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 Въведение, определение и приложения на фотограметрията и 
дистанционните методи. Същност, задачи и подразделения. Връзки на 
фотограметрията с други науки и други научни дисциплини. Дистанционни 
методи за изследване на Земята и природните ресурси.  
 

 Фотограметрията е научна дисциплина, изградена върху геометричните 
отношения между предметите в пространството и техните фотографски 
изображения. Като приложна наука тя намира място главно при съставяне на 
планове икарти, но се прилага с успех и за изследване на различни обекти и 
явления в областта на селското и горското стопанство, строителството, 
архитектурата, транспорта, хидравликата, металургията, геологията, медицината 
и др. Според начина на снимане и обработаане на фотоснимките за топографски 
цели се определя и фотограметричният способ. Той обхваща два основни 
процеса;—снимачен и картировьчен. Снимачният процес започва с подготовката 
и фотографирането на местността и завършва с обработката и проверката на 
качествата на фотоснимките и извършване на необходимите геодезически 
работи. Картировъчният процес започва със създаване на геометрично подобен 
образ на местността, по който се извършват измерванията за получаване 
оригинала на топографската карта или план. Този оригинал е най-често крайният 
продукт на картировъчния процес. 
 Характерното в съвременните фотограметрични способи е, че процесите до 
голяма степен са механизирани и автоматизирани. За целта са конструирани 
специални фотограметрични инструменти и апарати, които се усъвършенствуват 
с развитието на оптиката, механиката, електрониката и постиженията във 
фотограметрията. Основното различие между познатите геодезични снимачни 
способи и фотограметрията е това, че при фотоснимката всички видими явления 
и предмети от местността се регистрират и изобразяват. По такъв начин могат да 
се фиксират отделни моменти от вечно изменящата се материална 
действителност. От сравнението на няколко последователни изображения на 
определен обект може да се види степента и посоката на измененията в 
предметите и явленията. 
 В сравнение с известните геодезични полярни снимачни методи 
(тахиметричен и мензулен) фотограметрията като снимачен метсд има ред 
доказани предимства : 

• пълна обективност, запазване на линейните и ъгловите съотношения между 
предметите и местността; 

• бързина и пренасяне на по-голяма част от работните процеси в 
канцеларията. При това точността н икономиите при повечето 
фотограметрични измервания са по-големи, отколкото ако съшите 
измервания се извършат по класическите геодезични методи. 

  Затова прилагането на фотограметрията в изработването на топографски 
планове и карти в различни мащаби се налага все по-убедително и по-широко. 
Според положението и мястото на снимачния център (или база) различаваме 
земна и въздушна фотограметрия. При земната фотограметрия снимката се 
извършва с неподвижни в двата полюса на определена база фотоапарати, 
поради което елементите на ориентирането на снимките се определят 
непосредствено. При въздушната фотограметрия вследствие на това, че 
снимачната камера, монтирана на самолета, е в движение, линейните и ъгловите 
елементи на ориентиране на снимките в дадена пространствена координатна 
система се определят чрез индиректни способи (чрез последователно 
приближение). 
Освен това във фотограметрията обективът се използува не само за подобрение 
точността ва измерванията, за каквато цел най-често служи в геодезията, но и за 
предаване на образа на предмета или местността върху фотографския филм или 
плака. Съчетанието между обектив и фотохимичен процес внася съществено 



различие в методите на работа и създава нови качества и висока стойност на 
измервателната техника във фотограметрията. Сложните взаимоотношения 
между снимките и пространството и тяхното изучаване и определяне до постигане 
на желаната цел наложиха фотограметрията да се обособи като отделна научна 
дисциплина. В основите на фотограметрията стоят геометричните отношения, 
които съществуват в момента на снимането между обекта и неговата централна 
проекция. Затова реконструирането на фотографирания обект в дадена проекция 
може да се извърши с изучаване и използуване на тези геометрични отношения. 
По такъв начин се получават елементите на снимането по отношение на отвеса 
или т. нар. елементи на ориентирането на фотоснимката, определени по данни от 
самата снимка. Методите на фотограметрията осигуряват голяма рентабилност и 
създават неограничени възможности за снимане на големи земни площи за много 
кратко време. В областта на фотограметрията се появиха нови оригинални 
теоретични разработки, нови измервателни методи и други подобрения във 
фотограметричните процеси. Ерата на изкуствените спътници около Земята, 
започнала с първия изкуствен спътник, пуснат в Космоса е забележителна със 
създаване на космическата геодезия, чиито снимачни и картировъчни методи се 
изучават във фотограметрията. Поради това спътниковата геодезия се нарича и 
космическа фотограметрия, която по своята същност и значение твърде много се 
различава от въздушната фотограметрия. Докато при въздушната фотограметрия 
снимането от самолетите се извършва с фотокамери от сравнително малки 
височини, при космическата фотограметрия изкуствените спътници около Земята 
и космическите кораби са обзаведени със специални фотокамери-за заснемане от 
големи височини. Тези камери са снабдени с импулсни радионавигационни, 
лазерни и телевизионни системи, чрез които се предава и от земни станции се 
приема информацията за положението на наблюдаваните обекти от земната 
повърхност в определено време. Освен това с помощта на изкуствените спътници 
около Земята се решава и задачата за определяне размера, формата и 
гравитационното поле на Земята. 
 Снимките, извършени от изкуствените спътници около Земята, поради 
огромния икономически ефект ще намерят все по-широко приложение за 
съставяне на всякакъв вид топографски карти в различни мащаби. Качествено 
новата технология за снимане и картиране от изкуствените спътници около 
Земята е огромен скок в развитието на фотограметрията при решаване на 
геодезически задачи. От особено значение е директното получаване на 
фототелевизионна информация за изучаване на географските изменения върху 
планетата във всички стадии на тези изменения. 
 Стереофотограметричният метод позволява да се изучават не само 
статичните, но и динамичните явления в природата, като се установят 
закономерностите между географските елементи. Фотограметричното снимане от 
изкуствените спътници около Земята е особено важно за изследването на 
тропическите и полярните области, където условията за работа са твърде тежки и 
непосредствените измервания са почти невъзможни. По фотоснимките, 
извършени от космическото пространство, може да се изучават климатичният 
режим в арктическите морета и изменението на микроклимата около тях, да се 
следят и прогнозират климатичните изменения в различни райони на Земята и др. 
От дешифрирането на снимката по тоналните показатели могат да се правят 
изводи за съществуване па минерални извори, подпочвени води, подземни 
предвулканични процеси, наличност на някои руди, минерални съединения и др. 
Цветните и инфрачервените въздушни и космически снимки дават ясна представа 
за дървесните видове върху Земята и тяхното разпределение по съответните 
земни ширини, за дървесния баланс и неговото периодично изменение като цяло 
или поотделно по континенти и страни. Както въздушната, така и космическата 
фотограметрия позволяват пространствено наблюдение, обективност и пълнота в 
изследване на геологическите явления. Върху фотографските снимки се 



изобразяват нарушенията на земните пластове, структурата и особеностите на 
скалите, тяхното движение, деформации, свличания и други изменения във 
връхните земни пластове. Космическата фотограметрия е най-добрият способ за 
фиксиране и запазване резултатите от бързопреминаващи явления, като 
земетресения, циклони, вулканични изпитвания, океански бури и др. При това 
заснетите върху снимки преминали явления могат да се възстановят в оптически 
умален пространствен модел и да се изследват многократно, в спокойна 
обстановка, без риск от грешни изводи и заключения. 
 Стереофогограметрията е мощен метод за изучаване на звездното 
пространство. С автоматична междупланетна станция през 1959 г. е 
фотографирана обратната страна на Луната и са предадени фотографиите на 
Земята с телевизионна апаратура от няколкостотин хиляди километра. Тези 
снимки послужиха за изучаване структурния строеж на Луната и за съставяне на 
цялостна лунна карта. 
 Наблюдаването и снимането на звездните тела с монтираните специални 
системи на космическите кораби и между планетните станции позволява да се 
увеличи дълбочината на пространственото проникване вследствие на голямата 
снимачна база и свързания с нея радиус на стереоскопичното възприятие. Ако 
базата в космическото пространство е от порядъка на стотици хиляди километри, 
радиусът на пространственото възприятие се увеличава на стотици милиони 
километри. По такъв начин (по специален метод) могат да се открият неизвестни 
звезди и галактики и да се разшири обзорът на човешкото виждане в необятните 
небесни пространства. 
 Въздушната и особено космическата фотограметрия са вече необходимост 
при решаване на сложни пространствени задачи за картиране и изследване на 
различни територии от нашата планета. С поглед от голяма височина се добиват 
реални представи за действителното състояние на нещата върху цели 
континенти. Далечното снимане стана основа на множество нови науки. 
 
КРАТЪК ОБЗОР ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФОТОГРАМЕТРИЯТА В  БЪЛГАРИЯ 
 В България фотограметрията проникна в 1908 г., когато бе извършена 
първата земна фотограметрична снимка в околностите на София и бе картирана 
от конструктора на стергоавтографа Едуард Фон Орел. Резултати от тези 
фотограметрични измервания със снимките на заснетите местности са 
публикувани през 1920 и 1923 г. До Балканската война у нас е направен още един 
опит за фотограметрично снимане, фотоматериалите от който са неизвестни. 
През Първата световна война (в периода 1914—1918 г.) са извършени ред 
фотограметрични снимки по билото на Беласица планина за откриване 
укрепените позиции на противниковите войска от южния фронт и за проучване на 
бойните действия. През този период е направена и първата фотограметрична 
снимка в Македония между градовете Скопие и Битоля за проектиране на жп. 
линия. 
 Непосредствено след Първата световна война у нас се извършват няколко 
снимки в Родопите и около София, но по-съществен опит за внедряване на 
земната фотограметрия за топографски цели е направен през септември 1928 г. 
От Е. Бертхолд и проф. Райков на един обект с площ около 2,5 квадратни 
километра в района на гр. Банкя (до София). Снимките са извършени с 
фототеодолит „Вилд", а картирането в М 1:10 000 е осъществено във фабрика 
„Вилд" на новоконструирания картировъчен апарат автограф А2. След 
установяване на безспорните предимства на фотограметрията като снимачен 
метод пред класическите методи за геодезична снимка тя намира приложение при 
съставяне на картата на страната в М 1:25000, извършено от Географския 
институт при Министерството на войната. През следващите две години се 
доставят 4 комплекта фототеодолити и един автограф, с който се извършва 
немалка част от картирането на нашата територия. 



 По същото време се доставят въздушна фотокамера и фототрансформатор, 
така че едновременно с приложението на земната фотограметрия започва и 
снимането на равнинните райони чрез въздушна фотограметрия. До Втората, 
световна война се набавят само два универсални картировъчни апарата и 
няколко мултиплекса, които се използуват изключително за военнотопографски 
цели. След завършване на Втората световна война у нас започва усилена 
строителна и стопанска дейност за изработване на едромащабна карта, върху 
която да се извършват проектирания. Тази задача се решава в срок, единствено 
като се използува високоефективният фотограметричен метод. 
 Първото внедряване на еднообразната фотограметрия у нас започна при 
създаване на планове на населени места и план в М 1:2000 на напоителното поле 
на изграждащия се по това време язовир „Ал. Стамболийски". Последваха 
поредица от обекти, извършени по фотограметричен начин, както и 
организационнотехнически промени за широкото внедряване на фотограметрията 
в практиката. 
 На първо място по подобие на Съветския съюз у нас се изгради през 1951 г. 
Главно управление по геодезия и картография при Министерския съвет, върху 
което легна и първата огромна задача за създаване на едромащабната карта в М 
1:5000 на територията на страната. До това време фотограметричният снимачен 
метод —главно контурно-комбинираният — се прилагаше от организацията за 
геодезически измервания — ОГИ, реорганизирана по-късно в ПО „Геопланпроект". 
ГУГК насочи проектантската организация към прилагане на 
стереофотограметрията. За целта се достави един спереопланиграф С8 и 
първите обучени картировачи започнаха картирането на свогенския минен басейн 
и на ред други обекти в страната. През 1956 г. проектантската организация 
достави още един картировъчен апарат С5 н започна работа по изработване 
едромащабната топографска карта на водосборните басейни на нашите големи 
язовири. През следващите три години ПО „Геопланпроект" се снабдява с нова 
аерокамера и три стереопланиграфа и с това производствените и мощностите му 
значително се увеличават. Към шестдесетте години у нас се прилагат успешно 
при едромащабното картиране в М 1:5000 и 1:10000 диференцираните 
фотограметрични методи. Доставените от СССР топографски стереометри и 
прецизен стереометър се използуваха в практиката, докато организацията се 
снабди с универсални картировъчни апарати и нова апаратура за обработване на 
филмовия и картен материал. Катедра Фотограметрия при Висшия инженерно-
строителен институт подпомага организацията и избора на технологичните 
процеси и  рационализиране на производството. 
 ПО „Геопланпроект" внедрява успешно в практиката разработения в 
катедрата метод за развитие на пространствена аеротриангулация на аналогови 
апарати, усъвършенствуван метод за едромащабно картиране и отчасти от 
среокартиране на афинни стереомодели. Като приложна наука фотограметрията 
намира място в учебните планове на стройтелните техникуми и практическо 
приложение в редица ведомства, обединения и организации. В резултат на това 
почти 85% от картната продукция на страната (главно едромащабната карта) се 
изработва по фотограметричен начин.                                                    ' 
 За развитието на въздушната фотограметрия спомага и  множеството 
научни, научноизследователски и популярни статии на ентусиазираните 
фотограметристи в нашата страна. Особена проява в това направление имат 
научните работници от катедрата при ВИСИ, от секцията по фотограметрия при 
НИИГИК, от ВТС, „Пътпроект' и много други. За 20 години броят на публикациите 
в областта на фотограметрията е над 600, много от които се отпечатаха извън 
страната и намириат място в теоретичното и практическото развитие на 
фотограметрията. У нас се разработват редица методи и технологии по 
едромащабното фотограметрично картиране, които добиват известност и в други 
страни. Ускореното развитие на аналоговата фотограметрия не попречи да се 



наложи в практиката и аналитичната фотограметрия, която предлага възможности 
за пълна автоматизация на работните процеси. 
 Широко развитие получи и земната фотограметрия, намерила приложение в 
много области на народното стопанство. Голям дял за това има както Катедрата 
по фотограметрия и картография при Висшия инженерно-строителен институт, 
така и секцията по фотограметрия при Научноизследователския институт по 
геодезия и картография в системата на Главното управление по геодезия и 
картография. Освен към „Геопланпроект" се изградиха фотограметрични служби 
за използуване на въздушни а земни фотоснимки и към „Пътпроект", 
„Агролеспроект", каскада „Въча", МК „Кремиковци", ТЕЦ „Марица-изток" и др. 
 Фотограметрията укрепна и се утвърди във ВИСИ като основна дисциплина 
за обучаване на студентите от специалността Геодезия. Създаде се най-голямата 
в страната учебна лаборатория по фотограметрия, която се използува и от други 
учебни заведения, както и от някои служби. Непрекъснато нараства броят на 
фотограметристите — носители на техническия прогрес в геодезическите и 
специалните измервателни дейности. Ред обекти в чужбина се картират 
фотограметрично от наши служители в ПО „Геопланпроект" и по такъв начин се 
представя добре нашата страна пред световната фотограметрична 
общественост. 
 
Координатни системи във фотограметрията. Анализ на единична въздушна 
снимка. 

      Образни и пространствени координатиФотоснимката като централна 
проекция може да се използува с успех във фотограmметрията само при 
възможността всички измервания върху снимката да се отнасят към една 
постоянна образна координатна система. Затова в средата на четирите страни, 
които ограничават фокалната равнина на фотокамерата, са монтирани четири 
неподвижни материални марки, съединителните линии между които образуват 
образна равнинна правоъгълна координатна система с център главната точка на 
снимката. Координатите на, точките от фотоснимката се определят в образната 
правоъгълна или  полярна координатна система, откъдето се намират 
пространствените координати на същите точки от предметната равнина. 

 



 

          (фиг.1) 

От фигурата се вижда, че правоъгълните образни координати на 
пространствената точка А с изображение в а при вертикална снимка са: 

х=0а'—аа"      (1) 

у=а'а=0а"; 

от образните координати х и у могат да се определят образните ъгли 

ββα 0, . Ъгълът а при проекционния център 5, сключен между лъчите към 

главната точка и проекцията на точката а върху образната координатна ос х, 
се определя от отношението: 
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     се получава 
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y
arctg
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=β      (5) 

Разстоянието от центъра на проектирането S до образната точка а се 
определя по формулата 

222 fyxSa ++=      (6) 

В случай че образната координатна система е завъртяна около главната 
точка спрямо образния хоризонт или спрямо някоя друга определена посока 
на ъгъл χ , координатното ориентиране към хоризонта или посоката се 
извършва с получаване образните координати на точката в завъртяната 
координатна система от формулите за равнинното трансформиране: 
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     (7) 

Полярните координати на точка а в равнината на фотоснимката спрямо 
полярната координатна система с полярна ос +Х (дясната и полюс главната 
точха О на образа са: 

 Oar = и '. aOa=Θ∠     (8) 

Връзката между правоъгълните образни координати на точка а (х и у) и 

полярните координати на съшата точка ( Θ,r ) може да се види от самата 

фигурата, където 

Θ=

Θ=

sin

cos

ry

rx
     (9) 

Оттук при дадени образни координати х и у на точка с в правоъгълна 
координатна система може да се определят полярните й координати: 
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Пространствените координатни системи във фотограметрията се 
различават от геодезическите по избора на началото на координатната 
система и смяната на равнинните координатни оси (Y с Х). При въздушното 
снимане често се използува пространствената координатна система с начало 
центъра на проектирането, а осите Х и Y—успоредни на съответните оси от 
геодезическата координатна система. Геодезическите координати на коя и да 
е точка от местността ще бъдат определени по формули (11) 

ZZZ

YYY

XXX

∆+=

∆+=

∆+=

0

0

0

     (11) 

,където 000 ,, ZYX са координати на точката във фотограметричната 

координатна система. 

Много често се използува и пространствената дясна координатна 
система,при която се приема положителната посока на оста Z да е насочена 
надолу. (фиг.2) 

 

   (фиг.2) 



Една от спомагателните координатни системи, която се използува особено 
често в стереофотограметрията, е с център лявата станция на снимането, а 
оста +Х е по направление на базата. Посредством тази система лесно се 
представят съотношенията между образната и пространствената координатна 
система. Във фотограметрията се използува и полярната координатна 
система, при която фотоснимката и проекционният център служат за 
възстановяване на фотограметричния сноп лъчи към образната и към 
картната равнина. 

 
 
 
Фотоснимката като централна проекция - основни определения.  
 

1.Елементи и свойства на централната перспектива 

За определяне формите и размерите на местността по нейното 
равнинно или пространствено изображение трябва да се познават 
законите на използувания начин за проектиране. Във 
фотограметрията се използува централната перспектива, a 
получената проекция се нарича централна проекция. Същността на 
централната перспектива се състои в това, че пространствените 
проектиращи лъчи от местността преминават през един общ 
проекционен център (фотообектива) и проектират образа в една 
перпендикулярна на главния проекционен лъч равнина. С други думи, 
всички прави (лъчи), които съединяват точките от обекта със 
съответните им образи от равнинното изображение, трябва да се 
пресичат в един общ център. Снопът лъчи, който минава през 
проекционния център, се нарича проектиращ сноп лъчи, а във 
фотограметрията се нарича фотограметричен сноп лъчи. 

Физиологичното устройство на човешкото око като проекционен 
център осъществява централното проектиране на наблюдаваните 
обекти върху ретината на окото. Фотографирането е типичен 
случай на централно проектиране, при което фотообективът е 
проекционен център, а негативното изображение — проекционна 
равнина. Когато, проекционният център е в относително безкрайна 
отдалеченост от предметната равнина и пространствените 
проектиращи лъчи са успоредни до проекционния център, съществува 
паралелно проектиране, а проекцията се нарича паралелна. Ако 
проектиращите лъчи запазват своята паралелност от предметната 
до проекционната равнина и при това са перпендикулярни на тази 
равнина, тогава проекцията е ортогонална. За да се изучат 
закономерностите и способите по съставянето на планове и карти 
по изображенията на местността, необходимо е познаването на 
някои по-съществени геометрични свойства и елементи на 
централната перспектива. 



При въздушното снимане за предметна равнина се приема 
средната нивоповъгрхнина на фотографираната местност. 
Проекционното изображение на местността се получава в 
равнината на негатива. При възстановяване на проектиращия сноп 
лъчи образната равнина се поставя пред центъра на проектирането 
(по посока на местността). В този случай полученото изображение е 
позитивно. Всички закономерности и връзки в централното 
проектиране са еднакви както за негативните, така и за 
позитивните изображения. 

3а разглеждане свойствата на централната перспектива ще дадем 
дефиниции и определения на някои от елементите на въздушното 
снимане, които  се срещат най-често. 

 
 

    (фиг.3) 

1. Картна (или предметна) равнина (кр) се нарича тази, от която 
се проектира образът. 

2. Образна равнина (ор) се нарича равнината, върху която е 
проектиран предметът, т. е. върху която лежи образът. 

3. Проекционен център (или център на перспективата) е 
фотообективът на въздушната камера. 

4. Снимачна ос се нарича светлинният лъч, който минава през 
първия пространствен център на обектива (първата гаусова главна 
точка) перпендикулярно на образната равнина. 

5. Главна точка на образа (на снимката) е прободът на 
снимачната ос с образната равнина. 

6. Надирна точка е прободът на отвеса от центъра на 
проектирането върху образната равнина. 



7. Оптическа ос е линията, която минава през пространствената 
и образната гаусова точка на обектива. Когато снимачната ос се 
слива с оптическата ос, прободната точка на последната е главна 
точка на образа. Снимачната посока се нарича направлението на 
снимачната ос. 

8. Фокусно (или образно) разстояние се нарича разстоянието 
между образната гаусова главна точка и главната точка на 
снимката, 

9. Образ (или перспектива) на една точка от картната равнина е 
прободната точка върху образната равнина от лъча, който 
съединява пространствената точка с проекционния център. На всяка 
пространствена точка в централната перспектива отговаря само 
една образна точка. Всяка пространствена права се изобразява в 
образната равнина също като права. 

10. Убежна точка на проектиране в образната равнина успоредни 
пространствени прави се нарича точката на тяхното пресичане. 
Убежните точки лежат на един общ хоризонт, наречен убежен 
(действителен) хоризонт, който се получава от пресичането на 
образната равнина с хоризонталната равнина, прекарана през 
центъра на проектирането. Убежната точка на успоредни на 
образната равнина пространствени прави се намира в безкрайност. 
Ако пространствените прави са вертикални спрямо предметната 
равнина, а образната равнина е успоредна на предметната, убежната 
точка на тези прави съвпада с главната точка на снимката, защото 
главната и надирната точка от образната равнина се сливат в една 
точка. 

11. Главна убежна точка е точката на пресичането на убежния 
хоризонт с главната вертикала. 

12. Фокална точка (точка на нулевите деформации) е точката, 
която се получава от пресичането на ъглополовящата (на ъгъл α  
при проекционния център S) с главната вертикала; тя се намира 
между главната и надирната точка. Тази точка се характеризира със 
свойството, че ъглите от образната равнина, които имат върха си 
в тази точка, са проектирани в истинската си големина, т. е. те не 
са деформирани, както обикновено се случва при перспективата, а 
отговорят напълно на отмерените в картната равнина 
хоризонтални ъгли.     

13. Главна вертикала е пресечната линия върху образната равнина 
от вертикалната равнина, прекарана през проекционния център и 
главната точка на снимката. 

14. Ос на симетрията (перспективна ос) е правата, получена от 



пресичането на образната и картната равнина. 

15 Убежен хоризонтал на лежащите в образната равнина 
успоредни прави е пресечната линия на картната равнина с 
равнината, прекарана през проекционния център, успоредно на 
образната равнина. 

16. Главна хоризонтала се нарича правата, прекарана през главната 
точка на снимката, успоредна на убежния хоризонтал. 

17. Разстоянието между главната и надирната точка на 
фотоснимката се определя от правоъгълния триъгълник cnSO ' . 

αftgnO =' .          (12) 

18. Разстоянието между главната и фокалната точка на 
образната равнина се определя от правоъгълния триъгълник cCSO ' : 

2

' α
ftgCO c = ;         (13) 

19. Разстоянието от главната точка на фотоснимката до 
главната убежнаточка е 

αfctgJO =0 .         (14) 

20. Разстоянието между главната убежна точка и проекционния 
център се определя от правоъгълния триъгълник oJSO ' : 

αsin
0

f
SJ =           (15) 

21. Разстоянието от главната убежна точка до перспективната 
ос се определя от триъгълника 0

'

0 VJJ , където HJJ ='00  е височината 

на фотографирането: 

αsin
00

H
JV =           (16) 

22. Убежните точки на хоризонталните пространствени прави, 
които сключват с проекцията на снимачния лъч ъгъл от 45°, се 
намират в образния хоризонт от двете страни на главната точка 
на разстояние, което е равно на разстоянието от главната убежна 
точка до проекционния център. 

Ъгълът, който се сключва между главната хоризонтала и оста х 
от образната координатна система, респективно между оста у и 
главната вертикала, се нарича ъгъл на превъртането на снимката и 
се бележи с χ . Централната перспектива запазва своите свойства и 

когато образната равнина се завърти около перспективната си ос, 
ако при това центърът на проектирането се движи по окръжност, 
успоредна на образната равнина. Според ъгъла, който сключва 
образната равнина с картната равнина, т. е. според ъгъла на наклона 
на снимачната ос, различаваме хоризонтална, наклонена и вертикална 



снимка. При строго хоризонтална снимка (частен случай при 
заснимане на действителния хоризонт с хоризонтни камери, когато 
α =90°) образната равнина ще се яви перпендикулярна на картната. 
Елементите на централната перспектива в този случай ще имат 
следните особености: 

а) главната точка на образа ще съвпада с главната убежна точка; 

б) главната хоризонтала ще съвпада с линията на действителния 
хоризонт; 

в) главната убежна точка в картната равнина ще съвпада с 
проекцията на надирната точка; 

г) надирната точка ще лежи в безкрайност; 

д) разстояаието между фокалната точка и главната точка на 
снимката ще бъде равно на фокусното разстояние: 

е) проекцията на главната точка ще лежи в безкрайност. 

Когато снимката е строго вертикална (α =0°), образната равнина 
ще бъде успоредна на картната равнина. В този случай главната, 
надирната и фокалната точка от образната равнина ще се слеят в 
една точка, убежните точки ще бъдат в безкрайност и всяка права в 
образната равнина ще има еднакво мащабно умаление. 

 

Елементи на вътрешното и външното ориентиране при 
единична въздушна снимка. 

1.Елементи на ориентиране 

Положението на точка в пространството, изобразена на снимка 
се определя с помощта на така наречените елементи на 
ориентиране. Те се разделят на: 

• Елементи на вътрешното ориентиране 

• Елементи на външното ориентиране (ЕВО) 

При единична снимка те са както следва: 

Елементи на вътрешното ориентиране- определят положението 
на снимачния център спрямо фокалната равнина. Те са fyx ,, 00 , 

където xo  и yo са координатите на главната точка на снимката, f е 
фокусното разстояние на камерата. 

 Често при фотограметричните построения като връзка между 
координатите на точки от местността и техните изображения се 
използват формули за преобразуване на правоъгълни координати в 
пространството, даващи връзките между използваните координатни 
системи (образна, фотограметрична и геодезична). 

Във фотограметрична координатна система положението на 



единична снимка се определя от елементите на външното 
ориентиране. Това са: 

координатите на центъра на  проектиране  (Xs ,Ys, Zs );  

ъглите на завъртане на снимката спрямо осите на 
координатната система ( χωα ,, ) (фиг.4) 

 
     (фиг.4) 

α -ъгъл на надлъжния наклон; 

ϖ -ъгъл на напречния наклон ; 

χ -ъгъл на превъртане на снимката около главната вертикала. 

Горните пет независими елемента от ЕВО ( SSS ZYX ,,,,, χϖα ) се 

наричат още елементи на относителното ориентиране, защото 
дават положението на единичната снимка, относно снимачния 
център. Останалите елементи на външното ориентиране са: 

,,, θζξ -поочните косинуси между едноименнуте оси на 

фотограметричната координатна система, свързана с центъра на 
проектиране и геодезическата координатна система, свързана с 
референтната повърхнина на изобразяване; 

000 ,, ZYX -координатите на началото на фотограметричната 

координатна система в геодезическата; 

t -мащабен коефициент на деформации между двете координатни 
системи. 

Общо елементите на външното ориениране са 12 (5 на 
относителното и 7 на абсолютното). За еднозначното определяне на 
координатните отношения между точката и нейния образ е 
необходимо да бъдат определени 3 елементи на вътрешното 



ориентиране и 12 ЕВО.  

 

Пространственни координати и зависимости на точки от 

въздушната снимка . 

1.Зависимост между образните и пространствените координати 

За да се покажат връзките между образните координати на 
дадена точка от фотоснимката и нейните пространствени 
координати се приема координатна система с начало главната точка 
на снимката, като оста УУ съвпада с главната вертикала vv ,0  a-

оста XX — с главната хоризонтала hoh0. С други думи, поставя се 
условието, че снимката не е завъртяна около главния снимачен лъч. 
т. е. 0=χ . 

В така приетата система координатите на точката А от 
предметната равнина се дефинират с разстоянията в равнината 
У=ОК; Х=АК.(фиг.5) 

Образните координати на същата точка ще бъдат съответно 

У=ok; х=аk.         (17) 

За откриване зависимостта между образните и 
пространствените равнинни коорданати се използува подобието на 
триъгълниците S0К и Sok, откъдето се вижда, че 

SO

f

SO

SO

KO

OK

Y

y
===

.
        (18) 

Пространствената ордината У може да определим от разликата 
КSо—0Sо, която, изразена с височината на снимането Н и ъглите α  и 
β , от триъгълниците КSSо и 0SSо е 

])([)( αβααβα tgtgHHtgHtgY −+=−+=      (19) 

 



 
    (фиг.5) 
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Като се замести 
f

y
tg =β (от триъгълника kоS) в горната формула, 

ще се получи 
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Образната координата у на точка а ще се определи от нейната 
пространствена координата У от формула(22)  

ααα sincos.cos. 2 yYYfyH −=  

ααα 2cos)sincos.( YfYHy =−        (22) 








 +
=

+
=

αα

α
αα

ε

sinsec

cos,
.

sin.cos.

cos,. 2

H

Y

Y

H

f

YH

Yf
y  

Ординатите в приетата образна координатна система са 
положителни, по посока на главната убежна точка и отрицателни по 
посока на надирната точка. 

Зависимостта между образните и пространствените ординати в 
равнината може да се види от известните по-горе отношения, а 
именно: 
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f
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От триъгълника SOS0 αsecHSO = ,      (24) 

Следователно    YfyH =αsec        (25) 
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или   αsec.myY = , а 
αsecm

y
y =      (27) 

При полагане Cm =αsec се получават зависимостите(28) 
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Формулите за отношенията между абсцисата на точка А и 
нейното изображение а се извеждат от подобието на триъгълниците 
АSК и aSk: 
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x
== ;      (29) 

От подобието на триъгълниците okS0 и KSS0 се определят (30) 
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Тогава 

)sin.(cos
cos

sinsincoscos
.

cos

)cos(
αβα

β
βαβα

β
βα

tg
H

f

H

f

H

f

X

x
−=

−
=

+
=   (31) 

но от триъгълника kSS0 имаме: 
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Оттук абцисата Х на точха А от предметната равнина е:   
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а абцисата на точка  а от образната равнина е: 
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 Изведените дотук зависимости между образните и пространствените 
координати показват, че пространствените равнинни координати  У и X на коя да 
е точка от местността могат да се определят от измерените образни координати x 
и у на точката от снимката и елементите на ориентирането и Н, f и α . Когато 
снимката е строго вертикална, тогава формулите добиват вида(35): 
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,където m е мащабното число на снимката. 

Връзката между образните и пространствените координати в образната 
координатна система, началото на която е фокалната точка(точката на нулевите 
деформации на снимката), се вижда от фигура(6): 

 

   (фиг.6) 

В случая координатите на точка А в предметната равнина и техните 
перспективни изображения в образната равнина ще бъдат: 
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Връзката между ординатите у и У се спределят от триъгълниците kSC  и 
KSC0 
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откъдето     
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От триъгьлстка cSoC  се получава   
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Ординатата на точка А се получава от отношението(41) 
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От триъгълника SCOSO  лъчът 
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 Следователно 
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Връзката между горните формули е показана в отношението между 
образните и пространствени ординати(44): 
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Замества се βtg , като се използува зависимостта(45) 
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Тогава формулата добива вида(46) 
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Следователно 
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Аналогичен е изразът за връзката между абсцисите на точката в 
предметната и образната равнина. От триъгълниците Sko и SKSO се определя 
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f
Sk =

 и )cos( βα +
=

H
SK

        (49) 

и се получава отношението(50): 
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Аналогично на извършеното по-горе се получава: 









−= αsin1

f

y

H

f

X

x

         (51) 

,откъдето 
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От отношението между образната и пространствената абсциса се 
получава(52) 
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От изведените формули за координатите на дадена точка от образната и 
предметната равнина в посочената координатна система, сравнени с 
координатите на същата точка в образната координатна система с начало 
главната точка на снимката, се вижда ,че те са координатите при строго 

вертикална снимка, умножени или раздзлени с израза 
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С това се изразяват връзката и съотношенията между координатите от 
двете образни координатни системи. Преминаването от една координатна 
система в друга може да стане само при еднакви и за двете системи елементи на 
ориентирането на снимката.Обикновено образните координати x и у се измерват 

от снимката (негатива,диапозитива, или контактното копие според точността и 
случая) с така наречения апарат стереокомпаратор и подобни на него с точност 
0.01мм. Когато не се изисква висока точност, образните координати на точките от 
снимката могат да се измерват с мащабна линийка с точност до 0.1 мм. 
Измерването на образните координати по снимката се извършва, след като се 
установят ясно и точно осите на координатната система. Въпреки че 
съвременната фотограметрия разполага с универсални апарати, в които 
зависимостите между образните и пространствените координати се установяват 
по механичен начин, определянето на пространствените координати по 
изчислителен начин намира все по-широко приложение. 

Развитието на електронноизчислителната техника открива големи 
възможности за създаване на числени модели на фотографираните обекти, с 
които се решава задачата данните от образа на обекта да се използуват при 
картографиране в различни мащаби. 



 

 

2. Зависимост между съответните точки от хоризонталната и 
наклонена въздушна фотоснимка. 

Разгледаните дотук зависимости не са достатъчни за точното определяне 
на връзката между координатите на перспективно свързаните точки от местността 
и тяхното изображение върху фотоснимката. Необходимо е да се познават 
начините за трансформиране на координатите от снимката и фотографирания 
обект. 

Транслацията, ротацията я трансформацията стоят в основата на ред 
практически задачи от фототраметрията. За изясняване същността на 
координатните съотношения трябва да се разгледат въздушните снимки, 
извършени при определени условия и при дадено положение на фотокамерата в 
момента на експонирането. Това означава да се установи влиянието на ъглите на 
наклоните на координатните оси и превъртането на снимката около началото на 
своята образна координатна система върху координатите на перспективно 
свързаните точки от фотографирания обект и неговото изображение. За целта 
трябва да се започне с първия (най-простия) случай, когато снимката е строго 
вертикална ( 0=α ) и когато наклонът на надирната координатна ос α , наклонът 
на напречната ос ω  превъртането на снимкака χ  са равни на нула. 

В координатната система на снимката с начало главната точка О, е 
изображението m на точката от местността М, която е в координатна система ХYZ 
с начало проекцията на главната точка S0 върху местността. Точките М и m са 
свързани само с единственото условие, че лежат на една права, която минава 
през центъра на проектирането S. 

Очевидно е, че координатите на точка М и на нейното изображение m ще 
сa:( фиг.7) 

XOMSX =
            Xtt MOx =

 

XMMY =              Xt mmy =
       (54) 
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               tSOf =

 



 

    (фиг.7) 

От подобието на триъгълниците SoSMX и OtSmX се получават 
пространствените координати 
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и образните координати 
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Такива въздушни снимки, при които координатите могат да се изразят с 
формули(56) се наричат трансформирани и принадлежат кьм идеалния случай 
на снимане, при който оптическата ос на въздушната фотокамера в момента на 
експонирането е била в отвесно положение. Ако изобразената върху 
фотоснимката местност е строго хоризонтална, мащабът на фотоснимката е 
постоянен и еднакъв по цялото протежение на фотоснимката, т. е. 

H

f
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          (57) 

В обикновения случай, когато местността е с релеф, мащабът на снимката 
се изразява с (58) 

hH
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           (58) 



,където Н е превишението на взетата точка по отношение на изходната 
равнина. 

Много фотограметрични преобразувания изпълнявани аналитично или на 
специални уреди, се свеждат към получаване на зависимостите, отразени във 
формулите за хоризонтална снимка към превръщане на произволно разположена 
въздушна снимка в снимка, принадлежаща към идеалния случай. 

—вторият случай (при който 0,0,0 === χωα ) за проява на координатните 

съотношения може да се наблюдава, ако завъртим фотоснимката около оста SУ’ 
на ъгъл α , който се нарича надлъжен наклон. 

За намиране на съотношенията на координатите на същата точка М от 
равнината S0XY нейното изображение m в равнината Р на наклонената под ъгъл 
α  въздушна снимка трябва да се прокара през точка m една равнина Р', 
успоредна на равнината S0XY. Очевидно е, че отсечката mXm е обща за двете 
равнини Р и Р' и същевременно е паралелна на оста на въртенето SУ’. От 
правоъгълните триъгълници  SO’mX, и SOmX се вижда, че двете правоъгълни 
координатни системи с общо начало центъра на проектирането S са завъртени 
една спрямо друга на ъгъл α  и определят една и съща точка m с образни 
координати  

в равнината Р(х=0mX;   у=mXm;   z=SO=f), 

в равнината Р'(х'=0'mX,   у'==mXm;   z'=S0'=f').(59) 

За трансформиране на координатите от едната равнина в другата се 
използват формулите за равнинната координатна трансформация. Изхождайки от 
горните правоъгълни триъгълници получаваме: (60) 

αα sincos' fxx +=  

yy ='            (60) 

αα sincos' xff −=  

От третия ред на горните формули се определя променливото фокусно 
разстояние f' на фиктивната хоризонтална равнина Р' и се получава отношението 
между истинското и променливото фокусно разстояние (коефициентът k): 

k
xf

f

f

f
=

−
=

αα sincos'

        (61) 

с който се умножават х', у' и f', за да се приведат от равнината Р' към 
равнината на строго вертикалната снимка Рt: 
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sincos'

xf

fx
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+
==  
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==
       (62) 

ffkf t =='

 

С формули (62) се изразява съотношението на координатите на 
перспективно свързаните тoчки, принадлежащи на двете снимки, от които едната 
(Р) има надлъжен наклон α ,  другата (Рt) съответства на идеалния случай (строго 
вертикална фотоснимка). 

 

   (фиг.8) 

За да се получат пространствените координати, след заместване се 
получават формулите: 
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sincos
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     (63) 

Те изразяват търсеното съотношение между координатите на перспективно 
свързаните точки от местността и снимката, наклонена под ъгъл α . Тези 
координати могат да бъдат представени и в следния вид: (64) 

)sin(cos αα fk
f

H
X +=

              
ky

f

H
Y =

     (64) 



От получените формули за координатните съотношения в разглеждания 
случай се вижда, че с тях се извършват три елементарни преобразувания: 

1) постоянно мащабно преобразуване, което се изразявя  с мащабното 
число; 

2)променлива деформация на геометричните построения по направление 
на една от координатните оси; 

3)преобразуване на координатите вследствие ъгъла на завьртането. 

Постоянното мащабно преобразуване променя само размера на 
изучаваното изображение. Променливата деформация на изображението по 
направление на главния лъч на снимката f променя формата на изобразения 
обект. 

Преобразуването на координатите вследствие ъгъла на завъртането също 
променя формата на изобразената фигура. Така например квадрат или 
правоъгълник се изобразяват в трапец. Това се обяснява с наличието на 
деформации по направление на осите Х и У на снимката. Получените 
съотношения в техния най-общ вид се доказват с помощта на тензорното 
смятане. 

Третият (най-общият) случай на снимане, който се среща най-често във 
фотограметрията, е когато фотокамерата е наклонена по двете оси на образната 
координатна система и превъртяна около главната си точка (тук само 0=α ). В 

такъв случай снимката Р e дадена с трите си ориентировъчни ъгъла χωα ,, , 

отнесени към координатната система ХУ2, с начало в т. S. 

За да се_получат координатните съотношения на перспективно свързаните 
точки от местността и фотоизображението е неооходимо да се премине от 
наклонената снимка P към строго верйкалната Pt след това към изображение на 
местността в координатната система ХУ с начало в точка S. Въздушната снимка Р 
се трансформира в строго вертикалната Рt, посредством три последователни 

завъртания на ориентировъчните ъгли: първото на ъгъл 1YOY=χ , след това на 

2OSO=ω  и накрая на ъгъл 12SOO=α . След извършване на тези три 

трансформационни операции (при условие S0=S0t и f=ft) се получава съвпадане 
на въздушните снимки Р с Рt. 

При превъртането на въздушната фотоснимка Р на ъгъл χ  се извършва 
преминаване от образна координатна система ОХУ (за някоя точка m от 
снимката) към координатната система ОX1У1 чрез обикновена равнинна 

трансформация: 
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χχ
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         (65) 

С второто въртене на снимката Р на ъгъла ω  координатите на точkа m(x1 и 
у1) ще се променят в x2 и у2, защото снимката е преминала в друго положение Q  



с начало на координатната система 02. Това преобразуване е аналогично на 
извършеното трансформиране по горните формули , но при ос на въртене SX' 
вместо SY’. Освен това ъглите ωα , , както и образните координати си разменят 

мястото, така че α  се заменя с ω , х  с уt ,уt с хt ,х с у и у с х. В резултат на това 
се получава 
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    (66) 

 

   (фиг.9) 

С третото завъртане на ъгъл α  снимката Q, ще съвпадне с фотоснимката 
Р, при условие, че S02=S01. Преходът от Q към P1 съответствува напълно на 
съотношенията, дадени във горните формули , където образните координати х и 
у са заменени съответно с x2 и у2 от въздушната снимка Q: 
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Ако в последната формула вместo x2 и у2 се поставят техните стойности и 
се направят съответните съкращения,ще се получат формулите за 
трансформиране координатите на образните точки: 
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      (68) 



Тези формули изразяват съотношението (връзката) между координатите на 
перспективно свързаните точки на две снимки, от които едната е наклонена на 
ъгли ωα , , а другата съответствува на идеалния случай. Със заместване в 

изходните формули  ще се получат пространствените координати: 
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      (69) 

Формули (69) изразяват съотношението между координатите на 
перспективно свързаните точки от местността и въздушната фотоснимка с ъгли 
на наклони ωα , . Въведените формули за координатните съотношения ъгълът на 

превъртането χ  на фотоснимката не е въведен непосредствено, защото 
обикновено на аналоговите уреди при измерването на правоъгълните координати 
на фотоснимките този ъгъл се изключва с ориентирането на снимката по 
отношение оста Х на уреда. Затова измерените координати се трансформират 
само по отношение на ъглите на надлъжния (α ) и напречния (ω ) наклон, като се 
използува  формула (69). 

Ако се налага въвеждането на измерения ъгъл χ  (например при 
аналитично решение на задачата от такъв характер), тогава във формула (69) ще 
се заместят стойностите на образните координати x1 и у1 от формули (68) и се 

получават развитите формули за съотношението на координатите при пълното 
ъглово ориентиране на снимката: (70) 
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Те  изразяват съотношението между перспективно свързаните точки от 
снетата местност и нейната фотоснимка при условие че точките лежат в 
равнината S0ХY на местността. При наличието на релеф, тоест на височинно 
превишение (h) на точките М над или под равнината S0XУ, стойността Н=Z=S0S 
трябва да се променя за всяка определена точка М с H'=H—h. 

С формули (70) се решава основната фотограметрична задача за 
определяне на-пространствените координати х и y на произволна точка от 
местността посредством измерените й образни координати х и у и известните 
ъглови ориентировъчни елементи. 

 

Мащаб на въздушната снимка. 

 

1.Определяне мащаба на_въздушната снимка по произволно 



направление от главната точка на снимката 

От направените изводи за връзката между образните и 
пространствените координати се вижда, че отношенията между 
линейните величини в двете равнини определят мащаба на 
фотоснимката. Тези зависимости се дефинират с елементите на 
ориентирането, които оказват различна степен на влияние върху 
изменението на мащаба на снимката. При строго централно 
проектиране, т. е. когато ъгълът на наклона на снимачната ос 0=α , 
мащабът на снимката по цялото нейно протежение ще бъде еднакъв, 

защото 
H

f

m
=

1
, а фокусното разстояние f и височината на 

снимането Н са константни величини за всяка отделна снимка на 
равнинна местност. При всички други случаи образният мащаб ще 
зависи от измененията в линейните отношения вследствие ъгъла на 
наклона на образната равнина спрямо отвеса, тоест:                                            

C
H

f

m
==

1
       (71) 

,където С е израз на тези изменения. 

Причините за промените на мащаба на снимката могат да се 
покажат нагледно при наклонена образна равнина спрямо хоризонта 
по ос1а У на ъгъл α  . 

 

 
  (фиг.10) 

От изведените отношения между образните и пространствените 
(предметните, картните) координати следва, че мащабът 
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  ,отнесен към строго вертикалната снимка, ще бъде 
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,където 
''' oaoay −=      '''aay =∆    ''' oay =       (73) 

От сравнението на последните две равенства се вижда, че 
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Това показва, че мащабът на коя да е безкрайно малка линия от 
строго вертикалната въздушна снимка се различава от мащаба на 
същата линия, изобразена на снимката, наклонена под известен ъгъл, 
с израза С, който е функция от образната ордината или абсциса (в 
зависимост от наклона) и ъгъла α : 

),( yaFC =           (75) 

Мащабът на снимката, който се приема за отношение на 
безкрайно малко линеино изображенiе върху фотоснимката към 
неговата действителна величина в предметната равнина, може да се 
разглежда в най-общ случай като отношение на тези величини, 
намиращи се в произволно направление, което обаче минава през 
главната точка от фотоснимката. За да се определи мащабът по 
произволно направление, е целесъобразно да се използуват полярните 
координати на дадена точка в образната равнина с начало главната 
точка на фотоснимката (фиг.11) 

 
     (фиг.11) 

В такъв случай мащабът ще се изрази с безкрайно малко 
нарастване на правата r от образната равнина към съответното 



му нарастване в предметната равнина R: 

dR

dr

mr

=
1

          (76) 

За да се определи мащабът на въздушната снимка по направление 
на образната отсечка оа=r, респ. пространствената ОА=R, трябва 
да се определи дължината R с пространствените координати на 
точка 

 А (X и У): 
22

YXR +=          (77) 

Като се заместят стойностите за Х  и за У от формулите по-
горе ще се получи 
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Извършват се действията под корена и се заменя образната 
ордината. Y  в чслителя с произведението на абсцисата х и тангенса 
от ъгъла )( θθ xtgy =  
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Заместват се образните с полярните координати: 
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както и α2cos  с α2sin1−  и формулата добива вида (81): 
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От диференциране на горния израз по променливата r се получава: 



=









−

−







−

= dr

f

y
f

H
f

r
f

dR
2

22

22

sinsincoscos

coscos1sinsincoscos

θααα

θαθααα
 

2

22

22

sinsincoscos

sinsinsinsincoscoscos1cos









−









+−−

=

θααα

θαθααθαα

f

y
f

f

r

f

r
drfH

 или 

dr

f

rf

H
dR

2

22

sinsincos

cossin1
.









−

−
=

θαα

θα
       (82) 

 

Оттук 

θα

θαα

22

2

cossin1

sinsincos
1

−









−

==
f

r

H

f

mdR

dr

r

      (83) 

Това е най-общата формула за определчпе на мащаба на 
въздушната снинмка по произволно направление от главната точка 

на снимката. Очевидно е ,че множителят С на мащаба 
H

f
 е функция 

от ъгъла на наклона на снимачната ос α , от образните координати, 
изразени с радиус-вектора r и ъгъла θ  на този вектор спрямо 
абцисната ос, тоест: 

),,( θα rFC =           (84) 

Влиянието на тези фактори върху изменението на мащаба може 
да се представи чрез графическото построение на елипсата на 
мащабните деформации. Полуосите на тази елипса представляват 
граничните стойности на мащаба в дадена елементарна линейна 
отсечка (точка) 



 
    (форм.12) 

 На фигурата в елипса I мащабът по произволно направление в 
дадена точка по правата r има екстремна стойност, защото 
наклонът на снимачната ос е по направление на r, а r е голямата. 
полуос на елипсата; най-малго изменение на машаба ще се ичлучи в 
по-малката полуос. Мащабът по отсечката r в елипси II и III на 
мащбните доформации е в границите между мащаба по осите X и Y, 
който са съответно полуосите на елипсите II и III. Ето зашо 
мащабът на точки по направление на оста У се разглежда като 
мащаб но главната вертдрала {II}, а но направление на оста X--като 
мащаб по главната хоризонтала (III) на въздушната фотоснимка. 

 

 2.Частни случаи при определяне мащаба на въздушната 
фотоснимка 

Определянето на мащаба по хоризонталите на снимката (по 
направления, успоредни на образния хоризонт), по главната вертикала 
Y(II), както и в характерните точки по тези направления са двата 
частни случая производни на общия случай. 

Мащабът на точки по хоризоиталите на снинката се определи от 
познатото отношение между образните и пространствените 
абциси:  
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където 
X

x
 може да се приеме като безкрайно малка величина 

сьответствуваща на 
xmdX

dx 1
=        (86) 

Следователно тащабът на точки по направление на 
хоризонталите на въздушната снимка се определя по формулата: 
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Тъй като корекционният фактор, ъгълът на наклона и фокусното 
разстояние са константни ведичини, очевидно е, че мащабът зависи 
само от образната ордината у по направление на която е наклонът 
на снимачната ос. Затова мащабът по успоредните линии на 
главната хоризонтала х, за която у е константна величина, е 
неизменен по цялата дължина на линията. (фиг.13) 

 
    (фиг.13) 

 

 Асо снимката е превъртяна на ьгьл χ , тоест ако наклонът на 

снимачната ос не е по образнатя ордината, хоризонталите на 
снимката са успоредни на образния хоризонт, но не са успоредни на 
образната абсцисна ос, която при 0=χ  е главната хоризонтала. 



 
    (фиг.14) 

Формулата за определяне на мащаба по главната хоризонтала 
(която минава през главната точка) се получава при приемане y=0; 
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Мащабът на хоризонталата, която минава през точката на 
надира, се определя като се замести стойността на ординатата с 
израза αftgy −=  

αα
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α
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+=    (89) 

Мащабът на хоризонталата през обежния хоризонт се определя, 
като ординатата y се замести с ординатата на главната убежна 
точка αfctgy =  

0
sin

sincos
cos

1
=








−=

α
αα

α
f

f

H

f

mX

       (90) 

От сравнението на фомулите за мащаби през главната и 

надирната точки се вижда, че множителят на отношението 
H

f
  при 

главната точка αcos  е по-малък от единица, а при надирната точка 

αcos

1
 е по-голям от единица. Това показва, че между тези две точки 

трябва да има точка с изравнен (недеформиран) мащаб с множител, 
равен на единица. 



1sincos =−= αα
f

y
C         (91) 

Оттук се определя разстоянието y от началото на 
координатната система до тази точка: 

2sin

cos1 α
α
α

ftgfy −=






 −
−=         (92) 

По такъв начин се определя ординатата на точката на нулевите 
деформации CC. Ако се замести тази ордината в общата формула за 
мащаба по хоризонталите се намира мащабът по хоризонтала, 
който минава през точката на нулевите деформации: (93) 
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Вижда се ,че мащабът на хоризонталата през фокалната точка не 
зависи от ъгъла на наклона на снимката. 

Когато се приеме фокалната точка за начало на образната 
координатна система, в мащаба по главната хоризонтала не 
настъпва промяна. Това може да се види и от зависимостите между 
образните и пространствените координати: 









−== αsin1

1

f

y

H

f

mX

x

X

        (94) 

Тъй като ординатата в случая е y=0, то 

H

f

mX

=
1           (95) 

За да се определи мащабът по хоризонталата през главната точка 
на снимката следва да се замести y с разстоянието от фокалната до 

главната точка, но с положителен знак: 
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Така може да се определи мащабът по коя да е хоризонтала от 
снимката при различно начало на образната координатна система. 

Мащабът по главната вертикала на въздушната снимка се 
определя от отношението на безкрайно малка отсечка от образа 
към съответна на нея отсечка от местността: 

dY
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mY

=
1

           (97) 

Като се диференцира израза 
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Това е формулата за определяне на мащаба по главната 
вертикала,която може за се получи направо от най-общата формула 
за определяне на мащаба по произволни направление, когато o90. =θ  
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(100) 

Тъй като r=y  то горната формула е идентична с изведената 
преди.  

Мащабът на характерите точки по главната вертичала се 
получава по същия начин, както при мащаба по хоризонталите, а 
именно със заместване стойностите на у във формулите по-горе. 

Така в точката на нулевите деформации мащабът е равен на 
мащаба по хоризонталата през тази точка и индикатрисата 
(кривата на промените) на мащабните деформации е кръг, а не 
елипса, което означа , че мащабът в тази точка по всички 
направления е еднакъв, недеформиран. Затова мащабът в точката на 
нулевите деформации се нарича главен мащаб на снимката. 

Машабът по главната вертикала през убежната точка има 
същата стойност на машаба по хоризонталата през тази точка, т. 

е. 0
1

=
Ym

 Това показва, че независимо от линейните направления в 

областта на точката мащабът с безкрайно малък (дребен). 

Обратно, мащабът по главната вертикала в надирната точка е 
по-едър и от мащаба във фокалната точка, което се вижда при 
заместване с αftgy −= ; 

αα
α

α
2

2
2

cos

1

cos

sin
cos

1

H

f

f

f

H

f

mY

=







+=       (101) 

Мащабът по главната вертикала в главната точка се определя 
като се приема ординатата y=0. Следователно 
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От сравнението на горните формули за мащабите на характерни 
точки се вижда, че с изключение на мащабите във фокалната и 
убежната точки в другите точки съществува врьзката между 
мащаба по главната вертикала и хорнзонталите линии, изразена с: 
(103) 
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Тази зависимост между машабите по двете перпендикулярни едно 
на друго направления показва, че мащабът по главната вертикала се 
променя в по-висока степен от мащаба по линиите, перпендикулярни 
на наклона на снимачната ос. 

Този недостатък на наклонената снимка ограничава нейното 
приложение за картографски цели. 

 

Корекция на образните координати, заради различни деформации 
на фотообраза.(Линейни деформации на точки във фотоснимката). 

 

Аналогично на начина за получаване на деформацията върху 
фотоснимката по произволно направление може да се направи 
изводът на формулите за перспективната деформация по 
хоризонталите и по главната вертикала, като се използва епюрът на 
склопените равнини. 

Перспективната деформация по главната хоризонтала е 

x
x

xxX −=−=
α

δ
cos

0

        (104) 

,а по главната вертикала 

αδ sin
2

f

y
r =

          (105) 

Линейни отклонения в изображението на точките от въздушната 
снимка вследствие ъгъла на наклона на снимачната ос и релефа на 
местността 

Линейните отклонения на фотоснимката под влиянието на 
превишенията h в релефа и наклона на снимачната ос α  са показали 
на (фиг. 15), където точката А от местността е централно 
проектирана в точка а1 върху позитивната образна равнина, а 
ортогоналната проекция на точка А в равнината на средната 

нивоповърхнина е точка а0. Отсечката δ=
______

01aa  е линейното  



 
(Фиг.15) 

отклонение на точката в образната равнина вследствие релефа и 
наклона на главната снимачна ос. За да се определи това отклонение, 
в равнината на триъгълника А5А0 през точка а0 се прекарва права, 
успоредна на превишението h и на височината 5S0, до пресичането й 
с проектиращия лъч SА в точка а. 

От подобието на триъгълниците изразяваме линейното 
отклонение 
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     (106) 

, където dnа =
_____

1 . 

 Линейната отсечка 
______

0аа  от образната равнина може да се 

определи от подобието на триъгълниците ASA0   aSa0: 

 

    Xm
h

KA

ka
h

SA

Sa
haa

1

0

0

0

0
_____

0 ===
,   (107) 

a Sn от триъгълника oSn: 

    αcos

f
Sn =

      (108) 

 След заместване на 
_____

0

____

1 , aanа  и 
_____

Sn  във формула (107 ) се 
получава най-общата формула за линейното отклонение в 
изображението на точките от въздушната снимка, причинено от 
релефа и наклона на снимачната ос: 



    
ααδ coscos

H
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X
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    (109) 

 
(Фиг.16) 

При вертикална снимка ( 0=α ) надирната, главната и фокалната 
точка се сливат в една и тогава разстоянието rd =  добива вида: 

    
r

H

h
=δ

     (110) 

 Разстоянието d се определя от епюра на склопените равнини 
като функция на  fr ,,, ϕα  

   ϕαα sin.2222 tgrftgfrd ++=    (111) 

 Като се замести d в (111) се получава най-общаа формула за 
отклонението в изображенията на точките върху въздушната 
фотоснимка вследствие ъгъла на наклона и релефа на местността: 

   
ϕαααδ sin.2cos 222 tgrftgfr

H

k
++=

    (112) 

 

Линейни измествания в изображението на точките от 
въздушната фотоснимка вследствие колебанието във височината 
на летене 

 

 Височината на летенето( и снимането) не винаги може да 
се запази еднаква с проектираната. 

 Колебанията във височината на летене произхождат от 
нееднаквата плътност на въздушната среда по пътя, от 
конструкцията и скоростта на самолета, от точността на 
измервателните уреди на борда на самолета и от ред други причини. 
В резултат на тези колебания по направление на вертикалната ос 
самолетът може и да не запази определената височина в момента на 
експонирането, от което ще настъпи изменение в мащаба на 



отделните снимки. От (фиг.17) се получава ясна представа за 
влиянието на измерената височина върху положението на образните 
точки. 

 От отношенията: 
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     (113) 

 
 (Фиг.17) 
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 Но тъй като xxx ∆=−1 , то формулата за линейното 

изместване в изображението на точките от въздушната снимка, 
причинено от колебанията на височината при снимането , ще бъде: 

    H

H
xx
∆

=∆
     (115) 

 Формула (115) показва, че линейните деформации от 
колебанията във височината на летенето са толкова по-големи, 
колкото е по-малка височината на летенето; тя е приложима само 
при условие, че снимката не е наклонена по образната ос X .Когато 
снимката е строго вертикална, изместванията са еднакви по всички 
посоки, т.е. ryx ∆=∆=∆ и следователно ( 116 ) добива вида: 

    H

H
rr
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     (116) 

 



 
 

     (Фиг.18) 

Ако в горната формула се замени изменението на височината на 
снимането H∆ с превишението  h на точките от местността, 
получава се формула (117) 

На (фиг.18) нагледно е показано, че когато hH =∆ , в 
изображението на снимката за точка А0 и за точка А мащабът е 
еднакъв, защото височината на снимането не се е изменила. 
Изместването на точките в образа на линейно разстояние δ=∆=∆ rx  
може да се установи от разликите в мащабните числа: 
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 С тази мащабна поправка се определя линейната деформация  

  fmm

hr

)(

'

∆+
=δ

      (118) 

 

 



Линейни деформации, причинени от движението на 
снимачната камера при експонирането и от неприепналостта 
на филма    към образната фокална равнина 

 

 Тъй като експонирането на фотоснимката от въздука се 
извършва за определено реално време, през което снимачния обектив, 
монтиран на самолета (фотокамерата) , е в движение, то и лъчите, 
които изхождат от дадена точка на местността, няма да се 
фиксират строго в една единствена точка на аеронегатива. В 
резултат на това се получава линейно разместване на 
изображението, което загубва част от своята яснота. 

 Размазването на образа трябва да бъде много малко, за да се 
използва снимката за фотограметрични измервания. 

 За да се определи деформацията на изображението, получена 
от движението на снимачната камера, използва се формулата за 
определяне на времето за експониране при провеждане на плана на 
летенето: 

  δ
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m
t = , откъдето 

  vt
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1
=δ   или vt
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f
=δ       (119) 

 Ако от изследването на филма е получено, че максималната 
стойност на размазването за определена височина и скорост на 
самолета е примерно мм04.0≈δ , може да се използва неравенството: 

  vt
H

f
≥04.0 , с което се контролира времетраенето на 

експонирането: 
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H
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.≤         (120) 

и скоростта на самолета: 

  
ts

H
v

04.0
.≤         (121) 

Строго изравняване(прилепване) на филма във фокалната равнина 
на камерата през време на експонирането е от голямо значение за 
точността на изображението и на фотограметричното измерване 
върху образа. Деформацията на изображението от непритискане на 
филма към образната равнина се проявява при механична повреда на 
камерата и се открива по резкостта на изображението на 
рамковите марки. 

 Когато филмът не е прилепнал плътно към образната 
фокална равнина, изображенията на точките от местността ще се 



получат в друга равнина с нарушена камерна константа. 

 Ако неприлепналостта на филма към периферията на 
рамковата(фокалната) равнина е ∆ , точката от местността 
вместо в а ще получи изображение в а1 на филма. 

 

 
(Фиг.19) 

Следователно изместването на образа(размазването) ще бъде в 
пряка функционална връзка с отклонението на филма 
(неприлепналостта) от фокалната равнина, или 

βδ tg∆= ,     (122) 

където β2  е ъгълът на полезрението на обектива. 



Снимачни средства - въздушни метрични камери и помощни 
средства към тях.  

В съвременната фотограметрична практика като летателни 
средства се използват самолети, въртолети, хеликоптери, космически 
летателни апарати и др. 

Новите самолети предлагат възможности за извършване на 
комплексна фотографска, картировъчна и геодезическа дейност. 
Развитието на въздушната фотограметрия е свързано с развитието на 
летателната техника, с начините на снимането и с конструкциите на 
снимачните камери. С усъвършенствуването на въздушните летателни 
машини се налагат и съществени изменения в начините за извършване 
на фотограметричните полети и се стига до диференцирано приложение 
на летателната техника. 

Появата на космическите летателни средства, космическите кораби 
и изкуствените спътници около Земята, наложи развитието на нов 
клон във фотограметрията — космическата  фотограметрия. 

 
    (фиг.20) 

Въздушните снимки се извършват от летателни уреди, върху които е 
монтирана фотокамера, предназначена за целта на снимането. В миналото 
са използвани балони и аеростати от различен вид но след Първата 
световна война въздушното снимане се е извършвало изключително от 
самолети , принадлежащи към гражданския или военен въздушен флот.  
Скоростта на летенето на тогавашните самолети в сравнение със 
съвременните е била много малка, поради което почти всички видове 



самолети са могли да бъдат използвани за фотограметрично снимане. 
Напоследък се конструират спеиални самолети за въздушно 
фотограметрично снимане, които имат голям диапазон между най-
високото и най-ниското летене и могат да се използват в различни 
климатични пояси. 

Самолетите са незаменими летателни машини за топографско снимане 
на големи земни площи. Те осигуряват най-бързо въздушното 
фотографиране.  

 
(фиг.21) 

В някои страни за фотограметрично снимане широко се използува 
хеликоп терът (фиг.22), който за разлика от самолета може да снима от 
неподвижна въз душна станция (в положение на стоеж) и да лети с много 
малка скорост. Това позволява да се определят от Земята с по-висока 
точност пространствените координати на   въздушните снимачни 
станции, разстоянието между тях и височината на летенето. 
 
 



 
   (фиг.22) 

Непосредственото определяне на тези елементи на външното 
ориентиране на въздушните снимки приближава височинната точност на 
въздушното снимане към земнофотограметричното. Въртолетът 
(хеликоптерът) е икономически изгоден за снимане на малки обекти в едър 
образен мащаб. Той може да се издига и приземява в района на летенето 
върху всякакъв вид естествени площадки, което практически скъсява 
въздушния старт на вертолета. Това значи, че може да се вдига във 
въздуха и в кратките интервали от благоприятното време за фотоснимки, 
а по такъв начин ще се използува по-пълноценно и летателноснимачната  
техника. 

 
Самолет за фотограметрично снимаме 
Самолетът, с който се лети за фотографиране и картиране на земната 

повърхност, трябва да отговаря на следните изисквания: 
1.  Конструкцията му да бъде съобразена с физикогеографските и 

климатичните условия на териториите, над които ще се извършва 
летенето и снимането. За предпочитане е да притежава конструкция, 
върху която не оказват влияние големите температурни промени. 

2.  Да бъде с диференцирани скорости, които да позволяват изменения в 
скоростта на летенето, която по възможност да не надвишава 100 т/сек. 

3.  Да притежава голяма мощност и подемна сила за бързо набиране на 
височина, да изразходва малко гориво и да се задържа по-дълго време във 
въздуха. 

4.  Да има висок „таван" на летене (8000т и повече). 



5.  Във въздуха да бъде стабилен по протежение на трите си основни 
конструктивни оси. Съвременните самолети са с автоматично 
трикормилно управление, посредством което не се отклонят от осите си 
на повече от 1—2°. 

Това има особена важност при фотограметричното снимане от нисък 
полет, при което самолетът трябва да бъде много стабилен. 

6. Конструкцията и големината на корпуса трябва да бъдат съобразени 
с обема на апаратурата, която ще се монтира на борда на самолета. 
Трябва да има достатъчно пространство за удобна манипулация с 
камерата и уредите към нея, както и за обзавеждане на малка 
фотографска лаборатория. Всички отвори (люкове) за снимане, наблюдение 
и вентилация при нужда трябва да могат да се затварят    плътно и 
автоматично. 

7.  От кабината на пилота и щурмана да се открива свободна 
видимост от хоризонта до надира. За препоръчване е кабината да бъде 
изградена от здрава прозрачна материя или да има много прозрачни 
клетки, през които да се получава максимална видимост. Отводите на 
изгорелите газове от двигателите да бъдат насочени така, че да не 
пречат газовете на зрителното поле на обектива на камерата и на 
другите оптически уреди, насочени извън корпуса на самолета. 

8.  Да има модерно навигационно устройство, което да осигурява 
сигурност и удобно летене по всички направления и в сложна 
метеорологична обстановка. 

Освен че трябва да отговаря на изброените дотук условия за 
резултатно висококачествено въздушно фотографиране, е необходимо 
пълно съгласуване на действията на пилота и щурмана, синхронизиране на 
двигателите и осигуряване на връзка между обслужващия екипаж 
посредством съответната регионална инсталация, радиотелефонни връзки 
и др. 

Един от най-сполучливо конструираните самолети за въздушно 
фотограмет-рично снимане е новият съветски самолет АН-30 (фиг.23). 



 
 (Фиг. 23) 

 
При създаване на самолета са взети под внимание изискванията на 

специалистите в областта на въздушното снимане. 
В предната (носовата) част от тялото на самолета се намира 

отделна остъклена кабина за щурмана, а фотоснимачната кабина е 
снабдена с пет остъклени фотолюка за монтиране на въздушните камери, 
разположени в средната част на корпуса. В тази част са и работните 
места на двамата фотооператори, тъмната стаичка за презареждане на 
филмови касети, шкафът за запазване на въздушните фотофилми и 
другите снимачни и битови принадлежности. 

Кабините на пилота, щурмана и фотоснимачната кабина са херметично 
изолирани от външната среда, снабдени с климатична система за 
кондензиране на въздух. Това позволява да се извършва въздушно снимане 
от голяма височина, без да се подава на екипажа допълнително кислород. В 
самолета има възможност освен камерите за вертикално снимане да се 
монтира и комплект от камери за перспективни (наклонени) снимки. 

Самолетът е снабден с радиосвързочна, радионавигационна и 
пилотажнонавигационна система, които обезпечават изпълнение на 
въздушни полети в сложни метеорологични условия през всяко време на 
денонощието. Той може да работи също така с автоматично и 
полуавтоматично управление и фотоснимане. 

Така обзаведен, самолетът представлява една съвременна летяща 
фотоснимачна лаборатория и осигурява висококачествен филмов материал 
за фотограметрично картаране на снетия обект. 

Самолетът се привежда в движение и летене с два форсирани 
турбовитлови двигателя ЛИ-24ВТ и един допълнителен реактивен 
двигател РУ19А-309, разположен в задната част на гондолата на долния 
двигател. Реактивният двигател се използува при излитане, при набиране 



на височина и в случай на отказ на някои от турбовитловите двигатели 
по време на летенето, тъй като пускането му не е свързано с тях. 

Самолетътът може  да излита и каца на затревени, неподготвени 
напълно летища, обслужва се от седемчленен екипаж, от които  двама са 
оператори, развива средна скорост 120 м/сек.с максимална маса на 
излитане  23 000kg. 

Съвременното развитие на фотограметрията предлага възможности за 
свързване на въздушноснимачния процес с картировъчния в самата 
летателна машина. 

Правят се опити за получаване на топографските данни на 
фотографираната местност в самолета в момента на снимането.  

 
    (фиг.24) 
От схемата на самолета РС123А с въздушна електрокартировъчна 

система (фиг. 24) се вижда, че той носи на борда си снимачна апаратура, 
състояща се от една непрекъснато зареждаща се камера 1, от втора 
вертикална камера 2 и една панорамна камера 3, които са включени в 
автоматичното устройстзо за проверка пътя на летенето 4 и се 
управляват от пулта и визъора на фотографа 5. Антената на 
устройството за регистриране на терена 6 предава информацията в пулта 
за регистриране на теренните профили 7 и оттам чрез системата за 
картиране 8 и електронната машина 9 се получават необходимите 
топографски данни, които след приземяване на самолета могат да се 
използуват директно за получаване на топографските оригинали, 
фотокартата и т. н., или с малка лабораторна обработка да се 
представят по предназначението си. Освен този комплексен начин за 
картиране в самолета може да се предават снетите образи фотографски 
или чрез специални телевизионни устройства. На (фиг.24) 10 е 
инерционното справочно устройство, 11 е визьорът на щурмана, а 12 е 



командното му място в самолета. Такъв тип самолет обаче е много 
тежък (около 125 тона), не е рентабилен и удобен за всякакъв вид снимане. 

 

Въздушноснимачни  фотокамери 
Съвременните фотокамери за снимане на земната повърхност от 

въздуха се различават от обикновенните фотоапарати с това, че са 
напълно автоматизирани, имат неизменна бленда в системата на 
обектива и постоянно фокусно разстояние Последното се налага от 
обстоятелството,                                       че идващите от 
безкрайността (по отношение на фокусното разстояние) ) пространствени 
лъчи са успоредни, поради което не е необходимо да се свива или разтваря 
блеядата и да се променя фокусирането на пространствения образ. 

 Снимачните въздушни камери, в това число и земната) се наричат още 
и метрични камери, защото в опорната рамка на фокалната равнина са 
закрепени неподвижно четири метални марки (фиг.25), които, съединени 
две по две срещуположно, представляват една образна правоъгълна 
координатна система, по отношение на която може да се определи 
положението на всяка заснета точка. 

 
    (фиг.25) 



Различават се три вида въздушни камери: ръчни, полуавтоматични и 
автоматични. При ръчните камери снимането става от ръка, като 
камерата се насочва със специален визьор и се снима при спазване на 
условията за получаване на ясно изображение (фиг.25). Полуавтоматичните 
камери са закрепени чрез станок към самолета, но снимането е рьчно. 
Както ръчните, така в полуавтоматичните въздушни фотокамери не 
намират вече (освен в някои отделни случаи) приложение във 
фотограметрията. Сега се използуват напълно автоматизираните 
въздушни фотокамери, които според предназначението си са пригодени за 
снимане е филм или филмови плаки или пък цифровите камери, при които 
регистрирането на изображението е в цифров вид. Най-голямо приложение 
намират автоматичните въздушни филмови камери. Схематичното 
устройство на тези камери е следното (фиг. 26). Камерно тяло 1, в най-
долната част на което е монтиран конусът 2 с фотообектива 3 и 
филтъра 4. Конусът при необходимост може да бъде сменен с друг конус, 
носещ друг обектив. На противоположната страна на обектива — най-
горната част на камерното тяло — е опорната мерна рамка 5, към.която 
се притиска посредством 8 и 9 в момента на експонирането филмът 6. 
Той е навит на ролки-касети 7,  Притискането на филма към опорната 
рамка (фокалната равнина) става автоматично със специално въздушно 
притискателно приспособление или посредством вакум (с помпено 
изсмуквате на въздуха). 

 
    (фиг.26) 
Въздушните камери се прикрепят към най-ниската част от тялото 

на самолета посредством специален фотостанок 10 с пружиниращи гумени 
буфери, които имат предназначението да изолират фотокамерата от 



трептенията на Самолета. Камерното тяло се поставя върху сачмени 
лагери, които лежат на станока. Предаването на движенията на камерата 
е карданно, като камерата може да се върти около вертикалната си ос на 
ъгьла на противоотнасявето. В момента на експонирането камерата се 
хоризонтира с помощта на трите крачни витла и кръглата либела на 
камерата. Съвременните фотокамери са свързани със специално 
жироскопичяо приспособление, което ги придържа винаги в хоризонтално 
положение с една разлика между, наклона   на  главната снимачна ос и 
отвеса от 10—20 ъглови минути. Приспособлението се състои от два 
взаимно перпендикулярно разположени жироскопа върху фундаментната 
носеща рамка. Под действието на електромагнитните вълни в полето на 
жироскопа по направление на витловата ос се получава стремеж кьм 
запазване на хоризонталното положение на остаАА. Вторият жироскоп 
действа по перпендикулярно направление (ВВ) на първия жироскоп, в 
резултат на което рамковата равнина, а оттам и въздушната камера се 
намират в хоризонтално положение (фиг. 26). 

Във въздушната фстограметрия се употребяват и широкообхватни 
камери. Нормалните (с фокуено разстояние 210 тт) имат радиален ъглов 
обхватна обектива около 60° (ТОПАР — 62°, ОРТОМЕТАР — 61° и т. н.). 
Широкообхватните камери са късофокусни и достигат ъглов обхват до 
135°. Напоследък се конструират обективи с много късо фокусно 
разстояние за свръхширокообхватни камери. Освен нормалните и 
широкообхватните камери за специални цели се употребяват и панорамни 
(многообхватни) камери. Фотообразът при почти всички въздушни камери 
има квадратна форма. 
Тук ще разгледаме автоматичната снимачна камера, „МАФА-13". Тя се 
състои от корпус, конус със затвор и обектив, касета, генератор за 
енергията, командуващ прибор и притискателно приспособление. Затворът 
е централен — Вертипороха тип ЗВ1, а обективът е „РУСАР-1" с фокусно 
разстояние 100 тт. Корпусът на камерата е пригоден за снимки с формат 
18/18 ст. Към камерата е монтиран статоскоп за определяне разликата 
във височините на летенето. Фотостанокът има четири гумени 
цилиндъра с диаметър 12 ст, посредством които се амортизира 
вибрирането на самолета. Най-главните части на една фотокамера са 
обективът, касетата за филма и затворът на фотокамерния обектив. 



Обективите обикновено са коригирани и строго центрирани по отношение 
на образната координатна система. Касетата за филми трябва да бъде 
напълно пригодена за запазване и автоматично подаване на филма за 
експониране. 

Затворът на обектива на въздушната камера има особено важно 
значение при въздушното снимане, защото при много къси експонации 
трябва да се осигури пълно проникване на светлинните лъчи до 
фотоемулсионния пласт. Затова той трябва да отговаря на ред 
изисквания, по-главни от които са: 

 а) действието му да не зависи от температурата на околната 
среда; 

 б) осветяването на всички точки от образа да започне 
едновременно и времето за експониране да бъде еднакво дълго за всички 
точки; 

 в) пропускателната способност (пропускане на светлината) на 
затвора да бъде голяма  

 г)при променливо време на експониране пропускателната способност 
да остане за всички осветявания константна. 

Затворът на обектива има особено важно значение, защото при 
много къса експонация трябва да се осигури лесно проникване на 
светлинните лъчи във фотоемулсионния слой. Във аалоговите фотокамери 
се срещат, главно три вида затвори на фотокамерните обективи: 

 1) прорезни;  
 2) жалузни  
 3) централни.(фиг.26) 

 
   (фиг.26) 



Прорезните (пердеобразните) затвори не се използуват вече при 
конструиране на снимачни камери за измервателни цели, защото при тях 
осветяването на всички точки от образа не започва едновременно. 
Жалузншпе затвори представляват една система от 10—12 тесни и тънки 
метални пластинки, закрепени на ос и колелца в обхвата на затвора. Пред 
вид на това, че не могат да се монтират в обективи с по-къси фокусни 
разстояния от 300 тт, че са зависими от температурата и че имат слаба 
пропускателна способност (40—45%), те също не намират приложение при 
конструкцията на съвременните въздушни камери. Най-подходящи за 
въздушните камери са централните затвори, които имат пропускателна 
способност 80—90% и отговарят на споменатите по-горе изисквания. 
(Под пропускателна способност трябва да се разбира отношението на 
количеството светлина, която затворът действително пропуска през 
време на експонацията, към онова коли чество, което преминава през 
отвора на обектива в същото време.) Поради това почти всички 
въздушни камери имат централни затвори на фотокамерните обективи. 
Освен камерата „МАФА-13." практиката познава и ред други автоматични 
снимачни камери, в чиито основни принципи на експлоатация не 
съществува голяма разлика. Една от добре известните е въздушната 
камера МRВ 21, 18/18 с ъглов обхват 69o и фокусно разстояние 210mт. 
Снимачният обектив „ПИНАТАР" 4/210 е постоянна бленда, над който е 
монтиран четириелементен централен затвор (фиг.26). При него 
експонирането може да се изменя в интервала от 1/50 до 1/500 от 
секундата. На (фиг.27) е показана широкообхватната камера МRВ 15, 23/23 
с фокусно разстояние 150тт и формат на снимките 230/230тт. 
Предназначена е за извършване на всякакъв вид въздушни снимки за 
топографски цели. 



 
   (фиг.27) 
С почти същите снимачни параметри е и стандартната 

широкообхватна въздушна камера RМКА 15/23, производство на ОПТОН, 
ГФР (фиг.28).  

 
    (фиг.28) 

Обективът на камерата е ПЛЕОГОН с фокусно разстояние  153 тт, 
формат на снимките 230/230тт и максимален ъглов обхват на обектива 
104g Предназначена е за аеротриангулация и едромащабно картиране. 
Също със съвременна конструкция е свръхширокообхватната въздушна 
камера на фабрика „Вилд" в Швейцария — RС9 с формат на снимките 
230/230 тт, фокусно разстояние 88,5 тт и ъглов обхват  133 g (фиг.  29). 



 
  (фиг.29) 

Във фирмата НИСТРИ (Италия) е конструирана жироскопна 
автоматична въздушноснимачна камера РОМА с формат 220/230 тт и 
фокусно разстояние 150тт. В нея са вградени два жироскопа, които 
осигуряват много висока точност на хоризонтиране и определяне на 
надирната точка на снимката. 
 

Помощни уреди при въздушното снимане 
Съвременните вьздунпюснимачии камери са свързани с полуавтоматичен 
уред, който регулира застъпването между снимките по направлението на 
летенето. Този уред се нарича команден регулатор (фиг. 30). Тои е свързан 
със еветломера „Леролукс" за определяне времето за експониране. 
Регулаторът представлява една камера с матов екран, върху който се 
изобразява положението на местността за фотографиране в даден 
момент на наблюдение с фиксиран процент на надлъжното застъпване и 
възможност за хоризонтално превъртане на екрана за маркиране ъгъла на 
противоотнасяне на самолета от предвиденото направление на летене. 



 
(фиг.30) 

Посредством ключа за скалата на застъпването 10 се поставя 
предварително процентът на надлъжното застъпване, вследствие на 
което в матовия екран се наблюдава движение (застъпеното поле) на 
стълбовидно изображение 11, движението на което по отношение на 
„движението" на местността се синхронизира с реостата 6. След това 
през определения интервал от време се импулсира електрически ток във 
въздушноснимачната камера посредством кабел, включен в контакт, за 
експониране и автоматично превъртане на филма в камерата. 
Завъртането на регулатора на ъгъла на прогивоотнасянето автоматично 
се предава на въздушноснимачната камера. Времетраенето на 
експонирането се дава с ключ 5. 7 е брсячът ка фотоснимките, а с 8 се 
дава команда за маркиране на фотоснимките. С главния ключ 1 
регулаторът се привежда в действие или се изключва, с 2 се дава команда 
за единична фотоснимка, 3 е контролната лампа за превъртане на 
камерата от регулатора, 14 и 15 са лампи, които контролират навлизащия 
поток от светлина в обектива. Регулаторът е в изправност, когато 
свети зелената лампа, а червената гасне. Контролната лампа 16 е за 
транспортиране на филма в камерата; 4 е скала за експонация, с 6 се 
регулира скоростта на движението на стълбовидното изображение в 
екрана, а с 9 камерата се завърта по курса на летене. С 12 се поставя 



блендата. Люкът на регулатора се определя в зависимост от мястото в 
корпуса на самолета и не е необходимо да бъде непосредствено до 
снимачната фотокамера, защото връзката между тях се осигурява с 
електрически кабел. На (фиг. 31) е показан бордовият фотограф над 
регулатора. 

 

 
  (фиг.31) 

Друг уред в самолета в помощ на въздушното снимане е 
статоскопът.(фиг.32) 

 
   (фиг.32) 
 Служи за определяне височината на летенето на самолета над 

точките от местността по маршрутната линя. Статоскопът е 
чувствителен барометър, принципното устройство на който е дадено от 



Д. И. Менделеев, усъвършенствуван през 1929 г. от финландския физик 
Вейселе за използуване при въздушното снимане. По барометричните 
отчети на статоскопа пилотът спазва и контролира предвидената, 
височина на летенето, а свързан със снимачната камера, статоскопът 
регистрира превишението на всяка следваща станция над прелетяната. По 
такъв начи се изчислява превишението между станциите по най-често 
използваната формула: 
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, където 
h∆  е превишението, отговарящо на едно деление от скалата 

th  е външната температура при височината на летене; 
B  е въздушното налягане, изразено в милиметри на живачния 

барометър; 

1C  и 2C  са инструментални константи. 

При статоскопите се използва още формулата: 
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,където 
t  е температурата при височината на летене; 
v  -коефициент на увеличение на регистриращата камера; 

HB -атмосферно налягане при височината на летене; 

l -разстояние по перпендикуляра , спрямо хоризонталната права от 
външното коляно на статоскопната тръба до непрекъснатата крива; 

α  и β  са съответно коефициенти на обемното разширение на 

въздуха и течността; 

oK -отношение между специфичните тегла на течността и живака; 

ω -константа на статоскопа. 
Коефициентът Сп се изчислява отделно за всеки полет въз основа на 

измереното налягане и температурата на въздуха. 
Височинните разлики между отделните въздушни снимачни станции 

се определят с достатъчна точност само при абсолютно правилна 
барометрична нивоповърхнина. Всяко отклонение от това изискване води 
до систематични грешки, получени от неточните стойности на дадените 



величини във формулите. Случайните грешки при измерванията със 
статоскопа също са резултат от неправилното разположение на 
барометричните нивоповърхнини. Особено силно влияние върху статоскопа 
оказват вертикалните въздушни течения. вследствие на инертната си 
маса самолетьт не може да реагира непосредствено на такива течения и 
статоскопът показна промяната във въздушното налягане, без самолетът 
да е променил височината на летенето. При лабораторни изпитазапня 
този уред отбелязва много малки промени във височината, но практически 
средната грешка от измерването на височината е около 2т. 

Регископът (регистриращият статоскоп) на (фиг.33) е производство 
на „Карл-Цайс”- Йена. Той може да дава точни показания във височинен 
диапазон до 8000 т при температура на въздуха от +40°С до —20°С. 
Деленията върху скалата за отчитане са през 2 т, а по преценка се 
отчита до 0,5 т. Използува се при развиване ка пространствена   
триангулация. 

 
(фиг.33) 

Статоскопът S2С на фирмата ОПТОН е усъвършенствуван анероiд 
със средна грешка на височинните измерваншт около ±1,20м, като 
отчетите на скалата се фотографират върху крайните полета на 
снимките (фиг. 34). 



 
(фиг.34) 

Помощен уред при въздушното снимане е и хоризонтната камера, която е 
непосредствено свързана с въздушната камера за вертикално снимане. Тя 
служи за фотографиране  на  видимия   хоризонт.  О;   изображението  на 
въздушната фотоснимка се определят наклоните на образната равнина 
спрямо хоризонта.(фиг.35) 

 
(фиг.35) 

Понастоящем хоризонтът се снима с помощни оптически уреди, 
наричани също така хоризонтни камери, които са синхронизирани със 
снимачната камера. На (фиг. 35) е изобразен уредът към въздушната 
фотокамера RС9. 



За едромащабното топографско снимане е необходимо при обзавеждането 
на самолета да се предвиди навигационна наблюдателна тръба (фиг. 36), 
чрез която щурманът контролира изпълнението на плана на летене. 
Обхватът на телеобектива позволява насочването на самолета по 
трасирания път от земни надирни марки да се извърши с голяма точност. 
Такива навигационни уреди (телескопи, визьори и др.) се произвеждат в 
редица страни. 

 
(фиг.36) 

 
Видове въздушни снимки 
С развитието на науката и летателната техника, с нарастващите 

нужди на стопанството и строителството расте и необходимостта от 
по-широко използуване на въздушните снимки. Особеностите на тези 
снимки (тяхната пълнота и бързото им извършване) им дават предимство 
пред всякакви други средства за представяне и изобразяване на предмети и 
видими явления в техните подробности и детайли. Все още ограниченото 
непосредствено използуване на въздушните снимки произлиза от 
трудността при разчитане на изобразените върху тях подробности. Това 
наложи обособяване на един нов раздел от фотограметрията — дешифри-
раме (интерпретация) на въздушните снимки. Верността на 
дешифрирането зависи до голяма степен и от начина на снимането — от 



положението, на снимачния център към заснетия обект, респ. от 
положението на оптичната ос към отвесната (надирната) линия. По този 
признак се дефинират и извършените въздушни снимки. Практически във 
фотограметрията различаваме три вида въздушни снимки: 
1.Хоризонтална снимка — когато оптичната ос на фотокамерата е 
насочена хоризонтално и сключва с отвесната линия приблизително ъгъл 
от 90°. 
2.Наклонена снимка — когато снимката е направена под ъгъл на оптиче-
ската ос с отвесната линия, по-голям от 5g. 
3.Вертикална снимка — когато е направена с оптическа ос, сливаща се или 
с малки отклонения (до 5g) от надирната линия. 

Хоризонталната снимка се извършва със специално построена за 
целта хоризонтна (неонова) камера, посредством която се получава върху 
негатива едновременно с образа на местността (вертикална снимка) и 
образа на хоризонта (хоризонтална снимка). Тя служи за определяне 
наклоните на образната равнина (особено при въздушната пространствена 
триангулация) и за други специални цели. Наклонената снимка има това 
предимство, че обхваща много по-голяма заснета площ от местността, 
отколкото вертикалната снимка, направена с една и съща фотокамера и 
при еднаква височина на снимане (фиг. 37).  

 
   (фиг.37) 
Освен това тя може лесно да се дешифрира, защото полученият 

образ е такъв, какъвто бихме го наблюдавали с нашите очи от по-високо 
място (перспективен образ). Наклонената снимка обаче има три основни 



недостатъка, които са причината тя да не намира голямо приложение във 
фотограметрията. Те са следните: 
1. Фотообразът не е в еднакъв мащаб и е много разтеглен в сравнение с 
картата. Това затруднява непосредственото използуване на 
фотоснимките. 
2.Такива снимки създават ред неудобства при картирането с 
фотограметричните апарати. 
3.При хълмист и планински район се получават закрити пространства, 
които остават като празнини в картата. 

Наклонената снимка се използува в много редки случаи и повече при 
специални задачи. Вертикалната снимка, която има най-голямо приложение 
във фотограметрията също така има три недостатъка:  

1.Обхванатото пространство във фотоснимката е по-малко. 
2.Дешифрирането е затруднено, защото фотообразът представлява 

изглед, какъвто нашето око не е навикнало да наблюдава. 
3.Самолетът трябва да лети точно над местността, която ще се 

заснема. В такъв случай е трудно изпълнимо снимането на погранични 
райони, както и всякакви обекти във военна обстановка. 

Предимствата на вертикалната снимка са много по-големи и се 
състоят в следното: 

• Нанесеният върху картата образ от вертикална снимка е 
напълно подобен на образа в снимката.  

• Мащабът на всяка отделна снимка е почти еднакъв по цялата 
площ на снимката и може да се определи посредством 
отношението на която и да е (за предпочитане е по-дълга) 
отсечка от образа спрямо действителната й дължина върху 
снетата местност.  

• При нужда върху снимката могат да се извършват 
непосредствени измервания, каквито се извършват и върху 
картата. 

• Фотообразът при вертикалната снимка е получен от 
проникването на лъчите през омарата по най-късия път до 
обектива на камерата. 



• Работата с картировъчните апарати и 
фототрансформирането на снимките с автоматични 
фототрансформатори се извършват по-лесно и по-бързо. 

Тези и други предимства поставят вертикалната снимка на първо 
място в приложението й за измервателни цели. 
Въздушното снимане (съобразно с целите и задачите) може да бъде еди-
нично (отделна снимка), по редове (ивици) и площно. Единични снимки се 
изготвят на отделни участъци, малки обекти, за попълвания на карти и 
др. Между отделните снимки не съществува никаква връзка. При 
снимането по ивици се получава  последователна редица  фотоснимки, 
извършени при определяне на пътни и жп. трасета, за геодезически нужди 
(за развитие на равнинна фототриангулация) и др. Площното въздушно 
снимане се използува най-много и с най-голям успех при съставяне на 
топографски карти. За делта се изготвя съответен план за летене и 
снимане на обекта. 

 
  (фиг.38) 

 

Съставяне план на летене 
За да се използуват с успех въздушните снимки за целите на 

фотограметричното картиране, необходимо е те да бъдат извършени в 
известен ред и при определени условия. Затова въздушното летене се 
провежда но предварително изработен план в който задачата и 
средствата за нейното решаване са ясно определени. Планьт на летенето  
представлява комплекс от свързани задачи, решението на  които е 



съобразено с изискванията за точност и икономичност. При съставянето 
и изпълнението на плана на летене трябва да са известни: 
а) площта и особеностите на релефа на обекта, над който ще бъде 
проведено въздушното"'летене; 
б) мащабът на картирането на обекта; 
в) качествата на самолета за въздушно снимане; 
г)фокусното разстояние, формата и качествата на фотокамерата; 
д)монтираните в самолета помощни уреди за снимане и тяхната 
точност; 
е) надлъжното и напречното покритие (застъпване) на снимките; 
ж)посоката на въздушните течения през време на въздушното летене; 
3) мащабът на въздушните снимки.  
Планът на летенето съдържа:  
1.Височината на летене; 
2.Дължината на въздушната база на снимане; 
3.Разстоянието между снимачните ивици (маршрутите). 
4.Ъглите на отнасянето и противоотнасянето на самолета от 
предвиденото направление на летене; 
5.Скоростта на самолета под действието на въздушните течения. 
6. Интервала от време на летене между две снимки. 
7.Времетраенето на експонирането; 
8.Полезната новоснимана площ; 
9.Броя на необходимите снимки; 
10.Дължината на филма. 
11.Общото време за снимане на обекта, броя на полетите и други 
елементи. 
 

 Определяне  мащаба  на  фотоснимките (образен мащаб) 
Мащабът, в който се извършва въздушното снимане, се подбира 

според мащаба на картирането, фотограметричния способ на картиране и 
качествата на фотограметричните картировъчни апарати. Правилният 
избор на образен мащаб е от голямо значение за създаване на единство 
между точността и икономичността на изработваната карта. При по-
дребен мащаб броят на снимките, необходими за фотографиране на 
пространствения обект, намалява, от което следва намаляване на 



работата по обработването и картирането на снимките. Това обаче води 
и до понижаване на точността на изобразяването на обекта върху 
картата (колкото се увеличава мащабното число на образния мащаб, 
толкова се намалява точността на изобразяването на обекта). От 
казаното дотук се вижда, че мащабното число Bm  е функция от 

точността и икономичността на работата по създаване на картата, т. 
е. 

),( emB ∆= ϕ        (126) 

С уедряване на образния мащаб точността ∆  се увеличава за сметка 
на икономичността e   и обратно. Най-подходящ образен мащаб ще имаме, 
когато точността е съобразена с допустимите точности на изобразяване 
на обекта: 

   ),( em dopB ∆= ϕ       (127) 

ири което степента на e  е в зависимост от dop∆ .                                                   

От изследванията, правени преди повече от 35 години, е намерена 
приблизителна емпирична формула, изразяваща зависимостта между 
образен Bm  и картен Km  мащаб:                        

    KKB mCm =       (128) 

Умножителната константа  KC  чрез опитни изследвания, правени тогава 

с различни фотоматериали и обективи, е установена на 115. При новите 
силно чувствителни фотообективи, прецизни картировъчни апарати и 
филмов материал с високи качествени показатели тази константа достига 
до 200, а при специални материали и в повече. 

 
     (фиг.39) 



При диференцираните методи на работа приблизителните отношения 
между образен и картен мащаб могат да се вигят на (фиг.40) 
 

 
     (фиг.40) 
 
Определяне височината на летенето и дължината на въздушната 
снимачна база 

За определяне височината на летенето ще разгледаме въображаемата 
пространствена, с връх фотообектива на камерата пирамида (фиг. 41), 
получена от светлинните лъчи в момента на експонирането (приемаме, че 
квадратната основа на пирамидата е напълно равнинна, а снимката — 
строго вертикална). 

 

 
   (фиг.41) 



В този случай изображението на местността върху фотоснимката 
се намира в пълно подобие с местността. От отношенията между 
значителната по дължина отсечка G от местността и нейното 
позитивно изображение g (както е представено на фигурата) се получава: 

H

f

G

g
=        (129) 

но тъй като 
G

g
е образният мащаб на снимката 

m

1
, то  

mH

f 1
= , откъдето mfh .=        (130) 

 
Височината на летенето може да се определи чрез отношенията 

между обхватния ъгъл β  на камерата, фокусното разстояние, мащаба и 

формата на фотокамерата (плаката или филма). 
 

  

 
    (фиг.42) 
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=β , откъдето 



βtg
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H

2
=          (131) 

Разстоянието между двата проекционни центъра при извършване на 
въздушното снимане се нарича база.Дължината на базата зависи от 
мащаба на снимането и от процента на надлъжното 
покритие(застъпване) между двете снимки от ивицата, извършени в 
последователен ред. Надлъжното и напречното покритие между снимките 
се избира с оглед начина на картиране. При стереофотограметричния 
начин на картиране надлъжното застъпване трябва да бъде около 60% , а 
напречното- от 25 до 30%. 

От (фиг.42) се вижда , че: 

)()( . mm lmL = , където βtgfl .2=        (132) 

Тогава линейният обхват на снимката L върху местността ще бъде: 
βtgmfL .2=           (133) 

Но тъй като Hmf = ,то  

βtgHL .2=           (133) 

Ако изразим дължината на базата B с линейния обхват на снимката , 
ще получим: 
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като заместим L с ml , горната формула ще добие вида: 
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=−=        (135) 

базата може да се изрази и с ъгловия обхват на снимачния обектив, 
като заместим стойността на: 

βHtgL 2=  във форули (134) 

)
100

100
(2)

100

100
(2

p
Htg

p
mftgB

−
=

−
= ββ       (136) 

   (136) 
Посредством формули (135) и (136) се определя също така и 

разстоянието между снимачните ивици, като се замени надлъжното 
застъпване p с напречното Np  

)
100

100
(2)

100

100
( NN

N
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Htg
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f
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lB

−
=

−
= β       (137) 

 
 



Изменения в процента на застъпването между снимките 
вследствие релефа на местността 

Покритието на снимките в известните по-горе формули остава 
неизменно само при фотографиране на равнинни местности. Когато 
превишенията в релефа на снимания обект са значителни, наложително е 
да се извърши промяна в процента на застъпването. За обяснението на 
тази промяна може да послужи (фиг. 43). 

 
   (фиг.43) 
Ако означим разликата в превишенията на релефа от референтната 

равнина с 1dh  и 2dh и по обратен път от стъпките на превишенията 

прокараме успоредни на обхватните лъчи, ще получим проекционните 
центрове на камерата '

1S  и '

2S , отговарящи на поправките 1dL  и  2dL в 

линейния обхват L  които са равни на: 

βtgdH
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==         (138) 



Тогава грешката в базата dB , изразена с разликите в превишенията 
на релефа, ще бъде: 

βtgdhdhdhdh
H

L
dLdLBBdB )()(

2
212121

' +=+=+=−=    (139) 

Надлъжното застъпване на снимките при база B , определяно по 
формулата: 
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2

1(100
βHtg

B
p −=          (140) 

ще се различава по величина и процент от получената при база 'B  
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Като заместим dBв разликите от две застъпвания 
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ще получим: 
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      (143) 

Това показва, че при значителни превишения в релефа на 
местността, за дасе запазят предвидените процентно застъпване и 
мащаб на снимане, трябва да се променя височината на летенето, от 
което ще последва изменение в процента на застъпване с коефициента 

)(
50

21 dhdh
H

+ .В случай , когато dhdhdh ≈≈ 21 , тогава p∆ ще бъде dh
H

100
 

Ако се наложи да се изчисли линейната базисна поправка dB за 
запазване на проектното надлъжно застъпване, използва се формула (139). 
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=     (144) 

При условието dhdhdh ≈≈ 21  kdhdh
f

l
dB ==  

При дългофокусните въздушни камери величината k  е по-малка от 
единица, защото страната l  от квадратната форма на снимката е по-

малка от фикусното разстояние. При нормалните камери отношението 
f

l
 

е около единица. 
Това показва, че линейната базисна поправка dB е най-малка при, 

дьлгофокусните камери; при снимане с нормална камера тя е равна на 



превишението dh , а при широкообхватните dB  е приблизително в 
границите между 1,5 dh  и 2,5 dh  . 

Ако например при превишения в релефа 50≈dh т, снимането се 
извършва с дълтофокусна камера, която има f =500тт и l=230тт 

( k=0,46), линейната поправка в базата ще бъде dB=23т. Ако се 
фотографира с нормална камера ( f =210тт, 1.1≈k ), то ≈dB 55т, а при 

широкообхватното снимане ( f =100тт, l=230тт и k=2,3) базата ще се 

коригира с dB=115 т. 
Оттук следва, че за местности с големи превишения в релефа и за 

населени места с високо строителство използуването на широкообхватни 
камери (особено за прецизни фотограметрйчни измервания по сгьстяване 
на опорната мрежа) е нецелесъобразно. 
 

Определяне ъглите на отнасянето и противоотнасянето на 
самолета от предвиденото направление на летене 

Тихото, ясно време е най-благоприятно за летене и снимане. Не са 
редки случаите обаче, когато на височината на летенето се явяват 
въздушни течения с постоянна или променлива скорост и направление, 
които оказват влияние върху скоростта и установеното направление на 
самолета. Влиянието върху направлението се проявява в изместване на 
снимките една спрямо друга от предвидената линия на летене на един ъгъл 
η , величината на който е в зависимост от направлението и скоростта на 

въздушното течение. Този ъгъл, се нарича ъгъл на отнасянето. 
Отнасянето причинява неочаквани и непредвидени празноти или 

засядания в ивиците и между тях. За да се избегне, необходимо е 
самолетът да промени направлението на летене, така че курсът му и 
направлението на въздушното течение да дадат за резултатна 
предвиденото направление на летене по ивицата. Успоредно с това 
снимачната фотокамера трябва да се завърти около своя станок и носач 
на противоположната страна на отнасянето на един ъгъл, който се 
нарича ъгъл на противоотнасянето λ . По такъв начин ще се получи 
правилно покритие на снимките в самата ивица (фиг. 44).             

 
 



 
  (фиг.44) 

От векторното построение на действащите сили при съставяне плана на 
летенето се установяват зависимостите между ъглите на отнасянето и 
противоотнасянето. От фигурата се вижда, че 
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η
ν
ν

λ
0C

M=  

където Bν    е скоростта на въздушното течение; 

   
0Cν — скоростта на самолета; 

   Mν — скоростта на летенето като резултатна от скоростта на 

самолета и скоростта на вятъра и  
   ε— ъгълът между предвидената посока на летенето и посоката 

на въздушното течение.  
Посоките на летенето обикновено се избират изток—запад или 

север—юг поради лекотата за направляване на самoлета чрез 
навигационните уреди на борда, а е и удобно да се построят ивиците по 
направление на осите на картната координатна система. С новите 
специални самолети за въздушно снимане, обзаведени с модерни уреди и 
системи за ориентиране, летенето по праволинейни ивици може да се 
извършва по всички направления. 



Определянето на ъглите η и λ  може да се извършва по аналитичен, 

графичен или механичен начин, но на практика това се постига 
посредством специални приспособления, монтирани към бордовата камера 
и т. нар. указател(регулатор) на покритието (застъпването). 
Посредством регулатора на застъпването задачата се решава 
автоматйчно. 

 

Определяне времетраенето на експонирането, интервала време 
между две експозиции и други елементи от плана на летенето 

Времетраенето на експонирането t  с въздушна фотокамера при 
определена светлочувствителноет на филмовия материал зависи от 
скоростта на самолета ν  и мащаба на снимането т. Движението на 
фотокамерата през време на експонирането предизвиква изместване 
(деформация) на образа спрямо надирната точка на снимката. Ако 
линейният размер на това изместване δ  (или l∆ ) е по-голям от 0,05мм, 
получава се размазан, неясен образ, върху който не могат да се извършват 
точни фотограметрични измервания. Ето защо при определяне 
времетраенето на експонирането (особено при нисък полет) трябва да се 
съблюдава критичният момент (максималната стойност), при която се 
получава „размазване" на фото-изображението. 

Нека си представим, че движението на фотокамерата при отворен 
обектив е предизвикало отклонение '

11аа=δ (фиг. 45). 

 
 (фиг.45) 
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Интервалът време между две експозиции се определя от известната 
връзка между време (Т), път (В) и скорост (ν ) 
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Освен изброените дотук елементи от плана на летенето трябва да се 
знаят още полезната новоснимана площ, броят на необходимите снимки, 
дължината на филма и други елементи от конкретното задание. 
 Полезната новоснимана площ (от една експонация) е произведение от 
проекциите на надлъжната и напречната база, т.е. 
 NP BBS ='           (148) 

а броят на необходимите снимки за целия обект KC е отношението между 

площта на обекта PS  и полезната новоснимана площ '

PS или 
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а броят на необходимите снимки за целия обект KC е отношението между 

площта на обекта PS  и полезната новоснимаема площ '

PS  или 
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Броят на снимките може да се определи и посредством формулата: 
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В горните формули D е дължината на обекта; 



   Q-ширината на обекта 
   )(ml -страна на квадрата на фотоснимката в метри; 

   u-брой на фотоснимките във всяка ивица извън обекта на 
снимане. 
 В зависимост от задачата, качествата на самолета, 
физикогеографските условия на местността и др. Може да се наложи да се 
определят и още някои елементи (средно снимачно време за един полет, 
брой на снимачните полети и т.н.). 
 

Изпълнение на плана на летене 
Точното изпълнение на съставения план за провеждане на снимането има 
голямо значение за фотограметричното обработване и картиране на 
получения филмов материал. Затова бордовото управление и снимане 
трябва да отговарят на всички съвременни изисквания. Правилното 
въздушно ориентиране за изпълнение плана на летенето се осъществява с 
помощта на подготвената летателна карта, на която се нанасят 
елементите от проектоплана за летенето. За топографска основа се 
използува най-често съществуващата карта на местността в мащаб 1:25 
000 или 1:50000, върху която се повдигат характерните особености от 
ситуацията (по възможност с естествените цветове на предметите от 
местността — горите със зелено, водните обекти със синьо, заводи, 
жилищни сгради и други строежи — с червено и т. н.). След като се 
ограничи обектът за снимане по картата, нанасят се ивиците и с плътна 
линия се означава направлението и посоката на летенето, земните 
ориентири — естествени и изкуствени, котират се височините на 
летенето по ивиците и всички данни за провеждане на снимането. Ако за 
обекта липсва топографска карта в посочените мащаби и особено при 
едромащабното снимане, използува се мозайка от слепени фотокопия на 
местността, получени от предварително летене над местността на по-
голяма височина. За да се постигне успоредност между съседните ивици, 
върху картата се избират ясно видими характерни предмети от 
местността — ориентири, по които пилотът насочва самолета в 
определеното направление. За земни ориентири се използуват постройки, 
мостове, триангулачни пирамиди, могили, стърчащи скали, островчета, 
отделни или група дървета и т. н. Ориентирите трябва да бъдат 



подбрани и изобразени върху летателната карта, така че лесно да се 
разпознават върху местността, гледани от самолета, а разстоянието 
между тях да не бъде по-голямо от радиуса на видимостта 
(отдалечението, до което предметите могат да се наблюдават). 

При снимане на големи зърнодобивни райони, горски области, обширни 
пасища и въобще при еднообразие в растителността и липса на 
характерни предмети от местността е необходимо да се създадат 
изкуствени ориентири. За препоръчване е да се оформят като стрелки с 

дължина 
3000

ВM
d ≈  и ширина 

3

d
 ( ВM -мащабно число на въздушното снимане). 

За маркиране обикновено се използува отпадъчен материал (камъни, тухли, 
керемиди, дъски и др.). След като направят изкуствените ориентири, те се 
поливат с варно мляко и се посипват с гипсов прах. Ориентирите се 
проектират върху открит терен в началото и в края на всяка ивица 
(изходни и крайни) и дългата им страна е по направление на летенето. Те 
се поставят и по самата ивица от местността на места, където се 
сменява височината на полета (при по-значителни изменения на релефа — 
фиг. 46). Освен това на всяка очертана ивица в летателната карта се 
надписва височината  на  летене по барометрично отчетената надморска 
височина. 

 
    (фиг.46) 
Тя се определя, като към височината на фотографирането се прибави 

средната надморска височина на района: 
НА=Н+Нср.      (152) 

За да може екипажът на самолета да проведе по-точно въздушната 
ориентировка, необходимо е по ивици да се изберат още един или повече 
ориентири. Това е задължително за ивици, по-дълги от тройната височина 
на летенето (5>ЗH). Формата и размерите на тези ориентири могат да 
бъдат най-различни (според конкретните условия). 



За точно изпълнение на плана на летене и за удобство при снимане се 
използуват бордови визирни тръби, статоскоп, слънчев или магнитен 
компас и др. Напоследък са конструирани специални приспособления за по-
лесна и по-прецизна работа (автоматично насочване на курса, жироскопни 
агрегати, специален курсов пресметач за изчисляване в момента на 
летенето на необходимите данни за скоростта на летенето, за 
завиването от ивица към ивица, за интервала между снимките и др.). 

Въздушното снимане трябва да се извършва в ясно слънчево време и 
при открита земна повърхност — за предпочитане през късна есен или 
ранна пролет, когато широколистните дървета са без листа. При 
снимането да не се допускат отклонения от определената височина на 
летене в една ивица с повече от 5%Н, а напречното застъпване между 
ивиците да не е по-малко от 15%. 

За да се запази праволинейността на ивицата, ъгловите отклонения 
от оста на летенето не трябва да надминават 4g (фиг.47). 

От предварителен монтаж на снимките може да се види 
резултатът от извършеното въздушно фотоснимане и да се установят 
процентът на надлъжното и напречното застъпване; праволинейността на 
направлението по ивицата; измененията в мащаба на снимането; 
получените размествания, станали вследствие разликите между 
височините на летенето и определената височина на ивицата, както и от 
наклона на оптическата ос; явилите се евентуално празнини във и между 
ивиците; фотографските качества на отделните негативи. 

Върху изготвения монтаж от фотоснимки на обекта с тънка плътна 
бяла линия се ограничава топографският трапец. След това монтажът се 
фотографира и се използува за различни цели: като летателна карта за 
покриване на явилите се празноти, за изготвяне на технологичен план, за 
обща ориентировка на топографите, като отчетна снимка и т. н. 

 
(Фиг. 47) 



Монтажът се пренася върху съществуващата карта, откъдето 
обикновено се изготвя на копирно платно или хартия схема на 
разположението на снимките, наречена ключ на снимките. Върху тази 
Схема се отбелязват номерата на снимките, ограничават се и надписват 
имената на селищата, изчертават се по-важните обекти (жп. линии, 
шосета, реки, езера и др.). Ключът на снимките служи за справка и 
планиране на реда за картiраnето на фотографирания обект. 

 

Характеристика и конструкция на фотограметричните 
обективи. Бленди. Граница на възприятие на фотограметричните 
обективи 

Обективите се разглеждат във фотораметрията във връзка с 
получаването на фотообрази и за запознаване с техните оптически 
особености. За тази цел ще се спрем накратко върху ролята и значението 
на фотообектива, изхождайки от най-простия случай за получаване на 
фотографско изображение.(фиг.48) 

 

 
  (фиг.48) 

Такова изображение може да се получи с използуване на най-
обикновена тъмна четиристенна кутия с малък отвор на една от 
страните й. Ако срещуположната страна на отвора е покрита със 
светлочувствителен пласт или към нея е прикрепена емулсирана равнина, 
то при експонирането (откриването на отвора за определено кратко 
време) светлинните лъчи, които идват от обектите А, В, С, ще прободат 
равнината в точките а, b, с и под тяхното влияние ще започне процесът 
на създаване на латентния фотообраз върху плаката. Предимствата и 
недостатъците на тази проста фотокамера се състоят в следното. 
Пътят на светлинните лъчи от обекта до фотопласта минава през една 
хомогенна въздушна среда—-няма пречупвания на светлинните лъчи при 



влизането им в камерата и следователно ъглите α  и 1α , са абсолютно 

равни. Това ще рече, че фотообразът е лишен от деформации, главно от 
дисторзия, поради което представлява точно и безгрешно перспективно 
изображение. При това с този първообраз на фотокамерата може да се 
фотографират светещи предмети, а снетите пейзажи се получават в 
много меки тонове. 

Най-същественият недостатък на този вид фотокамера се състои в 
невъзможността да се изменя ширината на отвора, за да се получат по-
светли и по-очертани образи. Този недостатък се отстранява чрез 
довеждане на допълнително (помощно)  оптическо   средство — 
фотообектива. 

 
(Фиг.49) 

Фотообективът представлява комбинация от няколко събирателни и 
разсейващи лещи, свързани в една обща оптическа система (фиг.49). 

Предназначението на фотообектива в камерите за фотограметрични 
цели е да даде ясни, чисти и свободни от разтегляне (дисторзия) образи. 
Успоредно с това, за да се получи по-висок икономически ефект от 
фотограметричното снимане, фотообективът трябва да послужи за 
обхващане на по-големи пространства в една снимка. Но с увеличаване на 
обхвата на обектива се намалява светлосилата в крайните полета на 
образа. Следователно обхватът и светлосилата на обектива се намират в 
явно противоречие. 

Поради остатъчни оптически грешки и неточности при 
конструирането с обектива не може да се получи математично строга 
централна проекция на снетите пространствени обекти. От степента на 
тези грешки се съди за качествата на обектива и областта за неговото 
приложение. За целите на фотограметрията оптическите грешки на 
обектива трябва да бъдат незначителни и във всички случаи по-малки от 
грешките при фотограметричните измервания. 



Съгласно законите на геометричната оптика напълно ясен и 
недеформиран образ се получава само по оста на обектива при 
предположението, че образът е постигнат чрез безкрайно тънък сноп лъчи. 
В същност такава оптическа система, в която грешките в обектива са 
незначителни, осигурява на практика получаване на идеалния образ, който е 
стоял в основата на изчислителните и конструктивните работи по 
създаване на обектива. 

При разглеждане на този образ ще си послужим с един обектив, 
който е представен само с външните изпъкнали страни на първата и 
последната леща (фиг.50). 

 
    (фиг.50) 
Оптическа ос при този образ се нарича правата, която съединява 

центровете на отделните лещи, в случая S и S'. Във всеки обектив има 
две главни гаусови равнини g и g', които са перпендикулярни на 
оптическата ос. Пресечните точки на главните равнини с оптическата ос 
определят главните точки на обектива, а именно: S — предна главна 
точка, и S" — задна главна точка. Във фигурата лявата страна 
представлява сниманата местност — обектите в пространството, а 
дясната — образното пространство. Предната главна точка се нарича 
пространствена главна точка, а задната — образна главна точка на 
обектива. 
Лъчите, които идват от много отдалечената точка Р, са успоредни 
помежду си и пресичат обектива в предната главна пространствена 
равнина. След пречупването си те продължават успоредно на оптическата 
ос до задната обективна главна равнина. При напускането на тази равнина 
лъчите конвертират и се пресичат в образната точка Р', която е 



отдалечена от втората главна обективна равнина на разстояние, равно на 
фокусното разстояние на обектива. Тази равнина е позната в оптиката 
под наименованието фокусна или фокална равнина на обектива. В нея  
лежат всички образни точки Р' на безкрайно отдалечените точки от 
обектива. При дадения случай фотообективът има два фокусни центъра, а 
оттам и две фокусни разстояния. Лъчът, който минава през двете главни 
точки на обектива (главният лъч), среща оптическата ос под ъгъл α , 
пречупва се и я напуща под ъгъл α '. Колкото повече общият коефициент 
на пречупванията в системата на обектива клони към нула, респ. ъгълът 
α  е равен на α ', толкова повече обективът притежава качествата за 
създаване на идеален образ. Лъчът, който минава през предния 
пространствен фокус, след пречупването си през обектива приема 
направление, успоредно на оптическата ос, а лъчът, който идва от 
пространството успоредно на оптическата ос, след пречупването си 
минава през образния фокус (образната фокусна точка). 

Снопът лъчи, идващи от близко разположена точка Рп, дивергира към 
първата главна равнина, преминава между двете главни равнини успоредно 
на оптическата ос и конвертира към образната точка Рn', която лежи 
извън образната фокусна равнина. 

Между образното разстояние a ' (от точка Рn' до втората главна 
Гаусова равнина g') и предметното пространствено разстояние  a  (от 
точка Рn до първата главна равнина g) съществува познатото уравнение 
на лещите: 

     
faa

111
'
=+       (153) 

Тъй като във фотограметрияга се снимат почти изключително 
много отдалечени предмети, приемаме, че образната равнина и образната 
фокусна равнина съвпадат. При много отдалечени предмети 
пространственото разстояние от обектива до обекта в сравнение с 
фокусното разстояние на снимачната камера е безкрайно голямо, поради 
което формулата добива вида: 
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Това означава, че практически при въздушното фотоснимане за 
топографски цели трябва да се приеме, че фокусното разстояние е равно 
на образното. 



 
(Фиг.51) 

При успешно конструирани фотообективи разглеждането на цялата 
пространствена светлинно-оптическа система можем да сведем до 
идеалния образ. Главните лъчи могат да се представят схематично като 
общ сноп лъчи, които идват от обекта, пресичат се в приетия център на 
обектива и преминават без пречупване към образните точки в образната 
(фокусната) равнина (фиг.51). 

В действителност обектите не дават идеални образи главно поради 
две причини: първо, защото теоретично съществуват две равнини — 
образна и фокална, които ние сме приели за една, и второ, неизбежните 
грешки от конструирането на обектива причиняват отклонения от 
идеалния образ. 

 

 Грешки на обективите. Сферична хроматична аберация, 
астигматизъм.  

Сферична аберация (сферична надлъжна грешка) в един обектив има 
тогава, когато успоредните на оптичната ос лъчи в периферния пояс на 
обектива се пресичат пред или зад фокуса, в който се пресичат 
централните лъчи (фиг.52). Вследствие на това образът на предмета се 
явява замъглен, неясен. Наличие на такава грешка в сложните обективи не 
може да се отстранява с допълнително комбиниране с други 
(разсейвателни) лещи. 

 
(Фиг.52) 



Хроматична аберация (цветна грешка) в обективите се явява в 
резултат на нееднаквите вълни и коефициент на пречупване на различните 
цветове от слънчевия спектър. Най-близко до обектива в един фокус се 
пресичат виолетовите лъчи, а най-далече (в друг фокус) — червените лъчи 
(фиг.53). Между тези два крайни фокуса се разполагат фокусите на 
останалите цветове, като приблизително в средата се намира фокусът на 
зеления цвят. Така образът се получава обкръжен от дъговидна цветна 
ивичка — хроматична аберация. 

 
   (фиг.53) 
Цветната грешка се предотвратява още при изчисляване на 

конструктивните параметри на обектива, но практически това става в 
границите на известно приближение. Обикновено чрез комбиниран подбор 
на лещите от обектива се постига съвпадане на образните равнини на два 
до три цвята и това съвпадане се нарича ахроматизиране. За 
фотограметричните обективи ахроматизирането се извършва на онези 
цветове, които са най-разпространени за местността (обекта), за която 
е предназначен. Когато се работи с цветни фотоматериали, обективът не 
трябва да притежава хроматична аберация. 

 
(Фиг.54) 

Астигматкзмът (дъга, кома) се дължи на лъчите, които минават 
през обектива под голям наклон и се пресичат в две криви повърхнини, 
наречени радиална (сагитална) и тангенциална (фиг.54). Стремежът в 



опиката да се слеят двете криви повърхнини в една се нарича 
астигматична корекция. За да се изправят и слеят тангенциалната и 
радиалната повърхност в една обща образна равнина, прави се 
анастигматично изравняване. Астигматизмът е един от най-трудно 
отстранимите недостатъци на обективите. 

При анастигмагичното изравняване (особено при силно разтворен 
сноп лъчи, каквито случаи има в широкообхватните обективи) на някои 
места яснотата на образа се нарушава от остатъчната сферична грешка. 
В образа вместо ясни точки се наблюдават фигури, подобни на комети или 
стрелки (фиг.55). 

 
(фиг.55) 

Освен тези грешки в обективите съществува отслабване на 
яснотата (загуба на осветлението) поради намаляване на светлинния 
поток в крайните полета на снимката от блендата пред обектива. Тази 
грешка при съществен наклон на главните лъчи е по-голяма при 
широкообхватните обективи и незначителна при дългофокусните камери. 
Обяснява се с това, че яснотата намалява обратно пропорционално на 
квадрата на разстоянието. 

Засенчване (загуба на осветяването) в краищата на снимката се 
получава също от блендата, чийто действителен отвор намалява 
въздействието на светлинния поток. Със засенчаването се влошава само 
качеството на образа (намалява се неговата яснота), но геометричното 
му подобие се запазва. 
 
 
 



Дисторзия (разтегляне) 
За да се поясни същността и проявлението на тази грешка, трябва 

да се разгледа пътят на един светлинен лъч от пространствената точка 
Р до нейния образ Р’ (фиг.56). 

 
    (фиг.56) 
Лъчът, идващ от Р, попада върху обектива под ъгъл α  кьм 

оптическата ос 0S, преминава през обектива, пречупва се и излиза в 
образното пространство под същия ъгъл с оста S'0' при условие, че 
обективът е напълно безгрешен. Тогава равенството на обектива, изразено 
с разстоянието от обряза Р' до пробода О' на оптическата ос във 
фокалната равнина, ще бъде: 

αtgfr .' =        (155) 

При наличие на дисторзия (когато 'аа ≈ ) горното равенство ще се 
изрази с произведението на фокусното разстояние и тангенса на ъгъл α ', 
т. е. 

   '' . αtgfrP =        (156) 

Линейната дисторзионна грешка ще се определи от разликата 
)( ''' αα tgtgfrrdr P −=−=      (157) 

, която в ъглови единици ще бъде: 
    ααα −= 'd        (158) 

Степента на влиянието на дисторзията на обектива може да се 
установи, като с обектива, който се изследва, се фотографира съвършено 
точно награфена на квадрати стъклена плоча. Ако обективът е коригиран, 
т. е. освободен от дисторзия, фотообразът от стъклената плоча по 
цялото си протежение ще остане неизменен — ще се запази пълно 
геометрично подобие между обекта и неговото изображение. В случай че 
съществува дисторзионна грешка, в изображенията на квад ратите ще се 
получи деформация, както е показано на (фиг.57), където квадратната 
мрежа е добила бъчвовиден или възглавничкоподобен вид. 



 
   (фиг.57) 

От показаната фигура се вижда, че дисторзията няма проявление по 
осите х и у в  изображенията на квадратната мрежа. Това дава 
възможност по раз лични графични или аналитични способи да се установи 
степента на закривленията на квадратите по отношение на централните 
направления. Нанесени в съответни диаграми в зависимост от отвора на 
обектива и фокусното разстояние по тях, се определя големината на 
дисторзионната грешка в дадено поле на обектива. Много често 
дисторзионната крива се представя в диаграма, при която радиалните 
разстояния r' или ъглите α ' се нанасят като абсциси, а стойността на 
разтеглянето им — като ординати (фиг.58), увеличени стократно за 
видимо изображение на кривата. 

 
    (фиг.58) 
Да се установи влиянието (величината) на дисторзията е необходимо 

условие при прецизните фотограметрични измервания. Затова 
фотообективът трябва да бъде конструиран така, че грешките от 
дисторзията да бъдат по-малки, отколкото грешките, които дават 
фотограметричните апарати. Такива обективи, на които е премахната 
дисторзионната грешка, се наричат ортоскопични (коригирани) 
фотообективи. Трудностите по изработване на ортоскопични обективи 
произлизат от необходимостта да се отстранят всички грешки на 
обектива — астигматизъм, сферична надлъжна грешка, засенчване и др. 
Затова е по-лесно да се конструират ортоскопични обективи за земно 
фотограметрично снимане, които имат малки относителни отвори (от 
1:12 до 1:25), а е по-трудно при обективите за въздушни снимки (с отвори 



от 1:4,5 до 1:3,6), при които почти винаги остава малка дисторзионна 
грешка. 

Под относителен отвор на обектива се разбира отношението на 
даметъра на действуващия отвор към фокусното разстояние, т. е. 
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==       (159) 

а светлосилата k: се определя от квадрата на относителния отвор в 
произведение с един коефициент с, който зависи от степента на 
поглъщаната светлина от стъклото, т. е. 
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За два обектива с еднакви фокусни разстояния и с еднакви 
коефициенти с, но с различни относителии отвори (напр. 1e = 1:4,5 и 

2e =1:6,3) светлосилата на всеки обектив ще бъде: 
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Следователно светлосилата на първия обектив е 2 пъти по-голяма 
от тази на втория. Оттук следва и изводът, че колкото по-голяма е 
светлосилата на фотообектива, толкова по-малка е възможността за 
пълно отстраняване на дисторзионната грешка. Тя се отстранява при 
картирането от фотоснимките по принципа na обратното проектиране 
(принцип на Поро-Копе) чрез специални приспособления за изместване на 
образа посредством стъклени изравнители и др. 

Независимо от трудностите по създаване на ортоскопични обективи 
новосъздадените от типа на РУСАР, АВИОТАР, АВИОГОН, ТОПАР и др. 
са с такава незначителна дисторзия, че от практическа гледна точка са 
напълно ортоскопични. 

Наименованията на обективите произхождат от вида на 
отстранената грешка. Такива, в които е премахната сферичната аберация, 
се наричат апланати. Ахромати се наричат обективите, при които е 
постигнато съвпадане на фокусните разстояния за жълтия, червения и 
виолетовия цвят. Ахромати се наричат обективите, при които фокусните 



разстояния на жълтия и виолетовия цвят са изравнени. Анастигмати са 
обективите, на които е отстранена грешката от астигматизма. 

 

 Характеристика на фотообективите 
Основната класификация на фотообективите на въздушните и 

земните снимачни камери е съставена върху дължината на фокусното 
разстояние на обектива. Съвременните конструкции фотообективи за 
въздушно снимане образуват четири групи: 

1.Късофокусни фотообективи с фокусно разстояние f до 150 мм. 
2.Среднофокусни фотообективи с фокусно разстояние f  от 150 до 

300мм. 
3.Дългофокусни фотообективи с фокусно разстояние f от 300 до 

500мм. 
4.Свръхдългофокусни фотообективи с фокусно разстояние f над 

500мм. 
 Друга класификация на обективите е в зависимост от ъгловия   им: 

обхват 2 β , а именно: нормални, широкообхватни и свръхширекообхватни 

обективи (фиг.59). 

 
     (фиг.59) 
Нормалните обективи имат ъглов обхват (ъгъл на зрителното поле) 

до 70g . Такива обективи са АВИОТАР с фокусно разстояние f =210мм, 
относителен отвор 1:4,2 и ъглов обхват 67g (фиг.60); ТОПАР с f =210мм, 
относителен отвор 1:4 и ъглов обхват 69g (фиг.61); ПИНАТАР с f =211мм 
(фиг.62) и др. 



    
    (фиг.60)      (фиг.61) 

 
 (фиг.62) 
Широкообхвагпните обективи имат ъглов обхват от 70 до 135g. 

Такива са АВИОГОН с f =115мм, относителен отвор 1:5,6 и ъглов обхват 
100g (фиг.63); ТОПОГОН с f =100мм, относителен отвор 1:6,3 и ъглов 
обхват 105g; РУСАР-22 ,с f =70мм, относителен отвор 1:6,3 и ъглов обхват 
135g (фиг.64); ЛАМЕГОН с f =152мм; СУПЕР-ЛАМЕГОН с f =88,5мм и 
ъглов обхват 135g и др. 

                  
    (фиг.63)      (фиг.64) 
Свръхширокообхватните обективи са с ъгъл на зрителното поле до 

150g. Такива са ПЛЕОН с f =75мм, относителен отвор 1:8 и ъглов обхват 
150g, както и обективите РУСАР-38, СУПЕГАВИОГОН (фиг.65) и др. 



 
  (фиг.65) 

 
Разрешителна способност (ГВ) на обектива 
Под разрешителна способност (или граница на възприемане — ГВ) на 

обектива се разбира възможността на оптическата система да предаде 
най-малките подробности и детайли от обекта разделено в образната 
равнина с възможност да се предадат отново в картната равнина чрез 
образното проектиране. Границата на възприемането на обектива е 
свързана с границата на възприемането на емулсията, от нейните 
свойства, от времетраенето на експонацията, от начина на проявяването 
и др. Тя зависи също така от условията на фотографирането, от цвета на 
обекта или тест-таблото (при изследване на обектива), от източника на 
осветление и др. 

Теоретично при напълно свободен от грешки обектив (идеален 
случай) най-късото разстояние между две светлинни точки в образа е: 

   br λ2.1=        (162) 
където λ  е дължината на вълната на светлинния поток, a b e 

числото,   което означава големината на блендата на обектива. 
Поради различните остатъчни грешки при конструирането на 

обектива не може да се изчисли точната граница на възприемането. Тя 
може да се изрази също теоретично и като най-малката ъглова стойност 
(най-малък, ъгъл), между две разделно изобразени точки, т. е. 

   
d

''
'' 140
=ϕ        (163) 

където d е диаметър на отвора на обектива, изразен в милиметри. 



Разрешителната способност на обектива може да се изрази и чрез 
броя на правите Е0, които могат да се различават охделно една от друга в 
един милиметър, т. е. 

   
f

d
Eo 1690=        (164) 

Сумарната стойност на границата на възприемането в една снимка 
Е може да се изрази с границата на възпрьемането на обектива Е0 и 
границата на възприемането на емулсията Ер по следния начин: 
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+=        (165) 

Границите на възприемането поотделно на фотробектива и на 
фотоемулсията не могат да се определят с достатъчна точност поради 
тяхната взаимовръзка и остатъчните грешки в обективите. Затова 
пракшчески се определя границата на възприемането на снимката като 
комплексна величина посредством експериментални изследвания. Така 
получената стойност на границата на възприемането значително се 
различава от теоретичната и фабрично дадената. 

 

Фотография 
Като_ наука фотографията се занимава главно с изучаване на 

физикохимичните процеси, които протичат при получаване на 
фотографското изображение. В основата на тези процеси стои 
фотохимичното въздействие на светлината върху фотопласта. 
Различните дължини и интензитет на светлинните електромагнитни 
вълни създават различни условия за протичане на фотохимичния процес. 

Фотограметрията се занимава с изучаване само на онези въпроси от 
фотографията, които разглеждат получаването на подходящи за 
фотограметричните наблюдения и измервания фотообрази. 
Фотограметрията и фотографията са взаимно свързани и си 
въздействуват — развитието на фотограметрията поставя нови задачи 
пред фотографията, а напредъкът във фотографията създава 
допълнителни условия за подобряване на прецизността във 
фотограметричните измервателни работи. Като дава възможност за 
получаване на неограничен брой трайни образи от предмета или 
местността, отличаващи се с пълнота и обективност, фотографията 
притежава и много ценно свойство, че може да отрази върху фотоплаката 



или филма такива обекти, които са извън нашата способност за зрително 
възприемане. Това свойство открива възможността за наблюдение, 
определяне и фотограметрично измерване на най-малките подробности 
върху фотообраза. Важно значение има и свойството на фотографското 
изображение да се запазва непроменено за по-дълго време. 

Въздушната фотография, която има за обект земната повърхност, 
трябва да реши следните по-важни практически въпроси: 

1.Особености на въздушното фотографиране. 
2.Подбор на фотографските материали. 
3.Фотолабораторна обработка на използуваните филми и плаки. 
Особеностите на въздушното фотографиране произтичат от това, 

че то се извършва с фотокамера, монтирана в сравнително бързо, движещ 
се самолет, който лети на значителна височина от местността. При 
това движение на въздушната камера през време на експонирането 
съществуват възможности за поява на деформации в изображението на 
точките от местността. Степента  на деформациите  зависи от ред 
фактори — продължителност на експонирането, изменение във височината 
на летенето, скорост на самолета и фокусното разстояние на въздушната 
камера. Тези особености се взимат под внимание във фотограметрията 
при разглеждане на зависимостите между елементите на фотоснимката и 
на фотографирания обект. 

Подборът на негативните фотографски материали при въздушното 
фотографиране зависи от атмосферните условия в момента на снимането, 
от цвета и осветлението на обекта, от чистотата на въздушния пласт 
между местността и фотообектива, от качествата на обектива и др. 
Затова са създадени филми и плаки с разлинти свойства на фотоемулсията 
и цветни филтри към обективите, чиято роля е да „филтрират" (да  
отстранят) вредното действие на въздушната омара. Фотографският 
образ е негативен или позитивен. 

При условие, че фотоемулсионният пласт се намира в равнина, 
перпендикулярна на оптическата ос на фотообектива и отдалечена от 
него на разстояние, равно на фокусното разстояние на обектива (фиг.66), 
идващите лъчи от обекта за снимане преминават през обектива и 
пробождат фотоемулсионната равнина, като създават умален образ на 



снимания обект. Този образ се нарича негативен и може да се запази, ако 
до него не проникне светлина. 

 
 (фиг.66) 

 Противоположно и симетрично на него може да се получи 
позитивният образ, който също лежи в равнина, перпендикулярна на 
оптическата ос, и също е отдалечен на фокусното разстояние от 
обектива. Както негативът, така и позитивът притежават еднакви 
геометрични отношения. Позитивът има това предимство, че 
представите от него съответствуват на прякото наблюдение на обекта 
от проекщюнния център. 

 

 Емулсии и филтри 
Желатинираната емулсия, която покрива горния пласт на 

фотоплаките и филмите, има сложен химичен състав (съдържа главно 
сребърни съединения). Под действието на светлината в емулсията се 
развива процес на превръщане на халогенните соли на среброто в 
неразстворимо метално сребро. Вътрешният процес в емулсионния състав 
на плаките и филмите под действие на светлинните лъчи все още не е 
окончателно изяснен. 

При съвременните задачи на фотограметрията емулсиите за 
въздушно снимане трябВа да притежават следните качества:  

1.Голяма обща светлочувствителност. 
2.Чувствителност към видимите цветове със средни и дълги вълни. 



3.Силна градация. 
4.Висока граница на възприемането. Сухите фотографски плаки и 

филми за въздушно снимане имат толкова по-голяма 
светлочувствителност, колкото емулсията е по-едрозърнеста, и толкова 
по-висока граница на възприемане, колкото по-фино е бромово-сребърното 
зърно в емулсията. Това противоречие между първото и четвъртото 
условие се намалява със специални примеси от златни соли към основния 
химичен състав при изготвяне на плаките и филмите (това е била една от 
фабричните тайни на фирмата „АГФА" преди Втората световна война). 
По такъв начин запазването на голямата светочувствителност на 
фотографския материал не изменя високата граница на възприемане, което 
е от най-съществено значение за точността на измервателните работи с 
фотограметричните прибори и инструменти. С така приготвените плаки 
и филми може да се експонира с успех от 1/125 до 1/500 част от 
секундата (и по-малко) при условие, че самолетът с монтираната в него 
снимачна камера лети със скорост, не по-висока от около 300 кт в час, 
при летене на височина над 1200т. В противен случай ще се получи 
размазване на образа, който няма да може да се използува за целите на 
фотограметрията. Размазвания на образа се получават в много редки 
случаи, защото параметрите на летенето и фотографирането се 
определят много точно. 

Различните условия на въздушното снимане налагат употреба на 
емулсии с различни химичен състав и свойства. Бромово-сребърната 
емулсия например е чувствителна към по-късите светлинни вълни, към 
така наречените студени цветове — син и виолетов. Голямата 
рефлективност и блясък, които се излъчват от покритите местности със 
сняг, лед, глетчери, открити мраморни скали и др., оказват вредно влияние 
върху точността на фотограметричните наблюдения и измервания. 

При въздушното снимане лъчите, идващи от местността, преди 
достигането им до обектива на въздушната снимачна камера преминават 
през значителни по обем въздушни пластове, най-долният от които 
обикновено е изпълнен с материя, известна под името аерозол. Тази 
материя се състои от изпарения, фини частици от водни капки, дим, 
сажди, прах от органичен и неорганичен произход, микроскопични насекоми 
и др. Гъстотата на аерозола е в зависимост от промените на времето 



(въздушни течения, застой на атмосферните пластове и др.) и действието 
на фактори от местно значение (отделяне на дим, сажди, изпарения и др.). 
Светлинните лъчи, минаващи през тази въздушна материя с различна 
гъстота и свойства, получават неравномерни пречупвания и дифузно 
рефлектиране. Степента на това общо разсейване на светлината, 
дължащо се на аерозола, кислорода и азота във въздуха, зависи от 
дължината на вълната на светлинните лъчи и от диаметъра на 
разсейващите частици. Значителното разсейване на светлината в 
надземната въздушна покривка вследствие на посочените по-горе фактори 
се наблюдава с просто око и се нарича фалшива въздушна светлина (омара). 
Вредното влияние на омарата се състои в това, че тя покрива обектите, 
които подлежат на снимане, и пречи за получаване на чисто 
фотоизображение на техните подробности. Поради разнородния състав на 
аерозола и липсата на закономерности в образуването оптическите 
особености на отделните видове омара не са още добре изследвани. Има 
обаче и очевидни явления — тъй като светлинните лъчи с по-къса дължина 
на вълната се разсейват по-силно и ъгълът на пречупването им е по-голям 
от този на светлинните лъчи с по-дълга вълна, затова омарата получава 
почти винаги синкав цвят, често примесен с бял. При вертикалните 
снимки светлинните лъчи с къси вълни от порядък 0,4 mµ  разсейват 8 пъти 

по-силно, отколкото вълните с дължина 0,8 mµ . С изменение наклона на 

главната оптическа ос видимостта през омарата намалява значително. 
Вредното влияние на омарата се отстранява чрез очувствяване 
(сенсибилизиране) на фотопласта за лъчи с дълги вълни и чрез употребата 
на специални цветни стъклени филтри. Очувствените плаки или филми за 
жълт и зелен цвят се наричат ортохроматични, а за оранжев, жълт и 
зелен—панхроматични. Последните се употребяват почти изключително 
при въздушно снимане. 

Приготвените от цветни стъкла филтри се монтират пред 
обектива на фотограметричните снимачни апарати строго планпаралелно. 
По такъв начин те не изменят геометричните свойства на идващите от 
пространството светлинни лъчи. Филтрите имат предназначение да 
пропускат лъчите от своя цвят и съставните му цветове и да задържат 
лъчите с къси вълни, така че да не достигат до фоточувствителния 
пласт. Нормалният оцветен с калиев сулфид жълт филтър не пропуска 



светлинни лъчи с дължина на вълната под 0,540 mµ  (от синьозелени до 

ултравиолетови). Докато оранжевият филтър спира само лъчите със зелен 
и зеленожълт цвят, червеният филтър задържа всички цветове освен 
червения и оранжевочервения. 

От значение е също дебелината на филтъра, от която зависи 
степента на поглъщането и пропускането на светлинните лъчи. Затова 
при тройните, четворните и т. н. филтри времето за експониране се 
увеличава три пъти, четири пъти и т. н според неговата дебелина. 

 

Градация (почерняване) и граница на възприемане на 
фотоемулсията 

Градация. Докато при обикновената портретна фотография се 
изисква естествено (меко) предаване на изображенията, при въздушната 
фотоснимка предаването на контрастите трябва да бъде пресилено. 
Всички светли детайли на снетата местност трябва да се отделят по-
остро. т. е. емулсията да дава стръмна градация. Това ще рече, че при 
малки разлики в светливостта на отделни обекти трябва да се получат 
големи разлики в почерняването или, както е прието да се казва във 
фотограметрията, емулсията да работи твърдо. При въздушната 
вертикална снимка светлинните контрасти между отделните обекти 
намаляват и едва достигат отношението 1/10. Това се дължи главно на 
разсеяната светлина — омарата. 

За всеки отделен вид емулсия кривата на почерняването може да се 
представи, като върху абсцисната ос на координатната система нанесем в 
логаритмична скала произведението на светлинния интензитет с времето 
за експониране — It (действуващата в момента на експонирането 
светлинна енергия), а като ордината—предизвиканото почерняване 
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,където 
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 е отношение на светлинен интензитет , T—прозрачност, 
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T

1
— опацитет (фиг.67). 



 
  (фиг.67) 
Чувствителността на емулсията може да се определи числено 

посредством употребата на сензйтометри и десензйтометри. Преди най-
разпространено беше определянето на чувствителността чрез град-
шайнери, като 10 шайнер отговаря приблизително на една промяна в 
чувствителността 26%, или, изразен с единица мярка  за   количество   на   
осветлението: 
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Понастоящем най-разпространено е изразяването на 
чувствителността по системата град Din. Връзката между град-шайнер и 
град Diin може да се изрази приблизително по следния начин:  

17
10

+=
Din

шайнер          (168) 

Преминаването от една система за изразяване на 
светлочувствителността към друга не почива на строги закономерности, 
тъй като връзките между тези системи са определени по експериментален 
начин. Преминаването от ГОСТ (стара система) в Din може да се 
извърши с помощта на (фиг.68). 

         

 



    (фиг.68) 
Граница на възприемане. Фотоснимките за целите на 

фотограметрията трябва да дават възможност за измерване на най-
малките подробности от фотографирания обект. Способността на 
емулсията да дава разделено тези подробности се нарича граница на 
възприемането или разрешаваща способност и се бележи с ГВ. 

Количествено ГВ се определя от броя на линиите, които могат да 
бъдат изобразени и наблюдавани разделени една от друга в отсечка от 
1тт (1000 µт) върху емулсията. Ако приемем, че дебелината на всяка 

линия е равна на разстоянието между линийте(равна на  d)  границата на 
възприемането ще се определи от формулата: 

d
ГВ

2

1000
=                   (169) 

Обикновено за определяне на ГВ се употребяват специалните тест-
табла, които се изобразяват върху фотопласта чрез контактно копие или 
чрез микроскопично умаление. Полученият резултат от линии се изследва, 
като се направи едно нормално проявяване с нормален проявител. При 
стереоскопичното виждане границата на възприемането е почти два пъти 
по-висока, отколкото при монокулярното  наблюдение. 

От направените опити за обосноваване на закономерности в 
разрешаващата способност на емулсията по определени показатели и 
състав е доказано, че границата на възприемането (разрешаващата 
способност) на емулсията зависи от дифузионнто разсейване на 
светлината, предизвикано от строежа на емулсията, което в същност е 
пречупване на светлинните лъчи в самия фотопласт при срещане 
страните на бромовите кристалчета. ГВ зависи също от степента,  на 
осветяването — стойността на γ , респ. αtg , от кривата на 

почерняването, от експонирането и от контрасността на отделните 
части в обекта. 

Виолетовата и ултравиолетовата светлина се поглъщат обилно от 
фотоемулсията, затова границата на възприемането за светлинните лъчи 
с къси вълни е много голяма. 

Дългото или недостатъчното проявяване на фотоемулсията 
намалява нейната граница на възприемане, но съставът на проявителя не 
оказва съществено влияние за изменение на ГВ. Голямо влияние върху 
границата на възприемането на фотопласта оказват качеството на 



фотообектива и начинът на картирането. При стереоскопично 
наблюдение за земни фотоснимки границата на възприемане е 0,01 тт, а за 
въздушни — 0,015 тт. При репродукции, ако се употребява примес от 
хлорно-сребърна емулсия, границата на възприемането при стереоско-
пичното наблюдение може да достигне 0,055 тт. Грешката от границата 
на възприемане при фотограметричното мерене e∆  може да се дефинира 

като разлика между допустимата графична точност на отчитане върху 
картата к∆  и сумата от всички грешки δ  при картирането, т. е. 

∑−∆=∆ δке          (170) 

Графичната точност к∆  може да се изрази с произведението между 

границата на възприемането., е и отношението на мащабното число на 
картата М  към мащабното число на образа МВ, т. е. 
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Границата на възприемането както на негативната, така и на 
позитивната емулсия зависи от големината на зърната на сребърните 
халогениди — колкото те са по-малки, толкова повече границата на 
възприемане е по-голяма и толкова по-малка е светлочувствителността. 

Основните съставни части на емулсията са желатин, сребърен 
нитрат, калиев бромид и други халогениди с ред вещества, които имат 
различно предназначение. Към емулсията се прибавят още багрилни 
вещества, които са различни по състав и действие и се наричат 
хроматични сенсибилизатори. Те правят емулсията чувствителна към 
цветовете, увеличават светлочувствителността на негативите към 
съответните зони на спектъра и подобряват качеството на снимките. 

Сенсибилизаторите са органични оцветители и имат сложна химична 
сструктура. Цветните сенсибилизагори придават на емулсията 
чувствителност на тази зона от спектъра, която се поглъща от самите 
сенсибилизатори. Последните поглъщат лъчите с дълги вълни и предават 
погълнатата енергия на сребърнобромидните зрънца в емулсията. 

Според спектралната си чувствителност сенсибилизираните 
фотослоеве се подразделят на: 

Ортохроматични —сеисибилизирани към жълтозелена зона с граница 
до 0,580 µт. 



 Изоортохроматични — сеисибилизирани   към същата   зона   до 
0,600 µт.  

Изохроматични   — сеисибилизирани    до     светлочервената   зона,   
т.   е. до лъчи с дължина на вълната 0,650 µт.  

Панхроматични    — сеисибилизирани към лъчите на целия видим с 
просто око спектър до около 0,700 µт, но с известно понижение на 

светлочувствителността на зелените лъчи (с дължина на вълната 0,500—
0,550 µт).  

Изопанхромитични — със    същата   сенсибилизация  като   
панхроматичните, но без понижение на светлочувствителността към зе-
лените цветове.  

Инфрахроматични — сеисибилизирани към инфрачервената зона на 
спектъра с чувствителност към синьовиолетовата   зона на спектъра. 
Правят се опити за произвеждане на панинфрахроматична емулсия,  която 
да притежава качествата на панхроматичната и   инфрахроматичната 
сенсибилизирана   емулсия. 

 

 Фотоматериали — хартия, стъкла и филми 
Фотоматериалът се състои от две различни части: носач на 

фотопласта и фотопласт — емулсия. За носач на фотопласта във 
фотограметрията се използуват стъклени плочи, филм и обикновена или 
залепена върху твърда основа (метална или друга) здрава хартия. 
Естеството и точността на фотограметричните методи на работа 
изискват измерените данни, които се взимат от фотоматериала, да 
бъдат неизменни, т. е. фотоматериалът да не се поддава на деформации. 
Размерът на деформациите обикновено зависи от носача на фотопласта и 
същевременно малко от емулсията. Затова за носач на емулсията, която 
ще послужи за измервателни цели, се препоръчва хартия с метална 
недеформираща се подложка. У нас в производството за фотопланове 
често се употребява за подложка алуминиев лист (планшет). Обикновена 
хартия като косач на емулсията трябва да се избягва. 

При земното фотограметрично снимане, където се изисква голяма 
точност, както и в някои случаи при развиване на пространствената 
триангулация, за носач на фотоемулсията се употребява стъкло, което 
заедно с емулсията се нарича плака. Стъклото трябва да бъде напълно 



гладко и да не се огъва. Най-често се употребява огледално стъкло с 
дебелина 2—2,5 тт. То обаче има тези недостатъци, че е скъпо, чупливо, 
тежко и по-бавно се манипулира с него. За носач на емулсията най-масово 
се използува филмовата лента. Тя не притежава нито един от 
недостатъците на стъклото, но затова пък лесно се запалва и се поддава 
на деформации. Тези недостатъци на филмовата лента напоследък са 
почти избягнати — произвеждат се филми от мъчно запалващи се 
материали, като три-ацетат — ацетобутират, ацетилцелулоза и други с 
химически смеси, които запазват филма от чувствителни деформации. 

Деформациите биват равномерни и неравномерни. Равномерните 
дефврмации са резултат от набъбването на емулсията при овлажняването 
и от свиването на филма при изсушаването. Величината на деформацията 
се установява с надлъжно и напречно измерване по рамките на негатива и 
се сравняла със стандартния му формат. Разликите между тях се 
коригират с изменение на фокусното разстояние на картировъчните 
камери в универсалния прибор. 

Неравномерните деформации, характеризиращи се с променливи 
изменения на разстоянията от точка до точка, не могат да бъдат 
изравнени при картирането. Техните влияния обаче се свеждат до 
минимум, ако филмът се съхранява грижливо и се обработва правилно. 
Филмът не трябва да се подлага на бързо, изкуствено изсушаване с 
алкохол, с разтвори на соли, с органични или с други разтвори. След 
проявяването, фиксирането и водното промиване филмът трябва да се 
постави в сухо помещение с постоянна температура 30°С и с малка 
относителна влажност. Там той се оставя свободно висящ да съхне в 
продължение на около 30—40 минути. После се пренася в помещението, в 
което ще се извършат измерванията. За да се изравни температурата му 
с околната, филмът се оставя свободно да виси от 3 до 4 часа. За 
препоръчване е помещението, в което се извършва картирането, да бъде 
снабдено с климатична инсталация за поддържане на постоянна 
температура и относителна влажност. 

Според целта на снимането и формата на фотокамерата филмите 
за въздушно снимане имат различна ширина — 19,25, 32 ст и т. н. 
Дължината на филмовата лента е също различна — от 20 до 120 т. 



Негативен   процес — проявяване, фиксиране, промиване и 
сушене на негативите 

След извършване на въздушното или земното снимане филмът или 
плаката трябва да се обработят много внимателно. 

През време на експонирането (проникване на светлинни лъчи до 
фотоемулсията) в сребърните соли започва изменение на структурата. 
Осветените части се втвърдяват в неразтворимо сребро. Тази промяна 
дава скрит (латентен) образ, който става видим чрез действието 
проявяване. Проявяването се състои в редуциране на бромовото сребро в 
метално черно сребро. Едновременно с това се извършва и окисляваме на 
проявителя, което с неразривно свързано с редуцирането. Съотношението 
между времето за експониране и времето за проявяване се представя пак в 
крива на почерняването, защото с увеличаване на проявяването бързо се 
увеличава и почерняването. Следователно процесът на проявяването 
трябва да бъде своевременно преустановен, за да не настъпи воалиране на 
фотообраза. Особено важно е да не се получат недопустими линейни 
изменения в негативния материал, върху който ще се извършат 
измерванията. При проявяването трябва да се получи равномерно и 
съответствуващо на времето за експониране почерняване. Практически 
това не може да стане, защото по периферията на фотообраза 
светлосилата намалява. Затова се употребяват съответни изравняващи   
проявители. 

Има много и най-различни проявители. Начинът им на употреба 
обикновено се, дава в упътване, приложено към всеки фабрично изготвен 
проявител. Независимо от състава на проявителя винаги трябва да се има 
пред вид, че при прибързаното изваждане на филма (или плаката) от 
проявителната баня се получават неясни негативи. Сенките и светлите 
части трябва да се явят едновременно средно след около една минута. Ако 
това стане много бързо, проявяването трябва да се извършва в отслабнал, 
по-стар проявител, ако се явят по-късно, проявителят трябва да се 
подсили. 

Негативите за целите на фотограметрията (за разлика от тези при 
обикновената фотография) трябва да се проявят „меко", да нямат силни 
контрасти. Според вида на проявителя температурата на разтвора 
трябва да бъде между 15—20°. Изменението на температурата в процеса 



на проявяването нарушава установените съотношения между времето и 
почерняването. Контрастността на фотограметричните негативи не 
трябва да се усилва, а отслабването й се препоръчва, ако се извършва вещо 
и внимателно. Проявителят се състои от: 

1)  разтворител; 
2)  проявяващо   вещество; 
3)  предпазващи вещества; 
4)  ускоряващи вещества; 
5)  противовоалиращи вещества. 
За разтворител се използува чиста вода за пиене. Друга вода може да 

се използува, след като се филтрира. 
Проявяващото вещество може да бъде от органичен произход — 

главно производни на бензола, или от неорганичен произход — някои 
железни соли. Най-често употребяваните вещества са метол, хидрохинол, 
пирогалол, параминофенол, глицин и бенкатехин. 

Предпазващите вещества имат предназначението да предпазват 
проявителя от окисляване при съприкосновението му с кислорода във 
въздуха. Тази роля се изпълнява почти изключително от натриевия сулфид. 
Веществата със същото действие са калиевият метабисулфит и 
натриевият бисулфид. 

За ускоряване на проявителния процес се използуват алкални 
вещества — натриев карбонат (сода), калиев карбонат (поташ), калиева 
или натриева основа, боракс и др. 

Като противовоалиращо средство служи съставното на проявителя 
вещество — калиев бромид. 

За проявяване на аерофилмите се препоръчва да се работи с дадения 
от К. В. Чибисов проявител, който има следния състав: 

вода      ......................1 dт3 
метол       .....................1g 
хидрохинон     ...................5 g 
безводен натриев сулфид............25 g 
безводна сода       .................20 g 
калиев бромид      .................1 g  
Друг вид проявител, който би следвало да се употребява при снимка 

на местност с малки контрасти, е проявителят КЦ 1: 



вода      .......................1 dт3 
метол.....................     2 g 
хидрохинон     ...................10 g 
безводен сулфид................52 g 
безводна сода        .................40 g 
калиев бромид      .................     4 g 
При снимане на местности с големи контрасти между обектите 

може да се употреби с успех проявителят ВЦ 2, който се състои от два 
разтвора: 

Разтвор А 

вода......................      1 dт3 
метол       .....................      2 g 
хидрохинон         ..................      5 g 
безводен сулфид.................    50 g 
Разтвор Б 

вода до       .....................    0,4 dт3 
боракс с кристали...............2—20 g 
Разтвор Б се налива в разтвор А. 
При този вид проявител времетраенето на проявяването на 

контрастите е в зависимост от количеството на боракса: 
при 2 g     боракс    проявяването     трае      20 минути 
10 g        „                   „                  „        15 
15 g         „                  „                  „       12,5        
20 g        „                   „                  „        10 
По-универсално действуващ е нормалният проявител, който има 

следния състав: 
вода      ......................                     1 dт3 
метол.....................                          1,5 g 
натриев сулфид             ................    200 g 
хидрохинон..................                        6 g 
натриев карбонат         .'..............      80 g 
калиев бромид              .................       2 g 
При температура на проявителя 18°С времетраенето за проявяване 

е 5 минути. За бавно проявяване проявителят се разрежда с вода в 
съотношение 1:2 и времето за проявяване се увеличава два пъти. 



При изготвянето на какъвто и да е проявител необходимо е да се 
спазват условията:  

1)съдовете за проявяване, химикалите и разтворителят трябва да 
бъдат много чисти;  

2)разтварянето на химичните вещества да се извършва 
последователно — само след пълно разтваряне на първото вещество 
трябва да се постави за разтваряне следващото. 

Напоследък все по-често се използуват фабрично изготвените 
проявители, като агфафинал, родинал, ейконал и др. 

Съобразно с чувствителността на фотоматериала проявяването се 
извършва в специални съдове (фиг.69) при: съвършена тъмнина; 
тъмночервена; зелена или   светлочервена   светлина. 

 
   (фиг.69) 
След проявяването негативът се промива с вода, примесена със слаба 

киселина. По такъв начин отслабването на киселия фиксаж вследствие 
останалия проявител по негатива се прекъсва. За тази цел междинната 



баня (между проявителя и фиксажа) се прави от 100 dт3 вода с 2 ст3 
оцетна киселина или разтвор от 4g калиев метабисулфит в 100 ст3 вода. 
Киселината прекъсва процеса на проявяването и спира действието на 
проявителя върху фиксажа, който запазва своята чистота  и сила на 
действие за по-дълго време. 

Фиксирането е процес, при който се разтваря неосветеното сребро 
— отделя се нередуцираният от проявителя сребърен бромид. Разтворът, 
в който се извършва процесът, носи името си от основния разтворител 
— фиксирнатрон (натриев тиосулфат — NaS2O3), а оттам фиксаж. 

При обработване на фотоматериалите за целите на 
фотограметрията се използува почти изключително кисел фиксаж. 
Подкиселяването се извършва обикновено с разтваряне на калиев 
метабисулфит (К2S205) или натриев бисулфит NaНS03). 

Фиксажът трябва да притежава следните качества: 
1.Да разтваря бързо сребърния халогенид на емулсията. 
2.Бързо да прекратява процеса на проявяването в проявения и 

промит негатив. 
3.При повишаване температурата на въздуха в работното 

помещение да не се отделя сяра, защото на нея се дължи избеляването на  
фотообраза. 

4. Да не се предизвиква образуване на мехурчета вжелатиновия пласт. 
5. Да затвърдява емусионния пласт и при повишена температура. 
Най-често употребяваният кисел фиксаж се състои от: 
вода      ......................       100м3 
фиксирнатрон на кристали       ...........250 g 
калиев метабисулфит      ..............     25 g 
Калиевият метабисулфит може да се замени с 50g натриев сулфит на 

кристали и 0,006g сярна киселина. 
Когато искаме да ускорим действието на фиксажа, разтваряме в 

него 25g амониев хлорид. 
Времето за фиксиране обикновено е удвоеното време на проявяване, 

но не трябва да бъде повече от 20—25 минути. Щом фиксажът започне да 
действa.                                      

 
 



Аналогови картировъчни апарати 
 Аналоговите картировъчни апарати за цялостно съставяне на планове и 
карти от фотоснимки имат твърде сложна конструкция, поради което са добили 
названието картировъчни машини. В тях е осъществена връзката между две 
централни проекции и ортогоналната проекция на плана или картата чрез 
конструктивното решение на формулите за пространствените координати. 
 За да се установят пространствените снопове лъчи, във всеки 
картировъчен апарат най-напред се извършва вътрешното ориентиране. След 
това се извършва взаимното ориентиране, т. е. снимките заемат такова 
взаимно положение, каквото са имали в момента на снимането. Това 
ориентиране се извършва с пресичане на едноименните снопове лъчи, при 
което се получава пространствен оптически модел, върху който се извършва 
наблюдението. След като се ориентира пространственият модел и по 
отношение на геодезичната координатна система (чрез абсолютното 
ориентиране), започва работа по картирането, което се състои в автоматично 
пренасяне на ситуацията от фотоснимките върху плана и изчертаване на 
хоризонталите. В зависимост от предназначението си картировъчните апарати 
се разделят на: 

 прецизни автоматичнокартировъчни от I вид;  
 картировъчни от II вид; 
 спомагателни от III вид. 

 Към първия вид спадат прецизните универсални картировъчни машини, 
като автографите А5, А7, стереопланиграфите С5, С8, стереопроекторът СПР-
2, стереоавтографът, аерокартографът и др. Към втория вид могат да се 
причислят всички останали апарати, които се използуват главно за картиране в 
средните и дребните мащаби. Към третия вид спадат приборите с по-проста 
конструкция, приспособени за картиране в дребни мащаби с неголяма точнoст 
(стереопантометърът, рисувателни прибори, стереоскоп, анограф и др.). 
  
Стереопланнграф С5 
 Стереопланиграфът е прецизен универсален апарат с оптическо 
проектиране. Предназначен е за картиране от въздушни фотоснимки с формат 
18/18 см, направени с камери, на които фокусното разстояние е 100 или 210 мм 
(фиг.70). Според фокусното разстояние (широкообхватни или нормални снимки) 
се използуват и съответните прожекционни носачи. Поради това, че базисните 
движения, предавания и изменения са решени с конструкцията на вградените 
базисни компоненти и системата за кръстосване на образите (с лявото око се 
наблюдава десният образ, а с дясното — левият образ), ориентирането на 
въздушните свимки може да се извършва като начална и като прикачена двойка 
снимки. Това създава възможност с апарата да се извършва също и 
пространствена триангулация по ивици от въздушни снимки. Процесът на 
ориентирането (както при всички универсални апарати) се разделя на три 
етапа: вътрешно, взаимно м абсолютно ориентиране. 



    
      (фиг.70) 
 
 Топокарт-Б 
 Стереокартвровъчният апарат Топокарт-Б (фиг. 71) е пригоден за 
картиране на вертикални въздушни снимки в различни (най-вече в средни) 
мащаби.  

    
      (фиг.71) 
 Използува се при едромашабното картиране на независими двойки снимки 
до формат 230/230 мм с фокусни разстояния на обектива на фотокамерата от 
50 до 215мм. Той е особено полезен при стереокартиране на въздушни снимки 
за лесоустройствени, геоложки, строителни и други цели. Проектирането 
механично като направляващите плоски линеали, чрез които се пренася 
проекцията от образа върху картата, са подредени в две проектирани равнини. 
Това има известно  предимство пред апаратите с пространствени цилиндрични 
водачи, защото се намаляват габарйтйте на апарата и се увеличава зрителният 



обхват. Освен това , могат да се отстранят афинните деформации на модела 
чрез изменение на камерната константа (фокусното разстояние), която се 
поставя поотделно за осите X и У. Константните особености на аналоговия 
изчислител (вградените формули за пространственото проектиране) 
позволяват образите да се намират винаги в една хоризонтална равнина, като 
се наблюдават фронтално от неподвижна наблюдателна система. Мерната 
марка е светлинен кръг с размер в образната равнина 0,08мм, а окулярите са с 
увеличение 6х при зрително поле от 40мм. Фокусирането на окулярите (в 
рамките на ±5 диоптъра) се извършва в окулярната образна равнина с едно 
копче. Има възможност за включване на сферични стъклени плочи за 
компенсиране на дисторзията на обектива, грешките от земната кривина и 
рефракцията за снимки, извършени от голяма височина. Изчертаването ,на 
образите се извършва механично върху чертожната маса, свързана с апарата , 
посредством 19 различни отношения (от 15:1 до1:5) на пренасяне. Топокартът 
може  да се свърже с диференциален трансформатор „Ортофот"  за изготвяне 
на фотокарти, а също така с коордиметър за регистриране на моделни 
координати. (фиг.72). 

    
      (фиг.72) 
Елементите на ориентирането на „Топокарт-Б" са в границите 
         от  -5g до + 5g; 
         от  -5g до +5g; 
      и     от  -30g до +30g. 
Базисните компоненти ( в мм) съответно са 
      bx   от   0 до 240; 
                                                     by . oт  - 20 до +20; 
■            -         -             .              bz   от -20 до +20, 
а диапазонът на пространствените координати (също в mm): 
      Х    от —240 до +240;  
      У     от —240 до +240;  
      Z      от +70 до +320. 
Стереокартировъчнияг апарат е свързан с координатограф с размери 
600x600мм  или 903х 200мм. 
 Коордиметърът е устройство за отчитане и запис на координати. Той се 
свързва също така и със стереоавтограф 1318, със стереопланиграф, със 
стереотригомат, с прецизните координатографи и др. Освен това може 
принципно да се присъедини към всички обработващи прибори, снабдени с 
микрометрени винтове. Коордиметърът F, (фиг. 73), е конструкция на заводите 



„К. Цайс" - Йена - ГДР, и се състои от няколко основни звена: пулт за 
управление, регистриращо устройство, печатащо устройство, управление на 
печатащия механизъм, шифроващо устройство, перфоратор за лента и 
устройство за разчитане на перфолентата. 
 Пултът за управление се състои от сметачни механизми с координатни 
индикатори и селсини, запомнящо устройство за сметачния механизъм, 
командно табло (обслужвано) и програмно управление. 
 Завъртането на микрометрените винтове в обработващия прибор се 
пренася с помощта на селсините на съответния сметачен механизъм в пулта за 
управление. Връзката между селсина-датчик и селсина-приемник, които имат 
еднакви конструкции, е такава, че приемникът почти без задържане следи за 
завъртането на датчика. 
 Регистриращото устройство се състои от електрическа пишеща машина, 
перфоратор за лента, устройство за разчитане на перфолентата, шифриращо и 
дешифриращо устройство, комутационен шкаф с щепселно табло и управление 
на печатния механизъм. Пултът за управление и регистриращото устройство са 
съединени с електрически  кабели. Това създава възможност тези две звена да 
се разполагат в различни места на помещението. 
 Автоматичното отпечатване в регистриращото устройство се осъществява 
от пишеща машина „Оптима-527". Импулсите, които постъпват от пулта за 
управление, чрез комутационния шкаф се подават на печатащия автомат и на 
лентния перфоратор. 
 

      
       (фиг.73) 
 
 По пътя на смени в 30-полюсния шепсел в щепселното табло може да се 
избира режим на петкодово или осемкодово перфориране. Таблото с копчетата 
за управление на печатащия механизъм се намира вдясно от пишещата 
машина на бюрото. 
    



 Стереометрограф 
 Стереометрографът е нов картировьчен апарат от универсален вид, 
производството на заводите ,,К. Цайс" — Йена. По външен вид (фиг. 74) и 
вътрешноконструктивни признаци стереометрографът се различава от 
познатите стереопланиграфи, производство на същите заводи. В строежа на 
апарата са избягнати тежката Z-колона, сложните оптически предавания, 
неудобството от разпределението на скалите, които при стереометрографа са 
групирани пред наблюдателя, oптичният начин на прекоригиранего и други 
конструктивни несъвършенства. Целият апарат е закрит в метален кожух, който 
го запазва от проникване на прах в съединителните му звена, както и от 
външни повреди. Конструкцията на стергометрографа е основана върху 
класическия фотограметричен метод за строго възстановяване на 
пространствените отношения между  местността и нейното изображение, като 
се използува и тaка наречения  цайсов паралелограм. Опростената конструкция 
на стереометрографа предлага възможност за въвеждане на автоматизирани 
движения (с електродвигател) по осите и по техните базисни компоненти. 

     
       (фиг.74) 
На (фиг. 75) е представено схематично устройство на апарата в равнината на 
осите Х и Z. Направлението на мерните лъчи към моделната и образната точка 
се извършва с прецизните метални водачи,(72 и 24), които се състоят от две 
шлифовани кухи стоманени тръби, карданно свързани с образните шейни (6 и 
30) и с проекционните центрове (11 и 25) на камерите (10 и 26) в апарата. 

     
       (фиг.75) 



 Движението от преместване на свързаните водачи се предава карданно върху 
двете моделни и двете визирни точки, изразени с възлите 75 и 22, които 
независимо един от друг са механично свързани с базисната шейна (16 и 20) и 
я направляват по трите координатни оси на машината( апарата). Вертикалните 
измествания се осъществяват със съответните части на двете шейни по оста X 
(17 и 19). Предаването на движението по Z-вретено е синхронизирано с 
електродвигател. Завъртането на обхватния нарез на дясното вретено 
(майката) предизвиква вертикално движение на дясната точка 15, което 
отговаря на едно определено положение на базисната компонента bz. На 
лявото рамо 20—22 е монтирана базисната компонента bу, която се привежда в 
движение с помощта на един двигател. Ако към стереометрографа се монтира 
и сметачно регистриращо устройство („коордиметър"), посредством 
предизвиканите и отчетените движения на bу от лявата камера може да се 
отстрани вертикалният паралакс по изчислителните начиниГс точност до 
0,01мм.  
 Двете Х-шейни 17 и 19 се движат по основната релса по оста X (14) и са 
свързани с мерното вретено 18 посредством електродвигател. По този начин 
поставянето на двете визирни точки в Х-направление отговаря на 
определянето на базата. Релсите по направлението на оста X и оста У (13 и 23) 
са свързани с една блок-шейна. Така се създава възможност за едновременно 
определяне движението и положението на точките по направление на оста У. 
Движението се предава от електродвигател на две механично свързани 
вретена за двата края на шейната. Синхронното движение на вретената 
осигурява строга успоредност на направленията в У-шейна и предотвратява 
грешки от обратни движения и напречен наклон на снимката. От казаното дотук 
се разбира, че базисните компоненти са вградени в обща щейна.                              
 Механичните водачи движат образната шейна в действителната образна 
равнина. Карданните центрове на свръзките във водачите (9 и 27) отговарят на 
съответните точки от снимката. Действителните изображения от снимката 
лежат успоредно на равнините на движенията върху една от образните шейни, 
където е и наблюдателната система (1) с 8 пъти оптическо увеличение. 
Светещите мерни марки (5 и 31) са изобразени върху шлифована огледална 
призма (4 и 32), монтирана на пътя на светлинните лъчи. 
 Стереометрографът е конструиран на принципа на механичното 
проектиране на лъчите. Някои от предимствата на това проектиране са: 

 фронтално (пряко) наблюдение на образите; 
 опростена наблюдателна система; 
 лесно поставяне върху картировъчните камери на различни камерни 

константи и снимки  
 Тези предимства са намерили приложение в конструкцията на  
стереометрографа. Апаратът е свързан с координатограф, монтиран на 
масивна стъклена маса  с размери 80/80 ст, върху която се поставя картният 
оригинал.  
 
 Ориентиране при АКА 
Ориентирането на АКА(аналогови картировъчни апарати) се извършва в 
следната последователност; 

 въртрешно ориентиране; 
 взаимно(относително ) ориентиране; 
 абсолютно ориентиране; 



 Вътрешно ориентиране 
 Вътрешното ориентиране се извършва като се свалят носачите със 
снимките и се поставят поотделно на светеща масичка и с кръст лупи се 
постигне съвпадане на прочертаните щрихи с марките от снимките. След това 
се поставят носачите със снимките в апарата и се наниса коригираното 
фокусно разстояние върху съответната скала. 
 
 Взаимно ориентиране  
  Както се каза преди, с него се цели точното пресичане на 5 едноименни 
лъча от възстановения пространствен сноп лъчи. В същност то води към 
поставяне на едната картировъчна камера в апарата спрямо другата в такова 
положение, каквото е било взаимното положение на съответните две снимки в 
момента на експонирането.  
 Взаимното ориентиране се извършва по така наречения оптикомеханичен 
начин. Той се състои в последователно наблюдение на наличието на 
вертикален паралакс в определени зони от стереодвойката и неговото 
отсраняване или прекоригиране по механичен начин чрез използване на 
определена схема , в зависимост от конструкцията на АКА. 
 Съществуват две основни схеми на ориентиране : 

 ориентиране на независима стереодвойка; 
 ориентиране на прикачена стереодвойка; 

 При АКА с оптическо проектиране (Стереопланиграфи C5, C8) първата 
двойка снимки от дадена ивица обикновено се ориентира взаимно като 
независима (начална) двойка снимки. Това се извършва с ъгловите 
движения.  ,   и   в следната последователност: 
1)  в точка 1 с  "; 
2)  в точка 2 с  ;                                                                     
3)  в точка 3 с  " и действие с bх за хоризонтален паралакс; 
4)  в точка 4 с  ' и действие с bх за хоризонтален паралакс;   
5) в точка 5 (или 6) вертикалният паралакс се измерва с натпречното 
наклонение   и се извършва прекорекция '  n ; 
6) повтарят се горните действия до пълното отстраняване на вертикалния 
паралакс. При това трябва да се помни, че се действува с ъгловото наклонение 
на онази камера, при която инверзорът(водачът) е странично наклонен. 
 Взаимното ориентиране на прикачена двойка снимки се извършва с 
ъгловите и линейните базисни движения на тази картировъчна камера, върху 
която снимката се прикачва към предишната в другата камера. Ориентирането 
с прикачване (поради малкото различие в положението на последователните 
пространствени модели) улеснява и ускорява абсолютното ориентиране на 
прикачените модели. 
 Взаимното ориентиране на прикачени двойки се извършва по следния 
начин: Преди да се свали картираната начална двойка от апарата, в края на 
базисната зона по направлението на ивицата, която се картира, се определя 
фотограметрично височината на една характерна точка от местността. След 
това се сваля една от двете снимки, определящи началната двойка, и на 
нейното място се поставя (прикачва) следващата снимка от ивицата. За да не 
се допускат, грешки при прикачване на снимките, трябва да се помни следното 
правило: при промяна от база „вътре" в база „вън" се сменя снимката, която е. 
В посоката на картирането на ивицата и обратно - при преминаване от база 



„вън" в база „вътре" се сменя" снимката, която е в обратната посока на 
картирането на ивицата. При това базата се поставя (навърта) на същия отчет, 
който е имала, но в обратна посока, след което се обръщат призмите 
(оптическите системи), намиращи се в кутията под окулярите. Ориентирането 
се извършва само с едната картировъчна камера — тази, в която е станало 
прикачването (смяната на снимката). Работи се по следния начин: 
1.  В базисната зона близо до една от двете главни точки (1 или 2), при която 
точка инверзорът е в отвесно положение, вертикалният паралакс се отстранява 
с действието на линейната базисна компонента by 
2.  В другата точка от базисната зона, където инверзорьт е странично наведен, 
вертикалният паралакс се отстранява чрез превъртането  . 
3.  В горната зона (точките 3 или 4) в точката, намираща се над тази, в която 
сме действували с bу,  вертикалният паралакс се отстранява с действието на 
базисната компонента bz. 
4.  В другата точка (3 или 4) от същата зона за отстраняване на вертикалния 
паралакс се действува с надлъжния наклон  , като едновременно се действува 
с bх за отстраняване на хоризонталния паралакс. 
5.  В една от точките в долната зона вертикалния паралакс се измерва, като се 
действува с напречния наклон  , след което се извършва прекоригирането с 

'n  
 
Взаимно ориентиране при апарати с механично проектиране 
(Стереометрограф, Топокарт)  
 Взаимното ориентиране на двойка въздушни снимки в стереометрографа 
се състои в отстраняване на вертикалния паралакс в шестте стандартни точки 
от стергограмата.(фиг.76) 

      
      (фиг.76) 
 Точките 1 и 2 трябва да бъдат избрани близо до главните точки на снимките, а 
останалите 4 точки да бъдат отдалечени най-много на около 20мм от 
периферията на снимката. При оптикомеханичното ориентиране наблюдението 
върху всяка точка от стереограмата се извършва монокулярно. Поставя се 
мерната марка върху точката от тази камера, която не се променя  и като се 
наблюдава и с другия окуляр с изменение на ориентировъчните елементи 
(завъртане и наклоняване) се докарва мерната марка от другата камера да 
покрие мерната марка от първата камера. С това се отстранява вертикалният 
паралакс във всички точки, като за премахване на хоризонталния паралакс при 



всяка точка се действува с крачната шайба, с изключение на точките 3 (или 5), 
при която хоризонталният паралакс се компенсира с базисната компонента bx. 
 Редът на ориентирането при снимки с вълнообразен терен е следният: 
в точка 1  —със завъртането  " (на втората камера) и с by (на първата камера);                
в точка 2  —със завъртането  '; 
в точка 6 се действува с bz'’ (на втората камера); 

в точка 4 се действува с  '', като се коригира с величината 
2
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точка 2 с компонента by 
 Процесът се повтаря дотогава, докато в точките 1, 2, 4 и 6 не се забелязва 
вертикален паралакс. След това в точка 3 вертикалният паралакс се 
отстранява с надлъжния наклон на втората камера   ”, като появилият се при 
това хоризонтален паралакс се отстранява с bх. Ако след това при проверката 
се установи малък остатъчен паралакс в някоя точка, действува се само с bу. 
 Въздушните стереоснимки на планински терен с големи превишения в 
релефа се ориентират почти по същия начин, с изключение на това, че 
коефициентът за  прекоригирането от определяне на напречния наклон има 
друга стойност. Така, след като се определи разликата в напречния наклон ири 
ориентирането 1 ", размества се отчетът на  " с 1g, записва се и се повтаря 

процесът на ориентиранею, като в точка 6 се получава изменение 2 ’’.  
Тогава корекционният фактор   
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1
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k                                      (172)              

се надкоригира с 2 "(к-1) и  се  нагласява   отчетът върху скалата за напречния 
наклон. 
 
Числено взаимно ориентиране 
Численото взаимно ориентиране на двойка стереоснимки с неголеми 
превишения в релефа на местността се извършва по следния начин. 
 След отстраняване на вертикалния паралакс в т.1 с базисната компонента 
by и в т.2 с превъртането '  на първата снимка –вертикалните паралакси в 
останалите точки  3, 4, 5 и 6, се измерват с bу, като преди това е отчетена 
изходната стойност на компонентата по оста У— byо. В такъв случай 
вертикалният паралакс се определя от разликата YYY bpp 

0
, а корекциите на 

ориентировъчните елементи се изчисляват по формулите: 
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където a е разстоянието между точките 2-4,2-6 или 1-3,1-5, а bx е базата на 
модела. 
 След въвеждане на тези корекции остатъчният вертикален паралакс се 
отстранява с действието на by. Ако след взаимното ориентиране на снимките в 



базисната зона се отстрани вертикалния паралакс в точка 4 с by , a в точка 3 с 
 ’’, горните формули се опростяват, защото 03 Yp и 04 Yp  и приемат вида: 
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Точността, с която се определят ориентировъчните елементи  ,,  е около 2с-
3с, а bz се определя с точност около 0.02мм. 
 
Абсолютно ориентиране 
Мащабиране 
 Геодезическото ориентиране на геометрично подобния модел на 
местността, получен след взаимното ориентиране на снимките, се състои в 
определяне мащаба и положението на стереомодела спрямо координатната 
система, в която се картира. Затова са необходими 7 линейни елемента: 
координатите на две опорни точки с техните височини и височината на трета 
точка. 
 Работата по геодезическото ориентиране се извършва на два 
последователни етапа. Най-напред се определя мащабът на стереомодела в 
апарата в зависимост от мащаба на картирането, след което се пристъпва към 
хоризонтиране на възстановения пространствен модел— определяне на 
височинното му положение. 
 Мащабът на модела, или най-често наричаното мащабиране, се свежда 
към определяне съотношенията между едноименните отсечки s и S от 
пространствения модел и от картата в съответствие с пренасянето: 

    
S

s

m


1
     (175) 

     
      (фиг.77) 

За определяне мащаба на модела m
1  e необходимо и достатъчно в 

стереомодела да са избрани най-малко две геодезически опорни точки, дадени 
с трите си координати. 



 За да се определи точността на мащабирането (или по-точно казано, 
мащабният коефициент), е необходимо да се сравнят повече от една дължина. 
На практика това е възможно, защото опорните геодезически точки в 
стереограмата са винаги повече от две. Ако означим най-вероятната стойност 

на мащаба с 
0

1

m
,уравнението на грешките ще има вида: 

 2202 vSms   

  
 3303 vSms           (176) 

       ……………….. 
         iii vSms 0  

,където с цифрите 2,3....i е означено разстоянието до точките от първата 
изходна точка iM (фиг.77). 

 От решение на уравнението: 
 0][][ 0  SSmss         (177) 

ще се получи най-вероятната стойност на мащабното число 
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 Средните квадратни грешки за единица тежест и най-вероятната стойност 

0m  ще бъдат равни на: 
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,където i  е числото на взетите точки. 
  

      
 
      (фиг.78) 
 
Хоризинтиране 
 При втория процес — хоризонтиране на геометрично подобния 
пространствен модел — моделът се придвижва (повдига или сваля) по 
направление на третата ос от пространствената координатна система — 
височината. Това се извършва по отношение на една хоризонтална равнина, 



минаваща през една от геодезическите опорни точки, които определят 
тригьлника, даден със своите височини h1,h2 и h3. 
 Работата се състои в следното: 
  Поставя се мерната марка върху една от опорните точки в модела 
(примерно в т. /) и върху скалата за височините се закрепва геодезическата 
(или редуцираната) височина на точката (прим. 827,5 м). След това мерната 
марка се пренася в другите две точки на модела, върху които се отчитат 
височините по скалата (съответно за т. 2 h2'=932,6 м и за т. 3 — h3'= 903,6 м). От 
разликата между геодезическите височини на опорните точки и отчетите по 
височинната скала за машинния мащаб (h2—h2' =10,5м, h3—h3'=—8,2м) се 
установява положението на стереомодела в машината по отношение на 
хоризонталната равнина през точка 1 (фиг. 79). 
 За да се определят елементите на абсолютното ориентиране — общият 
надлъжен наклон Ф и общият напречен наклон  , с който стереомодедът се 
привежда във височинно съответствие със снетата местност, трябва да се 
намерят превишенията по направление на осите X и У, респ. вт. З.'и т. 1'.Това 
се извършва с интерполиране между височините на опорните точки от 
триъгълника. 
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Хоризонтирането се свежда към определяне ъглите на въртенето на модела   
и   около осите X и Y на геодезическата координатна система. За да се реши 
задачата, достатъчни са три точки ( 321 ,, MMM ),означени в модела и в картата. 

 След прекарване на координатните оси X и Y през началната точка 1M  и 
намиране на разликите между геодезическите височини А на точките и 
височините 'A  на същите точки, намерени в пространствения модел, и при 
условие, че първата точка от модела съвпада със съответната и точка 1M  от 
картата по положение и височина-разликите във височините на другите две 
точки 2M  и 3M  ще бъдат: 

 '
222 AAh   

 '
333 AAh           (181) 

 Тъй като ъглите на превъртане са малки величини, могат да се приложат 
приблизителните формули за координатни преобразувания: 



  222 XYh   

  333 XYh          (182) 

,където X и Y се вземат от картата или плана с начало изходната точка 

1M .След решаване на системата ще се намерят ъглите на превъртането на 
координатните оси X и Y на картировъчния апарат. 
 При наличието на систематични грешки в посочения модел, които дават 
отражение върху височините на опорните точки, хоризонтирането може да бъде 
изпълнено с едновременното изключване на тяхното влияние. Числото на 
необходимите точки с дадени височини не може да бъде по-малко от пет. 
Системата линейни уравнения, определящи значението на търсените 
неизвестни, се намират уравненията на грешките: 
 rvhXYYBXAX  22222

2
2   

 333333
2

3 vhXYYBXAX         (183) 

 ………………………………………. 
 iiiiiii vhXYYBXAX  2  

 Като се решат четирите нормални уравнения, ще се получи необходимата 
представа за деформацията на модела и ъглите, които определят неговото 
хоризонтиране. 
 В случаите, когато първата точка в модела не съвпада със 
съответствуващата опорна точка (А1 с А1'), броят на неизвестните в системата 
вместо четири ще бъдат пет и системата приема следния вид: 
 1101111

2
1 vhhXYYBXAX    

 2202222
2

2 vhhXYYBXAX        (184) 

 ……………………………………… 
 iiiiiii vhhXYYBXAX  0

2   

В системата oh  е най вероятната стойност на преместване на 

пространствения модел по височина. 
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Горните формули са в радианна мярка и съответстват на аналитичното 
решение на задачата за хоризонтиране на пространствения модел. 
 Ако опорните точки в модела са повече от необходимие , може да се 
използват както за подобряване и контролиране на работата по 
хоризонтирането, така и по определяне точността на процеса. Означават се 
най-вероятните стойности на ъглите на превъртането с 0 и 0 и се съставят 

уравнения на грешките: 
 220202 vhXY    

 330303 vhXY           (186) 

 ……………………….. 
 iiii vhXY  00   

 От тях се преминава към нормални уравнения: 
 0][][][ 00  hYXYYY         (187) 



 0][][][ 00  hXXXXY   

от детерминантното решение на които се получават: 
 ];].[[]].[[ XYXYYYXXD   

 ];].[[]].[[ XYhXXXhYD        (188) 

 ];].[[]].[[ XYhYYYhXD   

Оттук се намират: 
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които представляват най-вероятните стойности на ъглите на превъртането. Тъй 
като тежестите на неизвестните се определят от уравненията: 

 
][YY

D
p         

][XX

D
p           (190) 

средните квадратни грешки ще бъдат: 
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,където   е средната квадратна грешка за единица тежест: 
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, в която i  е броя на взвтите точки. 
  
Графо-аналитичен начин за определяне елементите на 
абсолютното ориентиране                 
 Абсолютното ориентиране на пррстранствения модел по отношение 
координатната система на плана, в която ще се картира, може да се извърши и 
по следния начин: 
 На прозрачна хартия върху планшета за катиране се отбелязват три от 
дадените опорни точки, разположени по възможност в периферните зони на 
стереомодела, така че съединени с прави линии, да представляват върховете 
на един триъгълник, който обхваща максимална площ от модела (фиг. 80). 
През два от върховете на триъгълника (в точките 1 и 3), както е показано на 
фигурата, се прочертават прави, успоредни на координатните оси на 
картировъч-ната машина, до пресичането им със срещуположните страни на 
триъгълника, след което се измерват с мащабна линийка в мащаба на 
планшета  дължините SX, SY и отсечките  '12S , '13S , '32S , '31S . 

 За да се определи мащабът  на модела е машината (картировъчния 
апарат), трябва да се сравни дължината между две точки от модела (напр. 
между 1 и 2) със съответната и дължина върху планшета. 
 Като се наблюдава стереоскопично, поставя се мерната марка (в 
оптическата система на апарата) върху една от двете точки (напр. в т. 1) от 
модела и се мести планшетът, докато координатно нанесената точка 1 попадне 
точно под бода на пантографа (в автограф А6 и др.), респ. координатографа. 
При закрепен планшет се васочва наблюдението към точка 2 и се доставя 
мерната марка върху нея. Завърта се след това ;планшетът около точка 1 
докато посоката 1—2 легне под бода на пантографа (фиг. 80). 



   
     (фиг.80) 

 Тогава отношението 
mS

S

21

21



  ще даде мащабния фактор, с който трябва да се 

умножат базисните компоненти на картировъчняя   апарат, така че  след 
сравнението на пространствените дължини от модела и планшета да се 
получи: 
       mSS

2121       (193) 

тоест при поставяне на мерната марка в точките от модела бодът на 
координатографа или на пантографа да стои в центъра на същите точки от 
планшета. 
 При автограф А6 сливането на точките 2 и 2m се извършва само с 
изменението на машинната база bx. Дължината на машинната база, при която 
моделните пространствени дължини ще съответствуват на действителните, се 
получава  от произведението между  отчетената приблизителна дължина 

на машинната база bх'(при несъвпадение S ) и отношението   
mS

S

21

21



 , т. е. 
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 Така получената база се поставя в картировъчния апарат, след което се 
проверява положението на всички опорни точки, нанесени в планшета 
посредством наблюдението им в стереомодела. 
 Този процес по определяне на машинния мащаб в практиката се нарича 
мащабиране. 
 Хоризонтирането се състои в определяне на ъглите на общия напречен 
наклон   и общия надлъжен наклон   по формули: 
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и се поставят ъгловите им стойности на скалите за общия надлъжен и общия 
напречен наклон със съответния знак. Ако апаратът няма общ напречен наклон 



  се поставя на скалите за '  и '' . За числения пример от (фиг.80) се 
получава: 

 mh 7.6105.
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 След наклоняване на модела по осите X и Y с ъгловите стойности на  и 
  се проверяват отново съотношенията между машинния и картен мащаб, 
както и височините на всички опорни точки в стереомодела. 
 Ако при наблюдението се установи видим остатъчен вертикален паралакс, 
който се явява при по-чувствително наклоняване на модела, той се отстранява 
чрез повторно взаимно ориентиране. В случай че с последното взаимно 
ориентиране ще се наруши абсолютното ориентиране, извършва се 
допълнително коригиране в мащаба и наклоните на модела. Към измервания 
по стереомодела и картиране може да се пристъпи тогава, когато в зрителното 
поле на модела няма вертикален паралакс. 
 
 Неопределеност на взаимното ориентиране. Опасен 
цилиндър. 
 Неопределеност при взаимното ориентиране съществува тогава, когато са 
нарушени условията за пресичане на едноименните проектиращи лъчи 
вследствие формата на фотографираната повърхност. Опасният цилиндър се 
появява при последователно прикачване на снимките, когато поради особената 
форма на релефа влиянието на едно общо превъртане dbx  е равно на 

влиянието на напречния наклон d
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Y
H )1(
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2

 . С други думи, опасният цилиндър 

се явява, когато коефициентите xb и )1((
2

2

H

Y
H   се различават помежду си  по 

цялото зрително поле само с един константен фактор, тоест: 
    cpdpd   
В такъв случай коефициентите пред ориентировъчните елементи а и д за 
точките 2 и 6, 2 и 4 (или 1 и 5,1 и 3) от стереограмата имат едно и също 
отношение: 
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Ако в известната формула: 
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се извършат заместванията: 
   ''' dd    ''' dd      (199) 
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ще се получи: 
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Приемайки, че пред ориентировъчното неизвестно d  ординатите 'y и ''y  са 
равни, горната формула приема вида: 
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в която ориентировъчните неизвестни d и d се изразяват с базисните 
компоненти: 
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След заместване се получава: 
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 Така дадените във формулата стойности могат да се отчетат в 
картировъчните апарати и тогава изчислението е много лесно и горната 
формула ще намира по-широко практическо приложение.                                                 
 Върху решаването на този проблем и на неговите разновидности има 
публикации от  Келл, Скиридов, Урмаев и др. 
 Професор Каспер е дал едно просто графично решение-за намиране 
стойността на фактора за прекорекция, като през снимачните станции S1 и S2 
прекарва перпендикулярно на базата вертикална равнина, която минава през 
избраните точки I, 3 и 5 (респ. 2, 3 и 6) при условие, че те имат еднаква 
стойност на абсцисата х. 
 На картировъчния апарат се измерват височините на стандартните точки и 
се нанасят в подходящ мащаб (фиг. 81). 

     
      (фиг.81) 



 За да се получи точка Е, в точка 3 се издига перпендикуляр към лъч S13 и в 
точка 1 — към лъч S11. При пресичането на тези два перпендикуляра се 
получава търсената точка Е, от която се спуска перпендикуляр към S15 и 
където го пресече, е мястото на точка Р. 
 Тогава факторът за прекоригиране в точка 5 ще бъде 
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където d  е дължината на лъча S15, а Fsl  . 
 Когато точките F и 5 съвпадат l  ще бъде равно на нула или точките, 
избрани за взаимното ориентиране, ще лежат на една обща окръжност, което 
значи, че се намират в „опасното място". 
 За да се установи практически при каква височина на снимане с определен 
вид камера би се появил опасен цилиндър(неопределеност при взаимното 
ориентиране), може да се определи пространствената ордината от 
правоъгълния триъгълник S2, 4, 2, на който ординатата У4, е височина:(фиг.82) 

    
     (фиг.82) 
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Ако се използва въздушна камера с mmf 210 и при mmy 70 , от подобието на 

триъгълниците "4"02SS и 402SS следва: 
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След заместване и опростяване се получава: 
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    hhH  90  hH  100  
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 Това отношение показва, че при снимки с нормална камера опасното 
място се явява в тези местности от крайните зони на снимката, където точките 

са разположени по-високо от точките в базисната зона с 
10

1
от височината на 

летенето. 



 По същия начин може да се докаже, че при широкообхватните камери (с 
фокусно разстояние 152 мм и формат на снимките  230/230 мм) опасното място 

за крайните точки е около 03

1
H . 

 Опасен цилиндър може да се появи при снимане на средно високи и тесни 
долини, които се простират по направление на летенето.  
 
Земна стереофотограметрия 
При земната стереофотограметрия снимачните центове се намират на земята. 
Елементите на взаимното (относителното) ориентиране се определят 
непосредствено при самото заснемане, чрез поставяне в подходящо положение 
на снимачните камери. 
 Положението на точка върху фотоскимката се определя в равнинна 
образна правоъгълна координатна система , с начало главната точка на 
снимката О' и координатните и  оси. 
 За  да се получи геометрично подобен пространствен модел на местността 
от две фотографски изображения, извършени от две снимачни станции, както и 
за да се определят координатите на точка от модела по нейните изображения 
върху фотоснимките, трябва да се знае положението на снимките в момента на 
фотографирането. Ъгловите и линейните величини, които определят 
положението на фотоснимките в този, момент се наричат елементи на 
ориентирането. Те се разделят на елементи на вътрешното ориентиране и 
елементи на външното   ориентиране. 
Елементите на вътрешното ориентиране определят пробода на главния 
снимачен лъч с образната равнина и фокусното разстояние f  на фотообектива 
или с други думи, координатите на главната точка на фотоснимката хо и yо и 
камерната константа f . (фиг. 83).  

     
      (фиг.83) 
  При съвременните фотограметрични камери рамковите марки са поставени 
така точно, че главната точка О съвпада или е на незначително разстояние от 
точката, в която се пресичат двете линии от рамковите марки О', а фокусното 
разстояние е равно на камерната константа. 
 Елементите на външното ориентиране (ЕВО) определят, положението на 
снопа снимачни лъчи в момента на фотографирането. Такива са трите 
координати на снимичната станция XS YS ZS   наклонът на фотокамерата спрямо 
главния снимачен лъч  , превъртането на снимката   и ъгълът на 
хоризонталното отклонение от базата  , който в общия случай на снимане се 



заменя с ъгъла   между координатната ос У и оптическата ос на камерата. По 
такъв начин положението на единичната земна фотоснимка се определя от 
девет ориентировъчни елемента: три на вътрешното ориентиране fzx ,, 00  и 

шест на външното:  ,,,,, SSS ZYX .От  това следва ,че за стереодвойка се 

определят 3 елемента на вътрешното и 12 елемента на външното ориентиране. 
На  практика няма нужда от определяне координатите на дясната снимачна 
станция и при аналитичните начини за определяне координати на точки  от 
местността могат да се приемат следните 12 елемента на външното 
ориентиране: трите координати на лявата снимачна станция (ХS, УS, ZS), ъглите 
на наклоните на оптическата ос на камерата в лявата ( 1 ) и в дясната  станция 

( 2 ), ъглите на превъртането на двете снимки ( 1 и 2 ), ъгълът на 
хоризонталното отклонение на главния снимачен лъч от базата в лявата 
станция ( ), ъгълът (А), сключен от ординатната ос Y и базата (посочният 
ъгьл), конвергентния ъгъл ( ),сключен. Между  главните снимачни лъчи 
(оптическите оси) от двете станции, хоризонталната дължина на снимачната 
база (В) и превишештето на дясната  станция по отношение на лявата h . От 
тях седем са ъглови  ,,,,,, 2121 A  и 5 линейни - )(,,,, ZSSS BhBZYX   

 В зависимост от стойностите на горните ориентировъчни елементи 
различаваме 4 основни случая на земнофотограметрично заснемане:общ 
случай(фиг.84а), конвергентен с успоредно отклонени оси (фиг.84б и фиг.84в)., 
нормален (фиг.84г). и дивергентен( главните лъчи се пресичат зад базата) 

    
      (фиг.84) 
С изключение на  общия случай на снимане във всички останали някои от 
елементите на външното ориентиране са равни на нула. Това са елементите 

1 , 2 , 1  и 2 (при  хоризонтално положение на главните снимачни оси), а в 
нормалния случай и при паралелно отклонени оптически оси освен тях и 0 . 
Въпреки че общият случай на снимане ( снимачната база не съвпада с 
абцисата X на фотограметричната координатна система и 0 ) не намира 
практическо приложение поради сложността я аналитичното обработване на 
данните, с неговото разглеждане ще се даде по-ясна представа за връзката 
между образните и пространствени координати. 
  
 Общ случай на снимане 
 Пълна представа за общия случай се добива от завъртяна наклонена 
конвергентна снимка на ъгъл 900 –А по отношение на оста X с координатно 
начало лявата снимачна фотостанция 1S .(фиг.85) 



     
     (фиг.85) 
За да се определят координатите на точка от местността M , чийто 
изображения в стереодвойката 21ТТ са съответно 1m  и 2m , ще си послужим с 
векторно означаване на някои разстояния. Дължината и посоката на 

снимачната база 21SS  oзначаваме с вектора 


0R с начало лявата станция 

1S ,положението на точка М , определяме с вектора 


R , а положението на 

образните точки 1m  и 2m - с векторите 


'
1R и 


'
2R ,с начало съответно левия и 

десен край на снимачната база. 

 Тъй като векторите 


'
1R и 


'
2R са колинеарни (лежат в една равнина), 

векторът 


R  може да се изрази с вектора 


'
1R и скалара N. 

    


 '
1.RNR        (208) 

 Векторите MSRR 20 


 и 


'
2R  също са колинеарни и могат да се представят 

в следното равенство: 

    0)( '
20 



RxRR  или      (209) 
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'
2 ) RxRRxR  

Ако заместим стойността на R ще определим стойността на скалара N 

    






'
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'
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'
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Ако проектираме изразите (209) върху координатните оси XYZ ще получим 
формулите за математически зависимости при стереодвойката в координатна 
форма: 



   '
1.XNX   '

1.YNY    '
1.ZNZ      (211) 

 в който величината N се определя с равенствата: 
  координатнат 
Тук '

1X , '
1Y , '

1Z са координати на точка 1m  в координатната система S1XYZ; 
'
2X , '

2Y , '
2Z  -координати на точка 2m  в координатна система S2XYZ успоредна на 

S1XYZ 

0X , 0Y , 0Z -координатите на точка S2 в координатна система S1XYZ. 

 За изразяване на пространствените кординати X’, Y’, Z’ на произволна 
точка М с образни координати на снимката x и z е необходимо да използваме 
една спомагателна (подвижна) координатна система Sxyz за разлика от 
неподвижната координатна система SXYZ. Осите на координатната система x и 
z са успоредни на съответните оси от образната координатна система oxz , а Y 
съвпада с главния снимачен лъч 0S  и е равен на фокусното разстояние 

).( Yf  От аналитичната геометрия е известно, че пространствените 
координати при така приетите условия се определят по формулите: 
 zayaxaX 321

'   

 zbybxbY 321
'          (212) 

 zcycxcZ 321
'   

където 321 ,, aaa  са косинусите на ъглите, сключени от оста X с осите x,y и z от 

пренесената в точка S образна координатна система (Sxyz) 

321 ,, bbb  са косинусите на ъглите, сключени от оста Y с осите x,y и z от 

пренесената в точка S образна координатна система (Sxyz); 

321 ,, ccc  са косинусите на ъглите, сключени от оста Z с осите x,y и z от 

пренесената в точка S образна координатна система (Sxyz). 
Косинусите на ъглите се наричат още косинус-директори и са свързани с шест 
уравнения: 
   12

3
2
2

2
1  aaa  0332211  bababa  
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2
2

2
1  bbb  0332211  cbcbcb     (213) 

   12
3

2
2

2
1  ccc  0332211  acacac  

независими от които са само три. Задачата в случая е да се представят 
косинус-директорите като функция на ъгловите ориентировъчни елементи 

 ,,  и чрез Ойлеровите ъгли да се получат деветте косинус-директора чрез 
трите параметъра. 



    
     (фиг.86) 
 
За тази цел трябва да се извършат три превъртания в подвижната 
(пренесената в точка S образна координатна система) координатна система 
Sxyz , а именно: 

1. на ъгъл  около оста y (фокусното разстояние f ); 

2. на ъгъл  около оста 'x ,успоредна на главната хоризонтала; 
3. на ъгъл   около оста ''z . 

В резултат на първото превъртане подвижната координатна система ще заеме 
положението на координатна система Sx’y’z’ в резултат на второто ще се 
получи системата Sx’’y’’z’’, при което оста z’’ съвпада с оста Z, а след третото 
превъртане подвижната система ще съвпадне с неподвижната sXYZ. На тези 
превъртания съответстват ъглите между координатните оси, показни в 
следната таблица: 

 
От таблицата могат да се съставят матриците, съответстващи на 
превъртанията  ,, . 

 







cos0sin
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sin0cos 
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 Д   (214)  

 




cossin0

sincos0

001

Д  



От еднократното последователно умножение на тези матрици ще се получи 
матрицата, която определя положението на подвижната координатна система 
Sxyz спрямо неподвижната SXYZ. Най-общият вид на матрицата е: 
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а изразена съ съставните по-горе матрици, ще бъде: 
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     (216) 

 
Така за косинус-директорите се получават изразите: 

 sinsinsincoscos1 a  

 cossin2 a  

 cossinsinsincos3 a  

 sinsincoscossin1 b        (217) 

 coscos2 b  

 cossincossinsin3 b  

 sincos1 c  

sin2 c  

 coscos3 c  

 Тъй като ориентировъчните ъгли са малки, техните тригонометрични 
функции могат да се развият в ред и при определяне на косинус-директорите 
да се вземат само членовете от първи и втори порядък. Тогава се получават 
изразите: 
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Конвергентен случай 
При конвергентния случай се работи като при общия, но се приема, че няма 
надлъжен (по направление на снимачната ос) наклон  и превъртане   на 

снимката, тоест 0  .Тогава iii cba ,, ще добият следните стойности: 

cos1 a   sin1 b   01 c  

sin2 a   cos2 b   02 c      (219) 

03 a    03 b    13 c  

Заместени във формули (212) координатите добиват вида: 



   sincos' fxX   

   cossin' fxY         (220) 

  zZ '  
 )cossin)(sincos( 222111
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1  fxfxXYYX    (221) 

 )sincos)(cossin( 222111  fxfx   
След като се извършат умноженията и се направят някои преобразования, 
последното уравнение добива вида: 
  cossin)( 21

2'
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'
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'
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'
1 fpxxfXYYX       (222) 

където 21 xxp   е хоризонтален паралакс 

21    -конвергентен ъгъл; 
 Аналогично на горното се определя стойността на числителя от формули 
(222), като се изрази съответно 0X с AB sin  и 0Y с AB cos  

 )]cos()sin([( 222
'
20

'
20   AxAfBXYYX     (223) 

Но тъй като 21  A  

  )]cos()sin([( 2
'
20

'
20   xfBXYYX      (224) 

О т стойностите на знаменателя и числителя се получава величината: 
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Накрая след заместване се стига до формули за геодезическите координати: 
 )cossin( 111  xfNX   

  )sincos( 111  xfNY         (226) 

  1NzZ   
 
При успоредно отклонени оси 
Тъй като при успоредно отклонените снимки 0 ,мащабния фактор N ще 
добие стойност. 

 )cos(sin 2
1 

f

x

p

B
N         (227) 

 Фотограметричните формули на пространствени координати обаще ще се 
запазят по вид същите като в конвергентния случай с тази разлика, че 
множителя N се заменя с 1N : 

  )cossin( 1111  xfNX   

  )sincos( 1111  xfNY         (228) 

  11zNZ   

 Ако 01  ,тоест главният снимачен лъч съвпада с направлението Y на 
пространствената координатна система, от (228) се получават най общите 
формули за определяне на фотограметричните пространствени координати при 
успоредно отклонени оси на снимане: 
 11xNX    fNY 1  11zNZ   
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 Нормален случай на снимане 
 Ако оптическата ос на фотокамерата не съвпада с направлението Y от 
пространствената координатна система, а при това 090 ,за N ще получим 

мащабния коефициент 
p

B
N 2  и оттам се получават: 

  )cossin( 1112  xfNX   

  )sincos( 1112  xfNY         (228) 

  12 zNZ   

 Когато оптическата ос на камерата съвпада с оста Y ( 01  ),тогава  
формулите добиват вида: 

 
f

x
Yx

p

B
xNX 1

112   

 f
p

B
fNY  2          (229) 

 
f

z
Yz

p

B
zNZ 1

112   

 
Фототрансформиране на въздушната снимка 
 
 Трансформирането на фотоснимките, е процес за превръщане 
изображението върху образната равнина, получено при наклонено положение 
на оптическата ос на въздушната камера, в централна проекция, която да 
съртветства на отвесното положение на  оптичната ос. Едновременно с това 
фотоизображението се привежда в мащаба на фотоплана посредством 
отношенията на вертикалните прави до екранната  и предметната равнина. 
 Ако по елементите на вътрешното и външното ориентиране се създаде 
взаимната връзка, която е съществувала през времето на експонирането между 
снимката и местността и се освети фотонегативът обратно, тогава ще се 
възстанови пространственият сноп от проектиращи лъчи, които са използувани 
в момента на фотографирането. 
 При това положение, ако се пресече възстановеният сноп от лъчи с една 
хоризонтална равнина, която лежи между центъра на проектирането и 
местността, върху нея ще се получи изображение в централна проекция. Това 
изображение ще съответствува на изображението, получено при вертикалното 
положение на главната оптическа ос, и ще бъде подобно на обекта в 
предметната равнина. Хоризонталната равнина, с която се пресича 
съществуващият в момента на експонирането сноп от яъчи, се нарича екран 
(фиг. 87). 



  
     (фиг.87) 
 При вертикалното движение на екрана Е (успоредно на предметната 
равнина) ще се извърши промяна в мащаба на изображението. В                     
резултат на това ще се получи образът в необходимия мащаб, което е и една 
от целите на трансформиране на снимките. 
  Ако при  установеното за необходимия мащаб положение се изтегли 
хартията с нанесените върху нея опорни точки и се постави 
светлочувствителна хартия, филм или плака, обърнати с чувствителната си 
страна към центъра на проектирането, при съответно експониране ще се 
получи фиксирано фотографско изображение. То ще бъде в определен 
(удобен) мащаб и с отстранена деформация в изображението на точките 
вследствие ъгъла на наклона на главната снимачна ос. Полученото по този 
начин фотографско изображение на местността може да се използва като 
карта, ако превишенията в релефа са незначителни. 
 Трансформирането на фотоснимките се извършва  въз основа на законите 
на перспективата и проективната геометрия по графичен, графо-механичен и 
оптико-механичен (фотомеханичен) начин. 
 Графомеханичното трансформиране се състои в това, че след като се 
установи взаимното отношение между фотоснимката и планшета, пренасянето 
на отделните подробности  се извършва механично , посредством 
перспектографи. Фотомеханичното или оптико-механичното трансформиране 
на снимките се осъществява посредством така наречените 
фототрансформатори. За да се извърши трансформирането на фотоснимките 
по който и да са от посочените начини, трябва да се знаят елементите на 
вътрешното и външното ориентиране на фотоснимките. Пред вид на това, че 
елементите на външното ориентиране не са известни и не могат да бъдат 



определени съвсем точно, трансформирането на снимките става въз основа на 
опорни точки, чието планово положение е дадено предварително — точките са 
нанесени координатно върху хартията — екрана. 
 
 Оптико-механично фототрансформиране 
 Оптико-механичното фототрансформиране се извършва с уреди които се 
наричат фототрансформатори. Принципното решаване на задачата за 
трансформиране на фотоснимките но оптико-механичен начин е следното: 
 В момента на фотографирането от въздуха положението на равнината на 
аеронегатива Р (образната равнина), главната оптическа ос оО, главната 
равнина на обектива (Q), надирната ос nSN, точката на пресичане на 
обективната с образната равнина i и пресечката на предметната равнина Т с 
продължението на образната V са показани на (фиг. 88) 
 По елементите на вътрешното ориентиране — фокусното разстояние на 
въздушната камера Sof   и положението на главната точка на фотонегатива 
о, както и по елементите на външното ориентиране — наклона на главната 
оптическа ос   по отношение на надирната линия и ъгъла на превъртането на 
фотоснимката  — може да се възстанови по отношение на екрана Е онова 
положение на свързаните проектиращи лъчи, което е било в момента на 
фотографиране на местността. С други думи, ако се освети фотонегативът, по 
обратен път ще се получи изображението върху екрана Е, и то подобно на 
местността, т.е. ще. се получи план на местността. За получаване на това 
изображение в предварително определен мащаб необходимо е да се определи 
ра зстоянието 0SN , което е равно на височината на снимката в мащаба на 

фотоплана. 
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  е мащабът на фотоплана и 
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     (фиг.88) 
 Следователно между точките от фотонегативната равнина P и точките от 
екранната равнина Е ще бъде възстановено перспективното съответствие. 



 Такива фототрансформатори, които възстановяват връзката между 
проектиращите лъчи, съществуваща в момента на фототрансформирането се 
наричат фототрансформатори от I род. 
 Фототрансформаторите от I род не намират приложение в практиката 
поради ред технически неудобства, които придружават трансформирането. 
Главните неудобства се състоят в това, че всеки такъв трансформатор трябва 
да има на разположение толкова обективи, колкото се употребяват в 
практиката, за да ги сменя съобразно с обективите на въздушните камери, с 
които е извършено фотографирането. Заедно с това се налага и реконструкция 
в инверзорните връзки, което е голямо практическо неудобство. 
 Съгласно законите на проективната геометрия при завъртане равнината 
на екрана Ео около линията на пресичането на равнините Vо (фиг.89) на ъгъл   
в с преместване центъра на обектива на проектирането (снимането) S по дъга 
на окръжност с радиус iS в положение S' изображението на равнината Е' се 
получава идентично с изображението на равнината Ео при условие, че '' || iSE . 
В този случай също така се възстановяват перспективните съответствия между 
точките от фотонегатива и плана, но не е възстановена връзката между 
проектиращите лъчи, която е съществувала в момента на фотографирането, и 
трансформирането се е извършило при нарушена връзка на проектиращите 
лъчи. 
 Такива фототрансформатори с които се извършва при нарушена връзка на 
проектиращите лъчи се наричат фототрансформатори от II род. В 
производството и в практиката се произвеждат и употребяват само такива 
трансформатори.(фиг.89) 

     
     (фиг.89) 
 
Оптически и геометрически условия за трансформиране. 
Инверзори 
 За да се получи рязко изображение по цялата равнина на екрана, 
необходимо е да се изпълнят две оптически   условия. 



 Първото от тях изисква равнината на  негатива Р, равнината на екрана Е и 
главната равнина на обектива Q, да се пресичат  в една пространствена права. 
Това е така наречената теорема на Чапски или условието на Шаймпфлуг. 
Следователно главната равнина на обектива трябва да се завърти на ъгъл  и 
главната оптическа ос   да заеме положение о'S'О' (фиг. 90).  

     
 
      (фиг.90) 
Второто условие произлиза от основната формула на оптиката: 

    
FDd

111
        (231) 

където '' ''Sod  е разстоянието по главната оптическа ос от негатива до 
главната равнина на обектива; ''OSD  — разстоянието от екрана на 
фототрансформатора до главната равнина на обектива; F—главното фокусно 
разстояние на обектива на фототрансформатора. 
 Елементите от формулата за оптиката могат да се видят на (фиг.91) 

      
       (фиг.91) 



 При работа с фототрансформаторите_оптическите условия се изпълняват 
автоматично със специални механизми, наречени инверзори. В някои 
инверзори основната формула(231) е намерила конструктивно решение в 
следния вид: 
    222 Fqp         (232) 
 Тази формула се получава след въвеждане на означенията: 
  auS     bgS    aFd    (233) 
и преобразуване на : 
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      (234) 

където   2Fab   
    bpa  2  qab 2  
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      (235) 

 Като се направят замествания във формулата 2Fab  , така че да се 
получи 2)2)(2( Fqabp   и като се извърши действието, получава се 
преобразуваната формула на оптиката  
    222 Fqp         (236) 
 
Фототрансформатор ZEG-I и работа с него 

     
     (фиг.92) 
 Фототрансформаторът ZEG-I(фиг.92) е агрегат от трансформатор и 
контактен прибор и служи  за трансформиране на всякакъв вид въздушни 
вертикални снимки с формат 30/30 ст. Има сравнително просто устройство, а 
работните процеси  по трансформирането са механизирани и автоматизирани. 
Конструиран е в правоъгълна стоманена рамка с височина 2,80м, която е 
закрепена на масивна полукръгова поставка( основа). Проекционната му ос е 



във вертикално направление. Между двата вертикални стълба на рамката е 
монтирана проекционната равнина, която се движи около хоризонталната ос. 
На нея е поставен носачът на обектива, който се движи във вертикално 
направление. Оптическата ос е винаги вертикална, защото средната равнина 
на обектива се намира в хоризонтално положение. Над равнината на обектива 
е монтирай носачът на образната равнина, който се движи във вертикално 
направление, но може да се наклонява и около хоризонталната ос. За да се 
придвижват плавно и леко равнините на образа и обектива, техните носани са 
уравновесени със съответни тежести. Снимката (негативен или позитивен 
образ) може да се завърта около главната си точка и да се придвижва в своята 
равнина по всички направления. Условието за лещата (второто условие при 
трансформирането) се изпълнява автоматично от двата правоъгълни 
инверзора, монтирани към вътрешната страна на носещата рамка. 
Преместванията на равнините във вертикално и хоризонтално направление се 
отчитат по линейните скали, монтирани към левия стълб от носещата рамка, а 
наклоните на превъртането на образната равнина - по скалите, монтирани на 
външната страна на десния стълб от рамката. 
 Направляващият инверзор ,монтиран към външната страна на рамката 
изпълнява автоматично условието за пресечните равнини. Най отгоре, над 
образната равнина е поместен във вдлъбнато рефлектиращо огледало 
светлинният източник 
 С фототрансформаторът ZEG-I са възможни пет независими движения: 
1.Линейни изменения между равнините. Извършват се с лявата крачна шайба, 
която действува непосредствено върху двата правоъгълни инверзора. С това 
движение се определя мащабът на трансформирането. 
2.Наклоняване на картната равнина напред и назад. То се постига посредством 
дясната крачна шайба, като величината на наклона се отчита върху кръговата 
скала вдясно от равнината. При наклоняването свързаният с крачната шайба 
направляващ инверзор променя автоматично наклона на образната равнина, 
който се отчита на ъгловата скала в дясната страна на образната равнина. 
3.Превъртане   на   снимката около   главната и точка и отчитане ъгъла на  
превъртането върху   дясната кръгова скала към носача на образната равнина. 
4.Движение на снимката (образа) перпендикулярно на хоризонталната  ос.   
Размерът на  преместването се отчита по лявата кръгова скала върху носача 
на образната разнина. 
5.  Движение на образа в двете посоки на хоризонталната   ос. Извършва се с 
крайното, дясно странично витло, а линейните измествания се отчитат на 
скалата, която се намира вляво от носача на образната равнина. 
 Обективът на фототрансформатора е тип „ДАГОР" с фокусно разстояние 
18 см и отвор 1:6,8. Има увеличение от 0,7 до 5X, а максималният наклон на 
проекционната равнина е 50g. Тежи 430 kg. 
 Работата с трансформатора при използуване на четири опорни точки се 
сьстои в съвпадане на изображенията на опорните точки във фотонегатива (с 
черни кръгчета), с координатно нанесените в искания мащаб опорни точки, 
върху планшет . или офсетова хартия.  
 Започва се с привеждане на образната и картната равнина в хоризонтално 
положение, като едновременно с това се измества картната основа 
(офсетовата хартия) по екранната равнина, така че опорните точки да заемат 
приблизително симетрично положение към проектираните точки от образната 
равнина. Това преместване (транслация и ротация) се извършва ръчно, а 



хоризонтирането ка екранната равнина (масичката) — с лявата крачна шайба 
на фототрансформатора. 
 Следващото движение е завъртане на фотонегатива около неговата. 
средна, точка (посредством лостчето за въртене на образната равнина), докато 
две от опорните точки (по диагонал) застанат върху оста за наклоняване на 
екранната равнина  (1 и 3 на фит. 93), за да не се променя мащабът в тях при 
действието с лявата крачна  шайба. 

   
      (фиг.93) 
 Извършва се вертикално движение (по проекционната ос) на равнината на 
обектива и образната равнина, за да се нагласи с най-голяма точност на 
трансформираното фотоизображение, т. е. привежда се мащабът на образа 
към мащаба на. картата. При това действие в най-общия случай точките от 
образа 1' и 3' ще съвпаднат с опорните точки от картната равнина 1 и 3, а 
точките 2' и 4' ще бъдат близо до 2.и 4 
 За да съвпадне една от тези точки (или двете заедно) с едноименната и от 
картната равнина( 2’ с 2 или 4’ с 4), трябва да се завърти екранната равнина 
около оста на въртене с дясната крачна шайба, без да се изеня чувствително 
установения мащаб по линията 1-3. 

     
       (фиг.94) 



 Когато една от тези две точки (2 или 4) не съвпада с едноименната и от 
образната равнина (фиг.94), действа се с движението за преместване на 
образа перпендикулярно на образната ос X, тоест за разтегляне или свиване на 
образа в картната равнина, като евентуалното изменение на мащаба се 
коригира с лявата крачна шайба на фототрансформатора.  
 В случай че се получи видимо деформирана фигура на образа и неточно 
съвпадане на последната опорна точка с едноименната и от фотонегатива, 
извършва се завъртане на образната равнина на 90°, така че точките 2' и 4’ да 
сменят положението си с 1’ и 3'. Това се извършва и за отстраняване на грешки 
от изчистването и нанасянето на опорните точки върху офсетовия лист. 
 След като се съвпаднат проектираните опорни точки в равнината на 
екрана, изтегля се офсетовият лист и на негово място се поставя парче 
фоточувствителна хартия с емулсионния пласт нагоре и се експонира по 
приблизително определено време, а после пробите се проявяват. Така по 
опитен път се  определя времето за експониране на фотонегатива, поставя се 
фоточувствителният лист хартия, експонира се извършват следващите 
фотографски процеси — проявяване, фиксиране,  промиване и сушене на 
фототрансформираното изображение. 
  Когато за опорни  точки се използват точки, които имат недопустими 
височинни несъвпадения по отношение на равнината на трансформирането, 
тогава се налага вавеждане на поправки за релефа. 
 Такива точки могат да бъдат хълмове, могили, комини, високи постройки, 
дървета и др. 
 Поправката за релефа се нанася радиално по посока на надирната точка, 
като това може да се извърши върху фотонегатива или върху картната 
равнина. Последното е по-удобно и по-бързо. 
    

      
       (фиг.95) 
 Ако в картната равнина четирите получени точки 1’, 2', 3' и 4' са натоварени 
с грешки от релефа, при мащабното умаление на ортогоналните проекции на 
точките би трябвало те да се получат в точките 10, 20, 30 и 40 (фиг. 95). 
Поправката от релефа се определя по познатата формула: 
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в която съответно: 
    '11 NR   '1101 dR  

    '221 NR   '2202 dR  

    '33 NR   '3303 dR  

    '44 NR   '4404 dR       (238) 

Получените поправки се нанасят по радиус-вектора от надирната точка. 
Тъй като надирната точкаима по-неопределено положение и се определяпо-
трудно, поправките могат да се нанасят и по радиус-вектора от главната точка 
Q. 
 За да се установи грешката при определяне поправката в релефа от 
заместването на надирната точка с главната от подобието на триъгълници 
1’1010’ и  1’NO се получава: 
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 От последната формула се вижда, че грешката от заместването на 
надирната точка с главната е равна на самата грешка от релефа в мащаба на 
трансформирането. 
 
Фототрансформатор ZEG-V 
 Фотогрансформатодът ZEG-V е производство на фирмата Оптон. 
Предназначен e за фототрансформиране на  въздушни снимки с формат до 
240/240мм 
 Конструкцията на апарата позволява четири ротационни и четири 
транслационни движения, а механичната конструктивна ос на уреда е заменена 
с оптичната ос, която заема всякога отвесно положение (фиг. 96). 

     
      (фиг.96) 



 Към ротационните движения се отнасят превъртането на екрана около 
началото на образната координатна система и наклоняваието на равнината на 
фотонегатива по двете образни взаимно перпендикулярни координатнаи оси (в 
равнините, рекарани през образните X и У оси — фиг.97). 

     
      (фиг.97) 
 Към транслационните движения спадат преместването на обектива и 
образната равнина вертикално по направление на оптичната ос и преместване 
касетата (носача) на фотонегатива по координатните оси Х и Y в образната 
равнина (надлъжна и напречна децентрация). 
 Конструкцията на апарата включва мащабен и перспективен инверзор и 
позволява автоматично въвеждане стойността на децентрацията. 
 Задчата за трансформирането се решава по електро-механичен начин. 
Линейната децентрация ( XY  , )се изчислява по формулите: 
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където YX  , са надлъжна и напречна децентрация 

EYEX  , напречен и надлъжен наклон на екрана 
 k   -коефициент на трансформация 
 Изчислението се извършва на сметачно устройство от механичен тип, в 
което предварително се поставя стойността на фокусното разстояние на 
въздушната фотоснимка. 



 Тьй като фокусното разстояние на обектиза на фототрансформатора F е 
постоянно, децентрацията се явява като функция на две променливи— ъгъла 
на наклона на екрана и коефициента на трансформирането. 
 Изчислените стойности на X  и Y се приемат от потенциометри и чрез 
усилвател се подават към сервометър, вграден в шейната на фотонегатива, 
който премества носача на касетата на търсената линейна стойност. 
Автоматичното устройство може да се изключи и децентрацията да се постави 
непосредствено с помощта на ръкохватките. 
 Първото оптическо условие се изпълнява с мащабния инверзор и 
електрическото устройство, като преместването на носача с обектива във 
вертикално направление се осъществява с крачната шайба. 
 Движението на носача на негатива по отношение на носача на обектива се 
 Извършва с изменение дължината на веригата, свързваща двете шейни, така 
че разстоянията d  и D  всякога да удовлетворяват уравнението на  оптиката.  
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 Изменението на дължината на веригата на стойногт d не се извършва по 
механичен начин, а се осъществява с електрическото устройство. 
 Второто оптическo условие се изпълнява от перспективния инверзор 
Карпантие, в който линията L  за разлика от инверзора в ZEG-I може да се 
наклонява във всяко направление в съответствие с наклоните на екрана по 
двете оси. 
 Осветителното устройство на фототрансформатора се състои от живачна 
лампа и кондензатор, състоящ се от две френелови лещи, които позволяват да 
се намалят размерите в горните части на проектиращата камера. Рамата на 
кондензатора е закрепена на шейната на негатива, а живачната лампа — върху 
държач, който автоматично се премества по конструктивната ос спрямо 
обектива под действието на мащабния инверзор. Поради това идващите в 
обектива светлинни лъчи равномерно осветяват екрана. Автоматичната 
фокусировка на светлината се извършва при коефициент от 1,7 до 6,5. При 
коефициент, по-малък от 1,7, фокусирането на светлината към обектива се 
извършва със специална направляваща ръкохватка. 
 На носача на обектива е монхиран експонометър, а изравняването и 
притискането на фотохартията към масичката-екран се извършва с вакумно 
приспособление. 
 На фототрансформатора може да се отчитат тангенсът от ъгъла на 
наклона, на екрана с точност 0,001, коефициентът за трансформиране с 
точност до 0,001 и линейните децентрации с точност 0,01мм. 
 Тези точности предлагат възможност за извършване на 
фототрансформиране не само по опорни точки, но и по изчислени 
фототрансформационни елементи, които се поставят на съответните скали на 
уреда. При автоматично въвеждане на децентрацията върху съответните скали 
на уреда се внасят три определения —двата, ъглови наклона на екрана и 
коефициентът на трансформирането. 



 Екранът може да се наклонява до 14g и има размери 1000/1000мм. 
Обективът е „ТОПОГОН" с F= 180мм и относителен отвор 1:6,3, коефициентът 
на трансформиране е от 0,5 до 6,5, а децентрацията е ±45мм. Размерите на 
апарата са 1,0 x1,4х2,8м. 
 
Фототрансформатор „Вилд" Е-4 
 Този трансформатор е предназначен също за трансформиране на 
въздушни снимки. 
 Системата на движенията в конструкцията на фототрансформатора не се 
различава съществено с тази на ZEG-V (фиг.98).  

     
      (фиг.98) 
' Преместването  на шейната на фотонетатива спрямо шейната на обектива 
се осъществява с електрическо устройство изпълняващо условието на лещите 
посредством мащабния инверзор (двете шейни са съединени с витло, което се 
завърта от серводвигател). 
 Посредством регулатор на резкостта на изображението с инверзора може 
да се получи рязко изображение на екрана при различна дебелина на 
фотоматериала. Механичните действия с перспективния инверзор се 
извършват с електромеханично устройство, а ъглите на наклоните на 
равнината на негатива се изчисляват със сметачно устройство по формулите: 
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 Изчислените ъгли посредством потенциометри се предават на равнината 
на негатива, а наклоняването на ъгъл PX и PY  се извършва с помощта на 
серводвигатели. 
 Екранът се наклонява в двете направления с двете ръчни колела, като  е 
пдедвидена възможност да се наклонява и по направление на един от 
диагоналите си. 
 Притискането и изравняването на фотохартията се извършва с помощта 
на вакумно устройство, като дотълнително могат да се ползуват и магнитни 
прнтискателни линийки по периферията на фотохартията. 



 Осветлението на фотонегатива е същото като това на ZEG-V с тази 
разлика, че са предвидени сменни филтри" за изравняване   нееднаквата 
плътност на негатива и за абсорбиране( равномерно отслабване) светлинния                      
поток върху екрана  за да се получи трансформираната снимка в еднакво 
тоново изображение.  
 Носачът на живачната лампа при изменение на мащаба на изображението 
на екрана автоматично се премества по дължината на конструктивната ос, така 
че източникът на светлината да запазва равномерно осветяване на екрана при 
изменение на мащаба на изображението. 
 Обективът е снабден със затвор и фотоелемени за определяне на 
експонирането. Има също така пресметач за отчитане тангенсите на наклона с 
точност до 0.0001, коефициента на трансформирането с точност също до 
0.0001  децентрацията с точност до 0.01мм. Тази висока точност на скалите 
позволява на уреда да се трансформира по изчислените елементи на 
трансформирането. 
 На фототрансформатора Е-4 могат да се трансформират фотонегативи с 
размер 240/240 мм, да се поставя напречна и надлъжна децентрация ±40мм и 
да се постига коефициент на трансформиране от 0,8 до 7,0. Обгктивът на 
трансформатора е „Репрогон" е фокусно разстояние F=180mm и относителен 
отвор 1:5,6. Размерът на екрана е 1060/1060мм, с наклоняване на ±15g. 
Размерите на уреда са 1 2х1,9х2,8м. 
 
Фототрансформатор “РЕКТИМАТ” 
 Фототрансформаторът “РЕКТИМАТ” (фиг.99), както и описаните по-горе е 
трансформатор от втори род, предназначен за вертикални снимки. 
Производство е на “Цайс”ІЙена. 

      
       (фиг.99) 
 Конструкцията в общи линии е като на ZEG-V — има същия мащабен 
инверзор, а функциите на перспективния инверзор се изпълняват посредством 
електро-мехаиично устройство. Мащабът на изображението на екрана се 
изменя с помощта на крачната шайба, а екранът се наклонява около двете оси 
с ръчни колела. Надлъжната и напречната децентрация могат да се внасят 



ръчно и автоматично, като се включи електромеханичното устройство. 
Изравняването на фотонегатива и фотохартията се осъществява също с 
вакумно устройство. 
 Във фототрансформаторите ZEG-V и Е-4 филмовият фотонегатив се 
помества в касата между две планпаралелни стъклени плочи, долната от които, 
разположена между фотонегатива и обектива, създава възможност за поява на 
дисторзия в изображението. 
 Когато трансформирането се извършва по опорни точки, тази дисторзия, 
която е в границите на допустимата, не оказва никакво влияние върху 
деформацията на образа и затова не се взема под внимание, но ако се 
трансформира с изчислените стойности на елементите на трансформирането, 
дисторзията в изображението, получена от тази плоча, е недопустима. 
 Затова във фототрансформатора „РЕКТИМАТ" такава стъклена плоча 
няма, а фотонегатива прилепва плътно към горната стъклена плоча 
посредством вакумно  устройство, 
 На скалните устройства могат да се поставят изчислените стойности от 
елементите на трансформирането с висока точност. 
 Осветителното тяло на трансформатора се състои, както и при ZEG-V, от 
живачна лампа и кондензатор с Френелови лещи. 
 Форматът на негативите за трансформиране е 240/240мм, коефициентът 
на трансформиране е от 0,7 до 7,0 и децентрацията е ±20мм. 
 Обективът на фототрансформатора е „Трансфермар" с F=125 мм и 
относителен отвор 1:8. Екранът (масичката) е 1060/1060мм, наклонява се до 
±9g и има възможност за вертикално преместване 20мм. Габаритите на уреда 
са 1,2 х 2,4 х 2,8м 
 
Елементи на фото трансформирането 
 Елементи на фототрансформирането се наричат тези ъглови и линейни 
величини, които определят заимното положение  на трите равнини— 
образна,обективна и екранна —-и положението на носача (касетата)  на 
фотонегатива и образната равнина и при които се изпълняват оптическите и 
геометрични условия за фототрансформиране. 
 За трансформиране на снимки по елементите на фототрансформирането 
могат да се използуват фототрансформаторите от вида на „Ректимат", ZEG-V и 
Вилд Е-4, които имат скали за внасяне с висока точност на изчислените 
елементи. 
 При автоматично въвеждане на децентрацията тези елементи са: ъглите 
на наклона на екрана по осите х и y ( EYEX  , ) и коефициентът на 

трансформирането tK  

 Тъй като споменатите фототрансформатори са предназначени за 
вертикални снимки, може да се приеме, че 

   tEX f

F      tEY f

F        (243) 

където tt  ,  са надлъжен и напречен ъгъл на наклона на въздушната 

фотоснимка, а 
f

F
 е коефициент на афинност. 

 Коефициентът за трансформиране tK се изчислява по направление на 

конструктивната ос на фототрансформатора: 
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Понеже PE  , са малки ъгли , след преобразуване за tK  се получава: 
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Ако се замести в горната формула 
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EYEXE       (247) 

тук tm  e мащабното число на трансформираното изображение 

(фотоплан,фотокарта). 
 При трансформирането на снимката по елементите на трансформирането 
фотонегатавът се поставя в касетата по рамковите марки и на съответните 
скали се наагласяват стойностите на тангенсите от ъглите, изчислени по 
формула (245) и коефициентът на трансформирането, изчислен по формула 
(247) (която може  да бъде съответно развита и преобразувана). 
 Точността на фототрансформирането по този начин зависи главно от 
точността, с която са определени елементите на външното ориентиране на 
снимката. 
 От особено значение при този начин на трансформиране е да се извърши 
прецизно юстиране на инверзорите и да се определят нулевите положения на 
скалите в уреда. 
 Трябва да се има предвид, че грешките, произхождащи от неточното 
функциониране на инверзорите, могат да допринесат за получаване на 
недопустими деформации, без това да се забележи в резкосттта на 
изображението. 
 
Трансформиране по зони 
 Линейното изместване на образите на точките върху фотоснимката 
вследствие на разликата във височините на земните точки се отразява върху 
точността на картата, тъй като изместеното положение върху образната 
равнина се пренася и върху проекционната равнина при 
фототрансформирането. За малък брой точки този недостатък може да се 
отстрани, като се изместят образите на съответните точки. За голям брой точки 
при разнообразени чувствително стръмен терен обаче се прилага 
стереофотограметричният начин на картираме, т. е. използуват се методите на 
двуобразната фотограметрия. Все пак понякога се налага да се изобрази 
хълмист район чрез единични фотоснимки, без да се изобразява релефът на 
местността. За да се получи точен фотоплан на местността при такива случаи 
фотоснимките се трансформират по зони. Това означава, че вместо една 
хоризонтална проекционна равнина се приемат две или три, като съответно на 
приетите равнини при фототрансформирането се измества и проекционната 
картна равнина. Височинната разлика между проекционните равнини трябва да 



бъде избрана така, че точките от терена между двете равнини да се проектират 
в границите на графическата точност на плана. Тази граница се възприема за 
случая 0,5 мм. 

 
      (фиг.100) 
 Ако Т2  представлява основната проекционна равнина на местността 
(фиг.100) и на нея съответствува основната картна равнина К2, в чийто мащаб 
трябва да се картират всички точки от повърхността на заснетия участък, 
точката А от /// зона с хоризонтална проекция Ао. Ще се изобрази в точка а0" на 
равнината К2. Но поради превишението и h (нагоре), нейният образ се явява в 
а", защото тя е заснета върху образната равнина Р в точка а вместо в точка а0. 
За да се получи образът a0" вместо а", трябва да се измести равнината К2 в 
положение K3, така че точките от теренната зона III да бъдат трансформирани в 
по-дребен мащаб, отколкото точките от // зона (с проекционна равнина Т2). В 
такъв случай образът а" по положение ще отговаря на образа а0' на точка Ао в 
основната картна равнина К2. 
 За много ниските точки се приема зоновата проекцаонна равнина Т1 на 
която съответствува картната равнина К1 мащабът на която се увеличава, за да 
се приведе също към мащаба на основната картна равнина К2. Тогава образът 
на ниската точка В, вместо да бъде погрешно проектиран в Ь" на равнината К2, 
ще се проектира в b' на равнината К1 и ще съответствува на безгрешното и 
проектиране Ьо" на равнината К2 
 Изместването на проекцията на точка А върху теренната равнина Т2 е 

'0) AAR  и може да се изчисли от подобието на правоъгълните триъгълници 
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а оттук и познатата формула: 
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 Но като се въведат зоните за случая с разлика във височините между 

техните средни равнини 
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а изместването на образа на същата точка върху фотограмата преди нейното 
трансформиране ще бъде: 
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Като се замести височината на летенето fmH   се получава: 
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където r е разстоянието от образа на точката до образа на надира върху 
фотограмата; f - фокусното разстояние на фотокамерата, а m -мащабното 
число на фотоснимката за средната равнина на дадена зона. 
 Най-голямо изместване имат образите на точките, които лежат в края на 
работната площ на фотоснимката, а нулево изместване има надирната точка. 
 За да не се превиши максимално допустимото изметване на образите, 
трябва да се определи допустимата разлика за отделна зона с височина hh 2' . 
 От формула (252) следва: 
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 Ако се приеме, че допустимото максимално изместване в мащаба на 
картата е   и ако се изрази maxr чрез   на картата с мащабното число Km  въз 

основа на обратната пропорционалност на мащабните числа ще се получи 
mmr K ::  .Оттук се получава стойността за r , която се поставя в (253) и 

тогава: 
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 За да се изрази 'h  в метри , разделя се дясната част на формулата с 1000 
и се получава формулата: 
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 Фототрансформирането по зони се извърщва по следния начин: 
 Най-напред се определя превишението h’ по формула (253) и се 
изчислява броят на зоните. Приема се за основа // (средната) зона и се 
извършва трансформирането, като преди това за същата зона се изчисляват 
поправките за релефа на опорните точки, които ще служат за съвпадане и 



които са нанесени на проекционната равнина.Изчислените поправки се нанасят 
на фотограмите и само след въвеждане на поправките се извършва 
трансформацията. 
 При започване трансформирането на III зона проекционната масичка на 

трансформатора се повдига вертикално на разстояние 
m

H2
  , т.   е:   от 

положение К2 в положение К3  за да се изобрази точка А в друг, малко по-
дребен мащаб, и да съвпадне образът а'" с а"0, т. е. да се приведе в мащаба на 
началната равнина К2. И тук преди трансформирането трябва да се изчислят и 
въведат поправки на опорните трансформационни точки за релефа към третата 
проекционна равнина, след което се пристъпва към самото трансформиране в 
равнината К3. 
 За трансформирането в I зона мащабът трябва да се увеличи,т. е. 
проекционната равнина да се свали вертикално надолу в положение К1 и 
наново да се проведат същите работи, както при трансформирането в К3. 
 По такъв начин фотоснимката се трансформира само в средната равнина 
на началната (втората) зона, а към средните равнини на останалите зони се 
преминава чрез изменения на мащаба. 
 Тъй като трансформирането по зони е трудоемко то се прилага за не 
повече от три зони. 
 
Фотосхема и фотоплан 
 Отделните контактни или увеличени снимки от фотонегатива могат да се 
използуват за непосредствени измервания на малки обекти, изобразени върху 
снимката, за пренасяне на малки обекти върху карта, за развиване на равнинна 
радиална триангулация и за ред други измервания с понижена точност. За 
предварително проучване на широкоплощни обекти, за разузнавателна цели, 
за съставяне на предварителен план на летенето и т. н. в много случаи вместо 
карта се използуват фотосхеми. 
 Под фотосxеми се разбира монтирането на трансформирани в 
приблизителен мащаб или  на нетрансформирани въздушни фотоснимки. За 
тази цел след летенето експонираният филм се проявява, фиксира, промива и 
копира. Ако фотосхемата ще служи за предварително проектиране с молив, 
позитивните фотокопия се изготвят върху матова хартия, а когато са 
необходими по-ясни фотоизображения на местността за проучване, 
разузнаване и за дешифриране, копията се правят върху гланцова хартия. 
Употребяваните фотокопия трябва да бъдат в един тон. Ако изготвените 
позитивни контактни копия се номерират и подредят последователно в ивици, 
като се спазват надлъжните и напречните застъпвания (фиг.101)  получава се 
предварителен несвързан монтаж на ивиците. От него се вижда кой участък от 
местността върху коч снимка е заснет и дали има незаснети пространства. 
 Фотосхемите се разделят според основата, която се използува за 
съставянето им, на: 
 свободно съставена схема— съставена само по съвпадането на 
ситуационните подробности, но без планова основа, и 
 скелетна фотосхема — за монтажа на която се използуват геодезични 
точки и данни от геодезични планове и карти. 
 Фотосхемите се делят още на едноредни, когато монтажът се извършва по 
единични ивици и многоредни, когато едновременно се монтират няколко 
ивици.                                                                                                         



     
       (фиг.101) 
Едноредните фотосхеми се  монтират: 

 по контурки точки или контурни очертания; 
 чрез съвместно изрязване и 
 по начални направления (базисни, азимутни и други линии). 

 По контурни точки монтирането се извършва, като се намират най-ясните и 
по възможност най-отдалечените една от друга две точки, чиито образи са в 
застъпващата се ивица на две последователни снимки. Избраните две точки а 
и Ь (фиг.102) се пробождат внимателно върху двете снимки. След това всяка от 
снимките се изрязва точно по правата, съединяваща двете прободени точки. 

     
       (фиг.102) 
 Изрезките се отстраняват, а полезните части се долепят една до друга и 
се залепват върху подходяща хартия. Лепенето се извършва с 
доброкачествено лепило в състав: 10% целулоид, 40% ацетон и 50% 
амилацетат. 
 Обикновено двата образа на една и съща точка върху двете съседни 
последователни снимки не съвпадат, което се дължи главно на напречния 
наклон на снимката при експонирането. В такъв случай преди залепването се 
търсят контурни линии по средата между двете точки или перпендикулярни 
линии на съответните отсечки аb и cd, по които се прави съвпадането. Ако 
няма такива контурни линии, несъвпадането се изравнява графически 
(фиг.103). 

      
        (фиг.103) 



 Чрез   съвместното   изрязване   снимките се монтират върху дъска или 
картон, така че една избрана приблизително в центъра на застъпването точка 
D да съвпадне идеално точно, а съответните образи на останалите точки да не 
съвпадат само поради различията в мащабите на двете последователни 
снимки (фиг. 104). 

      
       (фиг.104) 
 Така монтираните снимки се притискат с тежести и се изрязват, след като 
се монтира цялата ивица. Изрязването се извършва едновременно на двете 
съседни фотоснимки по линиите на най-доброто съвпадане. Тези линии могат 
да бъдат зигзакообразни, криволинейни или комбинирани. Те се избират по 
най-тъмните места на снимката и по възможност да не вързят по контурните 
граници, пътища и други теснолинейни ситуационни подробности. 
 Фотосхема по начални направления се съставя с цел да се избягнат 
грешките  от завъртане на отделните въздушни фотоснимки при монтирането 
им, в резултат на което се явява огъване-извиване на маршрутната ивица. 
Монтажът се извършва по направлението на главните(централните) точки на 
отделните фотоснимки, за което е необходимо да има застъпване повече от 
50%. За тази цел се пробожда върху първата снимка ясно изразена контурна 
точка о1 (фиг. 105), която се намира около главната точка в кръг с радиус 

45:fr   и която е ясна и на следващата снимка, където също се пробожда. На 
втората снимка също се избира и пробожда такава централна точка, 
изобразена към периферията на първата и на третата снимка. След това се 
изтеглят с молив посоките от централната точка на всяка въздушна 
фотоснимка към изображенията на централните точки на предидещата и на 
следващата снимка. 

      
       (фиг.105) 
 Монтирането на снимките от всяка ивица се провежда по пътя на 
съвпадането на началното направление и контурната точка d — по средата 
между две централни точки. Например след съвпадане на началгага отсечка 

21оо на първата с отсечката 12оо  на втората снимка двете фотоснимки се местят 



по продължение на двете направления дотогава, докато съвпаднат образите на 
идентичната контурна точка d1, лежаща приблизително в средата на началното 
направление. 
 Изрязването се извършва по горепосочените начини. 
 Фотосхемата на по-широка земна повърхност, обхваната от няколко 
съседни маршрута, се нарича площна или многоредна фотосхема. Разликата 
между площните и едноредните схеми се състои в начина на тяхното съставяне 
и точност. В значителна степен точността зависи от начина па свързването на 
отделни фотоснимки. Това може да стане чрез последователното свързване на 
съседните едноредни фотоехеми, но обикновенно се изхожда от фотогрупи, 
които лредставляват определен брой съседни фотоснимки. Огделните 
фогогрупи   се   свързват и образуват  площна фотосхема на обекта. Монтажът 
на снимките в отделните групи е показан на(фиг. 106). 

     
      (фиг.106) 
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