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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Ръководството по картни проекции е предназначено за студенти, изучаващи 
картография и картни проекции. То може да бъде използвано от учени, инженери, 
картографи, геодезисти, географи, ГИС специалисти като наръчник за по-добро разбиране 
на материята, свързана с картните проекции. Разгледаните упражнения дават възможност 
на студентите да изчислят една от най-подходящите проекции за навигационни нужди - 
Гномонната. Наред с изобразяването на географската мрежа, те ще покажат и умение за 
нанасяне на картно съдържание. Следващите упражнения са свързани с изчисляване на 
различни видове деформации: линейни, площни и ъглови. Изчисляват се и разстояние и 
азимут при деформирани територии. Изчисляват се и се изчертават ортодрома и 
локсодрома за дадена карта. Последното упражнение е свързано със задаване на картна 
проекция и нейните параметри чрез ГИС. Накрая са дадени задачи, чрез които студентите 
ще придобият умения за изчисляване на различен вид картни проекции. 

Като основа за съставяне на ръководството са използвани някои от задачите, дадени 
в Ръководство за упражнения по картни проекции от проф. Марин Андреев (2000). 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КАРТНА 
ПРОЕКЦИЯ 

 
УПРАЖНЕНИЕ 1  

 

 

 

Задание: Да се изчисли наклонена гномонна проекция при: 

φ0 = XX° XX' + изчислителен № (в градуси) 

λ0 = XXX° 00'  (кратно на 10°) 

в мащаб 1: 50 000 000 и R = 6 371,1 km. 

Картографската мрежа да се изчисли през Δφ = Δλ = 10° и да се оформи с размери 30х30 
cm с център началото на координатната система. 
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Картата е условно умалено генерализирано изображение на земната повърхнина 
или част от нея по определен математически закон (картна проекция). 

Нека приемем модела на Земята за сфера. 

Върху сферата въвеждаме географска координатна система с ширини φ и дължини 
λ, както и сферична полярна координатна система с полярно разстояние z и полярен ъгъл 
А (Фиг. 1). 

Изобразяването се извършва върху проекционна равнина, наречена образна или 
картна, върху която се въвежда декартова координатна система х и у и равнинна полярна 
координатна система с лъчи δ и радиус ρ (Фиг. 2). 

Картографското проектиране се задава чрез дефиниционните уравнения на 
картните проекции: 

х = f1 (φ, λ)                         x = F1 (z, A) 

y = f2 (φ, λ)                         y = F2 (z, A) 

Чрез дефиниционните уравнения се намират образите на меридианите и 
паралелите. 

Съвкупността от меридиани и паралели, прекарани през определен интервал, се 
нарича картографска мрежа. Тя се изобразява върху картите. Пресечните точки на 
меридианите и паралелите се наричат възлови точки. 

 

 

Фиг. 1. Сферата като модел на Земята и пространствени координатни 
системи 
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Aзимутални проекции 

При нормалните азимутални проекции паралелите се изобразяват като 
концентрични окръжности, а меридианите – лъчи, излизащи от центъра на окръжностите, 
като ъглите между образите на меридианите са равни на оригиналните, т.е. δ = A, а ρ е 
функция на z (Фиг. 2). 

 

ρ = f (z) 

δ = A 

 

От фиг. 2 следват и равенствата 
за х и у: 

x = ρ.sin δ = ρ.sinA 

y = ρ.cos δ = ρ.cosA 

 

 

 

Перспективни азимутални проекции  

При перспективните проекции, проектирането на точки се извършва от определен 
проекционен център С. На фиг. 3 проекционната равнина допира сферата в т. Р. Нека 
въведем следните означения: 

Р – полюс на нормалната мрежа; 

О – център на сфера с радиус R; 

С – проекционен център; 

D – разстояние между проекционен център и център на сферата; 

L – разстояние между проекционен център и проекционна равнина. 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Проекционна равнина и равнинни 
координатни системи 
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Разглеждаме подобните триъгълници Δ Р'М'С  и  Δ QMC. 

 

Фиг. 3. Картна равнина, допираща Земната сфера 

От подобните триъгълници следват следните равенства: 
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Така постигнахме връзка между равнинни декартови и пространствени полярни 
координати. 
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Ще използваме формули от сферичната тригонометрия, за да изведем връзки 
между географските координати и пространствените полярни координати (Фиг. 4). 

След заместването им във формулите на проекцията получаваме следната система 
уравнения: 

( )

( )
( )lRD

lRL
y

lRD

lRL
x

cos.coscossinsin

cos.cossinsincos.

cos.coscossinsin

sincos..

00

00

00









++

−
=

++
=

 

Картната равнина тангира сферата. L е множител, с който изображението се разтяга 
или свива. Това означава, че няма да има промяна във формулите при използване на 
друга, успоредна картна равнина, напр. к’’ (фиг. 3). 

D и L ще бъдат дефинирани за различни видове картни проекции по следния начин: 

1. Гномонна проекция            D = 0, L = R; 

2. Стереографска проекция   D = R, L = 2R; 

3. Ортографска проекция       D = ∞, L = ∞. 

 

 

 

 

Фиг. 4. Сферичен триъгълник 
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Така, за гномонна проекция, формулите добиват краен вид: 
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Резултатите се подреждат в таблица, като x и y се изчисляват с 3 знака след запетаята 
в cm. R влиза във формулите в cm в мащаба на картата. 

 

  l° 

  φ° 
0 10 20 30 40 … 180 

90 x, y x, y x, y x, y x, y   

80 x, y x, y x, y x, y …   

70 x, y x, y x, y …    

60 x, y x, y …     

50 x, y …      

… …       

 

В таблицата се включват САМО координатите, необходими за изчертаване на 
географската мрежа на картата (по централния меридиан и на изток от него). Централният 
меридиан се явява ос на симетрия. Географската мрежа се оформя в следния вид (фиг. 5): 
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Фиг. 5. Географска мрежа в Наклонена гномонна проекция 

 

КЪМ УПРАЖНЕНИЕТО СЕ ПРЕДАВАТ СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ:  

▪ Заглавна страница; 
▪ Задание с попълнени данни; 
▪ Работни формули; 
▪ Таблица с изчислените координати;  
▪ Географска мрежа в М 1:50 000 000. 
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НАНАСЯНЕ НА КАРТНО 
СЪДЪРЖАНИЕ В ДАДЕНА 
ПРОЕКЦИЯ  

 
УПРАЖНЕНИЕ 2  

 

 

 

Задание: Да се нанесе картно съдържание в наклонена гномонна проекция с параметри 

φ0 = XX° XX' и λ0 = XXX° 00' (използват се стойностите от Упражнение 1) в мащаб 1: 50 000 
000. 
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РЕД НА РАБОТА:  

Векторните или геореферирани растерни данни, необходими за изработване на 
картата, могат да бъдат взети от базата данни на съответната ГИС, използвана за 
направата на картата. Освен това, могат да се намерят и данни с отворен код в Интернет, 
напр, в „10 Free GIS Data Sources: Best Global Raster and Vector Datasets“ 
https://gisgeography.com/best-free-gis-data-sources-raster-vector/ или в “Natural Earth – 
Free vector and raster data at 1:10m, 1:50m, and 1:110m scales” 
https://www.naturalearthdata.com. 

При дефиниране на проекцията в ГИС трябва да се определят нейните параметри. 
Определя се вида на проекцията (гномонна), както и началната точка в центъра на 
изобразяваната територия (φ0 = XX° XX', λ0=XXX° 00').  

При работа в ArcGIS задаването на параметри на проекцията се извършва по следния 
начин: 

- В полето Table of Contents чрез десен бутон върху слоевете от картата се избира 
Properties. От предоставените опции се избира Coordinate System.  

- От падащото меню при иконата със сферата се избира New → Projected 
Coordinate System. 
- В прозореца Projected Coordinate System се избира конкретна проекция и се задават 
нейните параметри. 

Необходимо е да се направят допълнителни настройки за представяне на 
картографската мрежа, като се зададат интервал на изобразяване на паралели и 
меридиани (10°), шрифт на надписите и др. При представянето на обектите и явленията 
чрез немащабни, линейни и площни знаци, могат да се използват наличните библиотеки 
в ГИС (за немащабни знаци, линии, щриховки).  

Тематиката на картата е по избор на студента, като се спазват основни картографски 
принципи при визуализиране на обектите и явленията. 

Географската мрежа (използва се получената в упражнение 1) се изчертава и 
надписва в син (циан) или черен цвят. Гринуичкият меридиан и Екваторът се удебеляват. 
Екваторът се надписва освен с географска ширина и с наименование. Паралелите се 
надписват по централния меридиан, а меридианите - по рамката на картата. 

Извън рамката на картата се изписва заглавие „Наклонена гномонна проекция“, 
изписват се географските координати на началото на равнинната декартова 
координатната система, М 1: 50 000 0000. Име, факултетен №, изч. № на изработилия 
картата (фиг. 1). 

Само обектите на хидрографията се надписват в шрифт TimesNewRoman Italic, цвят 
циан (син). Океаните и моретата се изписват само с главни букви, напр, ТИХИ ОКЕАН, а 
останалите хидрографски обекти - с редовни, напр. Нил, Ладожко ез. Реките се надписват 
по техните извивки. Бреговата линия се изобразява с тънка синя линия (100% циан), както 

https://gisgeography.com/best-free-gis-data-sources-raster-vector/
https://www.naturalearthdata.com/
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и всички хидрографски обекти, изобразени с линейни знаци. Площните хидрографски 
обекти се изобразяват в светлосин цвят (напр. 30% циан). 

Имената на държавите се изписват с прав блоков шрифт с главни букви, напр. 
БЪЛГАРИЯ, а столици и градове - с редовни, напр. София. Държавите се надписват с 
кратките си наименования, напр. РУСИЯ, САЩ, С. Македония. Гренладия се изписва 
о.Гренландия, с шрифт за острови, а не за държави, тъй като тя е част от Дания. За 
изобразяване на държавната граница трябва да бъде избран подходящ тип линия в черен 
цвят. 

При политически карти, държавите се представят в избрани цветове без да бъде 
използван син цвят, тъй като той се използва за оцветяване на хидрографски обекти. При 
природните карти, цветовете трябва да се асоциират с изобразените обекти и явления, 
напр. зелен цвят за горски масиви, жълт – за пустини. Белият цвят се използва за 
изобразяване на сняг и ледници, а в статистическите карти – за липса на информация. 

За да разберете кои са изискванията един картографски продукт да отговаря на 
условия за точност, достоверност и високо качество на проектиране и изработване, може 
да прочетете условията тук: 

https://cartography-gis.com/wpbca/wp-content/uploads/2017/10/sertifikat-uslovia.pdf 

 

 

Фиг. 1. Примерни карти, изработени от студенти, специалност Геодезия, УАСГ 

 

 

 

https://cartography-gis.com/wpbca/wp-content/uploads/2017/10/sertifikat-uslovia.pdf
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КЪМ УПРАЖНЕНИЕТО СЕ ПРЕДАВАТ СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ:  

▪ Заглавна страница; 
▪ Задание; 
▪ Обяснителна записка; 
▪ Карта в наклонена гномонна проекция, М 1:50 000 000. 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЛИНЕЙНИ, 
ПЛОЩНИ И ЪГЛОВИ ДЕФОРМАЦИИ 

 
УПРАЖНЕНИЕ 3  

 

 

 

Задание: Да се изчислят за точка Q с φ = XX° и λ = XX° линейните, площните и ъгловите 
деформации от карта в наклонена гномонна проекция с φ0= XX° XX' и λ0= XX° 00' (от 
Упражнение 1). 

С изчислените данни да се построи индикатрисата на Тисо. 

 

Изисквания за избор на точка Q: 

1. Ъгълът между образите на меридиана и паралела, минаващи през точката, да 
бъде колкото се може по-различен от 90ᵒ. 

2. Точката да бъде отдалечена от центъра на картата и на север от 10ᵒ северна 
ширина. 

3. Да има по 2 възлови точки в четирите географски посоки от избраната точка. 
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Формулите за изчисляване на линейни и площни мащаби са следните: 

ds

ds



=    линеен мащаб 

ds' - линеен елемент върху картата - образен линеен елемент; 

ds – линеен елемент върху сферата (елипсоида) - оригинален линеен елемент. 

 

ds
m

ds






=  мащаб по меридиана 

ds
n

ds






=  мащаб по паралела 

d
p

d






=  площен мащаб 

 

 

РЕД НА РАБОТА:  

1. Дефиниционни уравнения на проекцията 

0

0 0

0 0

0 0

;

cos sin
;

sin sin cos cos cos

cos sin sin cos cos
.

sin sin cos cos cos

l

l
x R

l

l
y R

l

 



   

   

   

= −

= 
+

−
= 

+

 

 

2. Получаване на частните производни   
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а) Получаване на частните производни по аналитичен начин 
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В изчислените производни R остава като буква. Производните се изчисляват със 7 
знака след запетаята. 

 

б) Получаване на частните производни чрез числена диференциация по формули 
при 5 точки 
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За получаване на частните производни чрез числена диференциация се използва 
първата формула, където: 








10
= ;   




180
=  

RM – радиус на земята, считана за 
сфера, изразен в сантиметри в мащаба 
на картата; 

F – x,y;  t – φ,l     За да се получат 
четирите частни производни, F се 
замества във формулата с x и y, a t се 
замества съответно с φ и l. 

Резултатите за частните 
производни, получени по аналитичен 
начин и чрез числена диференциация, се представят с минимум 7 знака след десетичната 
точка и се сравняват. В следващите изчисления се използват резултатите, получени по 
аналитичен начин. 

 

3. Изчисляване на коефициентите e, f, g, и h 
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4. Изчисляване на ъгъла между образите на меридиана и паралела θ, на мащаба 
в меридиана m, на мащаба в паралела n и на площния мащаб p 

h

f
tg

−
= ; ....=  

 += 90     

Да се извърши графична проверка! 
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5. Изчисляване на главните мащаби а и b 
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6. Изчисляване на максимална деформация на посока ω и на максималната 

ъглова деформация 2ω 
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7. Изчисляване на азимутите на главните посоки 

а) Изчисляване на оригиналните азимути Aa и Ab 
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Използва се знак „+“ при ε < 0 и знак „-“ при ε > 0. 
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б) Изчисляване на образните азимути A'a и A'b 
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8. Изчисляване на сферичните азимути Aе и на образните азимути A'е на 
максимално деформираните посоки 
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9. Съпоставяне на основните посоки и построяване на индикатрисата на Тисо 

Оригиналните посоки и съответните им образни посоки се представят в таблица 1 и 
се подреждат по големина, във възходящ ред (с 6 знака след десетичната точка). 

Таблица 1 Примерна таблица за съпоставяне на основни посоки 

Оригинални ° Образни ° 

AN 0.000000 A'N 0.000000 

Ae 
 

A'e 
 

Aa 
 

A'a 
 

AE 90.000000 A'E 
 

Ae 
 

A'e 
 

Ab 
 

A'b 
 

AS 180.000000 A'S 180.000000 

Ae 
 

A'e 
 

Aa 
 

A'a 
 

AW 270.000000 A'W 
 

Ae 
 

A'e 
 

Ab 
 

A'b 
 

 

Всички оригинални и образни посоки се нанасят на общ чертеж (фиг. 1). 

Чрез получените стойности за мащабите a и b се построява индикатрисата на Тисо. 
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10. Изчисляване на мащаба μ и на равнинния азимут A' за даден оригинален 
азимут A = XX° XX’ XX”  
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11. Изчисляване на мащаба μ и на оригинален азимут A за даден равнинния 
азимут A' 
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КЪМ УПРАЖНЕНИЕТО СЕ ПРЕДАВАТ СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ:  

▪ Заглавна страница; 
▪ Задание; 
▪ Формули, изчисления и описание към тях; 
▪ Индикатриса на Тисо (М 3:1 или 4:1). 
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Фиг. 1. Индикатриса на Тисо  
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ И 
АЗИМУТ МЕЖДУ БЛИЗКИ ТОЧКИ ПО 
КАРТА В НЕИЗВЕСТНА ПРОЕКЦИЯ 

 

УПРАЖНЕНИЕ 4  

 

 

 

Задание: Дадена е карта в М 1:50 000 000 в неизвестна проекция. Да се определи 
действителното разстояние S12 между т.1 и т.2 от картата, като за целта се построи 
индикатрисата на Тисо по метода на Риц. Да се определи също така и оригиналният 
азимут А12. 
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Задачата се решава графически с помощта на индикатрисата на Тисо. Тя се построява 
за онази възлова точка, която се намира най-близо до точките 1 и 2, между които ще 
определим действителното разстояние и оригиналния азимут. 

В случая индикатрисата ще се построи за възловата точка Q (точката, избрана в 
Упражнение 3 за изчисляване на деформации). Построяването ще се извърши по 2 
спрегнати полудиаметри и ъгъл между тях, т.е. по метода на Риц. Спрегнатите 
полудиаметри в случая ще бъдат мащабът по мериана m и мащабът по паралела n в т. Q, 
а ъгълът между спрегнатите полудиаметри е ъгълът между образите на меридиана и 
паралела Θ. 

 

ДАДЕНО: 

Данните се отчитат от мрежата, изработена в Упражнение 1! (виж. Фиг. 1) 

Точките 1 и 2 и разстоянието S´12 се изчертават произволно върху картата в района 
на възловата точка, избрана за Упражнение 3. 

S´12 = … cm (1-2 cm измерено картно разстояние)  →  S´12 = … km  
Изчислява се истинското разстояние чрез мащаба на картата.  

А´12 = …  
Измерва се азимутът от точка 1 на север по меридиана към точка 2, с точност 
2 десети от градуса. 

 b = … cm  →   b = ... m  
Измерва се върху картата в графична точност разстоянието по меридиана 
между северната и южна възлова точка, спрямо избраната точка от 
Упражнение 3. Записва се в cm, изчислява се истинската дължина в метри чрез 
мащаба на картата. 

 р = ... cm  →   р = ... m  
Измерва се върху картата в графична точност разстоянието по паралела между 
източната и западна възлова точка по паралела, спрямо избраната точка от 
Упражнение 3. Записва се в cm, изчислява се истинската дължина в метри чрез 
мащаба на картата. 

Θ  = … 
Измерва се ъгълът между образите на меридиана и паралела, пресичащи се във 
възловата точка, избрана в Упражнение 3 

ТЪРСИ СЕ:   

S12  (оригинално разстояние); 

А12  (оригинален азимут). 
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Фиг. 1. Разположение на образните разстояние и азимут между избраните точки 1 и 
2 в картата   
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РЕД НА РАБОТА: 

Индикатрисата ще се построи за най-близката възлова точка до двете избрани 
точки 1 и 2 - т. Q (φQ = …, Q = ...). 

1. Получаване на оригиналните дъги по меридиана В и по паралела Р. 

 

Фиг. 2. Оригинални дъги по паралела и меридиана 

В = ВφN - ВφS 

В е разликата между дъгата ВφN (от Екватора до северната възлова точка) и ВφS (от 
Екватора до южната възлова точка) (виж. Фиг. 2). 

Данните се взимат от Таблица 1 „Дължина на дъги по паралели и меридиани“, 
колона В, съответно за северната и южна ширина. Данните са в метри. 

P = (E - W).r.arc1°φQ = 20.r.arc1°φQ 

φQ е географската ширина на паралела, който минава през т. Q. 

P е истинското разстояние по дъгата на паралела от източната до западната 
възлова точка. 

Данните за r.arc1°φQ се взимат от Таблица 1 „Дължина на дъги по паралели и 
меридиани“, колона r.arc1° съответно за ширината на избраната точка Q (същата от 
упражнение 3). Данните са в метри. 
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2. Получаване на мащабите m и n: 

m = b / В 

n = p / P 

Точността, с която се получават мащабите, трябва да бъде с 3 знака след запетаята. 

 

3. С получените полудиаметри m и n, изразени в подходящ мащаб (3:1 или 4:1) и 
измерен от картата ъгъл Θ се построява индикатрисата на Тисо по метода на Риц. 

След построяване на индикатрисата, се намират търсените азимут и разстояние. 

 

4. Получаване на оригинален азимут А12  

А12=? 

Отчита се от построената индикатрисата от оригиналната северна посока. 

 

5. Получаване на оригинално разстояние S12 

 = S'12 / S12,     S12 = ? km  

 се отчита от построената индикатриса в посоката А12´. 

S'12  е дадено. 
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Таблица 1 Дължина на дъги по паралели и меридиани 

ϕ B (m) r.arc 1° (m)   ϕ B (m) r.arc 1° (m) 

0° 0 111 321   45° 4 985 032 78 848 

1° 110 376 111 305   46° 5 096 176 77 465 

2° 221 158 111 254   47° 5 207 339 76 057 

3° 331 738 111 170   48° 5 318 521 74 627 

4° 442 312 111 052   49° 5 429 723 73 173 

5° 552 895 110 901   50° 5 540 944 71 697 

6° 663 482 110 716   51° 5 652 185 70 199 

7° 774 072 110 497   52° 5 736 445 68 679 

8° 884 668 110 245   53° 5 874 723 67 138 

9° 995 268 109 960   54° 5 986 021 65 577 

10° 1 105 875 109 641   55° 6 097 337 63 995 

11° 1 216 488 109 289   56° 6 208 672 62 394 

12° 1 327 108 108 905   57° 6 320 025 60 773 

13° 1 437 737 108 487   58° 6 431 395 59 134 

14° 1 548 373 108 036   59° 6 542 783 57 476 

15° 1 659 019 107 552   60° 6 654 189 55 801 

16° 1 769 675 107 036   61° 6 765 612 54 108 

17° 1 880 341 106 488   62° 6 877 051 52 399 

18° 1 991 017 105 907   64° 7 099 978 48 938 

19° 2 101 706 105 293   65° 7 211 465 47 176 

20° 2 212 406 104 649   66° 7 322 967 45 405 

21° 2 323 118 103 972   67° 7 434 483 43 621 

22° 2 433 844 103 264   68° 7 546 014 41 822 

23° 2 544 583 102 524   69° 7 657 558 40 011 

24° 2 655 336 101 754   70° 7 769 116 38 187 

25° 2 766 103 100 952   71° 7 880 686 36 352 

26° 2 876 886 100 119   72° 7 992 268 34 505 

27° 2 987 683 99 257   73° 8 103 862 32 647 

28° 3 098 497 98 364   74° 8 215 467 30 780 

29° 3 209 326 97 441   75° 8 327 082 28 902 

30° 3 320 172 96 488   76° 8 438 707 27 016 

31° 3 431 035 95 506   77° 8 550 341 25 122 

32° 3 541 915 94 495   78° 8 661 984 23 220 

33° 3 652 813 93 455   79° 8 778 635 21 310 

34° 3 763 728 92 386   80° 8 885 293 19 394 

35° 3 874 662 91 290   81° 8 996 958 17 472 

36° 3 985 613 90 165   82° 9 108 629 15 544 

37° 4 096 584 89 013   83° 9 220 306 13 612 

38° 4 207 573 87 834   84° 9 331 987 11 675 

39° 4 318 580 86 628   85° 9 443 673 9 735 

40° 4 429 607 85 395   86° 9 555 362 7 791 

41° 4 540 654 84 137   87° 9 667 053 5 846 

42° 4 651 719 82 852   88° 9 778 747 3 898 

43° 4 762 804 81 542   89° 9 890 442 1 949 

44° 4 873 908 80 208   90° 10 002 137 0 
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ПОСТРОЯВАНЕ НА ИНДИКАТРИСАТА НА ТИСО ПО МЕТОДА НА РИЦ  

Анимационен модел на построяване e публикуван тук: 
https://www.uacg.bg/?p=109&l=1&id=427 

Индикатриса на Тисо по метода на Риц 
Упражнение 4/ Картни проекции 

Проследете стъпките на изчертаване на индикатрисата, представени в 
анимационния модел, заедно с обясненията по-долу! След това изчертайте 
индикатрисата с получените мащаби и ъгъл. 

Основни стъпки за построяване на индикатриса на Тисо по метода на Риц: 

а. Построяват се посоките A'N и A'E с ъгъл Θ между тях. Пресечната точка между 
тях е О≡Q. 

б. Нанасят се m по меридиана в посоката A'N (получават се т. 1. и т. 2) и n по 
паралела в посока A'E (получват се т. 3. и т. 4.) 

в. Построява се перпендикуляр на m в точка О и се нанася m в посока на 
перпендикуляра – получава се точка 5. 

г. Свързва се т. 5 с т. 4; средната точка между 5 и 4 е 6. 

д. С радиус 6О се изчертава полуокръжност, която достига правата 5-4. 
Пресечните точки на окръжността с правата са 7 и 8. 

е. 5-7 се явява b, а 5-8 се явява а. 

ж. В ОСТРИЯ ъгъл О8 се нанася голямата полуос а, а в О7 се нанася малката - b. 
Така се получават 8 точки от елипсата. 

Изчертават се елипсата и окръжността с радиус голямата полуос а на 
елипсата. 

От пресечната точка на А'N с елипсата се спуска перпендикуляр към голямата 
полуос на елипсата и се продължава до окръжността с радиус а. Пресечната точка на 
този перпендикуляр с окръжността се съединява с точка О - това е оригиналният 
север или посоката АN. Построява се А'12, измерен от картата, започвайки от А'N. По 
подобен начин на намиране на оригиналния север, се намира оригиналния азимут А12 - 
от пресечната точка на А'12 с елипсата се спуска перпендикуляр към голямята полуос, 
връща се до пресичане с голямата окръжност. Новата пресечна точка се съединява с 
т. О. Така се получава и оригиналния азимут А12. Той се отчита от оригиналния север! 
Индикатрисата се представя в същия мащаб, както индикатрисата в Упражнение 3, 
напр. 3:1 или 4:1. 

 

 

 

https://www.uacg.bg/?p=109&l=1&id=427
https://www.uacg.bg/filebank/att_1181.pps
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КЪМ УПРАЖНЕНИЕТО СЕ ПРЕДАВАТ СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ:  

▪ Заглавна страница; 
▪ Задание; 
▪ Чертеж върху картата от Упражнение 1 или Упражнение 2, съдържащ географската 

мрежа с нанесени т. Q, т. 1 и т. 2, разстояние S‘12 и азимут А‘12 (М 1:50 000 000); 
▪ Формули, изчисления и описание към тях; 
▪ Индикатриса на Тисо (в мащаба на чертежа от Упражнение 3); 
▪ Крайни резултати. 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ И НАНАСЯНЕ НА 
ОРТОДРОМА И ЛОКСОДРОМА 
 

УПРАЖНЕНИЕ 5 

 

 

 

Задание: 

Дадени са точките Т1 (φ1, λ1) и Т2 (φ2, λ2). Да се нанесат върху карта образите на 
ортодромата и локсодромата, определени от двете дадени точки, като за целта се 
изчислят координатите на поне 6 броя точки по аналитичен начин. 

  



КАРТНИ ПРОЕКЦИИ 
Ръководство за упражнения 

Теменужка Бандрова и Силвия Маринова 
Университет по архитектура, строителство и геодезия 

32 

 

 

Фиг. 1. Ортодрома и локсодрома 

 

1. Нанасяне на ортодрома върху карта 

Ортодромата се дефинира като най-късото разстояние между две точки върху 
повърхността на сферата. Ортодромата се изобразява като права линия само върху карта, 
изработена в гномонна проекция. 

Върху сферата - тя е дъга от голям кръг, а върху елипсоида - геодезическата линия. 

Нанасянето на образа на ортодромата между 2 точки върху карта, изработена в 
негномонна проекция, може да се извърши по два начина - графичен и аналитичен. 

Графичен начин - необходимо е да се разполага с карта, изработена в гномонна 
проекция. Върху нея се нанасят двете дадени точки, съединяват се с права линия, която 
представлява образа на ортодромата. Отчитат се географските координати на няколко 
междинни точки от ортодромата и се нанасят върху картата, изработена в негномонна 
проекция. Така получените точки се съединяват с плавна линия, която e образът на 
ортодромата. 
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Аналитичен начин 

РЕД НА РАБОТА: 

1.1. Представяне на координатите на 2 дадени възлови точки, взети на голямо 
разстояние върху изработената мрежа от Упражнение 1 (таблица 1). 

Таблица 1 Координати на дадените точки Т1 и Т2 

 φ° λ° 

T1   

T2   

 

1.2. За получаване на географските координати на междинни точки от 
ортодромата се използват формули (1) и (2). 

 

( ) ( )iii kktg  −+−= 2211 sinsin ,               (1) 

където 

( )

( )12

1
2

12

2
1

sin

sin









−
=

−
=

tg
k

tg
k

                                      (2) 

 

λ1i са дължините на поне 6 меридиана, пресичащи предполагаемата линия, 
изобразяваща ортодромата. 

φ1i са ширините на точки от ортодромата, изчислени по формули (1) и (2) с точност 
0.1°. 

Отчетените от картата географски дължини и получените по формули (1) и (2) 
географски ширини на точки от ортодромата се представят в таблица 2. 
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Таблица 2 Координати на точки от ортодромата 

№ λ°1i 

отчетени от 
картата 

φ°1i 

изчислени по 
формули (1) и (2) 

1 λ11   

2 λ12   

3 λ13   

4 λ14   

5 λ15   

6 λ16   

 

Изчислените точки от ортодромата, трябва да лежат върху изчертаната права, 
минаваща през 2-те дадени точки Т1 и Т2 върху мрежата от Упражнение 1. 

 

2. Нанасяне на локсодрома върху карта 

Локсодромата е линия върху сферата или елипсоида, която пресича меридианите 
под еднакъв азимут. Тя се изобразява като права линия в нормална Меркаторова 
проекция, която е конформна. 

Нанасянето на образа на локсодромата между 2 точки върху карта, изработена в 
проекция, различна от Меркаторовата, може да се извърши по два начина - графичен и 
аналитичен. 

Графичен начин - необходимо е да се разполага с карта, изработена в Меркаторова 
проекция. Върху нея се нанасят двете дадени точки, съединяват се с права линия, която 
представлява образа на локсодромата. Отчитат се географските координати на няколко 
междинни точки от локсодромата и се нанасят върху картата, изработена в проекция, 
различна от Меркаторовата. Така получените точки се съединяват с плавна линия, която 
представлява образа на локсодромата. 
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Аналитичен начин 

РЕД НА РАБОТА:   

2.1. Преминаване от географските ширини φ1 и φ2 към изометричните ширини q1 
и q2. Изчисленията се извършват по формула 3. 









+= 45

2
ln

2,1

2,1


tgq  [rad]                   (3) 

Изчисляват се изометричните ширини на точки Т1 и Т2. 

 

2.2. Изчисляване на А12 - азимут, под който локсодромата пресича меридианите. 
Използва се формула 4. 

     
12

12
12

qq
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=


                                       (4) 

Тъй като изометричните ширини са изчислени в радиани, то дължините също трябва 
да бъдат превърнати в радиани. 

Изчислява се А12 = …°, който се явява графична контрола на изобразената 
локсодрома. 

 

2.3. Изчисляване на географски координати на междинни точки от локсодромата 
по формули 5. 
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                 (5) 

е - основата на естествените логаритми, неперово число 

е = 2,718281828459045... 
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От тук нататък съществуват 2 начина на работа, в зависимост от знака на tgA12. Всеки 
работи по единия от начините, отговарящ на неговия случай. 

а) Когато  tgA12 < 1, се работи по следния начин: 

Определяне на интервал между изометричните ширини (таблица 3). 

Таблица 3 Интервал за изчисляване на изометрични ширини на 
междинни точки 

q1 q2 интервал 

   

Задава се един и същи интервал между изометричните ширини q1 и q2, за да се 
зададат изометрични ширини на поне 6 междинни точки. 

q1 < qi < q2 

 

Изчисляват се съответните географски дължини и ширини за дадените изометрични 
ширини по формули (5). Резултатите се представят в таблица 4. 

 

Таблица 4 Координати на точки от локсодромата 

№ q1i 

получени чрез 
интервала 

λ1i 

изчислени по 
формули (5) 

φ1i 

изчислени по 
формули (5) 

1 q11    

2 q12    

3 q13    

4 q14    

5 q15    

6 q16    

 

Точките с получените координати се нанасят върху мрежата от Упражнение 1. 
Съединяват се с плавна линия, за да се изчертае локсодромата. 
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б) Когато tgA12 > 1, се работи по следния начин: 

λ1 < λ i < λ 2 

Използват се географските дължини на 6-те междинни точки, зададени за 
ортодромата. Изисляват се изометричните и географски ширини по формули (5). 
Резултатите се представят в таблица 5. 

Таблица 5 Координати на точки от локсодромата 

№ λ 1i 

отчетени от 
картата 

q1i 

изчислени по 
формули (5) 

φ1i 

изчислени по 
формули (5) 

1 λ 11   

2 λ 12   

3 λ 13   

4 λ 14   

5 λ 15   

6 λ 16   

 

Точките с получените координати се нанасят върху мрежата от Упражнение 1. 
Съединяват се с плавна линия, за да се изчертае локсодромата. 

 

КЪМ УПРАЖНЕНИЕТО СЕ ПРЕДАВАТ СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ:  

▪ Заглавна страница; 
▪ Задание; 
▪ Формули, изчисления и описание към тях; 
▪ Чертеж с нанесени ортодрома и локсодрома.  



КАРТНИ ПРОЕКЦИИ 
Ръководство за упражнения 

Теменужка Бандрова и Силвия Маринова 
Университет по архитектура, строителство и геодезия 

38 

 

 

 

ИЗБОР НА КАРТНА ПРОЕКЦИЯ ЗА 
ТЕМАТИЧНА КАРТА ЧРЕЗ ГИС 

 

УПРАЖНЕНИЕ 6 

 

 

 

Задание: Да се определи и зададе проекция за карта (вижте номерацията по-долу и 
поставете тук заданието, отговарящо на изчислителния Ви номер) чрез ГИС ArcView, 
QGIS или друга ГИС. Да се визуализира географската мрежа и бреговата линия за дадената 
територия в произволен мащаб. Да се напишат избраните параметри на картната 
проекция и да се обоснове изборът на проекцията. 
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1. Карта на Индийски океан за морска навигация (изобразяване на ортодромата 
като права линия) 

2. Карта, в която ортодромата, свързваща точки от Централна Америка и Африка е 
права линия 

3. Карта на Индийски океан за морска навигация (изобразяване на локсодромата 
като права линия) 

4. Карта, в която локсодромата, свързваща точки от Централна Америка и Африка е 
права линия 

5. Карта на Северното полукълбо с вярно изобразяване на дължините по 
меридианите 

6. Карта на Южното полукълбо с вярно изобразяване на дължините по меридианите 

7. Карта на Източното полукълбо с вярно изобразяване на дължините по 
меридианите 

8. Карта на Западното полукълбо с вярно изобразяване на дължините по 
меридианите 

9. Карта на света, изобразяване на статистически показатели по държави 

10. Учебна карта на света за изучаване на големината на континентите по площ 

11. Учебна карта на Африка със статистически показатели 

12. Тематична карта на Европа със статистически показатели 

13. Карта на Атлантическия океан (двата полюса се изобразяват като точки) 

14. Карта на Индийски океан, южният полюс да се изобразява като точка 

15. Политическа учебна карта на Евразия (Европа и Азия) 

16. Политическа учебна карта на света 

17. Карта на Австралия за геодезически нужди 

18. Карта на Австралия без деформация на площите 

19. Карта на Южна Америка за навигационни нужди 

20. Карта на Южна Америка с вярно изобразени меридиани 

21. Карта на Южна Америка с вярно изобразени паралели 
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22. Карта на света с вярно изобразяване на полюсите 

23. Карта на света, използвана за навигация (локсодромата да се изобрази като права 
линия) 

24. Карта на света, използвана за навигация (ортодромата да се изобрази като права 
линия) 

25. Карта на Европа, при която ортодромата се изобразява като права линия 

26. Карта на Европа, при която локсодромата се изобразява като права линия 

27. Карта на Южното полукълбо с вярно изобразяване на площите 

28. Карта на Източното полукълбо с вярно изобразяване на площите 

29. Карта на Западното полукълбо с вярно изобразяване на площите 

30. Учебна карта на Северна и Южна Америка 

31. Карта на Азия, при която ортодромата се изобразява като права линия 

32. Карта на Азия, при която локсодромата се изобразява като права линия 

33. Карта на Северна Америка, при която ортодромата се изобразява като права 
линия 

34. Карта на Северна Америка, при която локсодромата се изобразява като права 
линия 

35. Карта на Южна Америка, при която ортодромата се изобразява като права линия 

36. Карта на Южна Америка, при която локсодромата се изобразява като права линия 

37. Карта на Атлантическия океан, при която ортодромата се изобразява като права 
линия 

38. Карта на Атлантическия океан, при която локсодромата се изобразява като права 
линия 

39. Карта на Тихия океан, при която ортодромата се изобразява като права линия 

40. Карта на Тихия океан, при която локсодромата се изобразява като права линия 

41. Карта на Европа за геодезически нужди 

42. Карта на Европа с вярно изобразяване на площите 

43. Карта на Европа с вярно изобразяване на паралелите 

44. Карта на Европа с вярно изобразяване на меридианите 
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45. Карта на България за геодезически нужди 

46. Карта на България с вярно изобразяване на площите 

47. Карта на България с вярно изобразяване на паралелите 

48. Карта на България с вярно изобразяване на меридианите 

49. Карта на Балканския полуостров за геодезически нужди 

50. Карта на Балканския полуостров с вярно изобразяване на площите 

51. Карта на Балканския полуостров с вярно изобразяване на паралелите 

52. Карта на Балканския полуостров с вярно изобразяване на меридианите 

53. Карта на Апенинския полуостров за геодезически нужди 

54. Карта на Апенинския полуостров с вярно изобразяване на площите 

55. Карта на Апенинския полуостров с вярно изобразяване на паралелите 

56. Карта на Апенинския полуостров с вярно изобразяване на меридианите 

57. Карта на САЩ за геодезически нужди 

58. Карта на САЩ с вярно изобразяване на площите 

59. Карта на САЩ с вярно изобразяване на паралелите 

60. Карта на САЩ с вярно изобразяване на меридианите 

61. Карта на Канада за геодезически нужди 

62. Карта на Канада с вярно изобразяване на площите 

63. Карта на Канада с вярно изобразяване на паралелите 

64. Карта на Канада с вярно изобразяване на меридианите 

65. Карта на Русия за геодезически нужди 

66. Карта на Русия с вярно изобразяване на площите 

67. Карта на Русия с вярно изобразяване на паралелите 

68. Карта на Русия с вярно изобразяване на меридианите 

69. Карта на Китай за геодезически нужди 

70. Карта на Китай с вярно изобразяване на площите 

71. Карта на Китай с вярно изобразяване на паралелите 
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72. Карта на Китай с вярно изобразяване на меридианите 

73. Карта на Скандинавските страни за геодезически нужди 

74. Карта на Скандинавските страни с вярно изобразяване на площите 

75. Карта на Скандинавските страни с вярно изобразяване на паралелите 

76. Карта на Скандинавските страни с вярно изобразяване на меридианите 

 

При дефиниране на проекция трябва: 

1. Да се определи начална точка на координатната система в центъра на 
изобразяваната територия. За целта е добре да се използва карта с географска мрежа на 
изобразяваната територия и да се дефинира централна точка. 

2. Централният меридиан трябва да бъде права линия, разделящ територията на две 
равни части – източна и западна. 

3. Параметрите на картната проекция, които се задават в ГИС са от 2 до 4, в 
зависимост от нейния вид. 

 

Азимуталните и цилиндрични проекции имат 2 параметъра: единият е централен 
меридиан, а другият – основен паралел, който дефинира централната точка с координати 
х=0, у=0. 

Коничните и цилиндрични проекции с 1 стандартен паралел или в случая с 
допирателна повърхнина имат същите 2 параметъра, докато със секуща повърхнина имат 
4. Например Ламбертова конична проекция с 2 стандартни паралела има 4 параметъра: 
централен меридиан, основен паралел, който дефинира централната точка с координати 
х=0, у=0 и още 2 стандартни паралела, отстоящи на равни разстояния от централната точка 
за територията. Стандартните паралели се избират така, че деформациите да се 
разпределят равномерно върху изобразената територия. 

За да изберете правилната проекция, трябва да сте минали курса по Картни 
проекции в Геодезически факултет, както и да сте запознати с глава 9 от учебника по 
картни проекции „Използване на картните проекции“. 
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Пример за изпълнение на упражнението 

Задание: Да се определи и зададе проекция за карта на северното полукълбо с 
вярно изобразяване на площите чрез ГИС ArcView, QGIS или друга ГИС. Да се визуализира 
географската мрежа и бреговата линия за дадената територия в произволен мащаб. Да се 
напишат избраните параметри на картата и да се обоснове изборът на проекцията. 

Обосновка за избор на проекция и параметри: Избрана е азимутална еквивалентна 
проекция. Проекцията е азимутална, поради това, че този клас проекции се използват за 
изобразяване на полукълбата. Тя също е от вида еквивалентни, за да запази площите, 
което се търси по задание. Поставените параметри са λ0=180° и φ0=90°, за да е изпълнено 
условието за изобразяване територията на северното полукълбо. Използваният софтуер е 
MapInfo. 

 

 

КЪМ УПРАЖНЕНИЕТО СЕ ПРЕДАВАТ СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ:  

▪ Заглавна страница; 
▪ Задание; 
▪ Обосновка за избор на проекция и параметри; 
▪ Визуализация на географска мрежа и бреговата линия за дадената територия. 
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ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА 
 

1. Дадено: de = 200 km, M = 1: 2 000 000 
Търси се: dm 

2. Дадено: =30, R=6 371 007 m 
Търси се: Радиусът на паралелния кръг 

3. Дадено: R = 6 378 004 m, S = 1: 20 000 000,  = 30,  = 30, o = 30. 
Търси се: Декартови координати за карте паралелограмна проекция. 

4. Дадено: o = 0,  = 30,  = 80, 
R = 6 371 007 m, S = 1 : 5 000 000. 
Търси се: Декартови координати при полярна азимутална еквидистантна проекция 

5. Дадено: dd = 0,0975 m, dTL =  10 cm 
Търси се: m 

6. Дадено: =43˚ при елипсоид WGS-72. 
Търси се: разстоянието по паралелния кръг за Δλ = 10˚, a=6 378 135 m, е=0,081819 

7. Да се намери разстоянието по меридиана от северния до южния полюс. 
R = 6371000 m 

8. Дадено: о = 0,  = 25,  = 80, 
R = 6371007 m, S = 1: 5 000 000. 
Търси се: Декартови координати при полярна стереографска проекция за сферичен 
модел на Земята 

9. За полярна стереографска проекция да се намери линейната деформация при =80. 

10. Дадено: елипсоид WGS-72 с а=6378135 m и е=0,081818. 
Търси се: радиус на земната сфера 

11. Дадено: елипсоид I.U.G.G. с f=1/298,257. 
Търси се: земната ширина, за дадена геодезическа ширина 45˚ 

12. Дадено: 0 = 10, S = 1/20 000 000, R = 6 371 007 m, х=0,100 m, y=0,150 m 
Търси се: географски координати за цилиндрична еквивалентна проекция 
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ЗА АВТОРИТЕ  

 

Проф. д-р инж. Теменужка Бандрова завършва със златен медал 8-мо ЕСПУ, 
гр. София и специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, ВИАС 
(днес, УАСГ) като първенец на випуска. Специализирала е компютърна 
графика в Технически университет, Грац, Австрия, а по-късно е гост-
професор във Виенския Университет. Води лекции и в Токийския 
университет Хосей, Япония, Масарик университета, Бърно, университети в 
Унгария, Белгия, Португалия, Турция, Китай и други. В момента е вице-
президент на Международната картографска асоциация, член на 
изпълнителното бюро на Международното общество по дигитална земя, 

Председател е на управителния съвет на Българска картографска асоциация и Ръководител 
катедра „Фотограметрия и картография“, УАСГ. 

 

Гл. ас. д-р инж. Силвия Маринова завършва специалност „Геодезия“ в УАСГ 
като първенец на випуска в Геодезически факултет. През 2015 г. защитава 
докторска дисертация по Картография. Води лекции по програма Еразъм+ в 
университети в гр. Будапеща, Унгария и гр. Пилзен, Чехия. В момента е 
ръководител на Лаборатория по картография в УАСГ, главен секретар на 
Българска картографска асоциация и член на Комисия по картография за 
ранно предупреждение и управление при кризи и Комисия по планинска 
картография към Международната картографска асоциация. 
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