посоки 

     200 221.7632 99999      | 

200 100   0       | 

    500 27.3469       | станция 200 

   1000 30.9264       | 

    300 87.5582       | 4 посоки 

99999        | 

300 200 0 1000 61.8684 500 90.2968  400 153.4182 99999 - станция 300 

400 300 0 100 47.3564 1000 51.3837  500 84.2808  99999 - станция 400 

500 400 0 1000 96.4810 600 185.1611 99999   - станция 500 

600 500 0 1000 38.2984 100 67.8172  99999   - станция 600 

99999    - край на данните за измерени посоки 

1000 300 133.446 200 141.885 100 70.479 | 

     600 157.58  500 90.61   | станция 1000 
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     400 183.119 99999    | 6 дължини 

99999     - край на данните за измерени дължини 

 

Програма IM създава файл xxxKOO.TXT с координатите на точките, който се използва от програма NIVE. 

II  Програма  ИЗРАВНЕНИЕ НА НИВЕЛАЧНИ МРЕЖИ 

 Име на файла : xxxDNIV.TXT 

А. ЗА ГЕОМЕТРИЧНА НИВЕЛАЦИЯ 

1. Наименование на обекта (до 60 символа) 

2. Брой на новите репери, брой на дадените репери, 0,0 

3. Номер на репер, H(m) 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Информацията за реперите в т.3 се попълва като най-напред се записват номерата и котите на новите 

репери, а след тях номерата и котите на дадените репери. За котите на новите репери, ако те не са изчислени 

предварително, задължително се записват нули. Броят на редовете за информацията в т.3 трябва да бъде равен 

на броя на новите + броя на дадените точки. 

4. Номер на репер, номер на репер, до който е измерено превишение, стойност на превишението в (м), 

дължина на хода в (км), номер на репер, до който е измерено превишение, стойност на превишението в (м), 

дължина на хода в (км) и т.н. за всички измерени превишения от този репер, 99999. 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

 1. Данните за измерените превишения от репер се записват най-много до 80 колона. Ако тези данни 

надхвърлят 80 колона, те се записват на следващия ред като продължение на предишния. 

 2. Накрая на данните с измерванията от един репер се записва задължително 99999 

 3. Ако някое превишение е измерено 2 и повече пъти, то се записва така, както всяко друго измерено 

превишение(т.4). 

Б. ЗА ТРИГОНОМЕТРИЧНА НИВЕЛАЦИЯ С ИЗВЕСТНИ КООРДИНАТИ НА ТОЧКИТЕ 

1. Наименование на обекта ( до 60 символа) 

2. Брой на новите точки, брой на дадените точки, 1, 0 

3. Номер на станция, височина на инструмента в (м), номер на наблюдавана точка, зенитен ъгъл (g), височина 

на сигнала (м), номер на наблюдавана точка, зенитен ъгъл (g), височина на сигнала (м) и т.н. за всички 

измерени превишения, измерени от тази станция, 99999 

ЗАБЕЛЕЖКА: Забележките към т. 4 на данните от файл xxxDNIV.TXT за геометрична нивелация са валидни 

и тук. 

 Име на файл 2: xxxKOO.TXT (ако не е създаден от IM) 

1. Номер на точката, X(m), Y(m), H(m) 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Точките, които са с известни коти се записват след новите точки. 

 2. Когато е използвана програмата за изравнение на посоки и дължи ни файл 2 се създава като към 

файл xxxKOO.TXT се прибавят котите на дадените точки, ако не са въведени още при подготовка на данните 

за IM. Програма NIVE сама извършва подреждането на точките, както това е указано в забележка 1. 

В. ЗА ТРИГОНОМЕТРИЧНА НИВЕЛАЦИЯ С ИЗМЕРЕНИ СТРАНИ 

1. Наименование на обекта ( до 60 символа) 

2. Брой на новите точки, брой на дадените точки, 1, 1 

3. Номер на точката, H(m) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Точките, които са с известни коти се записват след новите точки. 

4. Номер на станция, височина на инструмента (м), номер на наблюдавана точка, зенитен ъгъл (g), височина 

на сигнала (м), разстояние в (м), и т.н. за всички превишения, измерени от тази станция, 99999. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Забележките към т. 4 на данните от файл xxxDNIV.TXT за геометрична нивелация са валидни 

и тук. 

 

 

 

 

 

 

Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания 

(СКГИОМ) 

 

1. Типове файлове: 

Изпълнителят предава на възложителя два типа файлове: 

- координатни файлове; 

 - файлове с резултати от преки геодезически измервания. 
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Първата част от наименованието на файла включва кода на обекта и номера на файла. Между кода и номера 

няма разграничител. Кодът на обекта може да съдържа до 7 символа, а номерът на файла - до 2, но общо не 

повече от 8 символа. Допустими са всички букви от латинската азбука и арабските цифри. 

2. Структура на файловете: 

2.1. Координатен файл: 

а) координатният файл за обекта е един и съдържа информация за координатите и надморските 

височини на всички точки от геодезическата основа на кадастралния план - точки от геодезическата мрежа, 

от РГО, осови и операционни; наименованието на файла се състои от кода на обекта и разширение „.kor" 

(напр. duran.kor); 

б) първият запис (ред) на координатния файл съдържа наименованието на обекта в свободен текст; 

в) вторият запис има водещ символ "Par" и съдържа информация за следните 5 параметъра: 

- координатна система с водещи символи "korsys", последвани от годината на координатната система: 

1970 или 2005; 

- номер на зоната с водещи символи "nzon"; номерът на зоната има значение само при координатна 

система 1970 година; 

 - редукционни стойности за координатите X и Y с водещи символи съответно "Xо" и "Yо"; задаването 

на редукционни числа "Xо" и "Yо" е задължително, когато не се ползва локална координатна система; 

редукционните числа се избират така, че всички редуцирани координати да са положителни и по възможност 

по-малки по стойност; 

- височинна система с водещи символи "hsys", последвани от символна константа (например: hsys 

'Черноморска'); по подразбиране се приема, че височинната система е Балтийската височинна система; 

г) третият запис е антетка и не е задължителен; 

д) следващите записи съдържат информация за точките от геодезическата основа; на една точка 

съответства един запис; дължината на записа е до 80 символа; 

е) информацията за всяка точка е: 

- код, състоящ се от: малка буква на кирилица или латиница,означаваща вида на точката; буквата "т" 

на кирилица; номер на точката - от 1 до 999999; 

- клас на точката по положение - от 1 до 10 (от 1 до 7 е класът на точките от държавната и с местно 

предназначение геодезически мрежи; като клас 8 се означават първокласните точки от РГО, като клас 9 - 

второкласните, и като клас 10 - третокласните); 

 - пълните координати на точката, записани до сантиметър; 

- клас на точката по височина - от 1 до 8 (от 1 до 4 е класът на реперите от нивелачните мрежи I до IV 

клас; като клас 5 се означават точки, определени с геометрична нивелация; като клас 6 се означават точки от 

геодезически мрежи, чиито надморски височини са определени с тригонометрична нивелация или чрез GPS; 

като класове 7, 8 и 9 се означават съответно първокласните, второкласните и третокласните точки от РГО, 

когато са определени чрез тригонометрична нивелация; 

- надморската височина Н на точката (записана до сантиметър при тригонометрична и до милиметър 

- при геометрична нивелация); 

- средните квадратни грешки по X и по Y (записани до милиметър); 

- коефициент на корелация Rxy (записан с три цифри след десетичния знак); този коефициент не е 

задължителен (попълва се 0.000); 

- средната квадратна грешка по Н (записана до милиметър при тригонометрична и до десета от 

милиметъра - при геометрична нивелация). 

 

- Obekt: {Текст} - Izp: {Текст}  

- Par korsys 1970  nzon 9  Xo 4610000 Yo 8460000 

- Номер Клас      X           Y    Клас   H         Mx     My    Rxy      Mh 

- ?тxxxxxx Klasp  X           Y   Klasv   H         Mx     My    Rxy      Mh 

 

2.2. Файлове с резултати от преки геодезически измервания: 

а) наименованията на файловете с резултати от преки геодезически измервания имат разширение 

".dpi"; всеки файл може да съдържа едновременно данни от измервания за геодезическа основа и подробна 

снимка; резултатите от преки геодезически измервания за геодезическа основа от даден клас трябва да бъдат 

в един файл; файл с резултати от преки геодезически измервания не може да съдържа информация за 

геодезическа основа от един и същи тип, но от различни класове; 

 б) файловете с резултати от преки геодезически измервания съдържат 5 типа записи (редове), всеки от 

които започва с водещ низ (символи); пред всяка стойност от записа също има по един или повече водещи 

символи; петте типа записи имат следните формати: 

- Obekt: {Текст} - Izp: {Текст}  
- Par Klasp ... Mr ... a ... b ... c ... tci ... tcs ... 

- Par Klasv ... Mz ... Mh ... tvi ... tvs ... ekatte: ... 

- Stn ?тxxxxxx {vi ... } 
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   Nt ?тxxxxxx {R . . . S . . . Z . . . D . . . h . . . vs . . . mr  . . . mz 

. . . mh . . .} 

   Nt ?тxxxxxx {R . . . S . . . Z . . . D . . . h . . . vs . . . mr  . . . mz 

. . .mh . . . cd . . .} 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   Nt xxxxxx {R . . . S . . . Z . . . D . . . h . . . vs . . . mr  . . . mz . 

. . mh . . . cd . . .} 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Използваните водещи низове и символи имат следното значение: 

Par - параметри; 

Klasp - клас по положение; 

Klasv - клас по височина; 

Mr - средна квадратна грешка за посока; 

Mz - средна квадратна грешка за зенитен ъгъл - задава се при тригонометрична нивелация; 

Mh - средна квадратна грешка за един километър нивелация - задава се при геометрична нивелация; 

a, b, c - константи за точността на дължините; ms=a+b.S+c.›s, където а е в милиметри, b - в милиметри на 

километър, с - в милиметри, S е разстоянието в километри и s е същото разстояние в метри; при измерване с 

електрооптичен далекомер с = 0; при измерване с ролетка b=0, а с<4; 

tci - точност на центриране на инструмента; 

tcs - точност на центриране на сигналите; 

tvi - точност на измерване на височината на инструмента; 

tvs - точност на измерване на височините на сигналите; 

 [m] - когато при геометрична нивелация зададените разстояния са в метри; 

{} и [] - поставените в скоби величини не са задължителни; ъглите са в дименсия [сс], а дължините - [mm]; 

   Stn ?тxxxxxx {vi ...} - начало на станция; 

   ?тxxxxxx - име на точка от геодезическата основа; 

   т - малка буква на кирилица; 

   хххххх - номер на точката - до 6 цифри; 

   ?т - код на точката (гт - точка от държавната или с местно 

предназначение геодезическа (триангулачна) мрежа, рт - точка от РГО (полигонова точка), от - осова точка, 

лт - операционна (латова) точка; 

   vi - височина на инструмента в метри; 

   Nt - наблюдавана точка: 

   R - измерена посока (0 т R<400); 

   Z - измерен зенитен ъгъл (30<Z<370); 

   S - измерено наклонено разстояние (S>0); 

   D - хоризонтално разстояние (D>0); 

   h - измерено превишение (-900<h<900); 

   vs - височина на сигнала (-900<vs<900); 

   cd – код на наблюдаваната точка; 

   x - абсцисата при ортогонална снимка: положителна по посока на снимачната линия и отрицателна - по 

продължението в обратна посока (липсва дефиниция на снимачна линия!); 

   y - ординатата при ортогонална снимка: положителна вдясно и отрицателна вляво спрямо посоката на 

измерване на абсцисата (липсва дефиниция на снимачна линия!). 

   R и Z са в gon, а S, D, h, x, y и vs - в метри. 
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