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   РЕЗЮМЕ 
 Разглеждат се възможностите на разработен визуален програмен 
интерфейс към АКА (Аналогов картировъчен апарат) Стереометрограф-Цайс  
за подобряване качеството на кодиране на данните при цифрово картиране, 
техния анализ за отстраняване на груби грешки и проверка на 
възпроизвеждането им чрез система от условни знаци в графична среда на 
системата AutoCAD(AutoCAD Map). 
 

   SUMMARY 
 The possibilities of visual program interface at Analogical photogrammetrical 
device Stereometrograph to improve property database code at digital survey and 
their analysis to eliminate rough errors and checked the their regeneration used 
system of convention signature at graphical system AutoCAD (AutoCAD Map) are 
looked.  
 

Наред със съвременните дигитални фотограметрични технологии и 
използване на фотограметрични работни станции все още намират 
приложение технологични схеми за набиране на данни за планове икарти, 
при които за входно устройство (терминал) се използва АКА (Аналогов 
картировъчен апарат), свързан с компютър и работният процес включва : 

• ориентиране на АКА; 
• тримерно дигитализиране (картиране ) със запис на данните в цифров 

вид. 
На етапа на картирането се прилагат методики за ефективно кодиране на 

данните така, че те да могат в последствие да се възпроизведат и анализират 
безпроблемно от CAD –система, чрез която се създава плана или картата. В 
този смисъл важно условие за ефективността на работа е потребителския 
интерфейс и програмното осигуряване , позволяващи снетите и кодирани 
данни да се изчистят от грешки и чрез система от условни знаци да 
възпроизведат правдоподобно кадастралното съдържание. 

Най- ефективни са технологични схеми, при които АКА е свързан с 
компютър, на който се намира специализирана CAD система за 
възпроивеждане с необходимите условни знаци. Това обаче е свързано със 
следните трудности, оскъпяващи технологичната схема: 



• изисква се компютърът да е сравнително мощен (за да може на него 
да се инсталира CAD системата); 

• CAD системата трябва освен всички свой качества да поддържа 
драйвери (програмен интерфейс) за комуникиране с различните АКА. 

Като предимство може да бъде посочено обстоятелството , че за 
потребителя са видни всички грешки както на етапа на снемане и кодиране на 
данните, така и на тяхното визуализиране в CAD системата. Освен това 
производственият цикъл значително се скъсява , тъй като данните 
непосредствено влизат в графичната система. 

По-често в практиката (поради по малката производствена стойност) се 
използват по-малки компютри, които записват информацията от АКА и на 
които се разполага сравнително прост потребителски интерфейс, позволяващ 
създаването на коректни входни данни за използваната CAD система. 
Въпреки, че по този начин се удължава произвоствения цикъл все пак като 
предимства могат да се посочат: 

• възможности за използване на по-ниско квалифициран персонал 
(работата с CAD системата винаги изисква по висока 
квалификация на кадрите ); 

• възможност за използване на изходните данни като входни за 
различни CAD системи (когато се разполага с такива). 

Статията е посветена на разработка и приложение именно на такива 
интерфейсни модули, чрез които да се постигнат цитираните по-горе ефекти, 
както и да се повиши качеството на кодираните данни (да има по-малко 
грешки, които своевременно да бъдат откривани и отстранявани). 

На (фиг.1) е показан интерфейсния панел на една такава система , която 
обработва кодирани цифрови данни от АКА (Стереометрограф-Цайс) и след 
анализ и проверка създава на базата на направеното кодиране входен 
<*.dxf> файл за CAD системата AutoCAD. 
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3.Трансформация на координати, по опорни точки. Извършва се 

тримерна трансформация съгласно[2.ГЛАВА I] по координатите на опорните 
точки, които са снети на етапа на картиране съвмесно с останалите графични 
обекти. Изтерфейса позволява извеждане на междинни резултати при 
итеративното определяне на трансформационните параметри, както и 
възможности за откриване на груби грешки от измерванията; 

4.Контрол на кодирането за графичните обекти. 
Извършва се чрез визуален интерфейс (фиг.6) 



  
     (фиг.6) 
Възможно е потребителят, кацайки върху кодирания текстов файл с данните 
(най-дясно на фиг.6) да получи визуална представа за това дали кодирането е 
правилно (областта най-вляво на фиг.6). Посредата се явява листиг на 
условните знаци, като кодирания знак автоматично се открива. Интерфейсът 
позволява визуално променяне на кода чрез клик върху знак от списъка съз 
знаците. 
 5.Създаване на <*.dxf> файл за системата AutoCAD. 

          
    (фиг.7) 

На (фиг.7) е показан панела с описанието на възможностите за кодиране 
на графични обекти, които създаденият интерфейсен модул към 
Стереометрографа интерпретира като обекти за системата AutoCAD и 
записва във файл <*.dxf>. Подробно описание на начините за интерпретация 
на данните за различните случай при запис във файлове <*.dxf> в 
настоящата статия не е направено, тъй като е извън тематиката, а и при 
работа със интерфейса остава скрито за потребителя. По важни функции се 
явяват: 



• кодиране на линейни и точкови обекти, полигонова мрежа; 
• кодиране при надлъжни профили; 
• кодиране при напречни профили; 
• кодиране при описание на ситуация; 
Интерфейсът предлага и самостоятелен графичен модул, позволяващ 

графичното възпроизвеждане на кодираните данни в <*.dxf> файла (фиг.8) 

 
      (фиг.8) 
От казаното дотук магат да се направят следните изводи: 

• потребителският визуален интерфейс значително подобрява и до 
извесна степен компенсира директното използване на CAD система 
в технологичната схема за набиране на кадастрални данни чрез АКА; 

• създава се възможност за прозрачност и улеснения при анализа и 
кодирането на данните; 

• прилагането му довежда до една възможност за предварителен 
анализ и оценка качеството на снетите фотограметрични данни, 
която е навременна и надеждна и позволява да се подобри 
качеството на производствения процес. Същевременно не се 
изисква голяма квалификация за прилагащите интерфейса кадри , 
свързан с познаване и работа с CAD системата AutoCAD. 
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