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Тема 25. Принципи на реализация на системите за регистриране на 
изображения. 

25.1. Системи за паралелно формиране на изображения. Видове 
космически снимки. 

25.2. Сканерни изображения. Видове сканерни системи. 
25.3. Специални типове изображения - радиолокационни, лазерни. 
 
25.1. Системи за паралелно формиране на изображения. Видове 

космически снимки. 
Използването на информацията от космически снимки се отличава с голям 

обхват, оперативност и възможност за получаване на периодична информация. Наред с 
това обработката на космически изображения е свързано с редица проблеми: 
зависимост на геометрията, дължаща се на метода на формиране на изображението, 
грешки поради влиянието на кривината на Земята, превишението на точките от терена, 
влиянието на атмосферната рефракция. Тези източници на грешка при космическите 
изображения налагат прилагането на съответни корекции при изработването на 
ортофото изображения. Предимство на кадровата снимка пред другите типове 
изображения, получавани от космическите летателни апарати е, че при нея се запазват 
проективните съотношения по отношение на цялото изображение. Това позволява по-
лесно да се реализират геометричните преобразования и получаването на по-точна 
координатна информация за обектите на терена. Изкривяванията, дължащи се на 
останалите смущаващи фактори, се запазват. Това налага да се разработват процедури, 
отчитащи и елиминиращи тези изкривявания. В това отношение цифровото 
трансформиране притежава достойнството, че позволява точно аналитично отчитане и 
коригиране на геометричните деформации на изображенията. Особено значение при 
тези процеси придобива анализа на специфичните характеристики и методите за 
коригиране на грешките, което обуславя спецификата на технологичната 
последователност при цифровото геометрично трансформиране на космически снимки. 

25.1.1. Кадрова космическа снимка 

Космическата снимка се извършва в различни мащаби и при различно 
положение на оптическата ос на фотокамерата. Мащабът на плановата снимка с 
еопределя от височината н аполета и фокусноо разстояние на камерата. 

1 f
m H
=  

f е фокусното разстоянеие, а H – разстоянето до подсптниковата точка в 
момента на фотографиране. 

Положнието на оптическата ос определя методана фотографиране. Според 
това снимките биват планови и панорамни. Плановите снимки са тези , при които 
оптическата ос е насчена към центъра на Земята. 

Космическа снимка, при която оптическат аос сключва с вертикалата ъгъл по-
голям ъгъл (γ>10°) се нарича перспективна. Ъгълът на отклонение зависи от ъгъла на 
наклона на КЛА или от ъгъла на отклонение спрямо оста на кораба. 
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При орбиталното движение се извършва едномартшрутно и многомаршрутно 
заснемане. многомаршрутно фотографиране имамае, когато последователните 
маршрути се припокриват помежду си. Припокриванети бива надлъжно и напречно. 
Интервалът от време между две снимки представлява интервалът на фотографиране τ. 
Други парамтри това са надлъжнот  и напречно припокриване Kp и Kq. 

 
 
 

 
Фигура 32.1. Надлъжно припокриване на снимките 

 За космическа снимка извършвана от кръгова орбита, коефициентите на 
припокриване се определят по следните зависимости: 

 

2.P % 100% 1 100%
2. 2. arcsin sinH R

R

θ ε ε
θ

ω ω

 
 −   = = −   +     −      

 

параметрите са показани на следната фигура. 
 
 
2.ω – ъгълът на полето на зрение на камерата, 
εi – планетоцентричните ъгли между последователните кадри, 
R – радиусът на Земята. 
Максималната възможност за обхват ан земната повърхност се определя от 

формулата 

maxsin R R
H

ω = +  

В този случай крайните лъчи се допират до земната повърхност и значението 
на ъгъла θ е максимално. Цялата заснимана повърхност с еопределя от радиуса на ктъга 
Rf 

.sinf maxR R θ=  
Za otitane na nadlyvnoto pripokriwane trqbwa da se ot`ita I wyrteneto na Zemqta. 
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За отчитане на надлъжнот припокриване трябва да се отчита и въртенето на 
Земята. 

1 100%
2 arcsin sin

x
xp

H R
R

ε

ω ω

 
  = − 

+   −      

 

където εx е планетоцентричният ъгъл, определян по формулата 

.360x
KLAT
τε =  

ТKLA – периодът на обуиколка на KLA 
Векторът на скоростта на КЛА спрямо Земята е W, векторът на неговата 

проекция V1, Ж2 е векторът на днонощната скорост на въртене на Земята. 
1 2W V V= −  

 
Фигура 32.2. Параметри на орбитата за оценка на скоростта 

Скоростта на носителя се определя от 

1
RV V

R H
=

+
 

V – орбиталната скорост. 
За кръговяа орбита орбиталната скорост е  

2.k

KLA

R HV
T

π +
=  

За линейната скорост на носителя се получава 

1
2. .k

KLA

RV
T
π

=  

Вектът на денонощно въртене има вида 

2
.cos2. .

E

RV
T

ϕπ=  

ТЕ – периодът на въртене на Земята. 
Векторът на линейната скорост за кръгова орбта има вида: 
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2

2 2
1 cos 2.cos .cos2

.
k

KLA EKLA E
W R

T TT T
ϕ ϕ γπ= + −  

където ъгълът γ се определя по формулата: 
2 2 2costg tg i tgγ ϕ ϕ= −  

Ъгловата скорост за момента на пресичане на подспътниковата точка 
спаралела с широчина φ се получава израза: 

k

k
W
R

ω =  

Окончателната формула за опрделяне на надлъжното припокриване px с 
отчитане на въртенето на Земята и основните елементи на орбитата има вида: 

2

2 2
1 cos 2.cos .cos180

.
% 1 .100%
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Отстоянието между орбитите по дължина се различават по дължина на λТ. 
Напречното припокриване зависи основно от въртенето на Земята. Величината на ъгъла 
се опредея по формулата: 

3( )2. . .T E
R Hλ π ω

µ
+

=  

където ωЕ – ъгловата скорост на въртене на Земята, 
µ – гравитационния параметър на Земята. 
Минималното напречно припокриване се получава в момента на пресичане на 

подспътниковата точка с екватора, когато ъгъла λТ е максимален. 
Ъгълът m

yε  се определя при при пресичането на орбитата с екватора. 

sin sin .sinm
y T iε λ=  

За ширини отлчни от екватора вместо ъгъла на наклон н аорбитата трябва да се 
ползва ъгъла γ’, определян по формулата: 

2 2
2

2 2

.cos1'
sin1 . .cos 2. . 1 .sin
sin

E KLATctg
tg tgi i
tg i i

ω ϕγ
ϕ ϕϕ π

= −

− −

 

Вследствие на вртенето на Земята подспътниковата точка пресича екватора 
под ъгъл i’, който за ширина φ=0 се определя от завсимостта: 

' cos . cos KLA

E

Tctgi eci i
T

 
= − 

 
 

Изменението на дължината на дъгта е пропорционално на косинуса на –
ширината: 

' .cosT Tλ λ ϕ=  
За орбитното припокриване се получава зависимостта  
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'sin sin .siny T 'ε λ γ=  
За орбити отличаващи се от кръговите надлъжното и напречно припокриване с 

епроменят по зависимостите: 
' ' '

1
'

1
'% 1 .100%

2.
i i i

i
p θ θ ε

θ
+

+

 − −
= + 
 

 

Планетоцентричните ъгли, влизащи в горната формула с еопределят по 
следния начин: 

' arcsin .sini
H R

R
θ ω ω+ = − 

 
 

Разстоянието от центъра на притегляне до КЛА се определя от съотношението 
между елементите на орбитата: 

1 .cos
pH R r

e ν
+ = =

+
 

p – параметър на орбитата, 
е – ексцентрицитет, 
ν – истинска аномалия. 
Планетоцентирчният ъгъл е функция на ъгловата скорост на движение на КЛА 

е променлив, докато при кръгова орбита е константа. 

25.1.2. Видове кадрови космически снимки 

Класификацията на космическите снимачни камери (КСК) с еопределя от 
тяхното предназначение, метода на провеждане на сниките и геометричните параметри. 

Според предназначението на материаите от снимките КСК се подрзделят на 
четири основни групи: топогрфси (ТКСК), дешифровъчни (ДКСК), звездни (ЗКСК) и 
многозонални камери (МКСК). 

 
Фигура 32.3. класификация на космическите снимки 

 
Към четирите типа камери се постаят различни изисквания. Някои от тях са 

общи , а други спеифични. Специфични исзисквания са точността за предаване на 
геометрията на обекта и качеството на предаване на контраста на обекта. Тези 
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изисквания са противоречиви, затова конкретните параметри са резултат ан 
моделиране. 

Топографските КСК са предназначени за получаване на топографски карти на 
земната и лунна повърхност чрез тереофотограметрични методи. Измерителните 
свойства трябва д апозволяват определяне на координатите със средна квадратна 
грешка ±10µ. еизравняването на плоскостта на негатива трябва да е под 0,01mm. 
Необходимо е да добавят рамкови марки или оптически марки за корекция на 
деформациите. 

Дешифровъчните (ДКСК) са предназначени за полуаване на снимки, 
прдназначени за създаване на тематични карти и за разпознаване на обектите върху 
снимките. Дешифовъчните камери имат фокусно разсояние по-голямо то 300mm и 
големи размери на кадъра. Придешифровъчните камери има известно занижаване на 
изискванията по отношение на стоностите на дисторзията и изравняването на негатива 
в равнината на снимката. 

Перспетивното заснимане води до по-големи геометрични деформации в 
различните части на снимката.Но значително по-големия обхват на фотографиранат 
аместнст води до широкото използване на перспективните снимки при ДКСК. 

Панорамното заснимане се характеризира със сканиране на местността с 
обектива на ДКСК перпендикулярно на полета на КЛА като разтвора на лъча на 
сканиране достига големи величини (до 140º). Панорамните снимки осигуряват голям 
обхват при високо разрешение. За тях е характерн, че дължината на кадъра е няколко 
пъти по-голяма от ширината. Аналитичната обработка позволяв ада сепреодоее техният 
основен недосатък – хиперболиската промяна на мащаба  от цетъра към края на 
изображението. Панорамните снимки притежават дисторзия, която се дължи на 
отместването на точките по направление на полета заради движението на КЛА, 
панорамна дисторзия при проектиране на равнина върху цилиндрична повърхнина и 
дисторзия от компенсацията, дължаща с ена преместването на точки по цилиндричн 
поврхност поради едновремнното движение на обектива и лентата. 

Звездните ЗКСК осигуряват получаване на снимки на звездите с точност 5µ. 
Размерите на кадъра, фокусното разстояние се избират от изискването за рагистриране 
на достатъчен брой звезди, осигуряващи точността на решаваната задача. 

Многозоналните камери са предназначени за едноврмеенно заснемане в 
различни зони на спектъра. космическта снимка мпже да се извършва на една и съща 
лента с няколко обектива или на различни ленти с прилагане на зонални филтри. 

Фокусното рзстояние е един от основните показатели.  ТКСК се ползват 
обективи, които да осигуряват малка дисторзия, затова се ползва фокусно разсояние в 
диапазона 50-200mm. 

При ДСКС фокусното разстояние се порменя в по-шикоки граници в 
диапазона 30-3000mm. 

Многозоналните камери обикновено имат фокусно разстояние между 100-
200мм. Те осигуряват заснимане на големи площи 

СЗКСК трябва да притежават голяма светлосила и да осигуряват широк захват 
на звезното небе. При тях оптималното фокусно разстояние е между 150-200mm. 

Камерите с фокусно разстояние под 100mm са широкоъгълни, а тези над 
500mm тесноъглни. Междинните са нормални. 

За КСК е задължително прилагането на системи за компенсация на 
преместването. При ТКСК обикновено не се прилага компенсация, за да не настъпят 
геометрични изкривявания. При дългофокусните камери компенацията е задължителна. 
Ползват се основно два мтода на компенсация – с преместване на ленатата и оптическа 
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с въртящи се клинове.при късофокусните с еприлага обикновено оптическа 
компенсация, а при дългофокусните – механическа. 

Друга важна характерисика е расрешващата способност на системата, която 
трябва да е висока за всички камери. Тя е важна за ТКСК и основна при ДКСК. 

 
25.2. Сканерни изображения. Видове сканерни системи. 

Фотографските системи са подоходящи за пилотируемите кораби или 
автоматични възвращаеми апарати. При автоматичните КЛА се ползват TV-камери или 
сканери. Понасроящем телевизионните системи не се използват така често. 

Сканерните системи се отнасят към системите за развивка в пространството на 
обекта. Те се поделят на системи с поелементно формиране и сканерни системи с 
поредово сканиране. 

25.2.1. Видове сканерни системи 
Сканерите са системи за регистрация, при които регистрирането се извършва 

по редове. Според начина на регистриране в реда биват с последователно действие 
(обмитане) или с паралелна регистрацяи на реда – линейни сканери 

Предимствата на сканерите са: 
електронна регистрация; 
честа, непрекъсната или периодична регистрация; 
спектрална лента от UV (ултравиолетовата) до FIR (далечната инфрачервена 

зона). 
Недостатък на сканерите е по сложната геометрия, поради динамичния процес 

на регистрация. 

25.2.2. Оптико-механични сканери 
Според конструкцията си сканерите биват с въртящо се огледало или призма. 

 
Според конструкцията на отклонителната система на оптико-механичния 

сканер те биват с въртяща се призма, наклонена плоскост или клин. 
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Според ориентацията на оста на въртене на сканера и оттам на следата върху 

земната повърхност сканерите биват: с линейна развивка, с хоризонтална, вертикална и 
наклонена ос спрямо земната повърхност. 

 
 

25.2.3. Линейни сканери 
Друг тип сканер това са линейните сканери. При тях целият ред се регистрира 

едновременно посредством линеен CCDелемент. Регистрирането на многоканално 
изображение се осъществява чрез разлагане на постъпващата светлинна енергия през 

Недостатъци на оптико-механичните сканери: 
- мех. части дефектират по-лесно; 
- висока консумация на енергия; 
лошо отношение сигнал/шум; 
- лошо геометрично разрешение при самолетните сканери; 
- сложни за производство. 
Сканерите с линеен CCD елемент: 
стабилност във времето; 
възможност за непрекъсната работа; 
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липса на механични части; 
- липса на панорамни изкривявания ( независимост на геометрията от ъгъла на 

отклонение на снимачния лъч; 
- запис на цифровите данни на борда или възможност за непосредствено 

предаване. 
Принципната схема на могоканален сканер, който ползва дифракционна 

решетка има следния вид: 

 
 

25.2.4. Сравнение на характеристиките на сканерните системи и 
фотографските системи 
Сравнение на характеристиките на фотографските изображения с тези на 

сканерите. 
Фотографските изображения имат по-високо разрешение от 10 до 100 пъти. 
Те са оптимални за геометрична обработка. Регистрираната информация е 

компактна и може да с еобработва и на аналогови апарати. 
Сканерите позволяват електронна регистрация и лесно предаване по 

телеметричен канал. Имат повече от три спектрални канала, тесни спектрални канали и 
могат да покриват областта на спектъра от ултравиолетовата до инфрачервенат азона на 
спектъра. 

Спектралното разрешение на сканерите е по-добро, радиометричните 
характеристики са по–надеждни, съхраняването и предаването на информацията е без 
изкривявания и стареене. 

 
25.3. Специални типове изображения - радиолокационни, лазерни. 

Специалните типове изображения се отнасят към сензорите от активен тип. 
Това са радиолокационните, лазерните системи. 
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25.3.1. Радиолокационни сензори 
Радиолокационните системи са активни системи, при които носител на 

информацията се явявява електромагнитно излъчване с по-голяма дължина на вълната: 
от 10cm  до 2-3 m. Това определя граничното разрешение на този тип системи. 

Наименованието Радар произхожда от съкращението Radio Detection And 
Ranging (RADAR). Основни области на приложение на радарите е морската и въздушна 
навигация. 

Съществуват няколко типа радари в зависимост от начина на формиране на 
изображението на терена. Това са радарите със страничен обзор (SLR side looking 
radar), самолетните радари със страничен обзор (SLAR – side looking airborne radar), 
радар със синтезируема апертура (SAR – syntetic aperture radar). 

25.3.1.1. Принципи на радар със страничен обзор РСО (SLR) 
Радарът излъчва краткотрайни импулси с малка продължителност, като в 

приемника се регистрира закъснението на отразения сигнал спрямомомента на 
излъчване. Това закъснение е пропорционално на разстоянието до обекта, от който се 
отразява. 

Радарът се състои от следните компоненети: 
- антена; 
- предавател; 
- приемник; 
- комутатор, който певключва антената между режимите на предаване и 

приемане; 
- регистриращо устройство, което записва приетите данни на магнитен 

носител (най-често магнитна лента). 
Антената се монтира така, че антенният дипол е успореден на направлението 

на полета. При това положение направлението на излъчване е перпендикулярно на 
трасето на полета. Пространственият ъгъл по направление на полета е малък Xβ∆ , а 
перпендикулярно на това направление е значително по-голям. Този ъгъл се означава с 

. Пространственото разрешение върху обектите зависи от продължителността на 
импулса . 

Yβ∆
τ
Процесът на регистриране се състои от следната последователност: 
- превключване на антената в режим на предаване; 
- излъчване на кратък високочестотен импулс с продълцителност от порядъка 

на 100nS; 
- превключване на антената в режим на приемане; 
- отразяване на импулса от обекта (това отражение е дифучно и само малка 

част от постъпилата енергия се връща към антената; 
- антената приема отразеният ехо-сигнал като се отчита закъсненето, което 

зависи от разстоянието до обекта; 
-регистриране на приетата чааст от оригиналния импулс; 
-повторение на цикъла след интервал от време t∆ . 
Съседните ивици, разположени от едната страна на полета, формират лента по 

протежениена траекторията на полета. 
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Широчината на теренния елемент по направление на полета се дава от 

зависимостта: 
..

.sinx
hX R R

l l
λ λ

= α = =
α

∆ ∆  

където R е наклоненото разстояние от сензора до терена; 
h – височина на полета; 
α – ъгъл на отклонение на лъча; 
l – дължина на антената. 
Размера на теренничя елемент по направление на полета  е право 

пропорционално на наклоненеото разстояние до обекта и обратно пропорционално на 
дължината на антената. 

X∆

Разсточнието до обеката се определя по зависимостта: 
.
2

c tR =
∆

 

където c е скоростта на светлината. 
Закъсненито зависи от двойното разстояние до обекта – времето за отиване и 

връщане на сигнала. 
Пространственото разрешение по направление на лъча се определя от 

зависимостта: 
.
2

cR τ
=∆  

Дължината на теренния елемент (разрешението Y∆ ) по направление 
перпендикулярно на полета е следователно: 

.
cos 2.cos

R cY τ
= =

α α
∆∆  
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Следователно разрешението Y∆  зависи от продължителността на импулса, 
ъгъла на отклонение на лъча и е независимо от височината на полета. 

Зависимостта показва, че разрешението зависи от ъгъла на отклонение α. За 
точки под трасето на полета (α=90°) пространственото разрешение е . В този 
случай отсъства зависимост от положенеито на отразяващите обекти. Това обяснява 
защо се ползва само радар със страничен обзор. 

Y = ∞∆

За радар със следните параметри: 
- честота 5GHzν = ; 
- дължина на антената l=5m; 
- ъгъл на отклонение . 30α = °

6

9
330.10 6
5.10

c cmλ = = =
ν

 

За самолетен радар АРСО при h=3km 

8 7

. 3000 0.06 72
.sin 5.0,5

. 3,3.10 .10 17,3
2.cos 2.0,866

hX m
l

cY m
−

λ ×
= = =

α

τ
= = =

α

∆

∆

 

За спътников радар h=800km 
3

8 7

. 800.10 0.06 19,2
.sin 5.0,5

. 3,3.10 .10 17,3
2.cos 2.0,866

hX k
l

cY m
−

λ ×
= = =

α

τ
= = =

α

∆

∆

m
 

Предимства са: 
- независмост на пространственото разрешение Y∆  от височината на полета; 
- идеален за самолетен радар. 
Недостаък на РСО е ниско разрешение по направление на полета при 

спътников радар. За да се преодолее това е необходима  антена с много големи размери. 
Същестено подобрение с еполучава при радарите със ситезируема апертура (РСА). 

25.3.1.2. Радари със синтезируема апертура 
Използването на РСО при КЛА изисква размери на антената, които са 

нереализируеми. Например за разрешение от 20m е необходима антена с дължина 
4,8km. Това налага използването на радари със синтезируема апертура. За реализиране 
на антена с еквивалентна дължина L е възможно използването на набор от сегменти с 
дължина l, които излъчват с определено дефазиране. Отразеният сигнал се обработва 
като се отчита неговата амплитуда и фаза. За пространственото разрешение се получава 
зависимостта: 

.
2
RX

L
λ

=∆  

Подобряването на разрешението се дължи на факта, че при единична антена 
разликата в пътищата зависи от разликата в дължините на пътищата от края и центъра 
на антената. При набор от антени разликата е между центъра на едната и краищата на 
другата, което води до зависимосттта 
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.
2.

RX
Xr
λ

=∆
∆

. 

При преместването на носителя в пространстото се получава ситуация, при 
която се получава преместване на една и съща антена в пространството,която действа 
като набор от къси антени. 

 

 
 
Оценката на разрешението се получава във вида: 

. . .
2. 2 . 2r

R R lX
X R

lλ λ
= =

λ
∆

∆
=  

Основания за приемането на това, че и двата края на единичната антена гледат 
към две различни точки. 

При практическата реализация не всички паралални антени действат 
едновременно. Използва се движението на носителя и при всяко ново положение се 
излъчва дефазиран сигнал. В този случай за еквивалентното разрешение на 
синтезираната антена се получава изразът: 

. . .
2. 2 . 2r

R R lX
X R

lλ λ
= =

λ
∆

∆
=  

където  е разрешението на отделната антена. rX∆
В този случай разрешението на синетичната антена не зависи от разстоянието 

до обекта иможе да стане многфо високо. 
При РСО разрешението се повишава с увеличаване на дължината на антената. 
При РСА разрешението се повишава с намаляването на дължината на 

единичната антена. Ограничението в намаляването на дължината проичтича от 
необходимостта да се осигури стабилност на полета на спътника по траекторията за 
временюто на излъчването на синтетичната антена. 

Основни изисквания: 
Осигуряването на антена с синтетична апертура е получаването на сиганл с 

определена фаза, която е стабилна във времето при различни положения на антената. 
По отношение на активните системи: 
фазата на сиганала, попадащ върху обекта дас бъде известна и отношението 

между фазите да е константна величина. Тези условия не се изпълняват за пасивните 
микровлълнови системи и за оптическите системи. 
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РСА могат да бъдат обяснени и с помощта на Доплеровия ефект. При това 
радиокюлокационният сигнал се явявява фуннкция не на прострсанството (респективно 
на вдижението на носителя) , а като функциии на времето. 

Кохерентни радарни системи РСА 
некохерентни радарни системи РСО. 
 

25.3.2. Лазерни сканиращи системи 

Лазерните сканиращи системи по своето действие са подобни на 
радиолокационните , но поради по малката дължина на вълната могат да се регистрират 
по-малки обекти – те имат по-високо пространствено разрешение. Поради тези 
причини те са особено перспективни не само за целите на дешифрирането, но и за 
изграждане на модели на терена. 

 

25.3.3. Телевизионни системи 

Телевизионните системи се отнасят към системите с развивка в плоскостта на 
изображението. Телевизионната снимка се класисфицира по редица показатели. 

Според предназначението бива: 
-системи за снимки на повърхността на Земята, на Луната и други планети на 

СЛънчевата систем; 
-снимки за метеорологично наблюдение на облачната покривка; 
-системи за ретранслация на телевизионни програми; 
видеотелеметрически системи и космовизия; 
-инспекция за състоянието на други космически летателни апарати; 
-системи за управления на КЛА; 
-системи за астрономически наблюдения. 
Телевизионната снимка с еправи в честотния диапазон от 300nm до 1100nm. 
Телевизионните системи биват теснолентови от 0,1kHz до 0,1MHz и 

широколентови над 0,1MHz. Теснолентовите се ползват при снимка на Луната и 
планетите, когато поради голямото разстояние се ползват теснолентови канали за 
предаване на информацията. Теснолентови системи се ползват и при снимки на Земята 
с високо разрешение. За непосредствено наблюдение на големи територии се ползват 
шроколентови телевизионни системи. 

Според вида на предаваните изображения телевизионните системи биват за 
обемни, плоскостни и линейни изображения. 

Според ширината на спектъра на предаваното изображение биват 
теснолентови и широколентови. 

Според типа на информационните параметри на лъчистия поток боват системи 
с пространствено, честотно и временно разпределение на лъчистия поток. 

Според типа на системата за запаметяване на изображението биват: с 
електронно запаметяване, с магнитно запомнящо устройство и запомнящо устройство 
за кадри. 

Според обема на запаметяваната информация биват за едноелементно 
запаметяване и за кадрово запаметяване. 

Според типа на устройствата за развивка биват: с механична, с електронна, с 
развивка в оптическия канал и в канала за формиране на видоесигнала; 

Според времевите процеси в системата биват с едновременно запаметяване и 
четене и с разделяне на процесите на запаметяване и прочитане; 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 25                       Борислав Маринов 



Тема 25. Принципи на реализация на системите за регистриране на изображения                - 15 - 

Според типа на линията за връзка на отвореникъм линията за връзка и на 
затворени системи (без радиолиния); 

Според типа на обработвания и предаван сигнал биват аналогови и цифрови. 
Тромерните системи предават информация за яркостта в тримерното 

пространство B(x,y,z)– това са стереоскопични системи, но те са много сложни и рядко 
се прилагат. Най-често се ползват равнинни системи B(x,y), които предават двумерна 
информация, но се ползват и линейните системи B(x). 
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Тема 26. Геометрични и радиометрични характеристики на системите 
за регистриране на изображения. 

26.1. Геометрични характеристики на кадрова космическа снимка. 
Особености на цветните и многозоналните снимки. 

26.2. Геометрични характеристики на сканерните изображения. 
Основни спектрални характеристики. 

26.3. Геометрични и радиометрични характеристики на 
основните типове специални системи за регистрация. 

 
26.1. Геометрични характеристики на кадрова космическа снимка. 

Особености на цветните и многозоналните снимки. 
Използването на информацията от космически снимки се отличава с голям 

обхват, оперативност и възможност за получаване на периодична информация. Наред с 
това обработката на космически изображения е свързано с редица проблеми: 
зависимост на геометрията, дължаща се на метода на формиране на изображението, 
грешки поради влиянието на кривината на Земята, превишението на точките от терена, 
влиянието на атмосферната рефракция. Тези източници на грешка при космическите 
изображения налагат прилагането на съответни корекции при изработването на 
ортофото изображения. Предимство на кадровата снимка пред другите типове 
изображения, получавани от космическите летателни апарати е, че при нея се запазват 
проективните съотношения по отношение на цялото изображение. Това позволява по-
лесно да се реализират геометричните преобразования и получаването на по-точна 
координатна информация за обектите на терена. Изкривяванията, дължащи се на 
останалите смущаващи фактори, се запазват. Това налага да се разработват процедури, 
отчитащи и елиминиращи тези изкривявания. В това отношение цифровото 
трансформиране притежава достойнството, че позволява точно аналитично отчитане и 
коригиране на геометричните деформации на изображенията. Особено значение при 
тези процеси придобива анализа на специфичните характеристики и методите за 
коригиране на грешките, което обуславя спецификата на технологичната 
последователност при цифровото геометрично трансформиране на космически снимки. 

26.1.2. Видове кадрови космически снимки 

Класификацията на космическите снимачни камери (КСК) с еопределя от 
тяхното предназначение, метода на провеждане на сниките и геометричните параметри. 

Според предназначението на материаите от снимките КСК се подрзделят на 
четири основни групи: топогрфси (ТКСК), дешифровъчни (ДКСК), звездни (ЗКСК) и 
многозонални камери (МКСК). 
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Фигура 26.3. класификация на космическите снимки 

 
Към четирите типа камери се постаят различни изисквания. Някои от тях са 

общи , а други спеифични. Специфични исзисквания са точността за предаване на 
геометрията на обекта и качеството на предаване на контраста на обекта. Тези 
изисквания са противоречиви, затова конкретните параметри са резултат ан 
моделиране. 

Топографските КСК са предназначени за получаване на топографски карти на 
земната и лунна повърхност чрез тереофотограметрични методи. Измерителните 
свойства трябва д апозволяват определяне на координатите със средна квадратна 
грешка ±10µ. еизравняването на плоскостта на негатива трябва да е под 0,01mm. 
Необходимо е да добавят рамкови марки или оптически марки за корекция на 
деформациите. 

Дешифровъчните (ДКСК) са предназначени за полуаване на снимки, 
прдназначени за създаване на тематични карти и за разпознаване на обектите върху 
снимките. Дешифовъчните камери имат фокусно разсояние по-голямо то 300mm и 
големи размери на кадъра. Придешифровъчните камери има известно занижаване на 
изискванията по отношение на стоностите на дисторзията и изравняването на негатива 
в равнината на снимката. 

Перспетивното заснимане води до по-големи геометрични деформации в 
различните части на снимката.Но значително по-големия обхват на фотографиранат 
аместнст води до широкото използване на перспективните снимки при ДКСК. 

Панорамното заснимане се характеризира със сканиране на местността с 
обектива на ДКСК перпендикулярно на полета на КЛА като разтвора на лъча на 
сканиране достига големи величини (до 140º). Панорамните снимки осигуряват голям 
обхват при високо разрешение. За тях е характерн, че дължината на кадъра е няколко 
пъти по-голяма от ширината. Аналитичната обработка позволяв ада сепреодоее техният 
основен недосатък – хиперболиската промяна на мащаба  от цетъра към края на 
изображението. Панорамните снимки притежават дисторзия, която се дължи на 
отместването на точките по направление на полета заради движението на КЛА, 
панорамна дисторзия при проектиране на равнина върху цилиндрична повърхнина и 
дисторзия от компенсацията, дължаща с ена преместването на точки по цилиндричн 
поврхност поради едновремнното движение на обектива и лентата. 
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Звездните ЗКСК осигуряват получаване на снимки на звездите с точност 5µ. 
Размерите на кадъра, фокусното разстояние се избират от изискването за рагистриране 
на достатъчен брой звезди, осигуряващи точността на решаваната задача. 

Многозоналните камери са предназначени за едноврмеенно заснемане в 
различни зони на спектъра. космическта снимка мпже да се извършва на една и съща 
лента с няколко обектива или на различни ленти с прилагане на зонални филтри. 

Фокусното рзстояние е един от основните показатели.  ТКСК се ползват 
обективи, които да осигуряват малка дисторзия, затова се ползва фокусно разсояние в 
диапазона 50-200mm. 

При ДСКС фокусното разстояние се порменя в по-шикоки граници в 
диапазона 30-3000mm. 

Многозоналните камери обикновено имат фокусно разстояние между 100-
200мм. Те осигуряват заснимане на големи площи 

СЗКСК трябва да притежават голяма светлосила и да осигуряват широк захват 
на звезното небе. При тях оптималното фокусно разстояние е между 150-200mm. 

Камерите с фокусно разстояние под 100mm са широкоъгълни, а тези над 
500mm тесноъглни. Междинните са нормални. 

За КСК е задължително прилагането на системи за компенсация на 
преместването. При ТКСК обикновено не се прилага компенсация, за да не настъпят 
геометрични изкривявания. При дългофокусните камери компенацията е задължителна. 
Ползват се основно два мтода на компенсация – с преместване на ленатата и оптическа 
с въртящи се клинове.при късофокусните с еприлага обикновено оптическа 
компенсация, а при дългофокусните – механическа. 

Друга важна характерисика е расрешващата способност на системата, която 
трябва да е висока за всички камери. Тя е важна за ТКСК и основна при ДКСК. 

Спектралните характеристики на кадровите снимки са: 
- монохроматични; 
-цветни; 
- многоканални (многозонални). 
 

26.2. Геометрични характеристики на сканерните изображения. 
Основни спектрални характеристики. 

26.2.1. Разрешение на космическите сканерни изображения 

За да получим разрешението на космическите изображения трябва да получим 
параметрите на пиксела. Писела се проектира като елипса. 

 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 26                       Борислав Маринов 



Тема 26. Геометрични и радиометрични характеристики на системите                                - 19 - 

 
 
Осите на елипсата са съответно: 

1
1

(1 cos ) .
2.cos 2 cos cos

L H Ra d
f
+ − θ

≈ =
θ β θ

 

за голямата полуоа, а малката полуос е съответно 

( ) ( )
1 1

1 1

coscos .
2 2 cos / 2 cos / 2
Lb β θ

=
θ − β θ + β

∆
∆ ∆

 

 

26.2.2. Мащаби на космическите сканерни снимки 
Сканерното изображение може да се разглежда като някаква картографска 

проекция. Използвайки зависимостите за съответната картна проекция могат да се 
получат мащабите за всяка точка от снимката. 

В общия случай сканерното изображение се формира от елементарни 
площадки-пиксели. Проекционните свойства на такова изображение се определят от 
взаимното разположение на редовете на сканиране спрямо местността и ориентацията 
на всеки пиксел в избраната координатна система. Взаимоното разположение на 
редовете на сканиране зависи от геометрическите характеристики на сканерната 
система – използвания метод на сканиране линейно или конично. Положението на 
всеки пиксел се определя от Ойлеровите ъгли, а проекционните свойства на пиксела са 
съответни с центъра на аерофотоснимката. 
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За мащаба се получава зависимостта: 

( )
( ) ( ) ( )

2 2

2 22 2 2

1 1 sin1

1 cos 1 1 sin 1 1 sin sin cos

H
R

H H H
R R R

f
m

R

− + β
=

  + β − − + β − + β ϕ +     

2 ϕ

 

Ъгълът на отклонение на сканиращия лъч във вертикалната равнина β се 
определя по зависимостта: 

2
2 2

0 2
0 0 0

'' 1
2 (45 / 2) (45 / 2)

tgtg tg tg
tg tg tg

 β
β = β + β + 

β −β + −β  
 

където β’ е ъгълът на отклонение на сканиращия лъч във вертикалната 
равнина, β0 е минималният ъгъл на отклонение на лъча от надирното направление. 

За случая на хоризонтално коническо сканиране може да се запише 
зависимостта: 

0 2 2
cos sin '

cos ' cos
arctg β β

ϕ =
β − β

 

За целите на практическото използване е необходимо да се оцени мащабът 
като се отчете припокриването или разривът между редовете на сканиране, както и 
припокриването или разривът между съседните пиксели в един ред. Ако коефициентът 
на припокриването на редовете (k1) и на припокриването на пикселите в реда е (k2), а 
така също се дефинира ефективният размер на пиксела, представляващ съответно 
полуосите k2а и k1b за мащаба се получава зависимостта: 

2 2 2 2 2 2 2
0 0 2 1

2 2 2 2 2 2 2
1 2 0 0

sin cos cos ( )1

sin cos sin cos cos ( )

a b k a k b
m k k ab a b

ϕ + ϕ β + θ
=

ϕ + ϕ ϕ + ϕ β + θ
 

Анализът на зависимостта на мащаба в зависимост от припокриването показва, 
че то влияе съществено върху ефективния мащаб на сканерното изображение. Дори 
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изменение на коефициента на припокриване k1=0,8:1,2 води до изменение на мащаба 
от 2,5.106 до 3,0.106 . 

Използването на прагматичния подход за оценка на припокриването дава по-
реалистични резултати в сравнение с картографския подход. 

 
26.3. Геометрични и радиометрични характеристики на 

основните типове специални системи за регистрация. 

26.3.1. Обработка на изображенията 
Преобразуването на радиолокационния сигнал в изображение може да стане 

на основата на : 
- оптическа обрабтка; 
- цифрова обработка. 
РСА изглежда много зърнисто. Това се дължи на кохерентния сиганал. 

Ефектът се нарича “speckles”. Той се дължи на интерференцията на сигнала с 
нехомогеннните обемни елементи. В резултат на това се получават максимуми и 
минимуми, които се дължат на наслагеюването на сигнала от различни обекти. 
Зърнистостта намалява качеството на изображението. Търси се оптимум между 
високото пространствено разрешение и зърнистостта. 

Геометрични характеристики 
Геометричните изкривявания на радарните изображения се дължат на 

следните фактори: 
- неотчитане на терена (превишенията на обектите); 
- закриването на обектите (сенките между тях). 

 
 
Радиометрични характеристики 
Отразеата енергия от обекта е: 

2
. .

4. .
t

s
G QQ

R
σ

=
π

 

където σ е площта на обекта 
Приетата от антената енергия се описва с израза: 

___________________________________________________________________________ 
Фотограметрия и дистанционни методи II – лекция 26                       Борислав Маринов 



Тема 26. Геометрични и радиометрични характеристики на системите                                - 22 - 

2
.

4. .
s A

r
Q FQ

R
=

π
 

където FA е площта на антената. 
е  връзката  между усилването о и площта на антената е  

2
1 2

1 2
. .

Al l F
λ λ λ

= α α = =∆Ω ∆ ∆  

∆Ω  - коничен ъгъл на апертурата, 
l1, l2 са дължина и ширина на антената, 

1 2.AF l l=  - площ на антената. 
Усилването на антената G се дава от израза 

2
4 4 AFG π π

= =
λ∆Ω

 

Уравнението на РАДАРА се получава 

( ) ( )

2 2

2 2 3 42

. . . .. .
4 44

s A A
r t t

Q F G F GQ Q Q
R RR

σ λ
= = σ

π ππ
 

В това уравнение σ е ефективната площ на отразяващия обект, съответстваща 
на обект без загуби. 

коефициентът на отражение за единица площ е 0σ  
0

F
σ

σ =  

коефициентът на отражение 
0

sin
σ

γ =
β

 

Окончателно за уравнението на радара се получава зависимостта: 

( ) ( )

2 2 2 3 0
0

3 34 3
. . . . ..

2.cos4 2 4
r t t

G R c t G c tQ Q Q
lR R

λ λ λ σ
= σ =

β . .coslπ π β

∆ ∆
 

Зависимостта показва, че интензитетът на отразения сигнал е обратно 
пропорционален на наклоненото разстояние на трета степен. 
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