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1.Същност, обосновка и принципи при аналитичната фотограметрия. Съпоставка на аналитичната с 

аналоговата фотограметрия. 

2.Координатни системи, използвани във фотограметрията. Основни задачи и зависимости в аналитичната 

фотограметрия.  

3. Предварителна обработка и анализ на аналитичните фотограметрични измервания. Измерване в цикли.  

4. Редукция на образните координати. Основни зависимости.  

5. Взаимно ориентиране на стереомодел. Елементи на взаимното ориентиране. Основни схеми.  

6.Условие за компланарност. Линеализиране на условните уравнения за компланарност. Използване в 

аналитичната фотограметрия.  

7. Формиране на стереомодел. Мащабно условие.  

8.Елементи на външно (геодезическо) ориентиране на пространствения модел. Зависимости за 

трансформиране на фотограметричния модел. Решение на линеализираните уравнения.  

9.Условно уравнение за равенство на мащабите. Условия за ориентиране на аналитични модели.  

10.Условия за колинеарност. Линеализиране на измервателните уравнения за колинеарност. Използване в 

аналитичната фотограметрия.  

11. Метод на функционалната итерация.  

12. Обобщено представяне на трансформациите при фотограметричните модели  

13.Еднородни координати. Приложение на еднородните координати при различни фотограметрични задачи.  

14.Възможности за съвместно използване на основните построения в аналитичната фотограметерия при 

създаване на аналитични модели.  

15.Аналитична фототриангулация. Основни методи. Определяне на елементите на ориентиране по данни от 

аналитичен модел.  

16.Аналитична фототриангулация по метода на моделите.  

17.Реализация на аналитичната фототриангулация по метода на сноповото изравнение.  

18.Точност на аналитичната фототриангулация. Грешки при аналитичната фототриангулация.  

19.Автоматизирани и аналитични фотограметрични системи. Методи за автоматизация на измерването. 

Аналитични плотери и картиращи системи.  

20.Цифрови модели във фотограметрията. Формиране на цифрови модели на релефа и на теренните обекти. 

Методи за създаване и области на приложение.  

21.Цифрови модели в близкообхватната фотограметрия. Формиране на цифрови модели на архитектурни и 

строителни обекти. Повишаване на точността на фотограметтричното моделиране.  

22. Набиране на пространствена информация чрез лазерно сканиране. 

23.Създаване на 3D модели по данни от фотограметрични заснемания на обекти. Приложение при 

фотореалистични модели. Приложение на 3D моделите на изкуствени съоръжения.  

24.Организация на плановата и пространствената фотограметрична информация. Видове фотограметрична 

информация. Организация при описание на данните. Езици за описание и кодиране на данни.  

25.Фотограметрични технологии за набиране на кадастрална информация. Основни технологични схеми. 

Особености при реализацията и точност.  
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