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ПГП2508ГФК 3 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ДЕЛЕНЕ НА ПЛОЩИ 

ГЛАВА I 
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ДЕЛЕНЕ НА ПЛОЩИ, НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ 

НА ПЛАНОВЕ И КАРТИ 

§ 1. Определяне на площи 

Една от основните цели на геодезията е да се знаят площите на отделни имоти или 
на цели масиви от ниви, лозя, ливади, гори и др., за изучаване на природните богатства 
и за отчет и инвентаризация на земната площ. Трябва да се отбележи, че под площ (или 
лице) на дадена фигура се разбира площта на хоризонталната проекция на тази фигура, 
а не действителната площ на фигурата по земната повърхнина с нейните наклони и 
гънки. Да се определи площта на една фигура означава да се определи колко пъти се 
съдържа в нея площта на друга фигура, която е приета за единица мярка. За единица 
мярка се приема площта на квадрат със страни един метър. Обикновено големите площи 
се изразяват със следните по-важни кратни единици за площ: 1 ар (а) = 102m2; 1 декар 
(dka)= 103m2; 1 хектар (ha) = 104m2=l0 dka, 1 km² = 100 ha = 1000 dka. 

Определянето на площите може да се извършва чрез изчисление по данни, полу-
чени непосредствено или посредствено от измервания на терена или като се използват за 
тази цел планове или карти. В зависимост от данните, с които се разполага за дадена 
фигура, се използват три начина за определяне на площта ѝ: числен, графичен и механи-
чен. 

Численото определяне на площи се извършва въз основа на непосредствено изме-
рени величини или когато са известни координатите на върховете на една затворена фи-
гура (полигон). Тези координати на върховете на полигона могат да се получат от непос-
редствени геодезически, фотограметрични или с глобални навигационни спътникови 
системи измервания или извлечени от картата посредством създаване на цифрови мо-
дели. 

Това е най-точният начин за определяне на площи. Точността му зависи от точ-
ността, с която са измерени величините, които се използват. 

При графичния начин за определяне на площи се използва план или карта. Изчис-
ление на площи от план може да се извърши чрез измерване на данни, получени от плана, 
и по механичен начин посредством специални прибори. Графичният начин за определяне 
на площи от план е по-неточен. Точността зависи от мащаба на плана. 

Най-бързият начин за определяне на площи при планове на хартиен носител е ме-
ханичният. Точността при този начин за определяне на площи зависи от мащаба на плана 
и вида на използваните уреди. 
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§ 2. Числено определяне на площи 
 
В практиката повечето случаи се търсят площи на неправилни фигури. При това 

определяне могат да се използват само фигури, ограничени с прави. Тези фигури, най-
често са триъгълници, четириъгълници или многоъгълници. Ако някоя от границите е 
крива линия, се представя с начупена линия, така че отклонението между дъгата и хор-
дата на всеки сегмент да е в границите на точността. По този начин фигурата се превръща 
в многоъгълник. 

Площите на многоъгълниците се изчисляват като още при измерването на мест-
ността те се разлагат на триъгълници и четириъгълници и сумата от площите им дава 
общата площ на многоъгълника. 

При обекти, които имат формата на многоъгълник, площите се изчисляват, като 
предварително преди измерването на необходимите елементи на терена се разделят на 
елементарни фигури: триъгълници или трапеци. Сумата от площите на тези елемен-
тарни фигури дава общата площ.  

 
 
 
1. Изчисление на площ на триъгълник. Ако в един триъ-

гълник ΔABC (фиг. 2.1) са означат страните a, b, c, вътреш-
ните ъгли α, β, γ и височините ha, hb, hc определянето на 
площта ще бъде по някой от следните начини в зависимост от 
измерените величини: 

- Измерена основа и височина: S = 𝑎𝑎.ℎ𝑎𝑎
2

        (2.1) 

- Измерени три страни (Херонова формула): S = �𝑝𝑝(𝑝𝑝 − 𝑎𝑎)(𝑝𝑝 − 𝑏𝑏)(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐) ,  (2.2) 
където p = 𝑎𝑎+𝑏𝑏+𝑐𝑐

2
 

- Измерени две страни и ъгъл заключен между тях: S = 𝑎𝑎.𝑏𝑏.sin 𝛾𝛾
2

    (2.3) 

- Измерени страна и прилежащите ъгли: S = 𝑎𝑎
2.sin 𝛽𝛽.sin𝛾𝛾
2sin𝛼𝛼

     (2.4) 

- Измерени два катета на правоъгълен триъгълник (фиг. 2.2): S = 1
2
ab  (2.5) 

 
 
 
 
 
 

2. Изчисление на площ на трапец. Ако в един трапец ABCD (фиг. 2.3) се означат 
основите a, b и височината h площта ще бъде: 

S = (𝑎𝑎+𝑏𝑏)ℎ
2

             (2.6) 
3. Изчисление на площ на многоъгълник. Ако в един многоъгълни (затворен поли-

гон) са дадени правоъгълните координати на върховете то площта може да бъде предс-
тавена като сума и разлика от площите на правоъгълни трапеци (фиг. 2.4). 
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Площта на фигурата с върхове 

12345 ще се изчисли като сума от пло-
щите на правоъгълните трапеци: 

S12345 = S11'5'5 + S55'4'4 – S11'2'2 – S22'3'3 – S33'4'4       (2.7) 
Площите на отделните правоъгълни трапеци могат да се изчислят, като се използ-

ват координатите на върховете им. 
S11'5'5 = 1

2
(x5 + x1)(y5 – y1) 

S55'4'4 = 1
2
(x4 + x5)(y4 – y5) 

S11'2'2 = 1
2
(x2 + x1)(y2 – y1)          (2.8) 

S22'3'3 = 1
2
(x3 + x2)(y3 – y2) 

S33'4'4 = 1
2
(x4 + x3)(y4 – y3). 

След като се заместят в горното уравнение и се обърнат знаците, така че да бъдат 
само суми се получава следното уравнение: 

S12345 = 1
2
[(x1 + x2)(y1 – y2) + (x2 + x3)(y2 – y3) + (x3 + x4)(y3 – y4) + (x4 + x5)(y4 – y5) + 

(x5 + x1)(y5 – y1)]             (2.9) 
Тази формула не е много удобна при изчисление с големи числа особено при сума 

на координатните, за целта ще бъдат разкрити скобите и извършат съответните съкраще-
ния и за площта ще се получи: 

S12345 = 1
2
(–x1y2 + x2y1 – x2y3 + x3y2 – x3y4 + x4y3 – x4y5 + x5y4 – x5y1 + x1y5)  (2.10) 

Или след още малко преобразувания 
S12345 = 1

2
[(x1(y5 – y2) + x2(y1 – y3) + x3(y2 – y4) + x4(y3 – y5) + x5(y4 – y1)]  (2.11) 

следва 
S12345 = 1

2
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑖𝑖−1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖+1)5
𝑖𝑖=1         (2.12) 

Ако има многоъгълник с n на брой върхове формулата ще придобие вида: 
S1-n = 1

2
|∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑖𝑖−1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖+1)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 |        (2.13) 
Във формулата стойността на i–1 при i=1 се приема, че е равна на n и при i+1 при 

i=n се приема, че е равна на 1. 
Аналогична формула може да се изведе, като се разменят местата на абсцисата и 

ординатата: 
S1-n = 1

2
|∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖+1)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 |        (2.14) 

X 

Y O 
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2 3 
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5 

1' 2' 5' 3' 4' 
y1 y2 y5 y3 y4 

Фиг. 2.4 

x1 x2 x5 x3 x4 
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Също така изчислената площ се взема по абсолютна стойност, ако се извършат съ-
щите изчисление, но с обратна последователност на описание на върховете на точките 
то разликата ще бъде само в знака. Още една забележка тази формула позволява изчис-
ляване на площи на фигури, на които има пресичащи се страни. 

Ако в един многоъгълник са дадени полярните координати на върховете, или са 
измерени посока и разстояние то площта може да бъде представена като сума и разлика 
от площите на триъгълници (фиг. 2.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площта на фигурата с върхове 
12345 ще се изчисли като сума от пло-
щите на триъгълниците: 

S12345 = SΔО51 + SΔО34 – SΔО12 – SΔО23 – SΔО45      (2.15) 
Площите на отделните триъгълници могат да се изчислят, като се използват фор-

мулите за изчисляване на площ на триъгълник с две страни и ъгъл заключен между тях: 
SΔО51 = 1

2
 d1d5sin(α5 – α1) 

SΔО34 = 1
2
 d3d4sin(α3 – α4) 

SΔО12 = 1
2
 d1d2sin(α2 – α1)         (2.16) 

SΔО23 = 1
2
 d2d3sin(α3 – α2) 

SΔО45 = 1
2
 d4d5sin(α5 – α4) 

След като се заместят и се сменят знаците се получава следната формула: 
S12345 = 1

2
 [d1d2sin(α1 – α2) + d2d3sin(α2 – α3) + d3d4sin(α3 – α4) + d4d5sin(α4 – α5) + 

d5d1sin(α5 – α1)]            (2.17) 
следва 

S12345 = 1
2
∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖+1sin(𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑖𝑖+1)5
𝑖𝑖=1        (2.18) 

Ако имаме многоъгълник с n на брой върхове формулата ще придобие вида: 
S1-n = 1

2
|∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖+1sin(𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑖𝑖+1)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 |       (2.19) 
Ако са измерени ъглите и страните на многоъгълник то може да се определи 

площта, но в повечето случаи се прибягва до формулите с координати, в които се изпол-
зват по малко математически операции. 

4. Точност при определяне на площи 
Основен критерий за определяне на точността е средната квадратна грешка, но 

площта е производна величина на измерени дължини и ъгли следователно се прилага 
формулата за средна квадратна грешка на функция от измерени величини (Геодезия, част 
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I, §12). 
Всяка площ може да се представи във вид на произведение от два множителя, а 

именно: 
S = х.у.             (2.20) 
При положение, че двете величини х и у, които определят площите, имат средни 

квадратни грешки съответно тх и ту, тогава средната квадратна грешка МS според закона 
за предаване на грешките ще бъде 

МS = �𝑦𝑦2𝑚𝑚𝑥𝑥
2 + 𝑥𝑥2𝑚𝑚𝑦𝑦

2 .          (2.21) 
Средна квадратна грешка на площта определена по формули 2.13 или 2.14 при да-

дени координати Xi и Yi на върховете на фигурата със съответните средни квадратни 
грешки в положение mxi и myi следователно частните производни спрямо отделните ве-
личини ще имат вида: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

 = 1
2
(yi-1 – yi+1)            (2.22) 

Частните производни относно Yi съответно след елементарни преобразувания ще 
имат аналогичен вид: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦𝑖𝑖

 = 1
2
(xi-1 – xi+1)            (2.23) 

Или средната квадратна грешка в определената площ ще бъде: 

МS = �∑ �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
�
2
𝑚𝑚𝑥𝑥𝑖𝑖
2𝑛𝑛

1 + ∑ �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦𝑖𝑖
�
2
𝑚𝑚𝑦𝑦𝑖𝑖
2𝑛𝑛

1        (2.24) 

или 

МS = �1
4
∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖−1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖+1)2𝑚𝑚𝑥𝑥𝑖𝑖

2n
1 + 1

4
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖+1)2𝑚𝑚𝑦𝑦𝑖𝑖

2n
1 .    (2.25) 

Ако се приеме, че средните квадратни грешки в положение mxi и myi са приблизи-
телно равни (mxi = myi) и m²D = m²xi + m²yi, т.е. 

m²xi = 1
2
 m²D  и  m²yi = 1

2
 m²D           (2.26) 

и като се замести в формула (2.25), следва: 

МS =�1
8
∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖−1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖+1)2𝑚𝑚𝐷𝐷

2n
1 + 1

8
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖+1)2𝑚𝑚𝐷𝐷

2n
1 .    (2.27) 

или 
МS = mD

2√2
 �∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖−1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖+1)2n

1 + ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖+1)2n
1      (2.28) 

Но като се има предвид, че сума от квадрати на координатни разлики е разстояни-
ето между двете точки, следва: 

МS = mD
2√2

 �∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖−1,𝑖𝑖+1
2n

1           (2.29) 

Средна квадратна грешка на площта определена по формули 2.19 при дадени по-
лярни координати Di и αi на върховете на фигурата със съответните средни квадратни 
грешки в положение mDi и mαi следователно частните производни спрямо отделните ве-
личини ще имат вида: 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐷𝐷𝑖𝑖

 = 1
2
Di+1.sin(αi – αi+1)          (2.30) 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛼𝛼𝑖𝑖

 = 1
2
DiDi+1.cos(αi – αi+1)         (2.31) 

Или средната квадратна грешка в определената площ ще бъде: 



8 
 

МS = �∑ � ∂S
∂Di
�
2

mD
2n

1 + ∑ � ∂S
∂𝛼𝛼i
�
2 m𝛼𝛼

2

ρ2
n
1 .       (2.32) 

Или 

МS = �1
4
∑ (Disin (𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑖𝑖+1))2mD

2n
1 + 1

4
∑ (DiDi+1cos (𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑖𝑖+1))2 m𝛼𝛼

2

ρ2
n
1 . (2.33) 

Така получената формула може да бъде преобразувана към координатни разлики и 
приведена към формула (2.27) 

Оценка на точността чрез диференциални разлики 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

 = 𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑥𝑥𝑖𝑖+∆𝑥𝑥𝑖𝑖)−𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑥𝑥𝑖𝑖)
∆𝑥𝑥𝑖𝑖

          (2.34) 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦𝑖𝑖

 = 𝐹𝐹𝑆𝑆�𝑦𝑦𝑖𝑖+∆𝑦𝑦𝑖𝑖�−𝐹𝐹𝑆𝑆
(𝑦𝑦𝑖𝑖)

∆𝑦𝑦𝑖𝑖
 ,          (2.35) 

където 
Δxi = 1

2
 mxi            (2.36) 

Δyi = 1
2
 myi 

И средната квадратна грешка в определената площ ще бъде: 

МS = �∑ �∂S
∂xi
�
2

mx
2n

1 + ∑ �∂S
∂yi
�
2

my
2n

1 .       (2.37) 

В този случай оценката на точността чрез числено диференциални разлики не е 
ефективно, понеже броя на изчислителните операции е 4n повече от колкото по формули 
(2.25) и (2.33). 

 
 

§ 3. Графично определяне на площи 
 
При графичното определяне на площи необходимите данни се измерват от плана 

(картата). Ако фигурата има по-сложна форма, тя предварително се разделя на по-еле-
ментарни фигури – триъгълници или трапеци. Данните от плана се измерват с мащабна 
линийка, триъгълници, пергел или някои други помагала. 

Например, ако има фигура с форма на деветоъгълник, тя предварително се разделя 
на триъгълници (фиг. 3.1), сборът от изчислените площи, на които ще бъде равен на 
площта на фигурата. 

 
Когато фигурата е с 

форма на многоъгълник, тя се 
превръща в триъгълник, чиято 
площ е равна на площта на 
многоъгълника. Например, ако 
има шестоъгълник (фиг. 3.2), 
превръщането в триъгълник 
става по следния начин. Съе-
диняват се върховете C с A. 

През т. В се прекарва успоредна на страната СА до пресичането ѝ с продължението на 
правата AF. Пресечната точка се означава с C'. Съединяват се т. C' и C. С тези действия 
шестоъгълникът ABCDEF се превръща в петоъгълник C'CDEF, чиито площи са еднакви, 

1 2 3 
4 

5 

6 7 
8 9 

Фиг. 3.1 
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защото 
SA-F = SACDEF + SABC, а SC'CDEF = SACDEF + SC'CA      (3.1) 

 
Площите на триъгъл-

ниците ∆SABC и ∆SC'CA са 
равни, тъй като имат една и 
съща основа (страната АС) 
и еднакви височини. С това 
се доказва, че площта на 
получения петоъгълник е 
равна на площта на шесто-
ъгълника. 

След това се съединява т. D с C'. През т. C се прекарва права, успоредна на C'D, до 
пресичането ѝ с продължението на правата А и се получава т. D'. Съединяват се т. D' и 
D. Площта на получения четириъгълник D'DEF е равна на площта на петоъгълника 
C'CDEF. Доказателството е същото както при получения петоъгълник и дадения шесто-
ъгълник. 

Съединяват се т. D и F и през т. Е се прекарва права, успоредна на правата DF, до 
пресичането ѝ с продължението на правата AF, като се получава т. E'. Площта на чети-
риъгълника D'DEF е равна на площта на триъгълника ∆D'DE' и на площта на шестоъгъл-
ника, т. е. 

SABCDEF = ∆SD'DE' = 1
2
.D'Е'.h.          (3.2) 

Както се вижда от горния пример, превръщането на един многоъгълник в триъгъл-
ник с равна площ става чрез постепенно премахване на върховете на многоъгълника въз 
основа на принципа за равенство на площите на двата триъгълника, които имат обща 
основа и равна височина. 

Друг начин за изчисление на площ на многоъгълник е чрез разделянето му на тра-
пеци и триъгълници по следния начин. През върховете на многоъгълника се прекарват 
успоредни линии, перпендикулярни към една произволна линия с определено начало O. 
Петите на перпендикулярите (фиг. 3.3) се означават съответно с х1, x2, x3, x4, х5 и х6. 

Перпендикулярите на вътреш-
ните върхове (откъм приетата ос) се 
продължават до пресичането им с 
границата на фигурата. Линиите, 
които пресичат фигурата, се означа-
ват с a1, a2, a3 и a4. Те разделят мно-
гоъгълника на два триъгълника и 
три трапеца. Площта на фигурата 
може да се изрази така: 

S = SI + SII + SIII + SIV + SV, (3.3) 
или 

S = 1
2
[a1(x1 – x6)+(a2 + a1)(x5 – xl)+(a3+ a2)(х2 – х5) + (a4 + a3)(x4 – x2) + a4(x3 – x4)]

 (3.4) 
 

A 

h 
B 

C D 
E 

F E' C' D' 
Фиг. 3.2 

6 

1 
2 

3 

4 
5 

a1 

a2 a3 
a4 S1 

SII 
SIII SIV 

SV 

x6 x1 
x5 x2 x4 x3 X 

Фиг. 3.3 
O 
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Като се извърши умножението, съкращението и се подредят членовете по отноше-
ние на S, се получава 

S = 1
2
[a1(x1 – x6) + a2(x2 – x1) + a3(х4 – х5) + a4(x3 – x2)]     (3.5) 

Тази формула е удобна за изчисляване на площи на многоъгълници. 
Общият вид на формулата е 
S = 1

2
 |Σai(хi+1 – хi-1)|.           (3.6) 

Дължините на успоредните линии ai и на разстоянията xi се отмерват чрез мащабна 
линия или пергел. 

Оценка на точността на дадена повърхнина е свързана винаги със средна квадратна 
грешка на функция от измерени величини. Всяка повърхнина може да бъде представена 
като произведение на две величини (уравнение 2.20). В зависимост от това, как са опре-
делени величините x и y, се различават два случая: измерени непосредствено и опреде-
лени от плана. 

1. Дължини (х, у), измерени непосредствено. Когато дължините (х, у) са непосред-
ствено измерени на терена, като се вземе предвид влиянието на случайните и система-
тичните грешки, се получава 

mx = �𝑘𝑘12𝑥𝑥2 + 𝑘𝑘22𝑥𝑥  и  my = �𝑘𝑘12𝑦𝑦2 + 𝑘𝑘22𝑦𝑦       (3.7) 
Ако изразите, които се получават за тх и ту, се заместят в уравн. (2.21), се получава 

МS = �y2(𝑘𝑘12𝑥𝑥2 + 𝑘𝑘22𝑥𝑥) + x2(𝑘𝑘12𝑦𝑦2 + 𝑘𝑘22𝑦𝑦),       (3.8) 
МS = �2𝑘𝑘12𝑆𝑆 + 𝑘𝑘22𝑆𝑆(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦),          (3.9) 

Стойността на МS за определена площ ще бъде минимум при 
x + y = min.            (3.10) 

Ако в това уравнение заместим y = 𝜕𝜕
𝑥𝑥
 , се получава 

x + 𝜕𝜕
𝑥𝑥
 = min.            (3.11) 

Ако се диференцира, се получава 
1 - 𝜕𝜕

𝑥𝑥²
 = 0            (3.12) 

или x² = S = x.y, т.е 
х = у.             (3.13) 
От уравн. (313) се вижда, че грешката МS ще бъде минимум при положение, че дъл-

жините, които определят площта, са равни. От това следва, че ако се разполага с повече 
елементи, се избират онези определящи величини, които са равни или приблизително 
равни помежду си. 

Ако горният извод не може да бъде практически изпълнен, тогава трябва да бъде 
изпълнено следното условие: 

mx.y = my.x            (3.14) 
или 

 mx
my

 =  x
y
            (3.15) 

ОТ това равенство се вижда, че когато определящите дължини не са еднакви, тех-
ните средни квадратни грешки би трябвало да се отнасят така, както се отнасят помежду 
си съответните им дължини. Оттук следва и изводът, че малката дължина трябва да бъде 
измерена по-точно, и то толкова пъти, колкото малката дължина се нанася в голямата. 
Например при измерване на тесни и дълги ивици (например път и др.) широчината на 



ПГП2508ГФК  11 

ивицата трябва да се измери директно, а дългата страна може да се отмери и от плана. 
2. Дължини, определени от плана. Ако двете дължини, които определят площта, са 

отмерени от план, техните средни квадратни грешки ще бъдат равни, понеже ще зависят 
само от графичната точност в отчитането, т. е. тх = ту=т и тогава уравн. (2.21) добива 
вида 

МS = m�𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2.          (3.16) 
Това равенство ще бъде минимум при дадена графична точност, когато 
х2 + у2 = min,            (3.17) 

или още 
x² + 𝜕𝜕²

𝑥𝑥²
 = min.            (3.18) 

За да бъде този израз минимум, първата му производна 

2x – 2𝑥𝑥𝜕𝜕²
𝑥𝑥4

 = 0.            (3.19) 

1 – 𝜕𝜕²
𝑥𝑥4

 = 0.             (3.20) 
откъдето 

x² = S = x.y           (3.21) 
От това уравнение следва, че и тук определящите дължини трябва да се равни и 

тогава уравнение (3.21) ще бъде 

МS = m�x2 + y2 = m.x√2 = 𝑚𝑚𝑥𝑥²√2
𝑥𝑥

 = 𝑚𝑚𝜕𝜕√2
𝑥𝑥

      (3.22) 
или 

𝑀𝑀𝑆𝑆
𝜕𝜕

 = 𝑚𝑚√2
𝑥𝑥

            (3.23) 
От това уравнение следва, че относителната грешка в площта е равна на относител-

ната графична грешка в страната на фигурата, умножена по √2 и че относителната 
грешка в площта се намалява с увеличаване размерите ѝ. Следователно при малко обекти 
площта следва да се определя от мерни данни. 

 
 
 

§ 4. Помощни средства за графично определяне на площи 
 
Помощните средства, които се използват за определяне на площи от планове или 

карти, се наричат планиметри. С тях може да се определи търсената площ с някои допъл-
нителни изчисления или пък да се получи директно. При определяне на площи на фигури 
от план или карта трябва да се има пред вид, че не се получават действителните им 
площи, а площите на фигурите в съответния мащаб на плана или картата. 

Така например, ако планът или картата е в мащаб 1:М, действителната площ на фи-
гурата ще бъде 

S = S'.M²             (4.1) 
От това следва, че на 1 cm2 от план в мащаб 1:500 отговарят 25 m2 действителна 

площ, а в мащаб 1:1000–100 m2 и т. н. 
При определяне площите на фигури от план или карта различаваме два случая: 
- когато фигурите са с праволинейни граници; 
- когато фигурите са с криволинейни граници. 
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Фигури, ограничени с праволинейни граници, е най-целесъобразно да бъдат разло-
жени на триъгълници, трапеци или други прости геометрични фигури, на които се из-
мерват с мащабна линийка необходимите елементи, а изчислението се извършва по поз-
натите формули. 

Когато фигурата на плана е ограничена с криволинейни граници, нейната площ 
може да се определи, като предварително се раздели на отделни фигури, при които кри-
вите линии да могат да се приемат за прави, без това да се отрази на площта. За целта 
могат да се използват различни помощни уреди, наречени планиметри. Според принципа 
на конструиране се делят на два вида: към първия вид спадат планиметрите, които улес-
няват графичното определяне на площи, а към втория вид – планиметрите, които дават 
площта. От първия вид ще се разгледат следните планиметри: 

1. Квадратен планиметър (фиг. 4.1), който е най-простият от тези помощни средс-
тва. Той представлява квадратна мрежа, гравирана върху стъкло или нанесена върху це-
лулоид или друга прозрачна материя. Квадратчетата от мрежата при даден мащаб имат 
определена площ. Площта на неправилна фигура се определя чрез него, като се сумира 
площта на целите квадратчета и на непълните квадратчета по преценка на око се събират 
и превръщат в цели квадратчета, покрити от фигурата. 

 
Ако броят на целите квадратчета е п и 

площта на едно квадратче е p, площта на фигу-
рата ще бъде: 

S = n.p.      (4.2) 
Точността, която се постига при определяне 

на площи на фигури с квадратния планиметър, не 
е голяма. В замяна на това площта се определя 
много лесно и бързо. Обикновено този начин се 
използва за определяне на площи на фигури, ко-
гато не се изисква голяма точност, и най-вече за 
контрол, т. е. за предпазване от допускане на 
груби грешки при площи на фигури, определени 

по други начини. 
2. Нишков планиметър (фиг. 4.2). Състои се от стъклена плоча или прозрачна хар-

тия, върху която са изчертани успоредни линии на равно разстояние. 

Фиг. 4.1 
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Площта на фигури, огра-

ничени с криви, се определя, 
като се прекарат през фигурата 
успоредни прави, отстоящи 
една от друга на равни разстоя-
ния, и то с такава гъстота, че от-
сечените части от кривата 
между всеки две съседни успо-
редни прави да могат да се при-
емат за прави линии. За изчис-
ляване на площта в този случай 
се използват така наречените 
трапецни формули. 

Ако във фиг. 4.2 означим 
дължините на успоредните прави съответно с m1, m2, ..., mп, и разстояние между тях h за 
площта на фигурата ще имаме: 

S = h.�𝑚𝑚1+𝑚𝑚𝑛𝑛
2

+ 𝑚𝑚2 + ⋯+ 𝑚𝑚𝑛𝑛−1�         (4.3) 
Всъщност тези успоредни линии са основи (горна и долна) на получените трапеци, 

а разстоянията между тях са височините им. Ако между тези плътни линии са прекарани 
пунктирни линии на еднакви разстояния, те ще бъдат средните основи на трапеци, полу-
чени от плътните линии (фиг. 4.2). Ако се измерят дължините а1, а2, а3 и т. н., които с 
голямо приближение представляват средноаритметичните от двете основи на трапеците, 
площите на фигурата ще бъдат 

S = h.а1 + h.а2 + … + h.an = h(a1 + а2 + а3 +... + an);      (4.4) 
S = hΣa.              (4.5) 
Точността, която се постига при определяне на площ на фигура чрез нишков пла-

ниметър, зависи от това, доколко измерените средни основи на трапеците се доближават 
до действителната средна стойност от двете основи. Колкото разстоянието между успо-
редните нишки е по-малко, толкова това приближение и точността ще бъдат по-големи. 

 
 
 
 
 
 

Когато се използва нишков планиметър, за контрол на измерва-
ната площ се измерва два пъти при различно поставяне на планиметъра 
спрямо фигурата. 

Сумата от средните основи може да се получи чрез използване на 
пергел с две остриета (фиг. 4.3) или мащабна линийка. 

 
 

§ 5. Механично определяне на площи 
 

Фиг. 4.3 

a1 

a2 
a3 

a4 
a5 

a6 
a7 

an 

an-1 

m1 
m2 m3 Фиг. 4.2 

mn 

mn-1 
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Механичното определяне на площи се извършва чрез планимери, които имат за ос-
нова изминат път на мерна ролка или колело. Различаваме главно два вида планиметри 
– полярни (фиг. 5.1) и линейни (фиг. 5.2). 
 

 
Фиг. 5.1 

 

 
Фиг. 5.2 

 
 
 
1. Полярен планиметър 
Най-голямо приложе-

ние в геодезичната практика 
има полярният планиметър 
(фиг. 5.1), поради което ще 
бъде изложено устройството 
му и работата с него. Поляр-
ният планиметър е изобретен 
от проф. Амслер през 1854 г. 
Едно усъвършенстване на по-
лярния планиметър е т. нар. 

компенсационен планиметър. Неговото схематично устройство е показано на фиг. 5.3, 
където: 
- ВР е полюсното рамо с дължина a; 
- ВO е обходно рамо с дължина b, което завършва с вертикално острие O. Посредством 

това острие (или лупа с гравирано кръгче) при планиметриране се обхождат грани-
ците на фигурите. 

Двете рамена са свързани помежду си чрез ставна връзка в т. B с вертикална ос, 

2r 

c 

b 

a 

C 

P 

B O 

Фиг. 5.3 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtkYHM37PLAhWCuRQKHcoPCVUQjRwIBw&url=http://www.amazon.com/Tamaya-Planix-Digital-Planimeter-365170/dp/B00D3NWW48&psig=AFQjCNFyqPyvLw1HLDTEFUgJB44eBYyLqg&ust=1457617801958906
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така че да може да се изменя взаимното им положение. Полюсното рамо на свободния 
си край завършва с тежест, която в долната страна има игла, определяща полюса на пла-
ниметъра. При планиметриране тази игла се забожда върху листа и остава неподвижна, 
поради което се нарича полюс на планиметъра. По продължение на обходното рамо 
близо до вертикалната ос B на разстояние с от нея, на ос, успоредна на обходното рамо, 
е поставено цилиндрично колелце С, по обиколката, на което са нанесени 100 деления. 
Чрез поставения непосредствено до колелцето нониус могат да се отчитат и хилядни 
части от обиколката. Освен това колелцето е свързано чрез безконечен винт с малък диск, 
върху който се отчитат целите завъртвания на колелцето. По този начин отчетите по пла-
ниметъра се получават четири цифрени (фиг. 5.4) - отчет 3578. В съвременните плани-
метри механиката е заменена с електроника и оператора прави отчетите директно на дис-
плей, без да интерполира и прави отчети по нониус. 

a) Теория на полярния планиметър. Дължините на трите рамена a, b и с, а така също 
и радиусът на колелцето r (ролката) определят размерите и обхвата на планиметъра. От 
тези величини обикновено само дължината на обходното рамо е променлива, т. е. може 
да се удължава или скъсява (фиг. 5.4 и фиг. 5.9). При работа с полярния планиметър в 
зависимост от мащаба на плана (картата) обходното рамо се поставя на определена дъл-
жина и след това се обхождат границите на фигурата, чиято площ се определя. 

 
Фиг. 5.4 

 
 

При извеж-
дане на диференци-
алното уравнение 
на полярния плани-
метър, за да се оп-
редели площта на 
една фигура (фиг. 
5.5), планиметърът 

се поставя с полюс вътре във фигурата на т. P, обходното острие в т. O, вертикалната ос, 
около която се върти обходното рамо, в т. B, а колелцето в т. K. 

Ако острието от т. O се премести по границата на фигурата на съвсем малко разс-
тояние в т. O2, при това положение от т.B се описва една дъга от окръжност с радиус а и 
заема положението в т. В' т. е. рамото a се е завъртяло на ъгъл dα. Придвижването на 
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рамото b от преместването на острието до т. O1 може да се представи като изместване на 
разстояние dh и от преместването от т. O1 до т. O2 – като завъртане на ъгъл dβ. При прид-
вижване на острието от т. О до т. O2 рамената на планиметъра са включили площта 
РBOО1О2В'Р. 

Тази диференциална площ се състои от три елементарни фигури: сектор РВВ' с 
площ dS' паралелограм ВОО1В' с елементарна площ dS" и сектор В'О1О2 с елементарна 
площ dS"'. Ако площта на фигурата РВOO1O2В'Р се означи с dS. 

dS = dS' + dS" + dS"'.           (5.1) 
От фиг. (5.5) се вижда, че 

dS = 1
2
а2.da + b.dh + 1

2
b2.dβ.          (5.2) 

Пътят, който изминава колелцето, може да се представи по следния начин: от k до 
k1, от k1 до k2 и от k2 до k3, или 

du = kk1 + k1k2 + k2k3,           (5.3) 
където kk1 = dh, k1k2 = 0, тъй като има само плъзгане на колелцето, без да изминава път, 
и k2k3 = с.dβ. Тогава du = dh + c.dβ или dh = du – с dβ. Ако се замести израза за dh в уравн. 
(5.2), ще се получи: 

dS = 1
2
 a2.dα + b.du – b.c.dβ+ 1

2
b2.dβ,        (5.4) 

или още 
dS = 1

2
a2.da + b.du + 1

2
 (b2 – 2bc).dβ.         (5.5) 

Ако това уравнение се интегрира, се получава 
∫dS = 1

2
a2∫dα + b∫du + 1

2
 (b2 – 2bc)∫dβ.        (5.6) 

При използване на уравн. (5.6) има два случая: планиметриране при полюс извън 
фигурата и при полюс вътре във фигурата. 

От фиг. 5.6 се вижда, че ако се приложи първият начин на планиметриране на една 
фигура, двете рамена (обходното и полюсното) са заели отново изходното си положение, 
т. е. 

1
2
𝑎𝑎2 ∫ 𝑑𝑑𝛼𝛼2𝜋𝜋

0  = 0, b∫du = b.u  и  1
2

(𝑏𝑏2 − 2𝑏𝑏𝑐𝑐)∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝜋𝜋
0  = 0     (5.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ако се заместят тези изрази в уравн. (5.6), то получава 
вида 

S = b.u,             (5.8) 
където b е дължината на обходното рамо; 

u – изминатият път от колелцето, т. е. площта е равна на правоъгълник, чиито 
страни са дължината на рамото b и пътят, който се изминава от колелцето. 

При втория случай, ако се обхождат границите да фигура с полюс вътре в нея (фиг. 
5.7), обходното и полюсното рамо ще направят един цял кръг, от което следва, че 
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a c 

b 

b c 
a 
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∫ 𝑑𝑑𝛼𝛼2𝜋𝜋
0  = 2π, ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝜋𝜋

0  = 2π,           (5.9) 
Тогава уравн. (5.6) ще бъде 
S = b.u + 1

2
 a².2π + 1

2
(b² – 2bc)2π,         (5.10) 

или още 
S = b.u + π(a² – 2bc+b²),         (5.11) 

където вторият член е константна величина и ако се отбележи с Q, уравн. (5.11) добива 
вида 

S = b.u + Q           (5.12) 
 

Уравн. (5.8) и (5.12) се различават само 
с величината Q, която се нарича събирателна 
константа на полярния планиметър. Обикно-
вено стойността на Q е дадена за всеки плани-
метър. Но ако липсва, тя може да се определи 
чрез обхождане на границите на фигурата при 
полюс вътре и вън от нея. Геометричното зна-
чение на събирателната константа е следното. 

Ако с острието на планиметъра се об-
ходи границата на един кръг, при положение 
че през цялото време на въртене равнината на 

колелцето минава през полюс Р, тогава стойността на Q ще бъде площта на този кръг с 
радиус L (фиг. 5.8). 

От триъгълника ∆РKO имаме 
L2 = PK2 + (b – с)2,           (5.13) 

но РK2 = а2 – с2. Като заместим този израз за РK2 в уравн. (5.13), ще се получи 
L2 = a2 – c2 + (b – c)2 = a2 – c2 + b2 – 2bc + c2      (5.14) 

или 
L2 = a2 + b2 – 2bc.          (5.15) 
Ако двете страни на уравнението се умножат с π: 
πL2 = π(a2 + b2 – 2bc)           (5.16) 

ще се получи площта на кръга K1, който се обхожда с острието когато равнината на ко-
лелцето през време на обхождането минава през полюса. При този начин на измерване 
колелцето не се завърта, а само се плъзга, така че отчетът остава неизменен. Тогава 
площта на кръга K1, наречен основен кръг, остава неизменна. Затова тя се прибавя като 
константа. 

С полярния планиметър в геодезичната практика се работи с полюс извън фигурата, 
тъй като по този начин се получава по-голяма точност. Ако фигурата се планиметрира с 
полюс вътре, ще се пренесат грешките не само на стойностите на b и u, но и на събира-
телната константа. В случай, когато фигурата е голяма и няма възможност да се плани-
метрира при едно положение на полюса, тя се разделя на отделни фигури. Получените 
фигури се планиметрират отделно, като сумата от техните площи ще бъде площта на 
търсената фигура. 

С оглед на практическото му приложение уравнение (5.8) се преработва по следния 
начин. Като се има предвид, че обиколката на колелцето е разделена на 100 равни деле-
ния и чрез нониус с 10 деления всяко деление от колелцето се разделя на 10 части и се 
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a 
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означи с r радиуса на колелцето, една хилядна от обиколката на колелцето ще бъде 2𝜋𝜋𝜋𝜋
1000

. 
Пътят u, който се изминава от колелцето при обхождане границите на една фигура, 

се получава от разликите в отчетите, които се правят преди и след обхождането. Ако се 
означи с п1 отчетът, който се прави преди обхождането на фигурата, и с п2 отчетът след 
обхождането, площта на фигурата ще бъде 

S = b.u = 2𝜋𝜋𝜋𝜋.𝑏𝑏
1000

 (n2 – n1).         (5.17) 

В това уравнение, ако се означи k0 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋.𝑏𝑏
1000

 следва уравнение за получаване на 
площта: 

S = k0(n2 – n1).           (5.18) 
По тази формула се получават площи на фигури без оглед на мащаба, т. е. в ма-

щаб 1:1. За да се взема предвид мащабът, в който е нанесена фигурата, трябва дясната 
страна на уравнение (5.18) да се умножи с квадрата на мащабното число М2, т. е. 

S = М2 2𝜋𝜋𝜋𝜋.𝑏𝑏
1000

 (n2 – n1) = k(n2 – n1),        (5.19) 

където k = М2 2𝜋𝜋𝜋𝜋.𝑏𝑏
1000

. 
Константата k0 от уравн. (5.18) представлява площ, отговаряща на едно деление, 

отчетено по нониуса, а константата k от уравн. (5.19) е площта, която отговаря на съ-
щото деление в съответния мащаб (k се нарича площна константа). От формулата за k 
се вижда, че за даден планиметър радиусът на колелцето е постоянна величина, стой-
ността на k зависи от дължината на обходното рамо b и мащаба на плана. За да се по-
лучат по-лесно площите на фигура, при използване на полярен планиметър е удобно 
умножителната константа k да има кръгла стойност. И за да се получи такава стойност, 
трябва да се промени дължината на обходното рамо. При такива планиметри обход-
ното рамо се състои от две части (фиг. 5.9). На едната част, която може да се втиква 
или изважда от другата (и по този начин да се намалява или увеличава дължината на 
рамото), са нанесени деления. 

 
За да може да се нагла-

сява обходното рамо на опре-
делена дължина, върху него са 
нанесени деления. В кутията на 
всеки планиметър е поставена 
таблица, в която са показани 

стойностите на обходното рамо и на площните константи k за различните мащаби. Ко-
гато липсва такава таблица, обикновено за мащаб 1:1 k0= 10mm2. За преминаване към 
други мащаби, т. е. за изчисляване на k за определен мащаб, k0 се умножава по квадрата 
на мащабното число и се дели на 106, с което стойността на k се превръща в квадратни 
метри. Например за M 1:5000: 

k = k0.M2.10-6 = 250 m2. 
б) Определяне на площната константа k. При определена дължина на обиколното 

рамо за определен мащаб площната константа k има определена стойност. Преди плани-
метрирането тя трябва да се провери. След продължителна работа с полярния плани-
метър поради изхабяване на ролката, извиване на рамото и по други причини може да се 
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A 

k = k0 + m.i 
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получи отклонение на табличните стойности от действителните, което налага да се из-
върши проверка на умножителната константа k, преди да се използва полярният плани-
метър. 

 
Проверката се извършва с помощта на контролна ли-

нийка, каквато има всеки планиметър. При единия край на 
линийката се намира игла, която се забива в хартията, а на 
другия край – дупчица. Иглата се забива в хартията, а обход-

ното острие на планиметъра се поставя в дупчицата (фиг. 5.10). Планиметърът се поставя 
в благоприятно положение за работа, отбелязва се върху хартията положението на ин-
декса, с който завършва линийката, и при това положение се прави отчет п1. Прави се 
едно пълно завъртане на острието с линийката, докато се стигне в началната точка и се 
прави отчет п2. По този начин се описва един кръг, на който предварително се знае 
площта, тъй като е известен радиусът. От уравн. (5.19) се изчислява стойността на площ-
ната константа 

S = k(n2 – n1) или k = 𝜕𝜕
(𝑛𝑛2−𝑛𝑛1)

         (5.20) 

Ако получената стойност на площната константа k от уравн. (5.20) е по-малка от 
стойността в таблицата, дължината на обходното рамо ще трябва да се удължи. Ако по-
лучената стойност за k е по-голяма, обходното рамо ще трябва да се скъси. Проверката 
може да се извърши още и по формулата 

n2 – n1 = S
k
            (5.21) 

Ако при известна площ S и зададена стойност на площната константа k след обхож-
дането на границите на фигурата изчислената разлика от уравн. (5.21) не съответства на 
получената, дължината на обходното рамо ще трябва съответно да се скъси или удължи. 
Допустима е разлика от 2 – 3 деления. 

в) Проверка и поправка на полярния планиметър. Полярният планиметър има след-
ните оси: 

- ос на колелцето L1; 
- ос на обходното рамо L2 – това е оста, която свързва центъра на острието и точ-
ката, в която се съединяват двете рамена; 
- ос на движението L3 (вмъкване и измъкване) на обходното рамо в лагера. 
Условията, на които трябва да отговарят тези оси през време на планиметриране, 

са L1||L2 и L2||L3. 
Първото условие се проверява чрез планиметриране на една фигура, като се спазват 

следните условия: планиметрира се една фигура неколкократно при две положения на 
полюса (вляво и вдясно от обходното рамо), като единия път полюсът се поставя близо 
до фигурата и втория – далеч от фигурата. Ако получените резултати за планиметрира-
ната площ са еднакви, условието е изпълнено. При положение, че резултатите са раз-
лични, поправката се извършва със страничните винтчета към оста на колелцето. Тази 
поправка се извършва при положение, че двата резултата от планиметрирането се разли-
чават с около 0,5% от площта. 

При планиметриране на площта при двете положения на полюса средноаритметич-
ната стойност отстранява грешката. 

Второто условие се проверява, като се планиметрира една и съща площ при раз-
лични дължини на обходното рамо – единия път при много скъсено рамо, а другия – с 

Фиг. 5.10 
 



20 
 

удължено рамо. При положение, че се получава разлика в планиметрираната площ, ост-
рието O не се намира на такова разстояние от оста L3, на каквото е точката b, в която се 
съединяват полюсното с обходното рамо. Поправката се извършва чрез изкривяване на 
острието O в съответната посока. 

Освен на тези условия той трябва да отговаря на редица допълнителни условия: 
- Ако една и съща фигура се планиметрира няколко пъти, разликите в отчетите 

трябва да бъдат равни. Това условие се проверява, като се обходи чрез контролната ли-
нийка един кръг около 12–14 пъти. Това дава възможност да преминат и се проверят 
всички деления на ролката и циферблата. Ако разликата между отделните резултати не 
е по-голяма от 2 – 3 деления, планиметърът е добър. 

- При работа с полярния планиметър колелцето трябва да се движи нито много 
свободно, нито много затруднено. Регулирането на движението му се извършва със спе-
циалните винтчета към оста на колелцето. Разстоянието между колелцето и нониуса да е 
такава, че да може свободно да преминава лист хартия. 

г) Работа с полярния планиметър. За получаване на добри резултати при опреде-
ляне на площи с полярния планиметър е необходимо, преди да се започне работа, да бъде 
направена известна подготовка, а именно: 

– Планът, от който се определят площи на фигури, трябва да се изпъне върху хори-
зонтална чертожна маса и да се закрепи добре, а също така да се почисти от прах. 

 
– След проверката на площната константа 

k планиметъра се поставя в подходящо положе-
ние спрямо планиметрираната фигура. Той 
трябва да се постави така, че обхождането на 
фигурата да се извърши без затруднение. За 
целта острието на обходното рамо се поставя 
приблизително в средата на фигурата, а по-
люсът се забожда вън от нея (работи се винаги 

с полюс вън от фигурата) в такова положение, че продължението на равнината на коле-
лото да минава през полюса (фиг. 5.11). При това положение с острието на планиметъра 
грубо се обхождат границите на фигурата, за да се провери дали колелцето няма да из-
лезе вън от плана. Полюсът задължително трябва да е поставен върху плана, а през време 
на работа раменете на планиметъра не трябва да сключват много остри и тъпи ъгли. 

След тази предварителна подготовка се пристъпва към планиметриране на фигу-
рата. Острието се поставя в произволна гранична точка O1 (фиг. 5.11) от фигурата и се 
прави отчет n1, който се състои от четири цифри – първата се отчита от скалата на диска, 
втората и третата – от скалата на колелцето и четвъртата – от нониуса (фиг. 5.4). Обхожда 
се фигурата по нейните граници, докато острието се върне в изходната точка и се прави 
отново отчет п2. 

Ако границите на фигурата са прави, по-точни резултати се получават, като се об-
хождат нейните граници чрез острието със свободна ръка, а не по дължината на някой 
линеал върху тази граница. Когато се ползва линеал при планиметриране, се натрупват 
систематични грешки. Ако се обхожда границата на фигурата със свободна ръка, остри-
ето излиза ту извън границата, ту вътре във фигурата. Тогава явилите се от двете страни 
отклонения се компенсират. 

Площта на фигурата се определя с полярния планиметър винаги два пъти – един 

B 

b a 
P O 

O1 

Фиг. 5.11 



ПГП2508ГФК  21 

път при полюс ляво и втори път при полюс дясно спрямо обходното рамо. Разликата от 
резултатите при двете обхождания не трябва да бъде по-голяма от разликите, дадени в 
табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Мащаб Площ, 
cm2 

Допустима раз-
лика по нони-
уса на плани-

метъра 

Площ, 
cm2 

Допустима раз-
лика по нониуса 
на планиметъра 

Площ, 
cm2 

Допустима разлика 
по нониуса на пла-

ниметъра 

1:10000 1-6 1 деление 6-24 2 деления над 24 3 деления 
1:5000 1-20 2 деления 20-100 3 деления 100-200 4 деления 
1:2000 1-20 2 деления 20-100 3 деления 100-200 4 деления 
1:1000 до 20 2 деления 20-100 3 деления над 200 5 деления 
 
За мащаби 1:5000 и 1:2000 за площи над 200 cm2 се допуска разлика до 5 деления. 
За да се контролира и повишава точността при планиметрирането, освен площите 

на необходимите фигури трябва да се планиметрират и площите на празните полета. Така 
например, ако е необходимо да се определят площите на отделните фигури (фиг. 5.12), 
разположени в два квадратни дециметъра от планквадратната мрежа на картата, трябва 
да се планиметрират и празните полета a и b, които допълват площта на целите квадрати. 
Тогава се изчислява грешката 

f = Σnср – n0 ,           (5.22) 
където Σnср е сумата от nср за всички фигури, включително и за белите полета, а n0 се 
изчислява по формула n0 = 𝐒𝐒

𝐤𝐤
. Тогава допустимата стойност за f може да се изчисли по 

следната емпирична формула: 
fдоп = 3.(0,68 + 0,028.√Σ𝑛𝑛), деления.       (5.23) 

 
 
 
 
 
 
 

Ако разликата f е по-малка от fдоп, тя 
се разпределя пропорционално на броя на 
деленията за всяка фигура: 

v = −𝑓𝑓
∑𝑛𝑛

 nср            (5.24) 

С поправките v се поправят пср и се получават окончателните стойности п = ncp + v, 
чрез които се изчисляват площите по формула (5.19). 

Резултатите от планиметрирането се нанасят и обработват във формуляр, наречен 
планиметражна ведомост. 

Най-прецизното измерване се получава чрез т. нар. релативен начин, който се със-
тои в следното. Измерва се освен площта на фигурата още и на допълнителна фигура с 
предварителна известна площ. Най-уместно е да се използва площта на квадрат от квад-
ратната мрежа, върху който се намира фигурата, чиято площ предстои да се определи. 

a b 

1 
2 3 4 5 

Фиг. 5.12 
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Нека отчетите преди и след обхождането на границите на фигурите да се обозначат съ-
ответно с n1 и n2 за площта S (която се търси) и с п3 и n4 за площта на известната фигура 
S‘. От формулата за получаване на площи ще се получи 

S = km(n2 – n1) и S‘ = km(n4 – n3)         (5.25) 
откъдето 

km = 𝜕𝜕
(𝑛𝑛2−𝑛𝑛1)

 и km = 𝜕𝜕′

(𝑛𝑛4−𝑛𝑛3)
         (5.26) 

От тези равенства следва, че 
S = 𝜕𝜕′(𝑛𝑛2−𝑛𝑛1)

(𝑛𝑛4−𝑛𝑛3)
           (5.27) 

д) Определяне площ на фигура по метода на професор А. Н. Савич. Един целесъ-
образен начин за определяне площите на земеползванията и на парцелите е методът на 
проф. Савич. 

 
При него се повишава точността на измер-
ването, като се взема предвид деформаци-
ята на хартията. Състои се в следното. Из-
ползва се нанесената върху плана или кар-
тата квадратна мрежа през 10 cm. При 
липса на такава тя се нанася допълни-
телно. В зависимост от мащаба на плана 
(картата) тези квадрати от планквадрат-
ната мрежа имат определена теоретична 
площ. Например за мащаб 1:10000 един 
квадрат има 1 km2, за мащаб 1:5000 – 0,25 
km2 = 25 ha и т.н. Целите квадрати, които 
покриват обекта, се преброяват, без да се 
планиметрират. На показаната фиг. 5.13 
те са 36 и тяхната теоретична площ се из-
числява в зависимост от мащаба на плана 
(картата). 

Например, ако мащабът на плана е 1:5000, всеки квадрат има теоретична площ 25 
ha, а 36 квадрата ще имат площ 900 ha. Останалите квадрати, които отчасти се покриват 
от обекта, са 33. В тези 33 квадрата заетите площи, които са обозначени с ai, и съответ-
ните празни полета bi, се планиметрират поотделно. 

Полученият сбор от площта на заетата част на всеки квадрат и празното поле в него 
трябва да бъде равен на теоретичната площ Si = ai + bi. Това равенство няма да бъде удов-
летворено, тъй като в дясната страна на уравнението са величини, които са натоварени с 
неизбежни грешки от планиметрирането, т. е. ще се получи известно несъвпадение. Ако 
тези несъвпадения за отделните квадрати са в границата на допустимите норми, те се 
разпределят пропорционално на заетата и празната част от площите на квадратите: 

Sаi = 𝜕𝜕𝑖𝑖
(𝑎𝑎𝑖𝑖+𝑏𝑏𝑖𝑖)

 ai           (5.28) 

където Sаi е заетата площ на квадрата с номер i. 
Като се сумират площите, които попадат в част от квадратите, и площите на целите 

квадрати, се получава площта на целия обект, а именно: 
Sоб = S + ΣSai           (5.29) 

      62 63   

    60 61 1 64   

 57 58 59 2 3 4 65 66  

 56 5 6 7 8 9 10 67  

48 47 46 45 35 36 37 38 39 72 

 55 54 11 12 13 14 15 15 68 

69   53 16 17 18 19 20 21 

23  51 52 22 24 25 26 27 70 

49 50 28 29 30 31 32 33 34 71 

   44 43 42 41 40   

          

Фиг. 5.13 
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където S е общата площ на изцяло заетите квадрати. 
За изчисление на площи по методи на проф. Савич се използва специален формуляр 

(табл. 5.2). 
Таблица 5.2 

№ на 
квадрата 

Част от 
квадрата 
a-заета 

b-празна 

Положение на 
планиметъра 
полюс ляво 

полюс дясно 

Отчет по 
плани-
метъра 

Разлика Средно Общо 
средно 

Теоре-
тична 

площ на 
квадрата, 

ha, 

Стойност на 1 
деление на пла-

ниметъра 
(100:998), ha 

Площ, 
ha 

1 а полюс 4218 329 328     

  ляво 4547 327  330   33,07 

   4874       

  полюс 4903 332 332     

  дясно 5235 332   100 0,1002  

   5567       

 б полюс 3205 664 666     

  ляво 3869 668      

   4537   668   66,93 

  полюс 5202 670 670     

  дясно 5872 670      

   6542       

      998  контрола: 100,00 

 
 
е) Точност на полярния планиметър. При работа с полярен планиметър, както и при 

работа с други геодезични инструменти се допускат следните видове грешки: груби, слу-
чайни и систематични. Към случайните грешки спадат грешките, които се допускат 
главно от неточно обхождане границите на фигурата, чиято площ се определя, от подс-
качането на колелцето по повърхността на листа и др. Систематичните грешки се дължат 
главно на неизпълнение на осовите условия, на които трябва да отговаря планиметърът, 
на свиванията на хартията, точността, с която е поставена дължината на обходното рамо, 
и др. Когато се работи с полюс вън от фигурата, площта се получава от уравнението: 

S = b.u             (5.30) 
Ако се приема, че b е константна величина, 

dS = b.du,            (5.31) 
От това равенство се вижда, че колкото е по-дълго обходното рамо, толкова греш-

ката в получената площ ще бъде по-голяма и обратно. Изводът от това условие е, че ако 
големината на фигурата позволява да се работи с най-малката дължина на рамото (дадена 
в таблицата на планиметъра). 
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Ако в уравн. (5.30) изразим с u = k.b: 
S = b2.k,            (5.32) 

Откъдето 

b = �𝜕𝜕
𝑘𝑘
            (5.33) 

Ако обозначим �1
𝑘𝑘
 =с, уравн. (5.33) приема вида 

b = с√S.            (5.34) 
Като се замести изразът за b в уравн. (5.31), се получава 

dS = с√S.du           (5.35) 
Ако се премине към средни квадратни грешки, се получава 

m2S = с2.S.m2u.           (5.36) 
Ако се означи q21 = c2.m2u, се получава 

mS = q1√S             (5.37) 
От това уравнение се вижда, че средната квадратна грешка е правопропорционална 

на корен квадратен от планиметрираната площ S. 
Коефициентът характеризира точността на планиметъра. За да се получи неговата 

стойност, се измерват редица фигури, чиито площи са известни. От несъвпаденията, ко-
ито се получават от тези измервания и от дадените площи, се изчислява коефициентът 
q1. 

Ако се вземе предвид и влиянието на систематичните грешки, средната квадратна 
грешка за планиметрираната площ ще бъде 

mS = q1√S + q2S            (5.38) 
Тази точност е изследвана и определена от много автори, които са дали и съответни 

формули за изчисляване на грешката в определяните площи. 
За точността на компенсационния планиметър се дава следната формула: 
mS = 0,0015S + 0,0267√S         (5.39) 

От нея се получава следният опростен израз: 
mS = 0,02√S.           (5.40) 
В табл. 5.3 са дадени някои стойности на грешката за различни площи. 

Таблица 5.3 

S 1 cm2 10 cm2 25 cm2 100 cm2 

mS ±0,02 cm2 ±0,06 cm2 ±0,10 cm2 ±0,20 cm2 

в % 2% 0,6% 0,4% 0,2% 
От таблицата се вижда, че при малки площи имаме процентно по-големи грешки и 

с увеличаването на площта се увеличава и точността. 
2. Линеен планиметър 
От основното равенство на полярния планиметър S = b.u (формула 5.8) следва, че 

планиметрираната площ не зависи от полярното рамо и че ако се удължи или скъси това 
рамо, с нищо не се изменят получените резултати. Това обстоятелство е довело до конс-
труирането на планиметри с безкрайно рамо R = ∞ (фиг. 5.14). Теорията на линейния 
планиметър с същата като на полярния планиметър при полюс вън от фигурата т.е. S = 
b.u. 
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§ 6. Изчисляване на площи 
 

При изчисляването на площ на отделни фигури е достатъчно двукратно да се опре-
дели повърхнината по някой от представените методи, за да се подсигури, че не е допус-
ната грешка. Но когато се отнася до големи масиви от фигури, това не е достатъчно, за 
да се отстранят или намалят различните видове грешки. И тука, както и при другите из-
мервания ще трябва да се спазва принципът „от общото към частното“. Следователно 
определят се площи на по-големи обекти с по-голяма точност, след което се отива към 
определяне площите на по-малките фигури, сумата от площите на по-малките фигури 
трябва да даде площта на голямата фигура. 

За големи фигури се приемат или фигурите на затворени полигони, координатите 
на полигоновите точки, на които са известни и точките, на които са нанесени върху 
плана, или квадрати от квадратната мрежа. 

При затворени полигони площта се изчислява от координатите на полигоновите 
точки, а при използване на плановата мрежа площта на всеки квадрат е известна. 

До влизането сила на Закона за Кадастър и Имотен Регистър автоматизирано опре-
деляне на площи в дирекция „Кадастър“ се определяха чрез дигитализиране площите на 
основните приети кадастрални единици за населени места за нуждите на единния кадас-
тър на България. От топографския (кадастралния) план на населено място се създава ра-
ботно копие, което е предназначено за определяне на площите на основните кадастрални 
единици от всички йерархични равнища и е графична основа за създаване на информа-
ционна система на кадастъра на населеното място. 

Основен източник на информация за изработване на работните копия са оригинал-
ните топографски планове на населените места, които трябва да имат актуално съдържа-
ние. 

Върху работното копие, получено чрез дигитализиране на топографския план, се 
отстраняват по подходящ начин всички елементи на ситуацията и релефа, с изключение 
на границите на основните кадастрални единици и техните по-ниски равнища. Основната 
кадастрална единица е територия, обособена в постоянни граници, която има определен 
начин на трайно ползване и определен граждански правен статут (собственост). Опреде-
лянето на площите на основните кадастрални единици се извършва по аналитичен начин 
от координатите на точките, които ги определят. Координатите на точките се отчитат от 
оригиналния топографски план с помощта на дигитайзер. Измерените данни се записват 
в определени формати за цифрова обработка на графини данни (Ferma, ZEM, CAD фор-

∞ 

Фиг. 5.14 
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мати), при което от координатите на точките аналитично се определят площите и се из-
равняват по йерархични равнища в следната последователност: 

– Първо се определят площите на полигоните (кварталите) и уличните отсечки, 
оформени в основна кадастрална единица. Получените площи се изравняват спрямо те-
оретичната площ на плановия лист. Допустимата разлика ∆1 между сумата на площите 
на основните кадастрални единици и теоретичната площ на плановия лист не трябва да 
надвишава 

∆1 = 𝑀𝑀√𝜕𝜕
2000

 m²            (6.1) 
където M е мащабно число на плана; 

S – теоретичната площ на плановия лист, m2, коригирана с поправка за надморска 
височина (когато е над 800 m), и за проекцията. 

Ако не е зададена площ на плановия лист, изравнението се извършва, като се из-
ползва програмно определената площ от координатите. 

– На второ място се определят площите на основните кадастрални единици, които 
са включени в тези от по-високо равнище. Техните площи се изравняват, като се използва 
изравнената площ на съдържащата ги основна кадастрална единица, която е изравнена в 
първото равнище. Допустимата разлика ∆2 не трябва да надвишава 

∆2 = 𝑀𝑀√𝜕𝜕
3000

 m²            (6.2) 
– На трето място се определят площите на основните кадастрални единици на по-

ниско равнище, които не се изравняват. Към тях спадат площи на сгради, алеи, зелени 
площи и др. 

Изчислените и изравнени по равнища и по планови листове площи се записват към 
идентификаторите на съответните регистри за информационната система на кадастъра 
на населените места. 

Създаването на основна база данни за извънселищната територия се извършва с 
прецизен дигитайзер. Като източник на информация се използват ортофотопланове, ори-
гинали на единния териториален кадастър в M 1:5000 и 1:10000 или ортофотонегативи с 
координатно отбодени върхове на планшетите и туширани: рамка на планшета, окръжни 
и землищни граници, граници на кадастрални единици, околовръстни полигони на насе-
лени места и номерацията им. И при определяне на площите на определените единици 
за извънселищната територия се спазва същият ред. За целта се използват специално раз-
работени технологии за създаване на основна база данни за извънселищна територия. В 
резултат на електронна обработка на данни от цифров модел на извънселищната терито-
рия се получават цифрови резултати във вид на баланси по картни листове и по земли-
щата на населените места. 

Чрез така представената технология на дигитализиране или сканиране и вектори-
зиране през 90-те години на миналия век са създадени множество цифрови модели на 
населени места, земеделски и горски територии. Така че в тези модели, макар да се из-
ползват координати за определяне на площи, точността не е задоволителна. Трябва също 
да отчита и деформацията на хартиените носители [Литература: Стойчев, Монев, Геоде-
зия, част II], стареенето на изкуствените материи. 

Тенденцията е попълването на кадастралната карта чрез спорадични директни гео-
дезически измервания, с което ще се повиши точността на съхраняваните данни. 

 
 



ПГП2508ГФК  27 

§ 7. Определяне на площ на наклонени повърхнини. Определяне на обеми 
 
В геодезическата практика се срещат и задачи, в които се търси площта на накло-

нена повърхнина и обем на изкопи, насипи, завирени водни обеми и др. 
1. Определяне на площ на наклонена повърхнина 
а) Определянето на действителните площи на обекти като например площ на пок-

ривна конструкция или строителна площадка с предварително зададен наклон. В § 2 под-
робно се разгледа определянето на площ на хоризонталната проекция, следователно ако 
е определена площта на проекцията S и ъгълът на наклона γ (фиг. 7.1) то площта на нак-
лонената повърхнина може да бъде определена по следната формула: 

S' = S. 1
cos𝛾𝛾

              (7.1) 

 
 

При големи и сложни повърхнини се постъпва както в 
§ 2 и § 3, чрез представянето им на основни фигури – триъ-
гълници, четириъгълници. 

б) определяне на площ на триъгълни, когато са извес-
тни пространствените координати (X, Y, H) на върховете 
(фиг. 7.2) се прилага Хероновата формула за площ: 

S' = �𝑝𝑝(𝑝𝑝 − 𝑎𝑎)(𝑝𝑝 − 𝑏𝑏)(𝑝𝑝 − 𝑐𝑐),     (7.2) 
където p = 𝑎𝑎+𝑏𝑏+𝑐𝑐

2
 полупериметъра, a, b и c са страни изчислени по следната формула: 

a = �(𝑋𝑋𝐶𝐶 − 𝑋𝑋𝐵𝐵)2 + (𝑌𝑌𝐶𝐶 − 𝑌𝑌𝐵𝐵)2 + (𝐻𝐻𝐶𝐶 − 𝐻𝐻𝐵𝐵)2 
b = �(𝑋𝑋𝐴𝐴 − 𝑋𝑋𝐶𝐶)2 + (𝑌𝑌𝐴𝐴 − 𝑌𝑌𝐶𝐶)2 + (𝐻𝐻𝐴𝐴 − 𝐻𝐻𝐶𝐶)2       (7.3) 
c = �(𝑋𝑋𝐴𝐴 − 𝑋𝑋𝐵𝐵)2 + (𝑌𝑌𝐴𝐴 − 𝑌𝑌𝐵𝐵)2 + (𝐻𝐻𝐴𝐴 − 𝐻𝐻𝐵𝐵)2 

 
2. Определяне на обеми 

Задачите за определяне на обеми са свързани с изкопни и 
насипни земни работи, завирени обеми на язовири, акумулация 
и абразия на водни течения и др. 

a) Определяне на обеми при пространствени координати 
на точки от обекта се свежда до определяне на обеми на триъ-
гълни (фиг. 7.2) или правоъгълни призми, чрез така наречените 
цифрови модели на повърхнини. 

V = S.h,        (7.4) 
където S е площ на основата на призмата; 

h – височина на примата. 
При върхове се използва формулата за обем на пирамида 
V = 1

3
S.h,             (7.5) 

където S е площ на основата на пирамидата; 
h – височина на пирамидата. 

γ S 

S' 

Фиг. 7.1 

C 

B A c 

b a 

Фиг. 7.2 

h 
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б) определяне на обем по план или карта. 
За да се определи обемът на земните маси по план, 

върху който теренът е изобразен с хоризонтали трябва 
да се знае височината на сечението на релефа – h и да 
се определят площите, които се ограждат от всеки хо-
ризонтал (фиг. 7.4). 

 
 
 
 
 
 
 
След това земните маси между двата 
хоризонтала могат да се разгледат 
като пресечени пирамиди и тогава 
обемът между тях ще се изчисли по 
формулата: 

Vi = 1
2
h(Si-1 + Si)            (7.6) 

Обемът между n хоризонтала се изчислява по формулата: 
Vi = 1

2
h(S1 + 2S2 + 2S3 + …+ Sn)         (7.6) 

Обемът над последния хоризонтал се изчислява, като се приеме, че земните маси 
образуват конус с височина h'. Тогава 

V' = 1
3
Sn.h'.             (7.7) 

Общият обем на земните маси е: 
Vi = 1

2
h(S1 + 2S2 + 2S3 + …+ Sn) + 

1
3
Sn.h'         (7.8) 

в) определяне на обем чрез профили и сечения. В този случай задачата се привежда 
към привеждане на обем на призма, като основите са площите на сеченията, а височината 
е дължината на отделните отсечки от профила. 

 
 

§ 8. Делене на площи 
 
Делене на площи се налага при различни случаи: при изготвяне на мелиоративни, 

земеустройствени и регулационни планове, при подялба на имот между наследници, ко-
гато границата между два имота е начупена линия и се налага за по-доброто обработване 

Фиг. 7.4 
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да се замени с права, и др. 
При деленето на площи се срещат два случая: делене на площи, които имат една и 

съща стойност, и делене на площи, които са с различна стойност. 
Случаите на делене на площи в практиката са най-различни и по тези причини тук 

ще бъдат разгледани само някои основни задачи. 
1. Делене на площ с форма на триъгълник 
При разделяне на площта на триъгълник могат да се поставят различни предвари-

телни условия. Някои от тях са: 
a) От общата площ S на триъгълника ABC (фиг. 8.1) да се отдели площ S' така че 

разделителната линия да минава през върха С. 
Решението на задачата се свежда до намиране на отсечката AD = x. За целта от 

върха С се прекарва височината на триъгълника ∆ABC и се измерва: 
2S' = x.h             (8.1) 

или  

x = 2𝜕𝜕
′

ℎ
             (8.2) 

 
 
 
 
 

За проверка се изчислява и 
страната DB = у по формулата 

2(S – S') = h.y,   (8.3) 
откъдето 

y = 2(𝜕𝜕−𝜕𝜕′)
ℎ

.   (8.4) 
След като се изчисли и страната y, сумата от отсечката x и y трябва да бъде равна 

на АВ = c, т. е. 
x + у = c.             (8.5) 
От т. А на местността се отмерва отсечката х, с което се получава разделителната 

линия CD. 
При положение, че местността, в която попада триъгълникът ∆ABC е залесена, за 

да може да се трасира границата, трябва да бъде изчислен ъгъл φ (фиг. 8.1). За изчисля-
ването на този ъгъл се постъпва по следния начин. От триъгълниците ∆ACD и ∆CDB 
следя, че: 

S' = 1
2
 b.d.sinφ и (S – S') = 1

2
 b.d.sin(γ – φ).       (8.6) 

Ако се разделят тези две уравнения, се получава: 
𝜕𝜕−𝜕𝜕′

𝜕𝜕′
 = 𝑎𝑎.sin (γ – φ)

𝑏𝑏.sin𝜑𝜑
            (8.7) 

Уравнение (8.5) може да се представи още във вида 
𝜕𝜕−𝜕𝜕′

𝜕𝜕′
 = 𝑎𝑎.sinγ.cos φ

𝑏𝑏.sin𝜑𝜑
 – 𝑎𝑎.cosγ.sin φ

𝑏𝑏.sin𝜑𝜑
          (8.8) 

или 
𝜕𝜕−𝜕𝜕′

𝜕𝜕′
 = 𝑎𝑎

𝑏𝑏
 sinγ.ctgφ – 𝑎𝑎

𝑏𝑏
 cosγ          (8.9) 

Откъдето 

a 
b 

x y 

B 

C 
γ 

φ 
h 

d S' S – S' 
A 

D 

Фиг. 8.1 
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ctgφ = 𝜕𝜕−𝜕𝜕
′

𝜕𝜕′
 𝑏𝑏
𝑎𝑎
 + ctg γ          (8.10) 

C помощта на изчислената стойност на ъгъл φ от т. С се трасира разделителната 
линия CD. 

 
 

б) От общата площ S на триъгълника ∆ABC 
да се отдели площ S', като разделителната линия 
да минава през точка L, лежаща на страната СВ 
(фиг. 8.2). 

От триъгълника ∆LBD 2S' = x.h или 

x = 2𝜕𝜕
′

ℎ′
      (8.11) 

С помощта на изчислената стойност на от-
сечката x, която се отмерва от т. В по направлението на страната ВА, се получава раз-
делителната линия LD. 

 
в) От общата площ S на триъгълника 

∆ABC да се отдели площ S' при условие че разде-
лителната линия минава през т. М, която лежи в 
площта на триъгълника ∆ABC (фиг. 8.3). 

Прекарва се правата MN, успоредна на пра-
вата ВС, и се измерва разстоянието NB = m. От т. 
M се спуска перпендикулярът и се измерва разс-
тоянието KB = х. Триъгълниците ∆KLB и ∆KMN 
са подобни, от което следва, че: 

𝐿𝐿𝐿𝐿′

𝑥𝑥
 = 𝑀𝑀𝑀𝑀

′

𝑥𝑥−𝑚𝑚
            (8.12) 

Площта на триъгълника ∆KBL е 

S' = 1
2
 LL'. х, или LL' = 2S

′

x
         (8.13) 

В уравн. (8.12) се замества изразът за LL' и то получава следния вид: 

 2S
′

x²
 =  𝑀𝑀𝑀𝑀

′

𝑥𝑥−𝑚𝑚
            (8.14) 

Ако се обозначи отсечката ММ' = k, уравнение (8.14) може да се представи и така: 
k.x2 – 2 S'.x + 2 S'.m = 0,          (8.15) 

откъдето 

x = 𝜕𝜕′±√𝜕𝜕
′2−2𝑘𝑘𝑚𝑚𝜕𝜕′

𝑘𝑘
           (8.16) 

 
2. Делене на площ с форма на трапец 
И тук както при триъгълника могат да се поставят условия при отделяне на площ 

от трапеца (следва един случай). 
Площта на фигура с форма на трапец ABCD (фиг. 8.4) да се раздели на две равни 

части като разделителната линия да бъде успоредна на основата. 
От поставеното условие на задачата и направените обозначения на фиг. 8.4 се по-

лучава 
2S1 = S, 

a b 

x 
B 

C 

h 
L 

S' A D 

Фиг. 8.2 
c 
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M 
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2S2 = S.             (8.17) 
 
 

Но понеже 
S1 = 1

2
(a + x)y, S2 = 1

2
(b + x)(h – y) (8.18) 

и 
S = 1

2
(a + b)h.   (8.19) 

Ако се заместят изразите за S1, S2 и S в 
уравнение (8.17), те ще получат следния 
вид: 

(a + x)y = 1
2
(a + b).h; 

(x + b)(h - y) = 1
2
(a + b).h.          (8.20) 

От решаването на тази система се определя 
y = ℎ(𝑎𝑎−𝑥𝑥)

𝑎𝑎−𝑏𝑏
            (8.21) 

Изразът, който се получава за у от уравн. (8.21), се замества в уравн. (8.20), а именно: 
(𝑎𝑎+𝑥𝑥)ℎ(𝑎𝑎−𝑥𝑥)

𝑎𝑎−𝑏𝑏
 = 1

2
(a + b).h          (8.22) 

От решаването на това уравнение за х се получава 
x² =  1

2
(a² + b²).           (8.23) 

от където 

x = �1
2

(𝑎𝑎² +  b²).          (8.24) 

След като се изчисли стойността на x от уравн. (8.24), от уравн. (8.21) се изчислява 
и стойността на y. 

От подобието на триъгълниците ∆ADD' и ∆АМЕ, и ∆ВСС' и ∆BNF се получават 
следните уравнения: 

ℎ
𝑐𝑐
 = 𝑦𝑦

𝐴𝐴𝑀𝑀
 и ℎ

𝑑𝑑
 = 𝑦𝑦

𝑁𝑁𝐵𝐵
           (8.25) 

или 
AM  = 𝑐𝑐𝑦𝑦

ℎ
  и  NB = 𝑐𝑐𝑑𝑑

ℎ
  (8.26) 

Като се измери изчисленото разстояние 
АМ на местността от т. А по направлението 
AD и съответно NB по направление ВС от т. 
В, се получава разделителната линия MN. 

3. Делене на площ с форма на чети-
риъгълник и многоъгълник 

Както при разгледаните случаи и тук 
могат да се поставят различни условия: 

а) От фигура с форма на четириъгълник 
да се отдели площ S1 с разделителна линия, 

успоредна на страната АВ (фиг. 8.5). 
От трапеца AMNB: 
S1 = 1

2
(a + x)y,            (8.27) 
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В тора уравнение х може да се определи от формулата 
x = a – (a3 + a4)           (8.28) 

От триъгълниците ∆АММ' и ∆NBN' се определят a3 и a4 по формулите 
a3 = y.ctgα  и  a4 = y.ctgβ.         (8.29) 

В тези уравнения 
ctgα = 𝑎𝑎1

ℎ1
  и ctgβ = 𝑎𝑎2

ℎ2
           (8.30) 

Като се заместят тези изрази за ctgα и ctgβ в уравн. (8.29), те ще получат следния вид: 
a3 = y 𝑎𝑎1

ℎ1
  и a4 = y 𝑎𝑎2

ℎ2
           (8.31) 

Като се вземе предвид уравн. (8.31), уравн. (8.28) ще бъде 
x = a – y�𝑎𝑎1

ℎ1
+ 𝑎𝑎2

ℎ2
�          (8.32) 

Ако се обозначи изразът 𝑎𝑎1
ℎ1

 + 𝑎𝑎2
ℎ2

 =k  и се замести в уравн. (8.32) и се реши по отношение 

на y, ще се получи 
y =  𝐚𝐚−𝐱𝐱

𝐤𝐤
            (8.33) 

Като се вземе предвид (8.33), уравн. (8.27) ще получи следния вид: 
S1 = 1

2
(a+x) a−x

k
.            (8.34) 

Ако се реши това уравнение по отношение на х, ще се получи 
x = �a2 − 2kS1.           (8.35) 
За изчисление на трасировъчните елементи АМ и BN могат да бъдат използвани 

следните формули: 
AM = y 𝐴𝐴𝐷𝐷

ℎ1
  и BN = y 𝐵𝐵𝐶𝐶

ℎ2
          (8.36) 

б) Фигурата с площ петоъгълник ABCDE да се раздели на три равни части така, 
че трите граници да излизат от три върха и да се събират в една точка M (фиг. 8.6). 

 
 
 
Приемат се изходни точки A, C и E. Съединя-
ват се т. A с C и C с E и се изчисляват площите 
на триъгълниците ∆ABC и ∆CDE. 

Ако се обозначи, че площта на цялата 
фигура е S, а търсената площ e S1 = 1

3
S и пло-

щите на триъгълниците ∆ABC и ∆CDE са съот-
ветно S2 и S3, разликите между тези площи и 
площта S1 ще бъдат: 

∆S1 = S1 – S2 и ∆S2 = S1 – S3. (8.37) 
Площите ∆S1 и ∆S2 могат да се изразят с формулите 
2∆S1 = a.h1 и 2∆S2 = a.h2,         (8.38) 

откъдето 
h1 = 2∆𝜕𝜕1

𝑎𝑎
  и h2 = 2∆𝜕𝜕2

𝑏𝑏
            (8.39) 

На местността се отмерват по два перпендикуляра h1 и h2 съответно към всяка ос-
новна дължина a и b като по този начин се получават т. 1, 2 и 3, 4. От пресичането на 
правите 1-2 и 3-4 се получава т. М, където се събират границите, които излизат от т. А, С 

A 

B 

C 

D 

E 

a 
M 

b 

3 1 

2 
4 

h1 h2 

Фиг. 8.6 



ПГП2508ГФК  33 

И Е и делят фигурата на три равни части. 
 
4. Изправяне на граници 
При много случаи границите на земните участъци са начупена линия, която затруд-

нява обработката и на двата имота. Това налага границата да се изправи. Може да се 
постъпи по два начина – графично и числено. 

а) Графично изправяне на граници. Да се изправи начупената граница ABCDEF при 
условие тя да минава през т. А (фиг. 8.7). 

 
 

Границата се изправя 
чрез последователно отстраня-
ване на чупките, като се за-
почне от т. Е и се върви към т. 
А. За отстраняване на чупката Е 
се съединяват т. D с F. През т. 
Е се прекарва права, успоредна 
на правата DF, до пресичането 
ѝ със страната MN, като се по-
лучава т. E'. Съединяват се т. D 

и E'. С извършването на тези действия се отстранява чупката при т. Е. По същия начин 
се отстраняват и останалите чупки, докато се получи изправената граница АВ'. Площите, 
които се заключават между правата АВ и начупената граница, намираща се от двете 
страни на правата граница са равни. Използва се доказателството, дадено в § 3. 

б) Числено изправяне на граници. За премах-
ване на чупките на границата ABCDEFGHJ (фиг. 8.8) 
се прекарва приблизително правата АА', така че сбо-
рът от площите SI + SIII да бъде равен на сбора от пло-
щите SII + SIV. След като се прекара тази разделителна 
права линия АА', се изчисляват площите на получе-
ните фигури SI, SII, SIII и SIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ако условието SI + SIII = SII + SIV не е спазено, а се 
получава известна разлика δ, тогава се налага т. А' да се измести наляво или надясно в 
зависимост от това, дали SI + SIII > SII + SIV или SI + SIII < SII + SIV. За случая на фиг. 8.8 т. 
А' се премества в т. А". Така се получава един триъгълник ∆АА'А". Височината h на този 
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триъгълник се изчислява по формулата: 
h = 2𝛿𝛿

𝐴𝐴𝐴𝐴′
            (8.40) 

От т. А' се нанася изчислената стойност h и се получава търсената разделителна 
права АА". 

 
 

§ 9. Намаляване и увеличаване на планове и карти. Пантограф 
 
В много случаи на инженерната практика има нужда от планове в мащаби, раз-

лични от мащаба на оригиналния план. Такива планове могат да бъдат получени чрез 
ново нанасяне на измерените данни и изчертаване в искания мащаб. Това обаче изисква 
много време и много труд. Затова плановете се намаляват или увеличават по няколко 
начина – чрез мрежа, чрез пантографиране, по фотомеханичен начин, сканиране и георе-
фериране. 

При фотомеханичния начин се използват така наречените репродукционни апа-
рати, чрез които се получават по фотографски път намалени или увеличени образи на 
оригиналния план. 

При механичния начин се използват различни средства за намаляване или увелича-
ване на плановете. 

 
 
Едно от най простите средства за тази цел е така нареченият редук-

ционен или пропорционален пергел (фиг. 9.1). Той се състои от две ра-
мена с прорези в средата, по които може да се мести затегателният винт 
С и да се затяга на определен мащаб. Така например при намаляване на 
план с остриетата AB се отмерват отсечките от оригиналния план, а с 
остриетата ab тези отсечки се намаляват в новия план в по-дребен ма-
щаб. 
 

 
Фиг. 9.2 

 

Фиг. 9.1 
A B 

a b 

C 
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В миналото най-голямо прило-
жение за пренасяне на даден план от 
един мащаб в друг има пантографът 
(фиг. 9.2). Той се състои от четири 
метални рамена PC, PD, CS и AB, 
шарнирно съединени помежду си във 
вид на паралелограм в т. А, С, Р и В 
(фиг. 9.3). Върху трите рамена - PD, 
CS и АВ, са нанесени скали. Рамото 

АВ може да се измества по рамената PD и CS така, че винаги да остава успоредно на 
рамото PC. При работа т. Р, наречена полюс, се закрепва неподвижно към чертожната 
маса с помощта на тежка метална поставка т.е. пантографа се върти около нея. Към 
основата е закрепено отвесно рамо, горният край, на което се свързва чрез телените 
обтегачи с крайните точки С и D на двете рамена. В крайната точка на рамото CS е 
закрепена втулка с цилиндрична тръбичка, в която се помества обходният бодец. По 
същия начин върху напречното рамо АВ е закрепен чертожният молив в т. T, но така, 
че да може да се измества. Ако съединим Р и S, правата PS трябва да пресича рамото 
АВ в т. T, която при всяко положение на паралелограма ще си остава на правата PS (фиг. 
9.3). Тогава моливът, поставен в т. T, ще чертае умаления образ на пантографираната 
фигура, чиито граници се обхождат чрез острието в т. S. При работа пантографът се 
поставя върху маса с равна горна повърхност, приведена в хоризонтално положение. 
Оста на пантографа NP трябва да бъде вертикална. За изпълнение на това условие към 
основата има кръгла либела и повдигателни винтове. Рамената PC и PD също трябва да 
бъдат в хоризонтално положение. Това се постига с помощта на подвижна цилиндрична 
либела, която се поставя по средата на рамената и се уравнява чрез удължаване или 
скъсяване на телените обтегачи ND и NC. Оригиналът се закрепва неподвижно под ос-
трието S, а копието се поставя под молива T. Ориентирането става по три идентични 
точки от плана и копието, но може да се използва и рамка, ако я има и на оригинала. 
При последователно придвижване на острието върху трите точки от оригинала копието 
се завърта така, че и моливът да попадне на съответните точки от копието. След като 
се постигне това условие, копието се закрепва също неподвижно. 

Намалението за всеки пантограф се определя от отношението х:d. Понеже разстоя-
нието d за даден пантограф е постоянно, а разстоянието х се мени чрез изместване на 
рамото ВС и молива Т по рамото AB, намалението, което се получава, зависи само от 
разстоянието х. Следователно намалението на пантографа се определя от отношението 
РА:PC и понеже PC за даден пантограф е постоянно, намалението зависи от разстоянието 
РА. Така например, ако за даден пантограф PC = 800 mm, за да получим намаление 1:2, 
трябва 

𝑃𝑃𝐴𝐴
𝑃𝑃𝐶𝐶

 = 1
4
 или PA = 800

2
 = 400 mm,         (9.1) 

Обикновено в кутията на всеки пантограф има таблица, в която е показано на какви 
деления трябва да се поставя рамото АВ от т. Р и С и т. T от А за съответните мащаби. 

P 

A B T 

S 

x' 
d' d 

x 

C 

Фиг. 9.3 
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Намаляването се извършва като с острието S се обхождат границите на фигурата, а с 
молив, поставен в т. T, се получава умаленият образ. 

Разстоянието РА може да се изчисли и като се използват мащабните числа: 
PA = 𝑀𝑀

𝑚𝑚
 PC             (9.2) 

където M е мащабното число на оригиналния план; 
т – мащабното число на умаления план. 
За да не се изчислява всеки път разстоянието х, върху рамената АВ, PC и СВ са 

означени с щрихи и надписани съответните намаления. 
 

Когато не се изисква голяма точност, може да 
се използва обикновеният дървен пантограф (фиг. 
9.4). Той се състои от четири рамена, ставно свързани 
помежду си. Полюсът отдолу има острие за непод-
вижно прикрепване през време на работа. В т. Т се 
поставя писец, а в точка S – обхождащият бодец, 
снабден с ръкохватка R. Върху рамената има нане-

сени деления, които съответстват на различни мащаби на намаление. Те са посочени в 
таблица, приложена към пантографа. Рамената се прикрепват две по две в т. M и N със 
специални щифтчета в отвори с един и същи номер, съответстващ на избрания мащаб на 
намаление. 

Начинът чрез мрежа се използва, когато не се изисква голяма точност. Той дава 
възможност от оригиналния план да се пренесе известно картно съдържание върху 
плана, който ще се използва. Този начин намира приложение особено за военни нужди 
при попълване на нов картен материал, заснет чрез фотограметрични снимки, върху съ-
ществуващи карти на обекта. При този начин на оригиналния план и на плана, върху 
който ще се пренася картното съдържание, се построяват еднакъв брой клетки (обикно-
вено квадратна мрежа). 

В някои съвременни копирни апарати също може да се извършва умаляване и уве-
личаване на различни видове чертежи, но точността на този метод е недостатъчна и не 
задоволява изискванията на топографската и картографската практика. 

Накрая трябва да се отбележи, че за препоръчване е да се избягва увеличение на 
оригинален план, тъй като грешките, с които са натоварени различните подробности в 
този план, ще бъдат увеличени значително. Колкото по едър е мащабът, толкова греш-
ките трябва да намаляват, а при увеличение се получава точно обратното, експоненци-
ално увеличаване на грешките. 

При създадени цифрови модели на топографски планове и карти, те могат да бъдат 
извеждани в произволни мащаби. Но и тука трябва да се постави граница на мащаба, не 
трябва да бъдат по-едри от мащабите, от които са използвани за създаването на съответ-
ните модели, или от точността на преките геодезически измервания, от които са създа-
дени. 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ГЕОДЕЗИЧНА И РАБОТНА ОСНОВА 
 

ГЛАВА II 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
 
 

§ 10. Общи сведения за плановите държавни геодезични мрежи и геодезични 
мрежи с местно предназначение 
 
За да могат да се провеждат единно всички измервания на дадена страна и да бъдат 

с една и съща точност, върху територията на цялата страна се развива държавна геоде-
зична мрежа. Тази мрежа служи за топографските снимки и за всички измервания върху 
територията на дадена страна. Те се делят на планови, при които се определят координа-
тите X и Y на точките, височинни, при които се определят надморските височини на точ-
ките (H) и комбинирани, които определят пространствени координати (X, Y, H). 

Плановата геодезична основа на топографските снимки и на всички геодезически 
измервания се състои от планови държавни геодезични мрежи, геодезични мрежи с мес-
тно предназначение и снимачни (работни) геодезични мрежи, които са обикновено пла-
ново-височинни. Тук ще бъдат дадени общи сведения за първите два вида геодезични 
мрежи с оглед използването им като основа на снимачните мрежи. Подробно те се изу-
чават в дисциплината основни геодезични мрежи (висша геодезия). 

1. Общи сведения за плановите държавни геодезични мрежи 
Плановите държавни геодезични мрежи се създават в няколко класа чрез триангу-

лация, трилатерация, полигонометрия, глобални навигационни спътникови системи или 
чрез комбинация от тези методи. 

Триангулацията е метод за определяне на координати на точки от земната повърх-
ност чрез създаване на мрежа от триъгълници (фиг. 10.1), на която се измерват всички 
ъгли и една или няколко страни. Трингулачната мрежа има за основа най-елементарната 
форма – триъгълник, която е еднозначно определен от три елемента – страна и два ъгъла 
или две страни и ъгъл или три страни. Триангулацията осигурява бързо и лесно опреде-
ляне на точки при това с достатъчно контроли. Страните могат да се измерят непосредс-
твено, например страната FK, или посредствено – триангулачната страна АВ е получена 
чрез допълнително построяване на базисна мрежа, в която са измерени непосредствено 
страната CD и всички хоризонтални ъгли. Трилатерацията е също начин за определяне 
на координати на точки от земната повърхност, при който се построява мрежа от триъ-
гълници и се измерват всички страни. 

Полигонометрията е метод за определяне на координати на точки от земната по-
върхност, при който се създават многоъгълници (полигони) отворени или затворени, и 
се измерват всички полигонови ъгли и страни (фиг. 10.2). 
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Координатите на точки 
от местността могат да 
се определят и чрез ком-
биниране на посочените 
методи. Ако в една 
мрежа от триъгълници 
се измерват ъгли и дъл-

жини, тя се нарича триангулачно-латерачна мрежа. 
При създаване на планова геодезична мрежа винаги се спазва основният принцип 

в геодезията – от общото към частното. За едромащабни топографски снимки гъстотата 
на точките от плановата геодезична мрежа трябва да бъде от 1 до 3 km. При създаване 
на такава гъстота от точки от плановата геодезична мрежа върху цялата територия на 
дадена страна ще се получат голям брой точки. Тази причина налага плановата геоде-
зична мрежа да се създава на нива или класове. При първия клас се създава мрежа от 
точки с голямо разстояние между тях, което е в зависимост от редица фактори: атмос-
ферни и топографски, видимост между сигналите, увеличаване на грешките от стра-
ничната рефракция, кривината на земята и др. Като се вземат предвид посочените фак-
тори, най-благоприятно разстояние между точките е от 20 до 50 km. Такава мрежа, съз-
дадена от триъгълници с приета дължина между страните, образува геодезична триан-
гулачна мрежа I клас. Триангулация I клас освен като основа на следващите класове се 
използва и за решаване на редица научни проблеми, като определяне формата и разме-
рите на земния елипсоид, тектонски движения на земната кора и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методи-
ката, която се 
използва за съз-

даване на триангулачна мрежа I клас, зависи от големината и топографския характер на 
страната. При страни с неголяма територия, каквато е България, триангулация I клас се 
създава като непрекъсната мрежа от триъгълници, покриващи цялата територия (фиг. 
10.3). При държави с обширна територия като Русия, Канада, Китай, Индия, САЩ, Авс-
тралия и др., прилагането на този начин води до огромна полска и изчислителна работа. 
Това налага при създаването на триангулация I клас за такива обширни територии да се 
полагат вериги от триъгълници (фиг. 10.4), обикновено по посока на паралели и мериди-
ани. При този начин на създаване на триангулация I клас се получават клетки с размери 
на страните 200 – 250 km за по-гъсто населени страни и 400 – 800 km за по-рядко насе-
лените. 

За топографски снимки триангулация I клас се сгъстява (за нашата страна) чрез 
триангулация II, III и IV клас. Триангулациите от I, II, III и IV клас образуват държавната 
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триангулация на България. Чрез нея се получават разстояния между триангулачните 
точки от 3 до 4 km. Тази гъстота позволява да служи като основа за извършване на то-
пографски снимки за изготвяне на топографска карта в M 1:25 000. 

Създаването на държавната триангулация обхваща следните работи: избор на три-
ангулачните1 точки, стабилизиране и сигнализиране, измерване, изчисление и изравне-
ние координатите им. 

 
 
 
 
 

 
При проектирането на 

точките от държавната три-
ангулация се използва карта, 
която дава възможност да се 
установява видимост между 
съседните точки. След уста-
новяване местата на точките 
върху терена се пристъпва 
към тяхното стабилизиране. 
Точките от I и II клас се ста-

билизират по един и същи начин – с подземен център, 
надземен център и стълб за наблюдение (фиг. 10.5). Точките от III и IV клас се стабили-
зират с подземен и надземен център (фиг. 10.6). Сигнализирането на точките се извършва 
чрез пирамиди като за точките от I и II клас пирамидите са с четири крака, а при точките 
от III и IV клас с три крака (фиг. 10.7 и 10.8). Височините на пирамидите са обикновено 
от 4 до 8 m. В равнинни местности за осигуряване на видимост между съседни точки се 

построяват високи пирамиди. В Добруджа има постро-
ени високи пирамиди до 30 m (фиг. 10.9). От фигурата 
се вижда, че при една висока пирамида има стълб за 
поставяне на инструмента, скеле с платформа за сво-

бодно движение на наблюда-
теля около инструмента и пи-
рамида с визирен цилиндър за 
наблюдение от съседните 
точки. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Под триангулачна точка се разбира точки с известни координати от Държавната геодезична мрежа или 
Геодезичните мрежи с местно предназначение, а не точно метод на определяне. 
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В повечето случаи измерването на ъглите 
при I и II клас се извършва по метода на ген. 
Шрайбер, а за точките от III и IV клас – по гирусен 
начин. 

За да бъде изчислена дадена триангулачна 
мрежа, в която са измерени хоризонталните ъгли, 
е необходимо да се знае дължината поне на една 
триъгълникова страна на мрежата. При съвремен-
ните условия дължината на страна от мрежата 
може да се определя, като се измери непосредст-
вено с инварни жици някоя сравнително къса 
страна, наречена база, от която се изчислява чрез 
базисна мрежа триъгълникова страна (фиг. 10.10), 
или като се измери направо със светлодалекомери 
триъгълниковата страна, която също представлява 
базисна страна в мрежата. В една триангулачна 
мрежа е необходимо да бъдат измерени няколко 
бази, които да отстоят на 400 km една от друга. За 

нашата страна триангулачната мрежа се опира на 5 бази: Ломска, Софийска, Ямболска, 
Русенска и Добричка. 

2. Геодезични мрежи с местно предназначение (второстепенна триангулация) 
Гъстотата на точките от държавната триангулация не е достатъчна за изготвяне на 

планове и карти в едри мащаби, което налага допълнително сгъстяване чрез триангула-
ция с местно предназначение. Геодезичните мрежи с местно предназначение по принцип 
се създават като еднокласови с дължини на страните от 1 до 2 km. В зависимост от те-
ренните условия мрежите могат да бъдат проектирани и като двукласови (V и VI клас). 
В райони, където не може да се постигне необходимата гъстота, по изключение се до-
пуска създаването на геодезични мрежи VII клас. Плановите геодезични мрежи с местно 
предназначение се създават по райони според нуждите за развитие на инфраструктура, 
национални обекти, т. е. не повсеместно както държавната триангулация. 

За създаването на планови геодезични мрежи с местно предназначение се използват 
същите методи както при плановите държавни геодезични мрежи, а именно: триангула-
ция, трилатерация, полигонометрия, глобални навигационни спътникови системи или 
комбинация от тези методи. 

Чрез използване на метода на триангулацията се създават планови геодезични 
мрежи с местно предназначение, така че координатите на техните точки да се определят 
на групи от точки или на отделни точки – многократни засечки. Ъглите на триъгълни-
ците, които се получават при създаването на точките, се измерват чрез наблюдение на 
посоки. Тези мрежи по принцип трябва да се състоят от равностранни триъгълници. Но 
в зависимост от условията на местността (релеф, застроеност, залесеност и др.), а също 
така и от наличието и разположението на определящите (дадените) точки от по-високите 
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класове геодезични мрежи този принцип може да бъде нарушен, като се допуска за някои 
от триъгълниците най-малките ъгли между посоките към определящите точки да достиг-
нат до 10g, а най големите – до 135g. Съотношението между най-късата и най-дългата 
страна не трябва да надвишава 1:5. 

Чрез метода на трилатерацията се създават планови линейни геодезични мрежи с 
местно предназначение с тази разлика от ъгловите, че за определянето на координатите 
на техните точки се измерват дължините на страните на триъгълниците, които се полу-
чават при съединяването на точките. 

При полигонометрията създаването на планови геодезични мрежи с местно пред-
назначение се извършва посредством ходове (мрежи). Тези ходове трябва да се опират 
на точки от по-високите класове геодезични мрежи. В зависимост от условията на мест-
ността (релеф, застроеност, залесеност и др.) този принцип може да бъде нарушен, но 
нито един от ъглите не трябва да бъде по-малък от 100g, съотношението между най-къ-
сото и най-дългото разстояние да не надвишава 1:3 (по изключение до 1:4), а броят на 
страните в отделен ход да не бъде по-голям от 5. Страните на тези ходове се измерват с 
далекомери, а ъглите – със същите теодолити, с които се измерват ъглите на триангула-
цията. Координатите на точките от плановите геодезични мрежи с местно предназначе-
ние се определят чрез комбинация от разгледаните методи. 

Когато предстои да се създават геодезични мрежи с местно предназначение, най-
напред се извършва проучване и изготвяне на идеен проект върху карта в мащаб 1:25 
000. Върху него се нанасят със съответен цвят всички съществуващи и новоопределяеми 
точки и визурите между тях: за точките от държавната триангулация – с червен цвят, V 
клас – със син цвят, VI клас – със зелен цвят, и VII клас – с кафяв цвят. При разработва-
нето на идейния проект за създаване на геодезични мрежи с местно предназначение е 
необходимо да се спазват следните изисквания: 

а) Когато координатите на точките се определят чрез метода на триангулацията, 
определящите посоки трябва да бъдат двустранни и ъглите между тях при новоопреде-
ляемата точка не по-малки от 35g и не по-големи от 165g. Едностранно определяне на 
точките се допуска в погранични райони, при големи водни пространства и други изк-
лючителни обстоятелства. 

б) При метода на триангулацията по изключение се допуска точките да се опреде-
лят и с едностранно наблюдавани посоки. При такива случаи, когато координатите на 
точките ще се определят чрез многократни засечки напред, определящите посоки трябва 
да бъдат не по-малко от пет. 

в) При проучването и уточняването на идейния проект на местността от дадените 
точки, от които ще се правят измервания за определяне координатите на новоопределя-
емите точки, е необходимо да се осигуряват най-малко по две свързващи посоки. Ъглите 
между тези посоки не трябва да бъдат по-малки от 22g. 

г) При проучването на местността се събират допълнително сведения за състояни-
ето на пътната мрежа, условията за проходимост, наличност на строителни материали за 
тяхното стабилизиране и тяхното доставяне до местата на избраните точки. 

д) Проектирането на новите точки става така, че да бъдат удобни за свързване с 
точките от снимачната основа и да попадат на здрава и необработваема земя (могили, 
крайпътни сервитутни ивици и др.). Ако точките попадат в населени места, те да се ста-
билизират върху покривите на високи сгради или други подходящи високи обекти пос-
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редством бетониране на месингов болт или желязна тръба 3/4 цола. Така стабилизира-
ните точки се пренасят на терена чрез два трайно стабилизирани знака с точност на три-
ангулация VII клас. 

е) Местата на точките трябва да бъдат избирани така, че визурите да минават не по-
ниско от 1 m над земната повърхност и да отстоят от линиите за високо напрежение на 
разстояние, не по-малко от 120 m, а от железопътни, телефонни и телеграфни линии – на 
не по-малко от 20 m. 

 
 

В окончателния си вид идейният 
проект трябва да се придружава от след-
ните документи: текстова част (обясни-
телна записка, която съдържа кратка фи-
зикогеографска характеристика на ра-
йона за работа, сведения за състоянието 
на съществуващата в района геодезична 
мрежа, обосновка на метода за създава-

нето на мрежата, организация на работата, мерки по техниката за безопасност и охрана 
на труда), графична част (схема на проектираната геодезична мрежа с местно предназ-
начение и други графични материали) предварителна оценка, обосновка на точността 
и проектосметна документация. Използването на глобални навигационни спътникови 
системи значително ускорява процеса на създаване на опорните геодезични мрежи, 
отпада и изискванията за видимост между точките в процеса на измервания. 

След като се одобри проектът на геодезичната мрежа с местно предназначение, 
се пристъпва към нейното реализиране на местността. Най-напред се извършва стаби-
лизирането на новопроектираните точки и тяхното сигнализиране. 

Стабилизирането на триангулачните точки се извършва с два подземни и един 
надземен център (фиг. 10.11). Двата подземни и надземният центрове трябва да бъдат 
центрирани един над друг с отвес с точност до 5 mm. За стабилизирането се изкопава 
дупка с размери 60/60 cm и дълбочина 60 cm като стените ѝ сочат север – юг, съответно 
изток – запад. На дъното на така изкопаната дупка се изкопава втора дупка с размери 
30/30 cm и дълбочина 25 cm. В средата на тази дупка се забива метална тръбичка с 
дължина 12 cm и диаметър 2 cm, която е първият подземен център на точката. Над нея 
се поставя гранитно блокче с напречно сечение 15/15 cm и височина 10 cm. В средата 
на горната повърхност на това гранитно блокче се издълбава кръст, който е вторият 
подземен център. Свободната част на дупката около бетонното блокче се запълва с бе-
тонна маса, покрита с трамбована пръст. 
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Над 
трамбова-

ната пръст се бетонира гранитен камък с раз-
мери 20/20/45 cm. В средата му е издълбана дупка с диаметър 2 cm и дълбочина 3 cm. 
При стабилизиране на точките бетонът се прави от цимент, пясък и чакъл в съотношение 
1:2:3. Замазката върху бетона се прави с цимент и пясък в съотношение 1:1 с дебелина 1 
cm. Преди втвърдяването ѝ върху нея се нанасят съответните надписи (фиг. 10.11). Ако 
се наложи точката да се стабилизира върху здрава скала, най-напред се подравнява ска-
лата, където ще бъде обозначен центърът на точката. След това се издълбава квадрат с 
размери 20/20 cm и дълбочина 5 cm, а в средата му се бетонира месингов болт, който има 
върху главата си дупка с диаметър 3 mm и дълбочина 5 mm (фиг. 10.12). В обработваеми 
земи, за да бъдат защитени от обработващата селскостопанска техника, до точките се 
бетонира в земята по един бетонен кол с дължина 1,4 m. Надземната част на кола се 
боядисва на сектори с бяла и черна (червена) боя (фиг. 10.13). За стабилизираните точки 
се прави топографско описание, което се използва за лесното им откриване. Освен това 
за всяка точка се прави скица (репераж) с отмерване на разстояния до три характерни 
предмета, отстоящи на разстояние от 20 до 40 m. Разстоянията се измерват с ролетка. 
Ако липсват близки солидни предмети, реперирането се извършва в створ чрез посоки 
към добре видими и забележителни обекти (кубета, постройки, фабрични комини и др.). 
Данните от реперирането се нанасят в реперен карнет (фиг. 10.14). За точките от триан-
гулация с местно предназначение извън населени места не се прави топографско описа-
ние и репериране, освен ако не са поставени специални изисквания. 

За да има видимост от надземните центрове на триангулачните точки към съсед-
ните точки, те се сигнализират. Точките от триангулацията с местно предназначение се 
сигнализират с постоянни сигнали – обикновено трикраки дървени или железни пира-
миди (фиг. 10.15), или с временни сигнали – дървени вехи (фиг. 10.16). 

Хоризонталните ъгли (посоки) в геодезичните мрежи с местно предназначение се 
измерват по гирусния метод в три гируса с теодолити с точност на отчитане 1–2". Когато 
се наблюдава от тринога, в една наблюдателна група се допуска да влизат до 10 посоки. 
При голям брой посоки се разделят на групи, като във всяка група е задължително да има 
по две свързващи посоки. Ако се измерват полигонометрични ходове, измерването се 
извършва в 5 гируса като теодолитът и визирните цели трябва да са поставени над цент-
ровете на геодезичните точки с точност до 1 mm. 
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§ 11. Общи сведения за височинните държавни геодезични мрежи и височин-
ните геодезични мрежи с местно предназначение 
 
Височинната геодезична основа на топографските снимки и на всички геодезични 

измервания, както и плановата, се състои от държавни височинни геодезични мрежи, ви-
сочинни геодезични мрежи с местно предназначение и снимачни (работни) геодезични 
мрежи, които са обикновено планово-височинни. Тук ще бъдат дадени общи сведения за 
първите два вида мрежи, наричани общо опорни геодезични мрежи, с оглед използването 
им като основа на снимачните мрежи. Подробно те се изучават в дисциплината основни 
геодезични мрежи (висша геодезия). Държавните височинни геодезични мрежи се съз-
дават в няколко класа чрез геометрична нивелация – у нас в три класа. 

Нивелацията I клас осигурява единна височинна система на територията на дадена 
страна и служи като основа на следващите класове нивелации, а така също и при реша-
ването на редица други задачи като например определяне фигурата на Земята, следене 
вертикалните движения на земната кора и др. Тя се състои от нивелачни ходове, образу-
ващи полигони с периметър от 400 до 2000 km, които минават по пътища, жп линии и 
бреговете на големи реки. На разстояние 1 – 7 km по тези ходове се стабилизират точки 
– нивелачни репери. Всяка нивелация I клас има за изходно начало точка, намираща се 
на нивото на някое море. Тази точка е точка от средното морско ниво, определено от 
многогодишни непрекъснати наблюдения чрез т. нар. пегели (мареографи). Нивелачните 
ходове на нивелацията I клас се нивелират с високоточни нивелири по специална прог-
рама с грешка, не по-голяма от 0,5–0,7 mm на 1 km нивелачен ход. 

У нас нивелацията I клас се състои от нивелачни ходове със средна дължина 80 km, 
образуващи полигони с периметър средно 400 km. Тя се сгъстява с нивелации II и III клас 
чрез нивелачни ходове. По нивелачните ходове от II клас са стабилизирани нивелачни 
репери на разстояние от 1 до 1,5 km, а по нивелачните ходове III клас – от 0,5 до 2 km. 
Чрез нивелациите I, II и III клас върху територията на цялата страна се образува мрежа 
от нивелачни полигони с периметър 60 - 140 km със стабилизирани по нивелачните хо-
дове репери. Трябва да се отбележи, че нивелачните репери от нивелациите I, II и III клас 
не съвпадат с точките от плановите държавни геодезични мрежи. 

За нуждите на топографските снимки държавната нивелация I, II и III клас се сгъс-
тява с височинни мрежи с местно предназначение. За равнинни райони това е нивелаци-
ята IV клас. Тя се създава чрез геометрична нивелация на мрежи, които включват пре-
димно точките от плановите геодезични мрежи, с местно предназначение. В райони с 
планински релеф за нуждите на топографското заснимане на основата на нивелацията I, 
II, III и IV клас се определят чрез тригонометрична нивелация височините на точките от 
плановите геодезични мрежи. Тези точки заедно с реперите от нивелациите I до IV клас 
се използват за определяне височините на точките от снимачната геодезична основа. Ви-
сочинните мрежи с местно предназначение могат да се използват и за други цели, ако 
точността в определянето им е достатъчна. За вертикалните измервания в населените 
места, включително и за топографските им снимки, се създава нивелачна мрежа чрез ге-
ометрична нивелация в един или няколко класа в зависимост от големината на населе-
ното място. 
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У нас нивелачните точки (рецери) от нивелациите I до IV клас се стабилизират в 
съответствие с инструкциите за съответните класове нивелация. При измерванията за 
създаване на снимачна геодезична основа и топографски снимки обикновено се използ-
ват: стенните нивелачни болтове (фиг. 11.1, 11.3), закрепени в цоклите на солидни сгради 
или мостове; гъбовидните нивелачни болтове (фиг. 11.2), поставени в бетонирани в зе-
мята камъни; гъбовидни нивелачни болтове, поставени в бетона на 15-20 cm от надзем-
ния център на триангулачните (полигонометричните) точки с местно предназначение; 
горната хоризонтална повърхност на бетонирания камък на триангулачните точки. 

Данни за височините на нивелачните репери, техния клас и системата, в която са 
определени, се получават от Агенция по Геодезия, Кадастър и Картография, отдел Гео-
картфонд или от геодезичните служби на населените места. Предлагат се котите на ре-
пери I и II клас, за III клас информацията отчасти е компрометирана, част от информа-
цията дали котата е изравнена, или от директни измервания без корекции, също се сре-
щат репери в „Черноморска“ височинна система. При това трябва да се има предвид, че 
за определяне височините на точките от снимачната основа чрез геометрична нивелация 
е необходимо височините на изходните точки да са известни с точност до mm. Ако ви-
сочините на точките от снимачната основа се определят чрез тригонометрична нивела-
ция, могат да се използват и репери, височините, на които са известни с точност до cm. 

 
 

§ 12. Методи за създаване на снимачна (работна) геодезична основа 
 
Точките от държавните геодезични мрежи и геодезичните мрежи с местно предназ-

начение не са достатъчни за извършване на топографски снимки. Ето защо на основата 
на тези точки за нуждите на топографските снимки се създават т. нар. снимачни (ра-
ботни) геодезични мрежи. 

Гъстотата на снимачните геодезични мрежи зависи от мащаба на топографските 
снимки, снимачния метод и теренните условия. 

Фиг. 11.4 

70 

Главна нивелация 

Географски инсти-
тут 

Фиг. 11.1 

ГН 
ГИ 

Фиг. 11.3 

66mm 

50mm 

Фиг. 11.2 
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Снимачните геодезични мрежи са планово-височинни, т. е. точките им се използват 
като основа както на хоризонталните, така и на вертикалните измервания при извърш-
ване на топографските снимки. Координатите на точките от снимачните геодезични 
мрежи се определят чрез един от следните методи: 

- геодезични засечки; 
- теодолитни, бусолни и азимутни полигони; 
- геодезични мрежи от триъгълници и четириъгълници; 
- многократни геодезични засечки; 
- полигонометрия; 
- глобални навигационни спътникови системи. 
Геодезичните засечки, полигоните и мрежите от триъгълници се използват за съз-

даване на снимачна геодезична основа при топографски снимки на незастроени терито-
рии. За специални цели, като например топографски снимки на населени места, строи-
телни площадки и др., се използват многократни геодезични засечки, полигонометрия и 
мрежите от триъгълници и четириъгълници. При тези случаи могат да се използват за 
по-нататъшно сгъстяване и геодезичните засечки и теодолитните (азимутните) полигони. 
Засечките - еднократни и многократни, мрежите от триъгълници и глобални навигаци-
онни спътникови системи се прилагат при открити местности. При залесени местности 
и застроени територии се използват теодолитните и други полигони, полигонометрията 
и мрежите от четириъгълници. 

Височините на точките от снимачните геодезични мрежи се определят чрез геомет-
рична или тригонометрична нивелация. 

Точността, с която се определят точките от снимачната основа, в планово отноше-
ние зависи от мащаба на топографската снимка, а във височинно – от височината на се-
чението на хоризонталите на топографската карта (план). Като критерии за точността се 
използват обикновено средната квадратна грешка в положението на точката Мр = 
�𝑚𝑚𝑥𝑥

2 + 𝑚𝑚𝑦𝑦
2 , където тх и ту са средните квадратни грешки на координатите на точките и 

средната квадратна грешка на височината на точката тНр. 
Изискванията за точност на снимачната геодезична основа се формулират най-

често по следния начин. Допустимата грешка в положението на точките от снимачните 
мрежи по отношение на дадените точки не трябва да бъде по-голяма от 0,2 mmM (М е 
мащабното число на топографската карта или план) при открита местност и 0,3 mmM 
при залесена местност. Допустимата грешка във височините на точките от снимачните 
мрежи не трябва да бъде по-голяма от 1/5 от височината на сечението на хоризонталите. 
При това се приема, че допустимите грешки са два пъти по-големи от средните квадратни 
грешки. Освен посочените най-общи изисквания за точността на точките от снимачните 
мрежи при различните методи за създаването им се поставят и други изисквания. 

Измерванията за определяне на точките от снимачната геодезична основа в зависи-
мост от необходимата точност се извършват с технически или точни теодолити и ниве-
лири. Поради обстоятелството, че при измерванията на дължините и ъглите разстоянията 
между точките от снимачната основа, а така също между точките от снимачната основа 
и дадените точки са сравнително малки – до 4÷5 km, върху резултатите от тези измерва-
ния не се нанасят корекции заради кривината на Земята. Обаче при извършване на вер-
тикалните измервания, както е известно, кривината на Земята се взема предвид и при 
малки разстояния. 
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§ 13. Стабилизиране на точките от снимачната геодезична основа 
 
Стабилизирането на точките от снимачната геодезична основа се извършва в зави-

симост от целите, за които ще се използват и от мащаба на топографската снимка и от 
застроеността на територията. Всяка стабилизирана точка служи обикновено както за 
планова, така и за височинна геодезична основа. У нас при топографските снимки в M 
1:2000, 1:5000 и 1:10000 точките от снимачната геодезична основа се стабилизират с дър-
вени колове или каменни блокчета по начините, разгледани в Геодезия, част I. 

При топографски снимки в M 1:500 и 1:1000 стабилизирането се извършва с ка-
менни блокчета, а по улиците с трайна настилка и по тротоарите със стоманени тръби 
или специални болтове. В населени места и строителни площадки точките от снимачната 
основа, които ще се използват не само за топографската снимка, но и за трасиране на 
сгради, инженерни съоръжения и др., се стабилизират по-трайно, например по начина, 
който се използва за стабилизиране на точките от геодезичните мрежи с местно предназ-
начение (§10 фиг. 10.11) или чрез други специални конструкции на геодезичните знаци. 

В населените места с масивни сгради е целесъобразно стабилизирането на геоде-
зичните точки да се извършва чрез стенни знаци. Поставят се на масивни сгради на ви-
сочина 0,3 - 1,2 m и служат и за нивелачни репери. 

При използване на стенни знаци измерванията на ъглите и дължините се извършват 
от работни центрове, установени на разстояние до 20 m от стенните знаци и се стабили-
зират със специални гвоздеи, които се забиват в пътната настилка или се бетонират. 

Трябва да се отбележи, че стабилизирането на геодезични точки чрез стенни знаци 
има значителни предимства пред стабилизирането чрез бетониране на камъни в земята 
или други подобни начини, защото са по-евтини, по-запазени от унищожение и размест-
ване и не пречат на подземните проводи. 

При използване на стенни знаци полигонометричните точки могат да се стабили-
зират с един, два или три стенни знака, а измерванията на ъглите и дължините се извър-
шват от работни центрове, стабилизирани върху тротоара или уличната настилка. В за-
висимост от това, дали се изчисляват координатите на стенните знаци, или не, системите 
за определяне на дадена полигонометрична точка биват възстановителни и ориентирни. 

 
 

Възс-
тановител-
ните сис-
теми се със-
тоят от два 
или три 

стенни знака А и В (фиг. 13.1), ста-
билизирани на височина 0,2-0,5 m от повърхността на Земята, координатите, на които не 
се изчисляват. Тези знаци се използват за възстановяване на работните центрове Рi. Съ-
ществуват различни възстановителни системи: створно-възстановителна – фиг. 13.1 (l=2 
до 5 m); равностранен триъгълник – фиг. 13.2 (l = 1 до 7 m) и др. 

При ориентирните системи, които се състоят от един, два или три стенни знака, се 

A 

B 
l 

l 
Pi 

Фиг. 13.1 

A 
l 

B 

l 

Фиг. 13.2 

Pi 

A B d 
l1 

Фиг. 13.3 

Pi 
φ1 

φ2 



 

12 
 

изчисляват координатите на центровете на всички стенни знаци, при което са възможни 
два начина: 

а) Изравнява се полигонометричният ход с измерванията, извършени от работните 
центрове, и се получават координатите на тези центрове, след което по полярен начин се 
определят координатите на центровете на стенните знаци А и В (фиг. 13.3). За проверка 
се измерва разстоянието d, което се сравнява с изчисленото от координатите на т. А и В. 

б) Измерените от работните центрове ъгли и дължини се редуцират чрез допълни-
телни измервания към центровете на стенните знаци. По такъв начин в полигонометрич-
ния ход се включват центровете на стенните знаци и при изравнението се получават тех-
ните координати. 

За свързването на нови полигонометрични или полигонови ходове със стенни по-
лигонометрични точки от ориентирни системи се използва разгледаният в Геодезия, част 
I начин за свързване на полигонов ход с недостъпна триангулачна точка. Връзката с по-
лигонометрични точки от възстановителни системи се извършва чрез работните им цен-
трове, положението на които се проверява чрез стенните знаци. 

Въпросите за координиране на стенните полигонометрични точки и връзката с тях 
са разгледани по-подробно в [60]. 

Сигнализирането на точките от снимачната геодезична основа се извършва с жа-
лони при малки разстояния – 300-400 m, и с вехи по начина, който се използва при три-
ангулацията с местно предназначение - при по-големи разстояния (§ 10, фиг. 10.15 и фиг. 
10.16). Ако снимачната основа се създава чрез полигонометрия за сигнали, се използват 
сигнални марки (Геодезия, част I). Когато топографската снимка се извършва по фотог-
раметричен начин, някои от точките от снимачната геодезична основа - опорни фотогра-
метрични точки, се маркират преди извършване на аерофотоснимките. Някои от формите 
на маркировъчните знаци са показани на фиг. 13.4, а размерите им се определят по начин, 
изучаван в дисциплината фотограметрия. Изработват се от камъни, тухли, пластмаса и 
други материали и се оцветяват с контрастни цветове: бяла или жълта боя при тъмен фон 
и с черна боя при светъл фон. 
 
 
 
 
 

При улици с трайна настилка маркирането се извършва като боята се нанася нап-
раво върху настилката. 

 
 

§ 14. Координатни системи 
 

[Литература: Държавните геодезически мрежи на България и свързаните с тях референ-
тни, координатни и височинни системи Илия Йовев] [Инструкция за КС2005] 

 
За осигуряване на единни измервания за територията на дадена страна е необхо-

димо също така дефиниране на единна координатна система. Геодезическите референ-
тни, координатни и височинни системи, са математическа основа, в която се трансфор-

Фиг. 13.4 
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мират всички геодезически измервания от геодезическите мрежи. В зависимост от обх-
вата, точността и видовете геодезически мрежи, се дефинира и оптималната геодезическа 
система, в която те се обработват. По такъв начин се въвеждат и съответните „глобални“, 
„регионални“, „национални“ и „локални“ геодезически системи. В процеса на “експлоа-
тация” на геодезическите мрежи, на тяхното поддържане и обновяване, могат да се поя-
вят достатъчно сериозни основания за смяна на възприетата вече геодезическа система 
и се извърши преход към друга такава. Най-често заедно с промяната на параметрите на 
системата, преходът се съпровожда и от подобрени измервания и изчислителна обра-
ботка по мрежите. 

Една особеност на българските преходи в нови референтни геодезически системи 
е тази, че те са извършвани в обстановка на секретност на решенията, на изходните данни 
и на трансформационните параметри. По тази причина, всички публикации за българс-
ките геодезически мрежи третират, преди всичко, тяхната геометрия, точност на измер-
ванията, методи на изравнение. Почти липсват публикации за геодезическите системи, 
за конкретните теоретични решения, при тяхното въвеждане и промяна. Малкото слу-
жебни издания на Държавния географски институт (ДГИ) и на Военно-топографската 
служба (ВТС), във вид на технически ръководства, инструкции и таблици, са отдавна 
изчерпани. Протоколите с решенията и резолюциите на различни служебно организи-
рани научно-технически съвещания по тези въпроси, са също така засекретявани и го-
ляма част от тях са вече унищожени. В тази обстановка, за широката геодезическа общ-
ност, остават непознати, нито мотивациите, нито добрите теоретични решения по тези 
преходи. 

 
 
Геодезически и височинни системи в България: 
1. Геодезическата и височинна системи на триангулачната мрежа на България 1877-

1879 г. - руската триангулация 
Това е първата триангулачна мрежа на България. Създадена е от Корпуса на рус-

ките военни топографи, по време на руско-турската освободителна за България война 
1877 - 1878 години и следващата 1879 г. 

Изграждане на геодезическата мрежа във формата на триангулачни вериги - общо 
22 на брой. Съдържа 580 триангулачни точки II-ри ред, 637 триангулачни точки III-ти 
ред и 57 други точки. Точност на ъгловите измервания: 

Средна квадратна грешка за посока по Фереро ±3,90", респ. ±4,75"; 
Средна квадратна грешка за единица тежест след изравнението ±5,30". 
Линейният мащаб е изведен от 6 бази. Точността на изходните страни в базите е 

дециметрова. 
Геодезическа референтна система. Елипсоид на Валбек с размери: голяма полуос a 

= 6376896 m и сплеснатост 1/f = 302,78. 
Изходна точка: Минарето на джамията в гр. Кюстенджа (днес гр. Констанца на те-

риторията на Румъния) с координати: 
Ширина φ = 44°10'31,00" дължина λ = 29°39'30,55". Дължината е изведена от дъл-

жинни разлики през Московската с Пулковската обсерватория, чрез жичен телеграф. 
Изходен азимут: от източната към западната точка на Кюстендженската база A = 

305°15'1,70". 
Височинната система е приблизителна. Изходна точка - нивото на Черно море, при 
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което нивата на Черно, на Мраморно и Егейско морета са считани еднакви. За целта на 
тези три морета са поставени 10 скални водочета, които се използват за изходни точки. 
Надморските височини са извеждани от тригонометрично измерените превишения. 

2. Българска геодезическа референтна система 1930 г. (БГРС 1930) 
През 1924 г. секцията по Геодезия на Международния съюз по геодезия и геофи-

зика, препоръчва елипсоида на Хейфорд за “интернационален”. Практически това е пър-
вата международно приета геодезическа система, състояща се само от тези два параме-
търа. ДГИ, по препоръката на Българския национален комитет по геодезия и геофизика, 
през 1930 г. възприема този елипсоид за български референтен елипсоид, върху който да 
се обработи и ориентира първоредната триангулация. 

а) Геометрични параметри - Елипсоидът на Хейфорд с размери: голяма полуос a = 
6378388 m и геометрична сплеснатост 1/f = 297,0; 

б) Динамични параметри - Формулата за развитие на нормалната тежест [14?], с 
коефициенти по Касини и с теорията на Пицети - Сомилиана: 

γ = 9,78049ms-2  - стойност на силата на тежестта по екватора 
β = 0,0052884  - гравиметрична сплеснатост; 
в) Изходни геодезически данни: Геодезическите географски координати на тт16I 

”Черни връх” и геодезическият азимут от тази точка към тт11I „Мечи камък“: 
φ = 42°33'54,5526"±0,20" 
λ = 23°16'51,09603"±0,07" 
α16-11 = 309°55'21,752"±0,20" 
Глобалната координатна рамка на системата са елипсоидните геодезически коор-

динати φ, λ, в модела H = 0. Българската геодезическа референтна система 1930 г. има 
своите слабости. На първо място това са твърде големите разлики в данните, в сравнение 
с приетите, за началната точка: 

в ширината: - 1",207, 
в дължината: - 4",254, 
в азимута: - 0",821. 
Проекционните координати на БГРС 1930 г. За система на проекционни коорди-

нати на БГРС 1930 е приета Гаусова проекция с ширина на зоните от 3°. Съгласно меж-
дународната разграфка, територията на България попада в две три градусови зони с ос-
новни меридиани 24° и 27°. Мащабното число по основния меридиан, разчетено за три 
градусовите зони се уточнява равно на 0.9999, а ивицата между меридиан 25°15′ и 25°45′ 
- застъпна. Ординатата Y се отчита от основния меридиан и е с положителен знак при 
нарастване на изток и с отрицателен - при нарастване на запад. Абсцисата X е с нулева 
точка на 41° паралел и нараства на север, т.е за цялата територия на нашата страна, тя е 
положителна. От началото на 40-те години, към абсцисите е прибавена мащабно намале-
ната с 0.9999 меридианна дъга от екватора до 41° паралел, равна на 4540198,355 m, а към 
ординатите се прибавя константата Y000000 + 500000, където Y е номерът на зоната 8 
или 9 т.е. всяка е с уникално дефинирани координати. 

Българска височинна система 1929 г. При общо приетите по това време ортомет-
рични височини, за нашата височинна система без дискусии и обосновки, просто по под-
разбиране е приета системата на ортометричните височини. Изборът на изходна точка е 
извършен, също така, без особени алтернативи. Очевидно, че за нашата територия, такава 
точка ще се търси по брега на единственото море, на което опираме. През 1926 г. на брега 
на Черно море са монтирани две пегелни станции - едната във Варна, другата в Бургас. 
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Разликата между двете станции е в това, че Варненската е с директна връзка към морето, 
а Бургаската е с тръбна сифонна връзка. В период на тригодишни изпитания, предпочи-
танията са отдадени на по-стабилните показания на Варненския пегел. С това факти-
чески, през 1929 г. е “стабилизирана” нулевата точка за отчитане на физическите (над-
морските) височини за територията на България. Понятието “Височинна система”, влиза 
в употреба доста по-късно. През 50-те години, при въвеждането на “Балтийската висо-
чинна система”, съществуващата до тогава българска система е наречена „Черноморска 
височинна система“, като се изпуска годината на нейното въвеждане. 

Българска геодезическа референтна система 1950 (БГРС 1950) 
Въвежда се в първите години на 50-те години, по инициативата и теоретичната 

обосновка на д-р Владимир Христов. Мотивира се с необходимостта от осигуряване на 
военно-интегриращите процеси на България със Съветския съюз и с другите европейски 
социалистически страни. Това е геодезическа референтна система на България, която се 
въвежда с правителствен декрет - Постановление на Министерския съвет от 31 март 1951 
г. Дефинира се от следните параметри: 

а) Референтен елипсоид - елипсоидът на Красовски с размери: голяма полуос a = 
6378245 m и сплеснатост 1/f = 298,3; 

б) Изходни данни: Геодезическите географски координати на тт16I „Черни връх“ и 
геодезическият азимут от тази точка към тт11I „Мечи камък“: 

φ = 42°33'51,1286" 
λ = 23°16'48,3083" 
α16-11 = 309°55'21,7520". 
Системата не съдържа динамични параметри. За сравнително краткия период на 

нейната употреба (1950 - 1955 г.) в геодезическата практика на страната не са провеж-
дани прецизни гравиметрични работи, а доколкото са въвеждани гравиметрични поп-
равки, то те са на основата на динамичните характеристики на система 1930 г. За същия 
период не са въвеждани и гравиметрични поправки в прецизната нивелация. 

Координатна система 1950 г. Координатите на точките са трансформационен ана-
лог на гаусовите проекционни координати на БГРС 1930 г., със следните променени зна-
чения на вторичните параметри: Първо, мащабът по основния меридиан на зоната става 
равен на единица и второ, наред с три градусовите зони, с основни меридиани 24° и 27°, 
се въвеждат и шест градусови зони, с основни меридиани 21° и 27°. Три градусовите зони 
са предназначени за създаване на едромащабната топографска карта (ЕТК) в мащаб 
1:5000 и производен 1:10000, както и за плановете на населените места, в това число и 
кадастралните планове. Като цяло, това е “гражданската” геодезическа продукция. Шест 
градусовите зони се заимстват от съветската геодезическа практика и са предназначени 
за създаване на военните топографски карти от целия мащабен ред. 

Абсцисите се определят от екватора на север, а към ординатите се прибавя конс-
тантата Y000000 + 500000, където Y е номерът на зоната като за 3° зона са 8 или 9, а за 6° 
съответно 4 и 5 с това се осигурява уникална идентификация на координатите. 

Координатна система 1950 г - нова. Въвежда се в началото на 60 - те години. По 
своите дефиниционни характеристики, това е същата Гаусова проекционна координатна 
система на БГРС 1950, описана по-горе. Допълнението “нова”, означава, че регистрите с 
координати на държавните точки, приведени в тази система, са координати от обнове-
ните държавни мрежи от периода 1957 - 1965 г. 
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Координатна система „Софийска“. По своята същност се явява „локална“ на коор-
динатна система 1950. Въведена е за територията на гр. София с редуцирани координати 
с dX = 4680000,000 dY = 8400000,000, тази координатна система съществува до влизането 
в сила на Българска геодезична система 2005. 

Координатна система 1970 г. е третата основна система на проекционни коорди-
нати на БГРС 1950 г. Въвежда се в края на 60 и началото на 70 години, когато вече самата 
Геодезическа референтна система 1950 г. е отминал етап, а „Координатна система 1950 
г. - нова” е забравена. Дефинира се при условия на пълна секретност, така, че да останат 
скрити всички дефиниционни параметри, свързани, както с вида на проекционните ко-
ординати, така и с геодезическата референтна система, на която те принадлежат. Край-
ната цел е да се отдели „гражданското“ геодезическо производство в различна от дър-
жавната геодезическа система като по този начин се осигури по-голяма „скритост“ на 
държавната геодезическа система, оставайки я само за военното геодезическо производ-
ство. „Координатната геодезическа система 1970 г.“ се въвежда с разпореждане на тога-
вашния „Държавен комитет за отбрана“ от 1969 г. По подобен начин, по това време са 
отделени от държавните геодезически системи, координатните системи на “гражданс-
кото” геодезическо производство и в другите социалистически страни. „По-голяма скри-
тост на данните и параметрите на държавната геодезическа система“ буди недоумение 
при възхода на електронно изчислителните системи и математическите инструменти за 
трансформации, каква е ефективността на тази секретност. Няма публикувани офици-
ални данни за същността на системата, нито за нейните дефиниционни параметри. 

Координатната система 1970 г. е вид проекционна координатна система от типа на 
коничните проекции. Въпреки малката територия на страната, дефинирани са 4 Ламбер-
тови зони, всяка от които се определя от зададено координатно начало, мащаб по основ-
ния парарел и обхват по φ и λ, за така наречената разграфка на картните листове в система 
1970 г. Това са известните четири зони: K-3 (Северозапад), K-7 (Североизток), K-9 (Юго-
запад) и K-5 (Югоизток). Всяка от тези зони, вече в системата на дефинираните Ламбер-
тови координати, т.е. в равнинната си част е завъртяна допълнително по отношение на 
“картния” север, на сравнително малък, но различен за всяка зона ъгъл, подбран така, че 
да не се наруши практически осезаемо конформността на изображението. И на последно 
място, към равнинните координати са прибавени константи, различни за различните 
зони, така, че по числов формат, координатите да имат вид на Гаусови. Зони K-3 и K-9 
са с редукция по ос Y с 8000000, за K-5 и K-7 с 9000000. Също така зоните K-5 и K-7 се 
застъпват, което допълнително усложнява определянето на координатите от коя зона са, 
за зони K-3 и K-9 няма застъпване. 

Разграфката на ЕТК също наподобява международната разграфка, като рамката е 
квадрат с размери 50x50 cm. 

4. Геодезическа референтна система 1942 г. (ГРС 42) 
Това е Съветската геодезическа система, със следните изходни данни и параметри: 
а) Геометрични параметри: Елипсоидът на Красовски с размери: екваториален ра-

диус a = 6378245 m и геометрична сплеснатост 1/f = 298,3; 
б) Динамични параметри: Представят се чрез формулата за развитие на нормалната 

сила на тежестта, в зависимост от географската широчина φ; 
в) Изходни геодезически данни: Геодезическите географски координати на основ-

ната точка в астрономо-геодезическата обсерватория ”Пулково”: 
φ = 59°46'15,359" 
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λ = 30°19'28,318" 
α = 120°06'42,305" към специално стабилизиран сигнал. 
По дефиниционните си параметри, системата не се различава принципно от БГРС 

1950. 
Проекционните координати на ГРС 1942 г. Основните проекционни координати на 

ГРС 1942 г. са Гаусовите координати, със съответствуващата на тях проекция. В нея се 
обработват и поддържат държавните геодезически мрежи от всички класове и се изра-
ботват военните топографски карти. Транслационните различия в гаусовите координати, 
между предхождащата система 1950 г. и система 1942 г. за територията на страната са 
между 1 и 5 m. За дребно мащабното картографиране това са пренебрежимо малки стой-
ности. По тази причина, както и поради запазване параметрите на проекционните коор-
динати, такива, каквито са били в предишната система, не се е наложило да се преработ-
ват изработените вече топографски карти в система 1950 г. 

5. Геодезическа референтна система 1942 г. - 1983 г. (ГРС 42 - 83) 
Решението за дефиниране и въвеждане на нова геодезическа референтна система 

се взема на поредната конференция на представителите на геодезическите служби на со-
циалистическите страни, проведена в Букурещ през 1962 г. Това е по-скоро решение за 
усъвършенстване на ГРС 1942 г., която към този период е въведена във всички, сътруд-
ничещи си по тази тема, страни. 

Проекционните координати на ГРС 1942-1983 
Проекционни координати на ГРС 1942 - 1983 остават по подразбиране гаусовите 

координати, със съответстващата на тях проекция. За територията на нашата страна, ВТС 
е привела в гаусовите координати на тази система, точките от третокласните и четвър-
токласни геодезически мрежи. Привеждането е извършено чрез преизравнение. Транс-
лационните различия между предхождащата система 1942 г. и система 42-83 за страната 
са между -1.5 и + 4.5 m. 

6. Балтийска височинна система и нейното въвеждане в България 
Балтийската височинна система е система на нормални височини, дефинирани в 

теорията на Молоденски и свързани с квазигеоида. Изходно начало - нулата на Кронщад-
ския пегел. Нейното въвеждане в България произтича от решенията на Софийската кон-
ференция от 1952 г. Реализира се, чрез свързване на първоредните нивелачни мрежи на 
България с Румъния и от там с бившия Съветски съюз. В годините 1953 - 1954 г са осъ-
ществени три връзки през р. Дунав, измерени независимо от двустранни екипи. Израв-
нението, заедно с подмяна на ортометричните с нормални поправки на превишенията е 
извършено от Московската изчислителна част. Разликите между балтийските и черно-
морските височини, в района на варненския пегел са около 24 cm, при по-големи стой-
ности на черноморските коти. Поради неравности на нулевите повърхнини (геоид - ква-
зигеоид) и различия във височинните системи (ортометрични - нормални), разликите в 
котите за територията на страната варират от 13-14 до 28-29 cm. 

7. Българска геодезическа система 2000 (БГС 2000) 
„Определя” се от Министерския съвет на РБ с постановление № 154 от 04 юни 2001 

г. „Определянето” завършва с именуването на системата, като “Българска геодезическа 
система 2000” (БГС 2000). След това се дава нейното съдържание, което включва: дефи-
нитивни параметри и характеристики на световната и европейски геодезически референ-
тни и координатни системи - GRS80, EUREF, ETRF89, на европейските проекти на ни-
велачна и гравиметрична мрежи - UELN и UNIGRACE, Ламбертова проекция „за всички 
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граждански приложения”, световната разграфка на картните листове, добавяйки в нея и 
картни листове за мащаб 1:2000. Добавени са още два постулата: „БГС 2000 се материа-
лизира с мрежа от геодезически точки” и „Кадастралната карта на страната се създава и 
поддържа въз основа на БГС2000”. За Държавните геодезически мрежи и другите ос-
новни видове геодезическа продукции не става въпрос. 

8. Българска геодезическа система 2005 (БГС2005) 
Това е третата геодезична система, въведена за територията на Република България 

с Постановление на Министерския съвет № 153 от 29.07.2010 г. за въвеждане на „Бъл-
гарска геодезическа система 2005“ (ДВ бр. 61 от 2010 г.). Дефинира се от следните пара-
метри: 

а) Геометрични параметри: Елипсоидът GRS 80 с размери: голяма полуос a = 6 378 
137 m и геометрична сплеснатост 1/f = 298,257 222 101; 

б) Динамични параметри: Геоцентрична гравитационна константа на Земята (с ат-
мосферата): GM = 3 986 005e-8m3s-2. Динамичен фактор на фигурата на Земята без пер-
манентната приливна деформация: J2 = 108263e-8 (на този динамичен фактор съответс-
тва полярна сплеснатост на Земята:1/f = 298,257 222 101). Ъглова скорост на въртене на 
Земята: ω = 7 292 115 x 10-11rad.sec-1. Тези параметри се отнасят за епоха 2005 година, 
тъй като Земята все пак си променя размерите. 

в) Изходни геодезически данни: Определянето на територията на страната на 7 
точки от Европейската GPS мрежа EUREF и изграждането на EUREF-базирана GPS 
мрежа от 15 точки, известна като „Булреф“; 

Проекционни координати на БГС2005. Основните проекционни координати на 
БГС2005 е Гаусова проекция с 6° ширина на зоната и мащабен фактор 0,9996 (Универ-
сална напречна цилиндрична проекция на Меркатор (UTM)). В нормативния акт се до-
пуска използването на различни проекции от указаната, за кадастралната карта и пре-
цизни инженерно-геодезични работи се използват „кадастрални“ координати в Ламбер-
това конична проекция без обосновка за избор на основни параметри: 
- стандартни паралели 

ϕ1=42°00'00", ϕ2=43°20'00"; 
- централен меридиан 

λ0=25°30'00"; 
- редукция на ординатата по централния меридиан 

Y0=500000 m. 
Координатите в двете зони на UTM проекцията и Кадастралната са сходни и за раз-

личаване на координатите е задължително да бъдат съпроводени от трети атрибут номер 
на зоната 34 или 35 за UTM или Кадастрална координатна система. 

Разграфка и номенклатура на картните листове за стандартни картни листове в ма-
щаби от 1:1 000 000 до 1:2000 включително съгласно международната разграфка и но-
менклатура с решенията на Лондонския конгрес на географите, 1909 г. 

Височинна система на БГС2005 - „Северно море“. Височинната система „Северно 
море“ е система на нормални височини, изходно начало – Амстердамски пегел на Се-
верно море. Реализирана при участието на България в Европейската височинна референ-
тна система (EVRS) EVRF2007 с: 

- Държавната нивелация I клас чрез връзките ѝ с тази на Румъния – 5 бр., осъщест-
вени през 1974-77 г.; 
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- Допълнителни точки, включени в проекта EUVN-DA и реперите за тяхното опре-
деляне. 

Трансформационните параметри между Балтийската височинна система и EVRS, 
реализация EVRF2007, са изведени на базата на 58 идентични репера от Държавната ни-
велация I клас. 

Средната разлика между нормалните височини в Балтийска система и EVRS, реа-
лизация EVRF2007, е +228 mm. 

 
Това разнообразие на координатни системи в България макар и за кратко време от 

освобождението налага познаването и разпознаването на координатите. Агенцията по 
Геодезия, Кадастър предлага специализирана програма за трансформация на координати 
между различните системи, макар че част от трансформационните параметри да се водят 
секретни. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
ТОПОГРАФСКИ СНИМКИ 

 
 

ГЛАВА III 
ОБЩО ЗА ТОПОГРАФСКИТЕ СНИМКИ 

 
 

§ 15. Видове снимки и геодезични снимачни методи 
 
Снимка на дадена местност се нарича съвкупността от геодезичните работи за съз-

даването на план, карта или цифров модел на тази местност. Когато в резултат на сним-
ката се създава план, карта или цифров модел на ситуацията (сгради, пътища, реки, гра-
ници на културни видове и др.), снимката се нарича хоризонтална (ситуационна, кон-
тури). Ако в резултат на снимката се създава план, карта или цифров модел на релефа, 
снимката се нарича вертикална. Снимките, чрез които се заснимат както ситуацията, така 
и релефът, се наричат топографски, а получените чрез тях планове, карти или цифрови 
модели – топографски планове и карти и цифрови топографски модели. Сега се правят 
цифрови топографски модели. 

Снимките се извършват чрез геодезични, глобални навигационни спътникови сис-
теми, дистанционни методи (фотограметрични) или комбинирани методи. При фотогра-
метричните методи се използват фотоснимки, направени от въздуха или от точки върху 
земната повърхност. При геодезичните методи, които се изучават в дисциплината геоде-
зия, снимката се извършва чрез геодезически измервания на ъгли, дължини и превише-
ния. При комбинираните методи обикновено чрез глобални навигационни спътникови 
системи се създава снимачната геодезична основа и в открити райони се заснима ситуа-
ция и релеф. Чрез дистанционни методи се заснима ситуацията и релефът на големи 
части от земната повърхност. Геодезичните методи се прилагат при снимки на малки 
части от земната повърхност. 

При полярни методи – полярна (гл. IV), тахиметричната и мензулната снимка (гл. 
VI) за изобразяването на ситуацията и релефа се определят (заснимат) подходящи точки 
(подробни точки) от земната повърхност по отношение на точките и линиите от т. нар. 
снимачна (работна) геодезична основа (§ 12). Заснимането се извършва чрез полярни ко-
ординати, които се трансформират в координатната система на геодезичната основа. 

При ортогоналната снимка (гл. V) се заснима само ситуацията като подробните 
точки се определят чрез локални правоъгълни координати по отношение на линиите от 
снимачната основа. Релефът се заснима чрез полярна (тахиметрична или мензулна) 
снимка или чрез нивелиране на повърхнини (Геодезия, част I). 

В този раздел са включени и кратки сведения за Глобални навигационни спътни-
кови системи, фотограметрични методи, чрез които също се извършва топографска 
снимка на части от земната повърхност. Кратко представяне на снимачните работи в оке-
аните, моретата и др. големи водоеми. Включени са и бусолната снимка, която има малка 
точност, и окомерната снимка, която се извърша при полярна (тахиметрична) снимка, 
експедиции и предварителни проучвания, ако липсват планове и карти. 

Също така и събиране на пространствени данни от съществуващи планове и карти 
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чрез диирализиране, сканиране и векторизиране. 
Изборът на геодезичния снимачен метод измежду възможните – полярна (тахимет-

рична, мензулна) и ортогонална снимка, се прави в зависимост от необходимата точност, 
наличните инструменти и финансова обосновка. Безспорно при всички едромащабни то-
пографски снимки е за предпочитане да се извърши автоматизирано заснимане чрез то-
тална станция. 

Необходимостта от изработване на едромащабна топографска карта или план на 
определена част от земната повърхност, а така също топографо-геодезичните работи, ко-
ито ще се извършват, техният обем, стойност и срокове за изпълнение се установяват с 
проекта за топографо-геодезични работи при проявен интерес от физически или юриди-
чески лица. 

Основните точки, които един проект съдържа: 
- обосновка на необходимостта от топографска карта (план) на съответната 

част от земната повърхност; 
- описание на границите и физикогеографските условия на местността, която 

ще се заснима; 
- определяне мащаба и височината на сечението на релефа на топографската 

карта (план); 
- определяне разграфката и номенклатурата на картните (плановите) листа, ко-

ординатната и височинната система; 
- установяване на съществуващите точки от опорните геодезични мрежи (дър-

жавни геодезични мрежи и мрежи с местно предназначение), ако точките от опорните 
геодезични мрежи са недостатъчни, трябва да се предвиди определянето на допълни-
телни точки; 

- проект на снимачната геодезична основа; 
- обосновка на снимачния метод; 
- метода на картографската обработка. 
Всички работи се проектират в съответствие с действащите инструкции за едрома-

щабни топографски снимки. При специални случаи се дава необходимата обосновка за 
предлаганите решения. Освен текстова част проектът трябва да съдържа графични мате-
риали и изчисления за обема, стойността и сроковете за изпълнение на отделните видове 
работи. 
 
 
 
 

ГЛАВА IV 
ПОЛЯРНА СНИМКА 

 
§ 16. Полярна снимка 

 
1. Същност и формули за изчисление 
При полярна снимка определянето (заснимането) на подробните точки Р1, Р2, ..., 

Рn от ситуацията и релефа се извършва по полярен начин чрез хоризонтален ъгъл по от-
ношение на точка А(XA, YA) и линия АВ от снимачната геодезическа основа, наклонено 
разстояние и вертикален (зенитен) ъгъл (фиг. 16.1). 



ПГП2508ГФК   3 

 
Определянето на горните елементи се из-

вършва чрез измервания от точките от работ-
ната геодезическа основа с инструменти, наре-
чени тотални станции. 

Извършват се измервания от точката А от 
снимачната геодезическа основа първо до точка 
с известни координати за ориентация на станци-
ята. Следваща стъпка последователно визиране 
към подробните точки Рi (фиг. 16.2). Определя 
се чрез светлодалекомер наклоненото разстоя-

ние D', хоризонтална посока β и вертикален/зенитен ъгъл γ/Z, изчислява се хоризонтал-
ното разстояние: 

D = D' cos γ= D' sin Z          (16.1) 
За определяне на превишението hAP и височината се използва принципът на триго-

нометричната нивелация (Геодезия, част I) (фиг. 16.2): 
hAP = J + h' – s,           (16.2) 
НР = HA + J + h' – s + f     и         (16.3) 
h'=Dtg γ = D' cosZ,          (16.4) 

като s е височина на сигнала, J – височина на станцията, f – коефициент на рефракция и 
кривина на Земята. 

 
За определяне на правоъгъл-

ните координати Xp, Yp се изчислява 
абрис на станция A. От ориентиро-
въчното на станцията OA се изчис-
лява посочния ъгъл към подробната 
точка P: 

αAP = OA + βP   (16.5) 
Координатите на подробната 

точка в координатната система на ра-
ботната геодезическа основа ще се определят по първа основана задача: 

XP = XA + DAP.cosαAP,           (16.6) 
YP = YA + DAP.sinαAP. 
 

2. Инструменти 
Основния инструмент, който се използва при полярна снимка е тоталната станция 

със съответното оборудване. При моделите от висок клас има радио връзка с преносими 
компютри или мобилни устройства за обработка на измерванията в реално време или 
графични дисплеи визуализиращи всяка заснета точка. При моторизирани, автоматизи-
рани и роботизирани тотални станции, се задава програма за наблюдения или се следи 
сигнал от оператора. 

3. Подготовка на геодезическото оборудване 
Преди започване на работа - тоталните станции (теодолити и светлодалекомери) 

трябва да бъдат проверени. Извършват се проверки и поправки, както преди измерване 

β1 X≡0 

Y 

Z 

A 

B 
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P2 
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B' γB γ1 γ2 
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на хоризонтални, и вертикални ъгли, и се определят призмени, и далекомерните конс-
танти. Грешките трябва да бъдат сведени до минимум и особено индексната грешка, тъй 
като хоризонталните и вертикалните ъгли при полярна снимка се измерват само при едно 
(първо) положение на зрителната тръба. Ако светлодалекомера е външна приставка към 
теодолита се определят корекции за разлики между визирните оси на теодолита и свет-
лодалекомера. При наличие на електронни либели върху направените измервания се на-
насят корекции за отклонение на вертикалната ос. Автоматично се нанасят корекции за 
колимационна и индексна грешка (Геодезия, част I). Корекции за кривина на Земята и 
рефракцията също се нанасят, но при повечето тотални станции коефициентите са фик-
сирани стойности примерно за тотални станции Sokkia k=0,14 или k=0,20 [59], които се 
различават от приетите в България, също и средния земен радиус R=6 370 km [59]. При 
тотални станции Leica k=0,13, но при нея е позволено да бъде променена от оператора 
[73]. 

Друга важна дейност е въвеждането в паметта на тоталните станции на коорди-
нати на всички станции или точки с известни координати, към които ще бъдат извърш-
вани наблюдения. Въвеждане на кодови таблици. 

Заснимането на подробните точки за изобразяването на ситуацията и релефа на 
дадена местност се извършва по отношение на точките и линиите от снимачната (работ-
ната) геодезическа основа. 

Точките от снимачната геодезическа основа, върху които се поставя тоталната 
станция за извършване на полярна снимка, се наричат и станции. 

За заснемането на много малки участъци от земната повърхност (0,1 – 1 km2) като 
снимачна основа може да се използва свободен затворен полигон, а при още по-малки 
участъци заснимането може да се извърши и само от една станция. 

Още преди да се излезе на местността, се подготвя специална скица (кроки), на 
която ще се нанесат заснетите при полярна снимка подробни точки. При снимка в мащаб 
1:2000 (и по-дребни) скиците се изработват на основата на съответните картни и планови 
листа съгласно описаната в Геодезия, част I § 9 разграфка и номенклатура. При снимки 
в по-едри мащаби се подготвят една или няколко скици с оглед да се обхване целият 
засниман участък. 

Върху скицата се нанасят по координати точките от опорната геодезическа мрежа 
и точките от снимачната геодезическа основа чрез измерените ъгли и дължини. При на-
личие на въздушни снимки, копия от тях могат да се използват за основа на скицата на 
полярна снимка. При висок клас на тоталната станция с напълно функционална клавиа-
тура или сензорни екрани позволяващи бързо и комфортно въвеждане на информация 
работата с кодове е по удобна и бърза, и използването на ръчна скица става излишно. 
При тотални станции от нисък клас или при не толкова функционални и удобни клавиа-
тури забавящи работата на оператора е по удобно воденето на ръчна скица. 

При използване на преносими компютри или таблети на полето се „зареждат“ и 
съществуващи планове и карти, кодови таблици на условните знаци. Проверка на бате-
риите на всички устройства ползващи електрическа енергия и съответното им зареждане. 

Полските работи при полярна снимка започват от която и да е, точка от снимач-
ната геодезическа основа и се извършва от група в състав: ръководител, оператор и фи-
гуранти (двама или трима). В зависимост от функционалността на тоталната станция гру-
пата може да бъде редуцирана до оператор и ръководител, а при автоматизирани тотални 
станции само до един ръководител. 
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Важно нещо преди започване на работа е подборът на помощен персонал, така 
наречените латоносачи или фигуранти. В повечето случаи този персонал е неквалифи-
циран и е необходим кратко обучение за инструмента, с който ще боравят - лата или щок, 
как се държи и подравнява либелата, смяна на височина на сигнала, на кои точки как да 
застават. Следваща стъпка е изпълняване на нормативните актове по охрана на труда и 
осигуряване на здравословни, и безопасни условия на труд. Примерно работа с метални 
телескопични лати в близост до жп, трамвайни или тролейни линии, до електрически 
стълбове е забранено! Работа с отразителни жилетки по пътни артерии и т.н. Синхрони-
зиране на комуникацията между членовете на групата чрез мобилни радиостанции или 
други начини. 

Ръководителят на групата обхожда местността около точката - станцията, и из-
бира подробните и „латовите“ точки, които трябва да се заснемат за правилното изобра-
зяване на ситуацията и релефа. Тези точки не се стабилизират. При избора им той се 
ръководи от изискванията на съответните инструкции за гъстотата на точките и за отда-
лечеността им от станцията. Като ориентировъчно указание за гъстотата на точките може 
да служи изискването да бъдат избрани така, че върху плана да се намират една от друга 
на разстояние около 2 cm. Това означава, че в М=1:2000 точките трябва да отстоят една 
от друга средно на 40 m, а при М = 1:5000 - на 100 m. За заснемането на точки, които ще 
служат само за изобразяване на релефа, тези разстояния не трябва да бъдат по-големи от 
150 m при М = 1:2000 и 200 m при М = 1:5000. Тези указания за гъстотата на точките са 
ориентировъчни като се работи с тотална станция гъстотата може да бъде много по-го-
ляма като се регистрират и микрорелефни форми на терена. 

При спазване на изисквания залегнали в инструкциите ръководителят трябва да 
се стреми с възможно по-малък брой точки да заснеме ситуацията и релефа. За изобра-
зяването на ситуацията се заснимат всички чупки, при криви се избират точки от кривата, 
така че отклонението на хордата от дъгата да бъде под графичната точност за съответния 
мащаб (0,2M) или съответните изисквания на инструкциите. Избират се всички точки от 
граници на имоти, културни видове, насаждения, различни сгради – масивни и паянтови, 
чешми, кладенци, далекопроводи и слаботокови мрежи, точки от брегове на реки, дерета, 
оврази, откоси, подпорни стени и др. 

Особено внимание трябва да се обръща на подробните точки, които ще се изпол-
зват за изобразяване на релефа. Те трябва да се избират по характерните места (точки и 
линии) на релефа – вододелните и водосливните линии, точките, в които терена мени 
наклона си. По възможност линията между две точки трябва да бъде линията на най-
големия наклон и да представлява най-добре кривата на терена. Отделните подробни 
точки за изобразяване на терена трябва да образуват равнини (крайни елементи), които 
имат най-малки отклонения от земната повърхност. 

За правилното изобразяване на релефа трябва предварително да се генерализира 
като някои несъществени детайли на микрорелефа се пропускат, а основните му линии 
се запазват. Освен това основните линии на релефа трябва да бъдат изразени и от гео-
морфологична гледна точка, като се открият главните причини за образуването на изоб-
разените форми – растителност, повърхностни води, атмосферни фактори и др. Изобра-
зяването на релефа не зависи само от добрия подбор на точките, но и от интерполирането 
и изчертаването на хоризонталите. 

Избраните подробни точки ръководителят на групата нанася върху скицата с мо-
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лив на око приблизително мащабно, като се съобразява с нанесените точки от снимач-
ната геодезическа основа. Всяка точка се означава с кръгче или кръстче (фиг. 16.3), като 
заедно с това се показва как ще бъдат използвани тези точки за изобразяването на ситу-
ацията и релефа. За целта се нанасят съответните условни знаци. Характерните теренни 
форми се изобразяват схематично с хоризонтали. 

Желателно е особено при терен със сложен релеф върху скицата на полярната 
снимка да се поставят линии със стрелки между точките, които ще служат за интерполи-
ране на хоризонталите. Всички подробни точки се номерират като за следващите стан-
ции номерирането продължава. На фиг. 16.3 е показана част от скица на полярна снимка, 
оформена с условни знаци, надписи на местността и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Докато ръководителят на групата избира подробните точки и ги нанася върху ски-
цата, операторът извършва необходимите проверки и поправки на тоталната станция, за-
ряд на батериите, след което я центрира и хоризонтира над точката от геодезическата 
основа и измерва височината на инструмента. Въвежда номер на станцията, височина на 
инструмента, височина на сигнала, който се използва най-често. Определят се величи-
ните, които ще се измерват, място в паметта, където ще се съхраняват, режим на измер-
ване на светлодалекомера (прецизно или бързо измерване) призмени константи или без-
рефлекторно измерване. 

Първите измервания от станцията се извършват към две или повече съседни точки 
от снимачната геодезическа основа, за да се получат данни за ориентиране на снимката 
(абрис на станцията) и да се направят необходимите проверки. Зрителната тръба се на-
сочва последователно към поставените сигнали в тези точки. При режим на работа „сво-
бодна станция“ оператора може да си избере произволна точка за станция, от която да 
ориентира към три и повече точки с известни координати. Микрокомпютъра на тотал-
ната станция определя чрез засечка назад координатите на станцията и извършва ориен-
тиране на станцията. 

След тези измервания започва заснимането на избраните подробни точки. Ръко-
водителят на групата посочва на „латоносачите“ местата, на които трябва да поставят 

рт. 2 
рт. 3 

рт. 4 

рт. 5 

рт. 6 
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105 м. Агликина поляна 
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сигналите (щок с призма и кръгла либела за вертикално държане), а операторът извършва 
както и към точките от снимачната геодезическа основа измервания. Насочва зрителната 
тръба към сигнала, инструмента извършва измервания на хоризонтална посока, вертика-
лен или зенитен ъгъл и наклонено разстояние. Потвърждава или променя височината на 
сигнала, ако латоносача е променил височината. Въвеждане на кодове на заснетите точки 
съгласно кодовите таблици. Следващата стъпка е записване на направените измервания 
в паметта на ЕИМ като освен тази информация се въвежда допълнителни забележки и 
код на заснетата точка. Ако тоталната станция има връзка в реално време с преносим 
компютър или таблет с приложен програмен продукт позволяващ обработка на директни 
измервания, ръководителят получава точното положение на точката върху плана. При 
наличието на кодове на заснетите точки е възможно програмите продукти да ги свързват 
към съответстващите кодови таблици за условни знаци, ако са точкови или да се форми-
рат контури при линейни или площни обекти. В процеса на работа операторът и ръково-
дителят синхронизират номерацията на заснетите точки в паметта на тоталната станция 
и на ръчната скица през определен интервал. Работата на станцията завършва с отчет по 
хоризонталния кръг към една или две съседни точки от снимачната геодезическа основа, 
с което се цели да се провери дали хоризонталният кръг не е изменил своето положение 
в процеса на работа. Ако разликата в отчетите е по-малка от ±5c1, приема се, че работата 
е извършена добре, в противен случай следва да се повтори. Проверка за положението 
на хоризонталния кръг може да се извършва и периодически чрез отчитане по хоризон-
талния кръг към избрана ясно видима неподвижна точка. 

По описания начин се извършва полярната снимка от всички точки от работната 
геодезическа основа като се внимава да не останат незаснети подробности. За проверка 
на измерванията от всяка станция се заснемат повторно няколко точки, които са били 
заснети от други станции или така наречените контролни точки. 

Ако обекта не може да се заснеме от точките на работната геодезическа основа, 
примерно вътрешни дворове се преминава към така наречените латови точки. Латовата 
точка представлява подробна точка, която става временна станция с ориентация към 
станцията, от която е заснета. От латовата точка се извършват същите операции както 
при останалите станции: центриране, хоризонтиране, ориентиране на инструмента и зас-
нимане на подробните точки. 

 
 

§ 17. Изработване на топографския план 
 

Автоматизирано изработването на топографските планове също може да се реа-
лизира в зависимост от програмните продукти, които ще се използват: универсални или 
специализирани компютърни системи. Системите за автоматизирано проектиране 
(CAD/CAM) или Географски информационни системи (GIS) разполагат с модули за Ко-
ординатна Геометрия (COGO). Тези модули поддържат директна връзка и обмен на 
данни с голям брой тотални станции, като се изчисляват координатите на всички заснети 
точки в единна координатна система § 14. 

                                                 
1 Разликата би трябвало да бъде 3t, където t е директната точност на отчитане по хоризонталния 

кръг. 
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Специализирани системи за изработване на топографски, кадастрални или специ-
ализирани планове карти също се предлагат на Българския пазар като: ИИСКИР, КАИС 
(информационни системи на Агенция по Геодезия, Кадастър и Картография), АКСТЪР 
(Научноизследователска лаборатория по компютърна графика и геоинформационни сис-
теми при Техническия университет, София), MKAD (ЕТ “КОЛМА”), ТЕЛУС (АПИС 
ТЕХ), UCAD 4.0 (ДЕКАРТ – АВИ и Арт Експерт), Tobel (Mapex АД), Кроки, CadIS 
(„Български софтуерни технологии“), Кредо (Русия), Pythagoras (Белгия), LISCAD 
(Leica, Швейцария), SDR Map (SOKKIA, Япония), MAP 500 (Zeiss, Германия) и т.н. Сис-
теми за обработка на геодезически измервания TPLAN, Geo, Coord и др. са тясно специ-
ализирани в обработка на многократни геодезически измервания. 

В крайна сметка общото във всички тези системи е алгоритъма, по който се съз-
дава цифров топографски модел на територията – създава се общ координатен регистър 
на всички точки от опорната геодезическа основа, подробни точки с техните кодове. Из-
ползват се формулите за изчисление на абрис на станциите, чрез които се определят ко-
ординатите на всички подробни точки и чрез тригонометрична нивелация техните коти. 
Предимство на така изградения модел е, че не се работи по картни листи и сходки между 
тях. Изгражда се единен модел във вид на котиран план (фиг. 17.1а), всяка точка се пред-
ставя с номер, тройка координати (X,Y,H), код и описателна информация. Въвеждат се 
всички заснети точки, с техните номера и кодове. 

Създаване на цифров модел на ситуацията. Точковите обекти или такива, които 
се изобразяват с точков условен знак се въвежда съответния код. Линейните и площни 
обекти се изчертават, като се свързват последователно точките съгласно описанията в 
ръчните скици и кодови станции. В зависимост от вида на CAD/CAM, GIS или специа-
лизирана система е препоръчително отделните обекти да са разпределени по слоеве. 
Примерно точков слой включващ всички точки от работна и опорна геодезична мрежа – 
опорна мрежа, слой хидрография – включващ реки, потоци, язовири, езера, извори, слой 
транспортни мрежи – пътна и жп инфраструктура, слой кадастър – граници на имоти и 
контури на сгради, слой релеф – хоризонтали и коти на характерни точки. Разделянето 
на слоеве може да бъде по други критерии в зависимост от целите, за които се създава 
модела. 

Създаване на цифров модел на повър-
хнината или терена се използва за изобразя-
ване на повърхнини показващи разпределе-
нието на определено явление – надморски ви-
сочини, дълбочини, температура, налягане и 
др. Цифровият модел на терена може да бъде 
представен чрез котиран план (фиг. 17.1а), 
нерегулярен модел от непресичащи се триъ-
гълници (фиг. 17.1б) или регулярни модели 
(фиг. 17.2): правоъгълна мрежа (GRID) или 
растер. 

Котирания план представлява точки с 
техните пространствени координати (X, Y, H). 

 
 
 

41 

44 

45 

22 

28 

11 

13 

26 

26 

21 

29 

38 

42 

20 

Фиг. 17.1 а 

4 



ПГП2508ГФК   9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При нерегулярните цифрови модели токите се свързват в непокриващи се триъгъл-
ници, така че радиусът на окръжността описан около триъгълника да бъде минимален 
(фиг. 17.1 б). С това изискване се гарантира условието за непокриващи се триъгълници 
и равнината дефинирана от трите точки максимално да прилепва към терена. Тука се 
добавят условия за структурни линии като вододели и водосливи, с това се нарушава 
условието за триъгълници с минимален радиус на описващата окръжност, но се получава 
по-вярно интерполиране на хоризонталите (фиг. 17.1 в). 

Регулярните модели се прилагат, когато релефа има плавни форми (фиг. 17.2). В 
този случай определянето на котите във възлите на регулярната мрежа може да стане по 
два начина: чрез нивелиране на повърхнини или чрез интерполационни методи на съ-
седни точки с известни коти. 

 
Следващият етап е изоб-

разяването на релефа чрез хо-
ризонтали, които се получа-
ват от височините на засне-
тите точки чрез интерполация 
– числена по страните на ре-
гулярната мрежа или нерегу-
лярните триъгълници. Нека 
върху плана са дадени две 
точки с координатите и над-
морските си височини A 
(103,6 m) и B (105,8 m) (фиг. 
17.3). При височина на сече-
нието h =1 m да се определят 
координатите X1,Y1 и X2,Y2, 
през които минават хоризон-

тали с надморска височина H1 = 104 и H2 = 105 m (фиг. 17.3 а). 
X1 = XA + 𝑋𝑋𝐵𝐵−𝑋𝑋𝐴𝐴

𝐻𝐻𝐵𝐵−𝐻𝐻𝐴𝐴
(HB – H1) 

Y1 = YA + 𝑌𝑌𝐵𝐵−𝑌𝑌𝐴𝐴
𝐻𝐻𝐵𝐵−𝐻𝐻𝐴𝐴

(HB – H1)         (17.1) 
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X2 = XA + 𝑋𝑋𝐵𝐵−𝑋𝑋𝐴𝐴
𝐻𝐻𝐵𝐵−𝐻𝐻𝐴𝐴

(HB – H2) 

Y2 = YA + 𝑌𝑌𝐵𝐵−𝑌𝑌𝐴𝐴
𝐻𝐻𝐵𝐵−𝐻𝐻𝐴𝐴

(HB – H2) 

 
 
В крайна сметка се създава 

цялостен модела на ситуацията и 
релефа, който може да послужи за 
решаване на инженерни задачи, 
пространствени анализи и др. или 
изчертан на плотер в зададен ма-
щаб на кадастрон, инженерно 
платно или друга недеформируема 
основа. При изчертаването на то-

пографския план в зависимост от мащаба се определят разграфката и номенклатурата на 
картните листи, в които попада. Към цифровия модел се добавя план квадратна мрежа, 
на която разстоянието между кръстовете е винаги 10 cm до мащаб 1:10 000. Координа-
тите на кръстовете се определят като кратна стойност на действителното разстояние на 
10 cm за съответния мащаб. Примерно за M1:1 000, D = 100 m за 10 cm в мащаба или 
координатите на всеки кръст, попадащ в съответния разграфен лист ще бъде кратни на 
100 m, при М1:750, D=75 m за 10 cm в мащаб или координатите на всеки кръст, попадащ 
в съответния разграфен лист ще бъдат кратни на 75 m. Рамковото и извън рамково офор-
мление се изчертава като повечето Системи за автоматизирано проектиране и Географ-
ски информационни системи и специализираните геодезически системи предлагат го-
тови шаблони, съобразени с изискванията на инструкции или други нормативни актове 
[15], [48]. 

Финалната част при създаването на топографски план или карта е така наречената 
проверка. Дали новосъздадения план отговаря на изисквания за точност в съответните 
инструкции, дали обектите са вярно разположени и техния брой съответства на тези на 
терена, т.е. количествена и качествена оценка. 

Точността на плана може да се оцени чрез точки, които не са участвали в създава-
нето на цифровите модели, контролни измервания, случайните грешки в тях, функции от 
измерени стойности, чрез корелационен и факторен анализ и други математически и ста-
тистически критерии. Качеството на данни (графични и атрибутни) може да се оцени 
чрез следните критерии: 

• точност; 
• пълнота; 
• представителност/състоятелност; 
• произход. 

Точността на входните данни се характеризира със средната квадратна грешка в 
положението на точка от обекта в дефинираната координатна система. 

Пълнотата на точкови обекти може да се изразява чрез критерия Мp, определен по 
формулата: 

Mp =∑𝐵𝐵0
𝑇𝑇0

,            (17.2) 

където: 

а б 

D 

X2 

X1 
105 

104 

B 
105.8 

A 
103.6 

B 
105.8 

A 
103.6 X1 X2 D 

104 

105 

0.4 1.4 2.2 

Фиг. 17.3 



ПГП2508ГФК   11 

-Т0 е общият брой на точковите обекти за избран район от населеното място; 
-В0 – брой на точкови обекти, за които са изобразени в плана или картата. 
По подобен начин може да се определят и коефициенти за пълнота на линейните и 

полигоновите обекти. При линейните обекти използваните параметри са дължината на 
въведените линии и общата дължина на наличните обекти в изследвания район. При по-
лигоновите (площните) обекти тези параметри са съответно площта на въведените 
обекти и общата площ на наличните обекти за изследвания район. 

За да се оцени точността на изобразяването на релефа на местността върху плана 
или картата се използва средна квадратна грешка mh във височината на точка определена 
чрез хоризонталите. За определянето на тази грешка се използват точки не участвали в 
създаването на релефа като се използват грешките от разликата между интерполираните 
и измерени коти. 

Представителността на входните данни се оценява чрез отношението на броя на 
проверените характеристики на даден обект и броят на всички налични характеристики 
за този обект. Така наречената полска проверка на терен се проверява броя на обектите 
и тяхната конфигурация дали съответства на плана. 

Под произход на данните ще се разбира начина, по който са получени тези данни. 
Това може да бъде: 

∗ числена стойност, характеризираща метода, чрез който са получени тези 
данни; 

∗ числена стойност, характеризираща точността, надеждността на данните. 
Тука трябва да се направи още една забележка. Понятието мащаб не е основен фак-

тор в определянето на точността на цифровите топографски модели. Точността е функ-
ция от точността на работната геодезическа основа, на преките геодезически измервания, 
т.е. най-едрият мащаб, в който може да се изобрази се определя от тази точност. Изобра-
зяването в по едри мащаби в информационните системи не е гаранция за точност. 

 
 
 
 

ТАХИМЕТРИЧНА СНИМКА 
 

§ 18. Същност, формули за изчисление и инструменти при тахиметричната 
снимка 
 

При тахиметричната снимка положението 
на подробните точки, които се използват за изоб-
разяване на ситуацията и релефа на даден учас-
тък от земната повърхност, се определят по по-
лярен метод с измерване на хоризонтални и вер-
тикални ъгли и разстояния. Ако т. А и В са точки 
от снимачната геодезична основа (например по-
лигонови точки), за определяне на подробна 
точка Р (фиг. 18.1) могат да се използват по-
лярни координати (D', β и γ), където D' е накло-

неното разстояние, β – хоризонтален ъгъл, а γ – вертикален ъгъл. От фигурата се вижда, 

β1 X≡0 

Y 

Z 

A 

B 

P1 
P2 

P'1 

P'2 

B' γB γ1 γ2 

β2 

O 

Фиг. 18.1 

D'B 
D'1 

D'2 
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че положението на т. Р може да се определи и чрез хоризонталното разстояние D между 
т. A и Р, хоризонталния ъгъл β и превишението h. 

Тези три елемента се наричат тахиметрични елементи и се определят с помощта на 
инструменти, наречени тахиметри и тахиметрични лати. 

Хоризонталното разстояние от т. А до подробната точка Р (фиг. 18.2) се определя 
по формулата: 

D = (K.L+c) cos2γ,           (18.1) 
където L е латовият отрез, получен като разлика от направените отчети по латата чрез 
долната и горната нишка на нишковия кръст; 

K – умножителна константа (най-често K = 100); 
γ – вертикалният ъгъл; 
с – събирателна константа (с = 0). 
За определяне на превишението hAP и височината на т. Р се използва принципът на 

тригонометричната нивелация (фиг. 18.2): 
hAP = J + h' – s,          (18.2) 

 
 
 

Hp = HA+hAP=HA + h' + J – S, (18.3) 
където J е височината на инструмента; 

S – отчетът по латата със сред-
ната нишка. 

Превишението h' се определя по 
формулата: 

h' = D.tg γ = D.ctgZ.  (18.4) 
Като заместим разстоянието D 

от формула (18.1), се получава 
h'= (K.L + c)cos2 γ. tg γ = (K.L+ c)sin γ. cos γ = 𝐾𝐾.𝐿𝐿 + 𝑐𝑐

2
.sin 2γ.    (18.5) 

При събирателна константа с=0 
D = K.L. cos² γ, 
h' = K.𝐿𝐿

2
.sin 2γ            (18.6) 

За изчисляване на D и h' се използват електронни калкулатори, тахиметрични таб-
лици, тахиметрични сметачни линии, приложни програми и др. 

Тахиметрите, които се използват при тахиметричната снимка, могат да се разделят 
на два основни типа: обикновени тахиметри и тахиметри - автомати или редукционни 
тахиметри. 

Обикновените тахиметри, наричани още теодолит-тахиметри, са с хоризонтален 
кръг, вертикален кръг и зрителна тръба с далекомерни нишки. От тези тахиметри не се 
изисква голяма точност (за измерването на ъглите е достатъчна точност 1c). Условията, 
на които трябва да отговаря теодолит-тахиметърът, са същите както при теодолита и про-
верката и поправката се извършват по описаните начини. Трябва да се обърне особено 
внимание на проверката за индексната грешка, защото при тахиметричната снимка вер-
тикалният ъгъл се отчита само при едно положение на зрителната тръба. Освен това при 
тези инструменти трябва да се определят и константите на нишковия далекомер. 

При тахиметрична снимка с обикновен тахиметър се използват обикновени лати 

A 

P 
Z 

γ 

D 
J 

S 
h' 

hAP 

Фиг. 18.2 

L 
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със сантиметрови деления (при едромащабните снимки) и лати с половин дециметрови 
или цели дециметрови деления (при дребномащабните снимки). 

С редукционните тахиметри хоризонталното разстояние и превишението се измер-
ват направо, без да се изчисляват. Най-разпространени са диаграмните тахиметри, осно-
вани на принципа, предложен от проф. Xамер (Hammer) реализиран от фирмата Фенел 
(Fennel -гр. Касел,). При тези тахиметри се използват следните зависимости: 

D=K.L. cos² γ, 
h' = K.𝐿𝐿

2
.sin 2γ            (18.7) 

замества се умножителната константа K с израза K=f/B и се получава 
D = 𝑓𝑓.𝐿𝐿

𝐵𝐵
 cos² γ и h' = 𝑓𝑓.𝐿𝐿

2𝐵𝐵
 sin 2γ .        (18.8) 

Ако се означи с 
K1 = 𝑓𝑓

𝐵𝐵
. cos² γ  и   K2 = 𝑓𝑓

2𝐵𝐵
.sin 2γ, 

уравнение (18.8) ще получи вида 
D= K1.L и h = K2.L.           (18.9) 
За коефициентите K1 и K2 се приемат стойности съответно K1 =100 и K2 =20. За да 

се запазят при измерванията тези стойности за K1 и K2, трябва в зависимост от вертикал-
ния ъгъл да се променя латовия отрез съответно разстоянието b1 и b2 (фиг. 18.3). Ако от 
изразите за K1 и K2 се определят b1 и b2, те ще приемат следния вид: 

b1 = 𝑓𝑓
𝐾𝐾1

.cos² γ  и   b2 = 𝑓𝑓
2𝐾𝐾2

.sin 2γ,         (18.10) 

Оттук при K1 = 100 и при K2 =20 се изчисляват стойностите на b1 и b2 при верти-
кални ъгли от 0 до ±30°. Например при K1=100, K2=20 и f = 334,78 се получават стойнос-
тите, отразени в табл. 18.1. 

Таблица 18.1 

γс 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

b1, mm, при K1=100 3,443 3,222 3,247 3,124 2,955 2.760 2,571 

b2, mm, при K2=20 0,000 1,453 2,362 4,185 5,380 6,411 7,243 
 
Тези стойности за b1 и b2 (при K1=100, K2=20) се нанасят на диаграма като за нулева 

(основна) линия се взема част от окръжност с радиус 30 mm и централен ъгъл 60° (фиг. 
18.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

E 
B 
L1 

A H2 H 

Фиг. 18.4 

+20 -20 

0° 

Фиг. 18.3 
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За да се постави в инструмента, диаграмата се изчертава увеличена и след това по 
фотографски начин се намалява и се пренася върху стъклена плоча, която се вижда в 
зрителното поле (фиг. 18.4). 

На диаграмата са начертани следните криви: 
- основна крива АА, която представлява окръжност с радиус 30 mm и център 

хоризонталната ос на инструмента; 
- крива за разстоянията b1 (крива E (фиг.18.4)), различните точки от тази крива 

са на различно разстояние от точките на основната крива, мерено по нормалата на кри-
вата, което се вижда от изчисленията в табл. 18.1; 

- крива за превишенията b2 (крива OH1 за положителни превишения и ОН2 за 
отрицателни превишения). 

Изготвената по този начин диаграма се поставя перпендикулярно на хоризонтал-
ната ос на теодолит-тахиметъра така, че центърът на основната окръжност да лежи на 
хоризонталната ос. През време на измерване, т. е. при наклоняване на зрителната тръба, 
диаграмата остава неподвижна. Чрез две призми и една леща се получава действителният 
образ на диаграмата в образната равнина. По такъв начин в лявата половина на зрител-
ното поле на тръбата се наблюдава образът на диаграмата, а в дясната - част от образа на 
визираната лата (фиг. 18.4). 

Латата е щрихова с нулево деление, поставено на 1,40 m над терена (равна на сред-
ната височина на инструмента), означено е с две наклонени черти. 

При наклоняване на зрителната тръба около хоризонталната ос в образната равнина 
се изобразяват различни части от неподвижната диаграма. 

При хоризонтално положение на зрителната тръба в зрителното поле на тръбата 
кривата на диаграмата тангира покрай хоризонталната нишка в т. O (фиг. 18.4). На фи-
гурата се виждат още част от деленията на латата и кривите за разстоянията и превише-
нията, които допират до деленията на латата. Там, където тези криви допират латата (ако 
се използват като индекс за отчитане), се правят отчети от L1=0,152, където кривата E 
пресича образа на латата. Този латов отчет, умножен с умножителната константа K=100, 
е равен на хоризонталното разстояние между станцията и наблюдаваната точка, т. е. D = 
15,2 m. Латовият отчет L1 (направен, където кривата за височините пресича образа на 
латата), умножен с K2=20, дава превишението между станцията, в която е поставен та-
химетърът и точката, в която е поставена латата. При наклонено положение на зрител-
ната тръба отчетите ще бъдат L1=0,152, т. е D=15,2 m и L2=0,09, т. е. h = -0,09.20 = -1,8 m. 

Точността, с която се измерват разстояния и превишения с този редукционен тахи-
метър, е по-малка в сравнение с обикновения тахиметър. Относителната грешката в из-
мерено хоризонтално разстояние е около 1/300, а грешката в превишението– няколко де-
циметра. В замяна на това с редукционния тахиметър се работи много по бързо и удобно. 

Проверката и поправката на описания редукционен тахиметър е сложна и тежка. 
Той трябва да бъде проверен като теодолит, нивелир и тахиметър. 

Редът за проверка и поправка на теодолит е следният: 
- условието тангентата на алидадната либела да бъде перпендикулярна на вер-

тикалната ос се проверява както при теодолита; 
- условието визирната ос да бъде перпендикулярна на хоризонталната ос се 

проверява чрез смяна на лагерите на тръбата, т. е. чрез преобръщане на тръбата около 
вертикалната ос, поправката се извършва чрез изместване на обектива посредством спе-
циалните винтчета към обектива; 
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- условието хоризонталната ос да бъде перпендикулярна на вертикалната не се 
поправя поради особеното устройство на лагерите на този инструмент, това условие е 
гарантирано от производителя; 

- условието либелната тангенга на нивелачната либела да бъде успоредна на 
визирната ос се проверява и поправя както при обикновен тахиметър с нивелачна либела. 

Освен горе споменатите проверки и поправки, инструментът трябва да отговаря и 
на следните условия: 

- центърът на основната кръгова крива да лежи на хоризонталната му ос; 
- равнината на диаграмата да е перпендикулярна на хоризонталната ос и глав-

ният ѝ радиус да е перпендикулярен на вертикалната му ос; 
- образът на диаграмата да заеме такова положение, че хоризонталната нишка 

да тангира към основната дъга и главният радиус да съвпада с ръба на окулярната призма 
при хоризонтално положение на тръбата; 

- константите на далекомера да са съответно 100 и 20. 
На подобен принцип е конструиран редукционният тахиметър Dahlta 020, произ-

водство на заводите Карл Цайс-Йена. С този тахиметър могат да се измерват хоризон-
тални и вертикални ъгли. Отличава се от обикновения тахиметър (напр. Theo 020) по 
оптичната система на зрителната тръба и устройството на вертикалния кръг. Кривите са 
нанесени върху вертикалния кръг. В зрителното поле след фокусиране на зрителната 
тръба се вижда правият образ на латата, видоизменен неподвижен нишков кръст (верти-
кална нишка и в горния край две къси далекомерни нишки) и части от криви, чието по-
ложение се променя при изменение на наклона на зрителната тръба. При този тахиметър 
има три криви за получаване на превишението с коефициенти 10, 20 и 100 чието поло-
жение се променя при изменение в зависимост от наклона на тръбата (фиг. 18.5). 

 
Изображението на диаграмата в зрителното 

поле на тръбата е дадено на фиг. 18.5 при наклонено 
положени на визирната ос. По диаграмите могат да 
се отчетат хоризонталното разстояние и превише-
нието. 

При по новите модели на диаграмния тахиме-
тър Dahlta 010А,В, по-съществените подобрения са 
заместването на индексната либела с автоматичен 
компенсатор и известно изменение в оформяне на 
нишките и кривите с допълнителна константа ±50, 
видими в зрителното поле на тръбата. 

Към някои от диаграмните тахиметри на за-
вода К. Цайс се закрепва приставка, наречена картировъчна масичка Karti 250. Тя дава 
възможност още на самата станция да се нанесат мащабно върху специално направени 
прозрачни кръгове (например от астролон) засниманите точки. Това става, като за нана-
сяне на измерените разстояния се използва скала, монтирана на линеала, който чрез сис-
тема от зъбни колела винаги запазва успоредност със зрителната тръба. Планът за даден 
участък се получава чрез монтиране на кръговете от отделните станции. Като свързващо 
звено на отделните станции се използват полигоновите точки, нанесени по координати 
върху общ лист. 

+20 

+20 

+50 

+10 

Фиг. 18.5 
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Тъй като описаните тахиметри определят разстоянията с малко точност, те се из-
ползват при снимка за изработване на карти в мащаб 1:2000, 1:5000, 1:10000. За изработ-
ване на планове в мащаб 1:1000 и 1:500 се извършва ортогонална или полярна снимка, 
при която разстоянията се измерват с двуобразни далекомери или тотални станции. 

 
 

§ 19. Извършване на тахиметрична снимка 
 
За заснимане на подробни точки, за изобразяване на ситуацията и релефа на даден 

участък се използват точки от опорната и снимачната геодезична основа, които се нари-
чат станции. 

Когато обектът за заснимане е малък, за работна геодезична основа се използват 
затворени полигони. Когато обектът е по-голям за снимачна основа, се създава полиго-
нова мрежа, която се опира на създадена опорна мрежа. 

Полигоновата мрежа при тахиметричната снимка се развива във вид на включени 
полигонови ходове, мрежа от триъгълници или смесено. Грешката в измерено по тахи-
метричен начин разстояние достига максимално до 1/100, а грешката в нанасянето на 
точка върху плана е около 0,2 mm. Тъй като точността в измерването трябва да съответ-
ства на точността на нанасянето на точките, необходимо е да се спазва отношението 

𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝒙𝒙

 = 𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

 ,           (19.1) 
където х е измерената с тахиметъра дължина. От горното уравнение се получава, че 

х = 2 cm.             (19.2) 
Като се има предвид, че някои подробни точки поради лоша видимост не са заснети 

от други съседни станции и се приеме, че графичната точност може да достигне до 0,4 
mm, следва: 

S' = 2 . х=4 cm.            (19.3) 
Ако изразът за S' се замести в уравн. (19.1), ще се получи, че дължината на полиго-

нова страна в плана е 
S = S'√3 = 4cm √3 ≈ 7 cm.          (19.4) 
За различните мащаби дължините на полигоновите страни ще имат следните стой-

ности: 
за М 1:2 000   S = 120÷150 m; 
за М 1:5 000   S = 300÷350 m; 
за М 1:10 000   S = 600÷700 m. 
За дължините до подробните точки, като се вземе предвид, че грешката в разстоя-

нието над 150–200 m расте бързо, ще имаме: 
за М 1:1000   S'max = 60 m; 
за М 1:2000   S'max = 100 m; 
за М 1:5000   S'max = 150 m. 
За подробни точки, които се използват само за изобразяване на релефа, горните 

норми могат да бъдат завишени: 
за М 1:1000    S'max = 100 m; 
за М 1:2000    S'max =150 m; 
за М 1:5000    S'max =200 m. 
При определяне в какъв мащаб да бъде планът (картата) се отчитат изискванията 



ПГП2508ГФК   17 

на ползвателя (какви задачи ще се решават). Като се има предвид, че тази точност трябва 
да съответства на графичната точност на плана, т. е. t = 0,2 mm, за различните мащаби се 
получават: 

при M 1 :500   t. М = 0,1 m; 
при M 1:1000   t. М = 0,2 m; 
при M 1:2000    t. М = 0,4 m; 
при M 1:5000    t. М = 1,0 m, 

където М е мащабното число. 
Например за благоустройствени и градоустройствени проекти, когато се изисква 

точност около 20–50 cm, плановете и картите трябва да бъдат изработени в мащаби от 
1:1000 до 1:2000, за земеустройствени проекти – 1:5000 и др. 

Височината на сечението на хоризонталите зависи от мащаба на плана, наклона на 
терена и гъстотата на хоризонталите в плана. Ако се излиза от уравнението 

h = 𝑎𝑎𝑎𝑎tgα
1000

             (19.5) 
при различни стойности на а, М и α се получават височините на сечението, дадени в табл. 
19.1. 

Таблица 19.1 

Мащаб 
Наклон 

h, [m] 
1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10 000 

0–5° 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 
5–15° 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 
15–20° 1,0 1,0 2,0 2,0 5,0 
25–35° 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 

 
При снимка на по-големи обекти се създава предварително опорна и снимачна ос-

нова, чиито точки се използват за станции на тахиметрична снимка. Преди да започне 
снимката, се подготвя т. нар. ръчна скица (кроки). При снимки в мащаб 1:2000 (и по-
дребни) всеки планов лист (планшет) се разделя на две половини, т е. подготвят се по две 
скици. Ръчните скици носят номера на плановия лист и вдясно от него буквата С, отна-
сяща се за северната му половина, и Ю – за южната. При снимка в по-едри мащаби се 
подготвят една или няколко скици в зависимост от големината на обекта. 

Върху ръчната скица се нанасят предварително рамката на съответния планов лист, 
върховете на квадратната координатна мрежа и всички точки от опорната и снимачна 
основа. Тези точки се нанасят по координати, а когато координатите на точките от раз-
витата снимачна основа не са изчислени, могат да се нанесат мащабно върху ръчната 
скица, като се използват измерените ъгли и дължини. Подходящи копия от въздушни 
снимки съща могат да се получават за ръчни скици. Така направените ръчни скици слу-
жат да се нанасят върху тях окомерно всички подробни точки през време на снимката, 
като се записват и номерата им. Точките от ситуацията се съединяват, като се спазват 
условните знаци, а за релефа се изчертават всички скелетни линии и приблизителни хо-
ризонтали. 

За извършване на тахиметрична снимка е необходима група в състав: ръководител, 
оператор, карнетист, и латоносачи. Ръководителят на групата избира подробните точки, 
нанася ги окомерно върху скицата, т. е. води ръчната скица, и ръководи латоносачите. 
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Операторът извършва измерванията, а карнетистът записва резултатите в тахиметричния 
карнет. 

За изобразяване на ситуацията се снимат всички чупки на границите така, че пра-
вата, която съединява две съседни точки, да не се отклонява от незаснетите точки повече 
от това, което може да се нанесе в плана, т. е. отклонението да бъде под графичната точ-
ност на мащаба. Например при снимката кривата АВ (фиг. 19.1) се приема за начупена 
линия A, 1, 2, 3, 4, 5 ... В. Ако се съединят т. 3 и 4, за изобразяването на т. М ще се направи 
грешка fs , т.е. отсечката ММ'. Големината на тази отсечка трябва да бъде по-малка от 
граничната точност на мащаба. 

за М 1:1000   fs = 0,20 m; 
за М 1:2000   fs = 0,40 m; 
за М 1:5000   fs = 1,00 m; 
за М 1:10 000   fs = 2,00 m. 

 
 
 
 
 
 

Подробните точки за изобразяване на релефа 
се избират така, че отклонението fh между точките 
от терена в профилната равнина (фиг. 19.2), мина-
ваща през две съседни подробни точки, и правата, 

съединяваща тези две точки, да не е по-голямо от: 
за М 1:1000 при наклон до 10°    fh ≤ 0,25 m; 
за М 1:2000 при наклон до 10°    fh ≤ 0,50 m; 
за М 1:5000 при наклон до 5°    fh ≤ 0,50 m; 
за М 1:5000 при наклон от 5 до 10°   fh ≤ 0,70 m. 
Полските работи при тахиметричната снимка започват от коя да е точка на снимач-

ната геодезична основа. 
Работата на всяка станция се състои в следното (при обикновен тахиметър). 
Операторът поставя тахиметъра върху станцията, като центрира, хоризонтира и из-

мерва височината J на инструмента, която се записва в карнета. Визира към две съседни 
точки от снимачната основа, върху които са поставени лати, и прави отчет по трите хо-
ризонтални нишки – горна, долна и средна, по хоризонталния и вертикалния кръг, и то 
само при първо положение. Ако тахиметърът е с индексна либела, преди отчитането по 
вертикалния кръг тя трябва да се хоризонтира. След това визира последователно към ла-
тите, поставени върху подробните точки. За всяка подробна точка се правят същите от-
чети както при точките от снимачната основа. Отчетът по средната нишка трябва да бъде 
равен на средноаритметичния отчет от отчетите по горната и долната нишка, което се 
следи от карнетиста. При по-големи разстояния се допуска разлика няколко милиметра. 
Това се използва за проверка на отчетите по горната и долната нишка. Направените от-
чети се записват от карнетиста в съответните графи на тахиметричния карнет. Работата 
на всяка станция завършва с отчет по хоризонталния кръг към една от съседните точки 
от снимачната основа, за да се провери дали хоризонталният кръг не е променил своето 
положение през време на измерването. Ако разликата в отчетите е по-малка от ±5с, се 

fs 

A 

B 

1 
2 

3 

4 5 
M 

M' 

Фиг. 19.1 

3 

4 

fh 

Фиг. 19.2 
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приема, че тахиметърът не се е изместил. В противен случай е необходимо измерванията 
от станцията да се повторят. 

По описания начин се извършва тахиметричната снимка от всички станции на сни-
мачната основа. Необходимо е да се внимава да не се пропуснат незаснети подробни 
точки. За проверка на измерванията от всяка станция трябва да се заснимат повторно по 
няколко точки, които са били заснети от други станции. Тези контролни точки служат за 
проверка при нанасяне на подробните точки. 

Броят на подробните точки, които се заснимат от дадена станция, зависи от много 
фактори – целта на снимката, характера на терена, мащаба, в който ще бъде нанесена 
снимката, и др. Съществен е не само броят на заснетите точки, а тяхното правилно изби-
ране на терена. При избора на подробните точки по отношение гъстотата и разстоянието 
им до станцията ръководителят на групата трябва да се ръководи от изискванията на съ-
ответните инструкции. Ориентировъчно за гъстотата на точките може да служи изисква-
нето да бъдат избрани така, че върху плана да се намират една от друга на разстояние 
около 2 cm, което означава, че точките трябва да са една от друга средно за мащаб 1:5000 
на 100 m, а за мащаб 1:2000 – на 40 m. 

Когато се спазват изискванията на съответните инструкции, ръководителят трябва 
да заснеме ситуацията и релефа по възможност с по-малък брой точки. От правилния 
избор на подробните точки зависи вярното изобразяване на подробностите и особено на 
релефа на местността. Подробните точки за изобразяване на релефа трябва да се избират 
по характерните места, т. е. да се определят на всички вододелни, водосливни и формени 
линии, така че тези линии да могат да се очертаят ясно и недвусмислено в плана. Умени-

ето на ръково-
дителя е с мини-
мален брой ха-
рактерни точки 
да изобрази ре-
лефа с необхо-
димата точност 
и пълнота. 

Необхо-
димо е, особено 
при терен със 
сложен релеф, 
върху ръчната 
скица на тахи-

метричната 
снимка да се 
поставят линии 
със стрелки 
между точките, 
които ще слу-

жат за интерполиране на хоризонталите. Подробните точки върху скицата се номерират 
и се означават с „х“ или по-рядко – с надебелена точка. Върху ръчната скица подробните 
точки се нанасят с молив ясно четливо. На фиг. 19.3 е показана част от ръчна скица, 
оформена с условни знаци, надписи и др. 

Ръчна скица №1, обект Карандила  дата: 

рт. 2 
рт. 3 
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§ 20. Канцеларска работа при тахиметричната снимка 
 
Канцеларската работа се състои в следното: 
- изчисляване на координатите и височините на точките от работната основа, 

ако не са изчислени, преди да започне тахиметричната снимка; 
- изчисляване на тахиметричния карнет, в табл. 20.1 е даден пример за запис-

ване и изчисляване на тахиметричен карнет, когато се използва обикновен тахиметър. 
В първа графа се записват номерът на станцията, височината на инструмента и ви-

сочината на станцията; във втора – номерата на наблюдаваните точки; в трета, четвърта 
и пета – отчетите, направени по латата по трите нишки, в шеста – хоризонтален ъгъл с 
точност до сантиград и в седма със същата точност се записва вертикалният ъгъл. Дотук 
са данните от измерването. 

В осма графа се записва разстоянието с точност до сантиметър, като се умножава 
латовият отчет по константата K =100, в девета – изчисленото редуцирано разстояние, в 
десета – отчетът, направен по средната нишка с точност до cm (фиг. 18.2), а в единадесета 
– изчисленото превишение h' от хоризонталната ос на тахиметъра до отчета на средната 
нишка по латата по формулата: 

h'= K.L
2
. sin 2γ.           (20.1) 

От фиг. 18.2 се вижда, че 
h = h'+J–S.            (20.2) 
В дванадесета графа се изчислява превишението h = h' – S, което може да бъде с 

положителен или отрицателен знак; в тринадесета графа се изчислява височината на хо-
ризонта на тахиметъра, изчислена като към височината на станцията се прибави височи-
ната на хоризонталната ос на инструмента, т. е. 

Тахиметричен карнет    Таблица 20.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ʘ4 ʘ3 1000 2370 1684 117,98 96,54 137,0 136,6 1,68 +7,43 +5,75 367,10 372.85 Н3=372,83 

J=1,51 14 1000 2568 1783 359,26 102,71 156.8 156,5 1,78 -6,67 -8,45  358,65 Н14=358,66 
Н4 =  1 1000 1422 1211 110,11 102,18 42,2 42,1 1,21 -1,44 -2,65  361,45  

365,59 2 1000 1384 1192 146,54 102,11 38,4 38,4 1,19 -1,27 -2,46  364,64  
 3 1000 2030 1515 178,49 98,36 103,0 102,9 1,52 +2,65 + 1,13  368,23  
 4 2000 2236 2118 21,30 100,23 23,6 23,6 2,12 + 0,09 -2.03  365,07  
 .              
 .              
 ʘ3    117,96          
               

 
Hxop = Hст. + J           (20.3) 
В четиринадесета графа се получават височините на заснетите точки по формулата 
Нi =Hxop+h.            (20.4) 
В графа „забележка“ се записват височината на станцията и дадените височини на 

наблюдаваните точки от снимачната основа като се сравняват с ново получените от из-
мерванията височини. 
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В табл. 20.2 е дадено изчисление на тахиметричен карнет за Dahlta 020. 
Таблица 20.2 
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ʘ12 11 -0,530   364,12 114,3  5,30 514.02 508,72 508.73 

 13 + 0,015   184,97 110,6 0.15   514.17 514,17 
 28  +0,069  116,35 37.4 1,38   515.40  

J=1,55 29 -1,421   314,83 136,2  14,21  499,81 513,87 
 30  - 0,217  87.51 49.8  4,34  409,68 +1,55 

 31 +0,650   97,83 57,6 6.56   520,58 -1,40 

 
 
 

§ 21. Изработване на топографски план. Интерполиране и изчертаване на хо-
ризонтали. Точност. 
 
Изработването на топографския план се състои в нанасяне на точките от опорната 

и снимачната основа, на подробните точки, изчертаване на ситуацията и релефа. Топог-
рафските планове се изработват върху специална чертожна хартия, залепена върху алу-
миниев лист или друга недеформируема основа, а в някои случаи при малки обекти може 
да се използва и обикновена чертожна хартия. Най-напред се нанасят рамката, квадрат-
ната мрежа, образувана от линии, успоредни на оста X и Y, които са на разстояние 10 cm 
една от друга при мащаби от 1 :500 до 1:10 000, и точките от опорната мрежа и работната 
основа. 

 
 

 
Фиг. 21.1 
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Нанасянето се извършва чрез правоъгълните им координати като за целта се изпол-
зват специални големи координатографи (фиг. 21.1). Те се състоят от стабилна маса (дър-
вена или метална), към едната страна, на която е прикрепен неподвижен линеал (абсци-
сен). Разположен перпендикулярно на него, се движи друг линеал (ординатен), по който 
се движи шейна с бодец, с чиято помощ се означават нанесените върху плана точки. 
Двата линеала са снабдени с деления в съответни мащаби. Големите координатографи 
осигуряват точност при нанасянето на координатите около 0,03÷0,02 mm. 

Координатната мрежа може да се построи също с линията на проф. Ф. В. Дробишев 
(линия на Базеев-Лизунов – удължена до 100 cm), която представлява цинков лист, на 
който са нанесени точките от координатната мрежа или с обикновен линеал и мащабна 
линия. 

Непосредствено след нанасянето с черен туш се изчертават рамката на листа и три-
ангулачните и полигоновите точки с условните им знаци, като се надписват номерата и 
надморските им височини. Полигоновата мрежа не се изчертава изцяло, а от всяка поли-
гонова точка с черен туш се означават с къса прекъсната линия само посоките към съ-
седните полигонови точки. 

След като се нанесат точките от геодезичната основа, започва нанасянето на под-
робната снимка, като се използват различни полярни координатографи. Най-удобният 
координатограф е книжен, целулоиден или метален транспортир, който може да бъде 
пълен или от половин кръг (фиг. 21.2). Полукръговият транспортир има двойно награ-

фени и номерирани деления 
в посока, обратна на движе-
нието на часовата стрелка. 
Градусните деления от 0 до 
200g и милиметровата скала 
по дясното рамо се използ-
ват за нанасяне на подробни 
точки, за които са отчетени 
хоризонтални ъгли от 0 до 
200g. Градусните деления от 
200 до 400g и милиметровата 
скала по лявото рамо се из-
ползват за нанасяне на 
точки, при които са отче-

тени хоризонтални 
ъгли от 200 до 400g. 
Транспортирът има 
около центъра си 
уширение с дуп-
чица в средата за 
закрепване с игла 
върху полигонова 
точка, от която ще 
се нанасят засне-
тите подробни 
точки. 
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С такъв транспортир подробните точки се нанасят по следния начин. Определя се 

най-напред положението на индекса за всяка станция, т. е. посоката на нулевото деление 
на хоризонталния кръг на тахиметъра. На фиг. 21.2 и 21.3 транспортирът е забоден върху 
полигонова точка Р1 и дясното рамо е поставено по посока на полигонова точка Р2, към 
която е отчетен хоризонтален ъгъл 76,00g. 

При това положение срещу делението 76,00g на транспортира се отбелязва индек-
сът 0, положението, на който се контролира чрез измерването към другата съседна поли-
гонова точка. На практика определянето на индекса 0 се явява нулата на хоризонталния 
кръг по време на геодезическите измервания. При нанасянето на подробните точки този 
индекс ще се използва като хоризонтален кръг, който е неподвижен, транспортирът ще 
играе роля на алидада, а рамото му ще замества визирната тръба. Например след извър-
шената подготовка, ако е необходимо да се нанесе подробна точка, към която е отчетен 
хоризонтален ъгъл 42,00g, транспортирът се върти, докато срещу индекса се отчете 
42,00g. При това положение на дясното рамо на транспортира се отмерва разстоянието 
до подробната точка в мащаба на плана. 

Краят на отмереното разстояние се отбожда и в числител се записва номерът на 
подробната точка, а в знаменател – нейната височина. По подобен начин се нанасят 
всички заснети точки от полигоновата точка. 

С по-голяма точност се нанасят подробните точки чрез полярен координатограф. 
Той се състои от кръг, чрез който с нониус се отмерват хоризонталните ъгли и рамо с 
линеен мащаб за нанасяне на дължините. 

След нанасянето на снимката ситуацията се тушира без номерата и височините на 
точките. Елементите от ситуацията – граници на имоти, граници на естествени ровове, 
оврази, сипеи, реки, пътища и др., се тушират с черно. Във всеки квадрат 10/10 cm се 
написват височините с точност до дециметър на около 7 – 8 точки, които са по-харак-
терни, а височините от опорната и снимачната основа се изписват е точност до сантиме-
тър. 

След като се тушира ситуацията, се пристъпва към интерполиране на хоризонтите. 
Хоризонталите се изчертават, след като са нанесени точките, на които са изчислени 

надморските височини, т. е. след като се получи т. нар. котиран план. От котирания план 
хоризонталите се изчертават чрез интерполация при приета височина на сечението. Ин-
терполацията може да се извърши само между съседни точки, между които наклонът на 
терена е приблизително равномерен. Не може да се извършва интерполация между 
точки, които лежат от двете страни на вододелни или водосливни линии. 

Интерполацията може да се извърши числено и графично. 
1. Числена интерполация. Нека върху плана са дадени две точки с надморските си 

височини A (103,6 m) и B (105,8 m). При височина на сечението h =1 m да се определят 
местата на т. X1 и X2 между тях, през които минават хоризонтали с надморска височина 
104 и 105 m (фиг. 21.4 а). 

За целта се съединяват т. А и В с права линия и се измерва разстоянието между тях 
от плана с мащабна линийка (SAB =50 mm). От фиг. 21.4 б се вижда, че разстоянието x се 
изчислява по формулата 

x = 𝑆𝑆
𝐻𝐻𝐵𝐵−𝐻𝐻𝐴𝐴

(HB – HP) = q(HB – HP)         (21.1) 

където 
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q = 𝑆𝑆
𝐻𝐻𝐵𝐵−𝐻𝐻𝐴𝐴

. 

Изчисленото разстояние х отмерваме от т. В на плана по правата ВА, като получа-
ваме т. Р, през която ще мине търсеният хоризонтал. 

За т. X1 (фиг. 21.4 а) от формула (21.1) се изчислява 
xBX1 = 50

105,8−103,6
(104,0 – 103,6) mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По същия начин се изчисляват и разстоянията хВX2 за намиране местата на т. X2 
(фиг. 21.4 а). 

2. Графична интерполация. Един от най-употребяваните графични начини за ин-
терполация е следният. Върху прозрачна хартия се изчертават успоредни линии на равни 
разстояния една от друга. Тогава с оглед на надморските височини на точките, между 
които ще се интерполира, встрани до отделните линии се надписват с молив височините 
на хоризонталите, които ще се получат след интерполирането. Ако трябва да се интер-
полира между точките с надморски височини 103,6 и 105,8 m (фиг. 21.5), тези точки се 
съединяват с права линия и върху тях се поставя прозрачната хартия, така че двете точки 
да попаднат на съответните места между котираните прави. Там, където правата, която 
съединява двете точки, пресича линиите от прозрачната хартия са местата на търсените 
точки, през които ще преминават съответните хоризонтали. Тези точки се отбелязват 
върху плана с натискане на молива. По този начин се интерполира между всички необ-
ходими точки и след това като се съединят точките с еднаква височина, се получават 
хоризонталите. 

За по-правилно изобразяване на терена трябва да се вземат предвид указанията от 
скицата за хода на хоризонталите. С изчертаване на хоризонталите се прави обща про-
верка на ситуацията и релефа и сходка между съседните картни листове. След това се 
пристъпва към туширане на хоризонталите и окончателно графично оформяне на плана. 
При тахиметричната снимка създаването на плана е отделено от засниманата местност и 
това е причина да се допускат грешки в ситуацията и релефа. 
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Важен въпрос при изобразяването на топограф-

ските планове е точността в изобразяването на релефа 
с хоризонтали. При ситуацията заснетите точки се съ-
единяват с прави, а изобразяването на релефа почива 
на съвсем друг принцип. От интерполирането се по-
лучават точки, които не са заснети в действителност. 
Предполага се, че всички точки, които се намират в 
профилната равнина, минаваща през двете точки, 
между които се интерполира, лежат на правата (фиг. 
21.5), която съединява тези две точки т. е. тази права 

плътно преминава по терена. Това условие не винаги е напълно спазено. Оттук и усло-
вието, че топографът, за да изобрази правдоподобно теренните форми, трябва да познава 
морфологията на образуване на релефните форми. 

Оценка на височинната точност на хоризонталите в топографските планове и карти 
получени по тахиметричен метод. 

При това изследване се има предвид влиянието на редица фактори като мащаб, ви-
сочина на сечение на хоризонталите, наклон на терена и др. 

- Средна квадратна грешка по формулата на Копе: 
mh=a+b.tgγ,           (21.2) 

където а е грешката в положението на хоризонтала; 
- b е коефициент на наклона на терена, включващ най-често и мащабното число на 

плана; 
- γ е наклона на терена. 
За М 1:10 000 Копе дава следния израз за средната грешка във височината на от-

делната точка: 
mh = ± 0,3+3.tgγ.           (21.3) 
От обработката на числените данни на Копе, проф. Чеботapeв получава следните 

формули: 
за М 1:10 000 – mh = 0,4 + 2,8.tgγ;        (21.4) 
за М 1:25 000– mh = 0,5 + 5,9.tgγ         (21.5) 
У нас от извършените изследвания са установена следните височинни точности 

(табл. 21.1): 
Таблица 21.1 

Мащаб dh, m 
1:1000 0,3 + tgγ 
1:2000 0,5 + 2 tgγ 
1:5000 0,8 + 3,5 tgγ 
1:10000 1,0 + 4.tgγ 

- Средна квадратна грешка mh във височината на отделна точка, определена по 
формулите на проф. Н. В. Видуев: 

mh = (0,19.hc + 1,6.10-4.M.i),         (21.4) 
където hc – височина на сечението, 

M – мащаб на плана, 
i – среден наклон на местността (i = tg γ = ℎ

𝑆𝑆
). 

Фиг. 21.5 
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Наред с формула (21.4) се използва и следната формула: 

mh = �𝑚𝑚𝐻𝐻
2 + 𝑚𝑚𝑝𝑝

2tg2γ + 𝑚𝑚𝑤𝑤
2  ,        (21.5) 

където mH – е грешката, с която се определят височините на подробните точки; 
mp – е грешката в хоризонталното положение на подробните точки; 
mw – е грешката, с която се генерализира релефа. 
- Средна квадратна грешка mh във височината на отделна точка, определена по 

формулите на проф. В. Д. Болшаков: 

mh = �𝑚𝑚ℎ
2 + 𝑚𝑚𝑝𝑝

2𝑀𝑀2𝑖𝑖2 + 𝑤𝑤2 �𝑙𝑙 + ℎ𝑐𝑐
𝑖𝑖
� ,       (21.6) 

където w – коефициент на случайното влияние на генерализация на релефа, при равнинни 
райони стойността му е 0,010, при пресечена местност с наклон γ < 4g стойността му е 
0,015, а при планински релеф – 0,020. 

l – средно разстояние между подробните точки при заснимане на релефа. 
- Средната квадратна грешка тНт може да се определи и чрез височината на 

сечението на хоризонталите h – например  1
4
h при h = 0,5 m и 1

3
h за останалите височини 

на сечението на релефа. 
- Средната квадратна грешка тНт може да се изчисли за дадена карта или план 

и по формулата 

mh = �[∆𝐻𝐻𝑚𝑚2 ]
𝑛𝑛

 ,           (21.7) 

където ∆Нт са разликите между височините на точките, определени чрез геометрична 
нивелация, и височините на същите точки, отчетени чрез хоризонталите; 

п е броят на точките. 
В [33] по резултати от контролни измервания по формула (21.7) са получени след-

ните стойности за средните квадратни грешки тНт: 
- за мащаби 1:500 и 1:1000 с височина на сечението на релефа 0,5 m – от 0,08 

до 0,12 m; 
- за мащаби 1:2000 и 1:5000 с височина на сечението на релефа 1 m – от 0,18 до 

0.22 m; 
- за мащаб 1:5000 с височина на сечението на релефа 2 m – от 0,3 до 0,4 m. 
За да се определи точността на точките в хоризонтално отношение, се излиза от 

грешките, с които се измерват тахиметричните дължини, от грешките в нанасянето на 
точките върху плана, от грешките от туширането и др. 

От изследванията са установени следните грешки за различните мащаби: за М 
1:1000–1,31 m, за М 1:2000 – 1,41 m и за М 1:5000 – 2,68 m. 

Точността на тахиметричната снимка може да се повиши както в планово, така и 
във височинно отношение, ако се увеличи гъстотата на подробните точки и се намалят 
дължините на визурите от станциите до подробните точки, но това условие оскъпява из-
работения топографски план. 
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ГЛАВА V 
ОРТОГОНАЛНА СНИМКА 

 
При тази снимка взаимното положение на подробните точки се определя чрез ло-

кални ортогонални координати и се изобразява само ситуацията. Измерването на дъл-
жини се извършва непосредствено с ролетка на абсциси и ординати (фиг. 22.1). Допъл-
нително за изобразяване на релефа се прави полярна снимка или площна нивелация. При 
ортогоналната снимка подробните точки се получават с по-голяма точност от тахимет-
ричната и затова тя намира приложение за изготвяне топографски планове на населени 
места, строителни площадки и др. в мащаб 1:500 и 1:1000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 22. Опорна снимачна основа при ортогоналната снимка. Извършване на 
снимката 
 
1. Обосновка на мащаба и гъстотата на геодезическата основа 
Мащабът на снимката зависи от поставената предварителна точност. Например, ако 

е необходимо да се осигури точност t, като се има предвид, че графичната точност е 0,2 
mm, се получава 

0,2mm
t

 = 1
M

            (22.1) 
или  
M = t/0,2 
Тогава при t=5 cm мащабът на снимката ще бъде 1:М = 1:250, при t = 10 cm–

1:М=1:500, при t = 20 cm –1: М= = 1:1000, при t=40 cm–1:М= 1:2000. 
Когато ортогоналната снимка се прилага за малки обекти, за абсциса се приема 

подходяща права, по която за начало на координатната система се определя една точка. 
Чрез измерване на съответните абсциси и ординати се определят подробните точки (фиг. 
22.2). 

 
При изготвяне на топографски планове на 

населени места и при по-големи строителни 
обекти се създава опорна и снимачна основа. 
Обикновено за целта се сгъстяват геодезическите 
мрежи с местно предназначение като триангулач-
ните точки трябва да се поставят на разстояние 
една от друга от 500 до 1000 m, а извън населе-

ното място – от 1000 до 1500 m. 

Фиг. 22.2 

1 

2 

5 

7 6 

4 3 

x2 x3 x4 x5 
x6 x7 

y2 
y3 y4 

y6 y7 

A 
x1 

B 

Фиг. 22.1 

y1 

y2 
y3 

y4 

y5 y6 

x2 x3 x4 
x5 x6 



28 

Снимачната основа при ортогоналната снимка се създава чрез полигонова и опера-
ционна мрежа, като първоначално се развива полигоновата мрежа. 

За да се определят дължините на полигоновите страни, се излиза от графичната 
точност и от точността в измерването на полигоновите страни (примерно 1:1000): 

0,2mm
x

= 1
1000

 или x=200 mm.         (22.2) 
Ако се приеме графичната точност 0,3 mm, x=300 mm. 
Оттук следва, че дължините на полигоновите страни при ортогоналната снимка 

трябва да бъдат нанесени в плана с 20 – 30 cm, което за различните мащаби е, както 
следва: 

 за М 1:200  S=40 до 60 m; 
 за М 1:250  S=50 до 75 m; 
 за М 1:500  S=100 до 150 m; 
 за М 1:1000  S=200 m. 
При ортогонална снимка се полага опорна мрежа гарантираща точност 5-10 cm, 

следователно полигоновите вериги ще произлизат от триангулачна или прецизна поли-
гонометрична мрежа. 

При проектиране на полигоновата мрежа, стабилизиране на точките и измерване на 
ъглите и страните трябва да се спазват изискванията за изработване на топографски пла-
нове за населени места. 

 
 

Тъй като ортогоналната снимка, се извър-
шва по квартали, полигоновата мрежа трябва да 
бъде развита, така че да съществува видимост 
към полигоновите точки, разположени по ули-
ците, във всички направления. Освен това 
около всеки квартал (пространство, заградено 
от няколко улици и непресичано от други 
улици) се измерват дължините и ъглите между 
полигоновите страни. Полигоновите страни, ко-

ито заграждат даден квартал, се използват за снимачни линии. От тях обаче не могат да 
бъдат заснети всички точки, особено точки във вътрешността на квартала. За целта се 
развива допълнителна мрежа, наречена операционни, която се състои от първостепенни, 
второстепенни и третостепенни операционни линии (фиг. 22.3). 

При снимки на населени места с градски характер операционната мрежа се трасира 
с теодолит, а в останалите населени места – с двойна петостенна призма. Операционните 
точки при павирани и асфалтирани улици се означават с метални тръби, дълги 15 cm, или 
с гвоздеи с приблизително същата дължина, а при не павирани улици и дворове – с дър-
вени колчета, дълги 20–30 cm, забити малко под нивото на терена за да не се повреждат 
от уличното движение. Дължините и операционните линии се измерват обикновено с 20-
метрова стоманена ролетка два пъти като второто измерване се извършва едновременно 
с подробната снимка. 

 
2. Извършване на подробната снимка 
Подробната снимка се извършва по квартали. За целта предварително се подготвя 
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скица за всеки квартал, наречена ръчна скица (фиг. 22.4). Върху нея по измерените дъл-
жини се нанасят полигонът, който загражда съответния квартал, и всички операционни 
линии. За ръчни скици се използва качествен кадастрон или чертожна хартия с размери 
около 40/50 cm. Скицата се изработва в мащаба, в който се изработва планът, а при гъсто 
застроени райони може и в по-едър мащаб. Всички точки от ситуацията се определят 
чрез абсциси и ординати като за абсцисни оси се използват полигоновите страни и опе-
рационните линии. Измерването се извършва най-напред от полигоновите страни като 
се върви по посока на движението на часовниковата стрелка. При стръмен терен сним-
ката се извършва отгоре на-долу. Подробната снимка се извършва от един оператор (тех-
ническо лице) и двама помощници. Операторът спуска перпендикулярите, като използва 
инструменти за построяване на постоянни ъгли (двойна петостенна призма). Единият от 
помощниците отбелязва с тебешир или с игли петите на перпендикулярите, а другият 
държи жалон над точки, които не са добре очертани или са лошо видими. След това с 
ролетка двамата помощници измерват абсцисите от началната точка на снимачната ли-
ния до петата на всеки перпендикуляр. Тези данни операторът с мащабна линия нанася 
върху ръчната скица, която е поставена върху специална масичка, и записва техните 
стойности перпендикулярно на снимачната линия срещу всеки перпендикуляр. След 
като приключат с измерването на абсцисите, помощниците се връщат и последователно 
измерват и ординатите, които операторът нанася върху ръчната скица с пунктирани ли-
нии (линии, които свързват крайните точки на ординатите с петите на перпендикуляра) 
и успоредно на тях записва стойностите им. Върху ръчната скица всички получени под-
робности от съединяването на съответните заснети точки се означават с условни знаци. 
Върху ръчната скица се вписват още допълнителни данни, като собственик на сградите 
и имотите, видът на уличните настилки и др. При ортогоналната снимка ординатите не 
трябва да имат дължини по-големи от допустимите, указани в съответните инструкции – 
от 15 до 20 m, в зависимост от важността на обекта. При незастроени райони се допускат 
ординати до 40 m. Също така се измерват контролни разстояния по фасадите на сградите, 
които служат за проверка на спуснатите перпендикуляри. Понеже графичната точност 
на ръчната скица е малка допуска се разлика в проверките до 0,5 mm. Ако е възможно се 
прави и проверка по Питагоровата формула като разликата между изчислена и измерена 
страна не трябва да бъде повече от 10 cm. 

Едновременно с нанасянето на точките операторът следи снимането и съединява 
снетите точки във вид на фигури – постройки, парцели и др. обекти. Всяка абсциса се 
записва срещу петата на перпендикуляра перпендикулярно на абцисната линия, а орди-
натите се записват в средата на перпендикуляра, успоредно на него (фиг. 22.4). Отмере-
ните дължини до операционните точки се подчертават с една черта, а крайната дължина 
на полигоновите дължини с две черти. В случаи, когато чрез един перпендикуляр се сни-
мат две и повече точки, ординатите се вписват перпендикулярно на ординатата като 
крайната ордината се подчертава. 

След завършването на снимката се проверява дали се получават затворени фигури 
за всички постройки и парцели. Измерват се всички фасадни линии на постройките, и 
дължините на границите. 

За снимането на точки, които не могат да се определят от абсцисата с перпендику-
ляр, се прилагат различни методи: отмерване по продължение на абсцисната линия, за-
сичане по дължина, засичане по ъгъл и др. Ако например три точки от една постройка са 
заснети с перпендикуляри, четвъртата точка се определя чрез отмерването на дължините 
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до двете съседни точки и т.н. 
Снимат се всички солидни постройки – масивни и паянтови, като се отбелязва 

етажност и вида на постройките, жилищни, обори, стопански. Снимат се и се отбелязват 
всички масивни огради, независимо дали са гранични, или не, всички кладенци, чешми, 
реки, потоци, жп. линии, шосета, електрически и др. стълбове. Освен тези данни в ръч-
ните скици се записват имената на собствениците на имоти, административни номера, 
имена на улици, булеварди и площите и др. 

Ръчните скици се надписват с номера на полигона, мащаба на скицата и наимено-
ванието на населеното място, а долу вдясно се вписва датата, когато е започната и завър-
шена снимката, кой е снимал и кой е проверил. 

 
За изобразяване 

на релефа се извър-
шва тахиметрична 
снимка или площна 
нивелация. И при 
двата случая за съста-
вяне на кроки се из-
ползват копия на ръч-
ните скици на ортого-
налната снимка, по-
важните елементи, от 
които се пренасят на 
ситуацията. За стан-
ции, от които се из-
вършва тахиметрична 
снимка, се използват 
полигоновите и опе-
рационните точки. За 

изобразяване на релефа обикновено се заснимат характерни точки, независимо от това, 
дали са заснети, или не при ортогоналната снимка. 

При площната нивелация допълнителните теренни точка се определят най-често по 
ситуация чрез дължини. 

 
 

§ 23. Изчисления при ортогоналната снимка и нанасяне и оформяне на топог-
рафски план 
 
1. Изчисления при ортогоналната снимка 
Изчисляват се координатите и надморските височини на всички полигонови и опе-

рационни точки. Координатите на полигоновите точки се изчисляват по ходове съгласно 
със схемата на полигоновата мрежа като допустимите стойности за ъгловите несъвпаде-
ния се изчисляват по формулата fβдоп = ±1c√n – за първостепенни полигони, и fβдоп = ±2c√n 
– за второстепенни полигони, където n е броят на полигоновите ъгли. Допустимите стой-
ности за линейните несъвпадения fs = �𝑓𝑓𝑥𝑥2 + 𝑓𝑓𝑦𝑦2 могат да се намерят в [45]. 
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Надморските височини на полигоновите точки се определят с геометрична или три-
гонометрична нивелация. 

Координатите на операционните точки се изчисляват само при снимка на гъсто зас-
троени райони и при мащаб на планове 1:500. В останалите случаи се нанасят по дъл-
жини. 

Точките А и В са двете крайни точки на снимачната линия. И има две операционни 
точки 1 и 2 (фиг.23.1). Измерени са междинните дължини S'A1, S'12 и S'2B. Сумата от тези 
дължини S'AB = S'A1 + S'12 + S'2B дава общата дължина SAB. Тя може да се получи и от 
координатите на полигоновите точки A и B по формулата: 

SAB = ∆𝑦𝑦𝐴𝐴𝐵𝐵
si n𝛼𝛼𝐴𝐴𝐵𝐵

= ∆𝑥𝑥𝐴𝐴𝐵𝐵
cos 𝛼𝛼𝐴𝐴𝐵𝐵

= �∆𝑥𝑥𝐴𝐴𝐵𝐵2 + ∆𝑦𝑦𝐴𝐴𝐵𝐵2        (23.1) 

 
Разликата fs = S'AB – SAB трябва да бъде в допус-

тимите граници, т. е. не трябва да превишава допус-
тимите за съответния полигон. Ако това условие е на-
лице, се пристъпва към изчисляване на координатите 
на операционните точки, като се използват следните 
отношения: 

∆𝑦𝑦𝐴𝐴1
′

𝑆𝑆𝐴𝐴1
′ = ∆𝑦𝑦𝐴𝐴𝐵𝐵

′

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐵𝐵
′  и ∆𝑥𝑥𝐴𝐴1

′

𝑆𝑆𝐴𝐴1
′ = ∆𝑥𝑥𝐴𝐴𝐵𝐵

′

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐵𝐵
′      (23.2) 

или 

∆𝑦𝑦𝐴𝐴1′ = ∆𝑦𝑦𝐴𝐴𝐵𝐵
′

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐵𝐵
′ 𝑆𝑆𝐴𝐴1′  и ∆𝑥𝑥𝐴𝐴1′ = ∆𝑥𝑥𝐴𝐴𝐵𝐵

′

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐵𝐵
′ 𝑆𝑆𝐴𝐴1′          (23.3) 

 
Координатите на операционните точки ще бъдат: 
Y1 = YA + Δy'A1 и X1 = XA + Δx'A1 
Y2 = Y1 + Δy'12 и X2 = X1 + Δx'12 
…               (23.4) 
YB = Y2 + Δy'2B и XB = X2 + Δx'B2 
Надморските височини на операционните точки се изчисляват както на полигоно-

вите точки. 
 
2. Нанасяне на снимката и оформяне на топографския план 
Ортогоналната снимка се нанася върху специални подплатени кадастрони с раз-

мери 70/100 cm с използваема площ 50/80 cm. За тези планове не се използва въведената 
обща разграфка и номенклатура. Преди да се нанесе ортогоналната снимка, заснетият 
район се разпределя на планови листове. Разпределението се извършва върху мащабната 
схема на полигоновата мрежа съобразно с размерите на листовете. Номерирането за-
почва от северозападния край като се върви от запад на изток до края на обекта, след 
това от изток на запад по втория хоризонтален ред и т. н. Рамките на плановите листове 
са линии, успоредни на осите X и Y. 

Изготвянето на снимката се състои в нанасяне на координатната квадратна мрежа, 
на точките от опорната и снимачната основа и на заснетата ситуация. Квадратната мрежа, 
която обикновено е през 10 cm, опорната и снимачната основа се нанасят с т. нар. големи 
координатографи (както при тахиметрична снимка в § 21). Ситуацията, заснета чрез ор-
тогонална снимка, се нанася на малък координатограф („Чемус“ – фиг. 23.2) въз основа 
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на записаните в ръчната скица абсциси и ординати. Координатографът се състои от ме-
тален абсцисен линеал, по който се движи шейна, носеща ординатния линеал. Ординат-
ният линеал завършва с острие, с чиято помощ е означават подробните точки. Нанесе-
ните подробни точки се съединяват в съответствие с ръчната скица първоначално с мо-
лив, а след това се тушират. 

 
 

Нанасянето на 
полярна снимка, ин-
терполирането на 
хоризонталите и ту-
ширането им се из-
вършва по начина, 
разгледан в § 21. 

Автоматизи-
ране на процеса на 
нанасяне на ортого-

налната снимка чрез алгоритмизиране и изчисляване на координатите на всички заснети 
точка в координатната система на работната геодезическа мрежа. 

Ако от една операционна линия AB по ортогонален метод е заснета точка P(xp, yp) 
в локална координатна система, то може да се приложат следните формули: 

 
 

SAP = �𝑥𝑥𝑃𝑃2 + 𝑦𝑦𝑃𝑃2,    (23.5) 
SAP – Хоризонтално разстояние между 

т.A и т.P. 
βp = arctg 𝑦𝑦𝑃𝑃

𝑥𝑥𝑃𝑃
    (23.6) 

βp – ъгъл спрямо операционната страна. 
αAB = arctg 𝛥𝛥𝑦𝑦𝐴𝐴𝐵𝐵

𝛥𝛥𝑥𝑥𝐴𝐴𝐵𝐵
,    (23.7) 

αAB – посочен ъгъл на операционната 
страна. 

αAP = αAB – βp или αAP = αAB + βp в зависимост от коя страна е спуснат перпендику-
ляра спрямо операционната линия AB. 

Координатите на заснетата подробна точка P се получават по следните формули: 
XP = XA + SAP.cos αAP = XA + xp.cos αAB – yp.sin αAB      (23.8) 
YP = YA + SAP.sin αAP = YA + xp.sin αAB + yp.cos αAB 
Във формули 23.6 и 23.8 ординатата yp трябва да е със знак в зависимост от коя 

страна на операционната линия е. 
По този начин се получават координатите на всички заснети точки и тяхното нана-

сяне става автоматизирано с помощта на Системи за автоматизирано проектиране или 
Географски информационни системи. 

Всичко това трябва да завърши с проверка за верността на така изработения план. 
Точност на ортогоналната снимка.... 
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ГЛАВА VI 

МЕНЗУЛНА СНИМКА 
 

§ 24. Същност, инструменти за мензулната снимка 
 
При мензулната снимка, както и при тахиметричната положението на подробните 

точки се определя с полярни координати. Разликата се състои в това, че хоризонталните 
ъгли не се измерват, а се построяват (от станцията на местността) непосредствено върху 
изработвания план. При тази снимка планът или картата се изработват на самата мест-
ност едновременно с измерванията. 

Основните инструменти за извършване на мензулна снимка са мензула и кипрегел 
(фиг. 24.1 и 24.2). Те се използват за графично определяне на хоризонтални ъгли и за 
измерване на разстояния и вертикални ъгли. Освен изброените основни инструменти се 
употребяват и спомагателни: лата, либела, бусола, пергел, вилка за отвесиране, напречен 
мащаб, тахиметрична линия и др. 

Мензулата (фиг. 24.1) се състои от тринога (4), мензулна глава (3) и мензулна дъска 
(1) (планшет). Мензулната глава (3) се закрепва към триногата посредством централния 
затегателен винт (6). Горната част на мензулната глава е пригодена за завинтване на 
планшета към нея. Той може да се привежда в хоризонтално положение с помощта на 
трите повдигателни винта (7), а със страничен затегателен и микрометричен винт – да се 
движи кръгово (8), (9), мензулна вилка (2) с отвес (5). 

Основните части на кипрегела (фиг. 24.2) са: метален линеал (15), дълг около 40–
50 cm, който се състои от една по-широка част (14). На нея е прикрепена вертикална 
колонка (13) с хоризонтална ос отгоре, носеща зрителната тръба (11) и вертикалния кръг 
(10), индексна либела (6), окуляр (3). Освен това линеалът има и подвижна част (15) със 
скосен външен ръб, свързан чрез шарнирно устройство (1), което позволява втората част 
на линеала да се измества спрямо първата на 3–4 cm и осигурява удобство при насочване 
на кипрегела. При кипрегела в сравнение с теодолита липсва вертикална ос и хоризонта-
лен кръг, тъй като хоризонталните ъгли и се определят по графичен начин. 

Инструментите, които се използват при мензулната снимка трябва да отговарят на 
известни условия. Мензулата трябва да отговаря на следните условия: 

- Да бъде устойчива (стабилна). Това условие се проверява като върху мензу-
лата се поставя кипрегелът и се визира към произволно избрана точка. Натиска се леко 
един от ъглите на мензулата и след това се отпуска, като се проверява дали образът на 
точката, в която е насочен кипрегелът, след натиска съвпада с нишковия кръст. Ако об-
разът на точката е изместен, условието не е изпълнено. Поправката се извършва като 
винтовете на мензулната глава и триногата се затегнат по-добре. 
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Фиг. 24.1 

 
 

 
Фиг. 24.2 

 
- Горната повърхност на мензулната дъска да представлява равнина. Това ус-

ловие се проверява като върху мензулната дъска се движи ръбът на един проверен линеал 
и се следи дали навсякъде той допира плътно дъската. Ако се забелязват пролуки, усло-
вието не е изпълнено и поправката се извършва в работилница. 

- Горната повърхност на мензулната дъска да е перпендикулярна на вертикал-
ната ос на мензулата. За проверка на това условие мензулата трябва най-напред да се 
хоризонтира като за целта се използва проверена подвижна либела (цилиндрична или 
кръгла), която се поставя върху мензулната дъска. Хоризонтирането се извършва чрез 
трите повдигателни винта на мензулата така, както се хоризонтира теодолитът (Геодезия, 
част I, § 19). Ако либелата е цилиндрична и не е предварително проверена, може да се 
провери едновременно с хоризонтирането на мензулата по начин, описан в Геодезия, 
част I, § 32. След хоризонтирането се освобождава затегателният винт на мензулата и 
дъската се върти бавно. Ако при въртенето на дъската мехурчето на либелата остава в 
средата, условието е изпълнено. В противен случай отстраняването на грешката става от 
специалист в оптико-механична работилница. 

Кипрегелът трябва да отговаря също на определени изисквания: 
- Чертожният ръб на линеала да бъде права линия. За да се провери дали отго-

варя на това условие, кипрегелът се поставя върху планшета (върху която е поставен 
неподвижен лист хартия) и се начертава с молив тънка линия по ръба на линеала. След 
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това кипрегелът се обръща на 200g, така че чертожният ръб на линеала да опира в край-
ните точки от начертаната линия, и се изчертава с молив втора линия по чертожния ръб 
на линеала. Ако двете линии се сливат, условието е изпълнено, ако не се покриват, усло-
вието не е изпълнено и поправката се извършва от механик. 

- Визираната ос Z да бъде перпендикулярна на хоризонталната ос H (Z⊥H). 
Един от начините за проверка на това условие е следният. При хоризонтирана мензулна 
дъска се поставя кипрегелът и при подравнена либела на хоризонталната ос се визира 
при I положение на зрителната тръба към отдалечена точка, лежаща близо до хоризонта 
на инструмента. Изчертава се с молив една тънка линия по чертожния ръб на линеала. 
След това кипрегелът се вдига, завърта се на 200g и се поставя точно по начертаната ли-
ния, тръбата се обръща през зенита и при подравнена наново либела на хоризонталната 
ос се насочва към същата точка. Ако нейният образ съвпада с вертикалната нишка на 
нишковия кръст, условието е изпълнено, ако не съвпада, разстоянието между двете точки 
е двойната грешка. Поправката се извършва, като се измества вертикалната нишка чрез 
поправителните винтчета на нишковия кръст на една четвърт от разликата. 

- Хоризонталната ос H да бъде действително хоризонтална. 
Начинът за проверка на това условие завист от това, дали към хоризонталната ос 

има либела, или не. Тъй като инструментите, които употребяваме, са снабдени с либела 
към хоризонталната ос, тук ще бъде разгледана само проверката и поправката при този 
случай. 

Проверката се извършва, като се поставя кипрегелът върху хоризонтиран планшет 
и при подравнена либела на хоризонталната ос се визира във висока или ниско стояща 
точка на разстояние от 30 до 50 m. Изчертава се права линия по скосения ръб на линеала 
на кипрегела. След това той се обръща на 200g и се поставя по хоризонталната ос и при 
второ положение на зрителната тръба се насочва към същата точка. Ако при това насоч-
ване вертикалната нишка на нишковия кръст минава през образа на точката, условието е 
изпълнено. При положение, че има известно разстояние между образите на точката и 
вертикалната нишка, то е двойната грешка. С винта на либелата към хоризонталната ос 
вертикалната нишка на нишковия кръст се измества на половината от разстоянието. По-
неже при това изместване тангентата на либелата за хоризонталната ос се измества, под-
равнява се отново чрез поправителните ѝ винтчета. И тук както при теодолита трябва да 
се има предвид следното обстоятелство: грешката в изчертаното направление с кипре-
гела вследствие на не хоризонталност на хоризонталната ос се определя по формулата: 

f(i) = i.tg γ,            (24.1) 
където i е наклонът на хоризонталната ос; 

γ – вертикалният ъгъл при насочване в дадена точка. 
От формулата се вижда, че при хоризонталната визура, т. е γ = 0, грешката е равна 

на нула. По тези причини при проверката на второто условие се избира точка, близо до 
хоризонта, за да се отстрани влиянието на грешката от не хоризонталността на хоризон-
талната ос. 

Обратно, при проверка на третото условие трябва да се избира високостояща точка, 
тъй като колкото ъгълът на наклона на визурата е по-голям, толкова грешката от не хо-
ризонталността на хоризонталната ос е по-голяма. 

- Вертикалната нишка трябва да бъде действително вертикална, а хоризонтал-
ната–хоризонтална. Проверката и поправката се извършват по същия начин както при 
теодолита (Геодезия, част I, § 19) чрез визиране към свободно висящ отвес. 
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- Вертикалният кръг да няма индексна грешка. Проверката и поправката се из-
вършват както при теодолита (Геодезия, част I, § 40), като колонката на кипрегела при 
първо и второ положение на тръбата се постави на едно и също място върху мензулната 
дъска. На фиг. 24.2а е показан начин за отчитане по вертикалния кръг за кипрегел OFD–
Дрезден, при който лявата скала от нулата се използва, за отчитане на положителни, а 
дясната – на отрицателни вертикални ъгли. При второ положение на зрителната тръба е 
обратното–лявата скала се използва за отчитане на отрицателни, а дясната–за положи-
телни вертикални ъгли. На фиг. 24.2б е показан начин за отчитане на редукторен тахи-
метър и вертикален кръг за кипрегел Wild RK1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Проверка на константите на далеко-
мерната тръба на кипрегела. Начинът за опреде-
ляне на константите е същият както при тахиме-
търа. 

Някои от спомагателните инструменти 
трябва да отговарят на следните изисквания: 

- Оста на подвижната либела да бъде успоредна на равнината на поставката на 
либелата, проверката и поправката се извършват по начин, показан в Геодезия, част I, § 
19 и § 32. 

- Условията, на които трябва да отговаря бусолата, са разгледани в раздел 
бусолни инструменти Геодезия, част I, § 41. 

- Мензулна вилка, която служи за центриране на мензулата и за проектиране на 
точка от терена върху планшета (фиг. 24.3). Както се вижда от фигурата, индексът трябва 
да се намира в продължението на отвеса. Това условие се проверява, като се центрира 
мензулата над точка, нанесена върху планшета при едно положение на вилката. След 
това вилката се измества при второ положение на 200g (фиг. 24.4). Ако при тази проверка 
отвесът се измести на разстояние f, то е двойната грешка. Поправка се извършва, като се 
измести кукичката на отвеса. 
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§ 25. Центриране, хоризонтиране и ориентиране на мензулата 
 
Центриране на мензулата означава да се постави дадена точка от планшета над съ-

ответната ѝ точка от терена. Извършва се с помощта на вилка и отвес (фиг. 25.1). За целта 
първо се поставя триногата на мензулата над точката на височина, удобна за работа на 
оператора. Забиват се краката на триногата и се поставя мензулата, която се свързва с 
нея чрез съединителния винт. След това мензулната дъска предварително се ориентира, 
като се гледа разположението на съседните точки, и с повторно натискане на краката на 
триногата се поставя приблизително в хоризонтално положение. По-нататък единият 
край на вилката се поставя за центриране върху образа на точката на стоене, а на другия 
се окачва отвесът и цялата мензула се премества така, че при приблизително ориентирана 
и хоризонтирана дъска отвесът да сочи над точката. Точността на центрирането на мен-
зулата зависи от различни фактори, но основно от мащаба на снимката. 

Ако се приеме, че най-малкият размер на една точка е 0,1 mm, тя ще отговаря на 
„точка“ от терена с диаметър: 

за M 1 : 1000 – 10 cm; 
за M 1 : 2000 – 20 cm; 
за M 1 : 5000 – 50 cm; 
за M 1:10 000 – 100 cm. 
При положение, че размерът на точката върху планшета се приеме 0,2 mm, горните 

стойности трябва да се удвоят. От тези предпоставки може да се направи извод, че цент-
рирането на мензулата даже и за мащаб 1 : 1000 може да се извърши на око. Независимо 
от малката точност, която се изисква и в едрите мащаби – 1:5000, 1:2000 и даже 1:1000, 
мензулата се центрира с отвес при използване на вилката. 

Теглото на кипрегела, натискът на оператора и други външни сили нарушават хо-
ризонтирането на мензулата. То се предизвиква главно от теглото на кипрегела и това 
влияние е най-голямо, когато той е поставен в края на планшета. Това влияние няма да 
бъде така голямо, ако кипрегелът е поставен в триъгълника, образуван от трите повдига-
телни винта. 

 
 
 

За да се намали влиянието на 
грешката от центрирането на мензу-
лата, е необходимо да се спазват 
следните изисквания: 

- по възможност образът на 
точката, върху която ще бъде цент-
рирана мензулата, да се намира 
върху планшета в триъгълника, об-
разуван от повдигателните винтове; 

- да се избира за ориентиране 
точка, визурата към която има малък вертикален ъгъл. 

Съгласно с инструкционните изисквания грешката в центрирането на точка от 

C 

B A 

a 
b 

c 

Фиг. 25.1 
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планшета върху съответната ѝ точка от местността не трябва да надминава 15 cm при 
снимка в мащаб 1:10 000, 10 cm при снимка в мащаб 1:5000 и 5 cm при снимка в мащаб 
1:2000. 

Хоризонтирането на мензулната дъска става с подвижната либела, която се поставя 
обикновено в средата на планшета и се подравнява с помощта на трите повдигателни 
винта на мензулната глава. Хоризонтирането на мензулната дъска се проверява с либе-
лата, като се поставя на различни места по дъската. Грешката в хоризонтирането не 
трябва да надминава 5–8', което се определя по отклонението на мехурчето на либелата. 

Планшетът може да се ориентира по два начина: чрез използване на дадени и нане-
сени върху планшета точки и чрез бусола. 

1. Ориентиране на мензула чрез дадени точки върху планшета. За да се ориентира 
планшетът чрез дадена точка, е необходимо върху него да са нанесени две точки a и b 
(фиг. 25.2), които са образите на т. А и В от местността. Центрира се т. a от планшета 
върху т. А от местността и при хоризонтиран планшет линеалът на кипрегела се поставя 
да минава през т. a и b. 

 
 
 
 
 
 
 
 

След това се завърта мензулната 
дъска, докато вертикалната нишка на 

зрителната тръба съвпадне приблизително с образа на сигнала в т. В от местността. Под-
равнява се либелата на хоризонталната ос и с помощта на микрометричното винтче на 
мензулата се докарва вертикалната нишка да попадне върху образа на сигнала в т. В. 
През време на тези действия трябва да се внимава кипрегелът да остане неподвижен, т. 
е. ръбът на чертожния линеал да тангира до т. a и b като най-малката неточност дава 
голямо отклонение. 

Ориентирането се проверява чрез други дадени точки, които се виждат от точката 
на стоене (станцията) и са нанесени върху планшета. Чертожният ръб на линеала се пос-
тавя така, че да тангира т. а и c. След това зрителната тръба се измества бавно във вер-
тикално направление и се следи дали вертикалната нишка ще мине през образа на сиг-
нала, поставен в т. С. Вследствие на неизбежни грешки вертикалната нишка няма да по-
падне точно върху сигнала. Може да се приеме, че планшетът е добре ориентиран, ако 
разстоянието δ (фиг. 25.3) между вертикалната нишка и образа на сигнала е по малко от 
1/10 от разстоянието D между вертикалната нишка и края на зрителното поле за зрително 
поле 1° и по-малко от 1/20 за зрително поле 2°. 

Грешката в ориентирането на мензулата се определя и по линейното отклонение 
като образът на точката на планшета и ръбът на линеала при насочена в сигнала на точ-
ката зрителна тръба не трябва да надминават 0,2–0,3 mm. 

Тъй като през време на ориентирането мензулата се върти, трябва да се провери 
дали след ориентиране на планшета не са се изменили много центрирането и хоризонти-
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рането на мензулата. Ако има изменение, всички операции по центрирането, хоризонти-
рането и ориентирането се повтарят. След като планшетът е ориентиран, винтовете за 
движение на мензулата не трябва да се въртят. 

2. Ориентиране на планшета с бусола. За да се използва бусолата за ориентиране 
на планшета, е необходимо върху него предварително да се начертае линията на магнит-
ния меридиан. За целта при ориентиран по гореописания начин планшет се поставя кип-
регелът приблизително в средата на планшета. До ръба на линеала се поставя бусолата, 
и то в посока север – юг, като се освобождава магнитната стрелка. Двата уреда се въртят 
бавно, без да се измества бусолата, докато магнитната стрелка съвпадне с направлението 
N–S (0–200g) При това положение покрай ръба на линеала се изчертава тънка линия (из-
вън рамките на планшета), която представлява магнитният меридиан и се означава с бук-
вите N и S. Този начин не може да се приложи за намиране на магнитния меридиан в 
района с магнитни аномалии. 

При изчертан магнитен меридиан върху планшета ориентирането с бусола върху 
някоя друга точка се извършва по следния начин. Планшетът се хоризонтира и ръбът на 
линеала на кипрегела се поставя по линията N–S, т.е. по магнитния меридиан, а до него 
се поставя бусолата. Освобождава се винтът на мензулата и планшетът се върти бавно, 
докато магнитната стрелка съвпадне с направлението N–S (0–200g). Точното съвпадане 
може да се извърши с микрометричния винт на мензулата. 
 
 
 
 
 
 

При диаметър 0,1 mm на нанесените точки a и b, използвани за ориентиране на 
планшета, грешката в ориентирането ще зависи от разстоянието между тях (фиг. 25.4). 
Когато линията за ориентиране минава край т. a и b, грешката в направлението ще бъде: 

sin ε = rS
2

 = 2r
S

            (25.1) 

Тъй като ъгъл ε е малък, 
ε =  2r

S
 ρ            (25.2) 

От това уравнение се вижда, че колкото разстоянието е по-малко, толкова грешката 
в ъгъла ε е по-голяма, т. е. ориентирането е извършено с по-малка точност. В такива слу-
чаи при съединяването на близки точки от листа правата продължава до пресичането ѝ с 
рамката. След това продължената права се използва като изходна страна за ориентиране 
(фиг. 25.5). За да се намали грешката от ориентирането, е целесъобразно разстоянието 
между точките, които ще се използват за ориентиране, да е по възможност по-голямо. 
 
 
 
 
 
 
 

a 
b 

Фиг. 25.5 

Фиг. 25.4 
S 

N 
ε r 

r A 

B 
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За да се изследва какво влияние ще окаже центрирането върху ориентирането, се 

разглежда следният случай. Като се отбележи, че грешката в центрирането в т. A е х и се 
приеме, посоката на ексцентрицитета е перпендикулярна на визурата, ъгловата грешка δ 
ще бъде 

δ" =ρ"x
S
            (25.3) 

Центрирането е добре извършено, ако мензулата е в кръга с диаметър 0,1 М (където 
М е мащабното число), т. е. x = 0,05М, mm. При тази предпоставка формула (25.3) ще 
бъде: 

𝛿𝛿"=ρ" 0,05
1000.𝑆𝑆

 = 10,30" 𝑎𝑎
𝑆𝑆[m]

           (25.4) 

Оттук следва: 
S = 10,3"

𝛿𝛿"
M             (25.5) 

Ако се приеме, че грешката в ориентирането не трябва да бъде по-голяма от 1', 
S ≥ 𝟏𝟏

𝟔𝟔
M             (25.6) 

За да не се допуска грешка в ориентирането на мензулата по-голяма от 1', е необ-
ходимо дължината на визурата да не бъде по-малка от 1/6 М, т. е. 

за М 1: 1000 – 170 m; 
за М 1: 2000 – 330 m; 
за М 1: 5000 – 830 m; 
за М 1:10 000 – 1700 m. 
Дължината на такава отсечка в плана ще бъде 17 cm. Тъй като толкова дълги страни 

се срещат рядко, следва, че центрирането трябва да бъде извършено по-точно, отколкото 
го изисква изразът х = 0,05М, mm. Като извод може да се приеме, че грешката от цент-
рирането би трябвало да не влошава ориентирането на мензулата при отсечка, не по-
дълга от 4–5 cm в плана. Тогава при S=5 cm, М и 1' грешката в δ от формула (25.3) ще 
бъде: 

xcm = 1
3438

 5.M = 𝑎𝑎
700

           (25.7) 
Според това равенство за различните мащаби трябва да се допуска следната грешка 

в центрирането: 
за M 1:1000 – 1,3 cm; 
за М 1:2000 – 2,5 cm; 
за М 1:5000 – 7 cm; 
за М 1:10000 – 15 cm. 
Следователно от горните грешки в центрирането и дълга страна, по която да става 

ориентирането, то средната грешка в ориентирането е около 3'. 
Точността в хоризонтирането на мензулата в следствие на тежестта на кипрегела и 

оператора съответно ще предизвика грешка аналогична на не хоризонталността на тео-
долита. Следователно трябва да се спазват някой основни правила: 
- образа на точката, която ще се станционира да се намира върху планшета да попада 
в триъгълника формиран от повдигателните винтове; 
- точките за ориентиране да са на хоризонта, т.е. да са с малък вертикален ъгъл; 
- влиянието на наклона на мензулата както върху вертикалния ъгъл така и върху по-
соката е необходимо преди всяка визура към дадена точка да се подравни индексната 
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либела, а след това и либелата на хоризонталната ос. 
 
 

§ 26. Снимачна основа 
 
При мензулната снимка както при тахиметричната снимка е необходимо да се съз-

даде геодезична снимачна основа. 
Геодезичната снимачна основа за извършване на мензулна снимка се създава по 

различни начини в зависимост от мащаба, в който се извършва снимката. 
1. Геодезична снимачна основа за извършване на мензулна снимка за едри мащаби 

(1:5000 и по-едри) 
Точките от геодезичната снимачна основа за извършване на мензулна снимка в 

едри мащаби трябва да имат същата гъстота както при тахиметричната снимка (§ 19). 
Една част от тези точки на геодезичната снимачна основа по положение се определят по 
аналитичен начин за оставалите – по графичен начин, чрез графични засечки и полигони. 

В зависимост от мащаба аналитично определените точки от геодезичната снимачна 
основа трябва да имат следната гъстота: при снимки в М 1:2000 –1 точка на 0,1 km2, при 
снимки в М 1:5000 –1 точка на 0,25 km². Ако точките се определят чрез полигони, разс-
тоянието между второстепенните полигони трябва да бъде около 300 m при снимка в М 
1:2000 и около 500 m при снимка в М 1:5000. Височините на точките се определят както 
при тахиметричната снимка. Геодезичната снимачна основа се сгъстява по графичен на-
чин чрез графични засечки и полигони от точките, определени по аналитичен начин. 

2. Геодезична снимачна основа за извършване на мензулна снимка за дребни ма-
щаби (1 :10 000 и по-дребни) 

За извършване на мензулна снимка в дребни мащаби е достатъчно на всеки план-
шет да бъдат нанесени от 3 до 5 триангулачни точки и да са дадени височините поне на 
два нивелачни репера. Точките от геодезичната снимачна основа се определят предимно 
по графичен начин – чрез графични засечки и графични полигони, а височините им–чрез 
тригонометрична нивелация. 

 
 

§ 27. Графична триангулация. Графични засечки 
 
1. Графична триангулация 
Определянето на точки чрез графична триангулаци се извършва в случаите, когато 

гъстотата на наличните триангулачни точки е недостатъчна. При снимки в по-дребни 
мащаби, например 1 :25 000, е необходимо на всеки планшет да бъдат нанесени от 3 до 
5 триангулачни точки, а всички останали се определят графично. За целта е достатъчна 
само държавната триангулация I, II, III и IV клас. За снимки в по-едри мащаби опреде-
ляне на точки чрез графична триангулация се извършва по изключение, когато наличните 
триангулачни и полигонови точки са недостатъчни. Положението на точките от графич-
ната триангулация се определя само с права или комбинирана засечка, и то най-малко от 
три дадени точки (т. 2). 

2. Графични засечки 
а) Права засечка. Върху планшета са нанесени т. a, b и c, които отговарят на т. А, В 

и С от местността. Трябва да се намери мястото на четвърта точка Р върху планшета. 
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Дадените и търсената точки са сигнализирани на местността (с вехи или жалони). След 
това се отива на една от дадените точки, например А, сваля се сигналът и мензулата се 
центрира, хоризонтира и ориентира. За ориентирането могат да се използват т. В и С или 
някои други точки, които са нанесени върху планшета и се виждат от т. А. Зрителната 
тръба се насочва точно в сигнала, поставен в т. Р като колонката на кипрегела се поставя 
близо до т. a, а чертожният линеал на 1–2 cm вляво от нея. Измества се подвижният ръб 
на чертожния линеал така, че да минава през т. a и се изчертава върху планшета направ-
лението А–Р. Обикновено направлението се изчертава само в участъка, където предпо-
лагаме, че ще попадне образът на т. Р, а също и извън рамката (фиг. 27.1). След това 
инструментът се премества в т. В и се извършват същите действия както в т. A, за да се 
изчертае направлението В–Р (фиг. 27.2). Пресечната точка на посоките ар и bр върху 
планшета е образът р на т. Р. За да се провери дали положението на т. Р е правилно 
определено на точка С, се изчертава направлението с–р, което трябва да минава чрез т. 
Р, получена върху планшета от станциите А и В. Ако обаче трите направления ар, bр и 
ср не се пресичат в една точка, а образуват малък триъгълник, наречен триъгълник на 
грешките, за образ на т. Р върху планшета се приема центърът на триъгълника. За да се 
изчисли височината на т. Р, получена по графичен начин - чрез права засечка, е необхо-
димо от точките на стоене да се измерват и вертикални ъгли към т. Р. За целта, след като 
се изчертае направлението от точките на стоене към т. Р, необходимо за получаване на 
положението ѝ върху планшета, се измерват и вертикалните ъгли. Те се измерват като 
кипретелът се насочва така, че хоризонталната нишка на нишковия кръст да попадне на 
определена височина на наблюдавания сигнал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

При 
уравнена ин-
дексна либела 

се прави отчет по вертикалния кръг при първо положение на тръбата. Отчет се прави и 
при второ положение на зрителната тръба. Освен това се измерват височината на инст-
румента J, т. е. разстоянието от надземния център до хоризонталната ос на кипрегела и 
височината на наблюдавания сигнал l. Хоризонталното разстояние S от точката на стоене 
до наблюдаваната точка се отмерва от планшета с помощта на пергела и напречния ма-
щаб. Резултатите от тези измервания се записват във формуляра за тригонометрична ни-
велация на засечки или в специално направен карнет. 

От извършените измервания височината на точката се изчислява по формулата 
НP =Нi + S. tgγ + J – l +f ,          (27.1) 

където f е корекцията вследствие на кривината на Земята и рефракцията; 
i индексът на точката на стоене; 
Р – индексът на точка на наблюдение. 

C 
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B 

P 

b a 

c 

p 

Фиг. 27.2 

C 
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P 

b a 

c 

Фиг. 27.1 
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Допустимите разлики за височината НP на т. Р, получена от няколко дадени точки 
по формула 27.1 са 0,20 m при снимка в М 1:2000 и 0,30 m при снимка в М 1:5000. 

Средното аритметично (или общото средноаритметично с тежест Р = 1
𝑆𝑆²

 се приема 
за окончателна стойност на височината на т. Р. 

б) Странична засечка. Дадени са т. а и b върху планшета, които отговарят на т. А и 
B от местността. Трябва да се намери положението на т. Р от местността върху планшета 
като при това една от дадените точки, например т. В е недостъпна. Постъпва се по след-
ния начин. Поставя се мензулата в т. А. При центрирана, хоризонтирана и ориентирана 
мензула се визира към сигнала в т. Р и се изчертава направлението ар. След това мензу-
лата се поставя върху т. Р, центрира се, като се използва т. Р' която приблизително се 
определя по начертаното направление ар (разстоянието от т. А до т. Р се преценява на 
око). При това положение ориентирането на планшета се извършва като чертожният ръб 
на кипрегела се поставя по направлението р'а и зрителната му тръба се насочва точно в 
сигнала на т. А. При така ориентиран планшет зрителната тръба се насочва точно в сиг-
нала на т. В като колонката на кипрегела се поставя близо до т. b, а чертожният линеал 
на 1–2 cm вляво от нея. Измества се подвижният ръб на чертожния линеал, така че да 
минава през т. b, и се изчертава направлението bр. Пресечната точка на посоките bр и ар 
е търсеният образ p на т. Р (фиг. 27.3). Ако изисква по-голяма точност, центрира се на-
ново мензулата като се използва полученият образ на т. Р върху планшета и по същия 
начин пак се определя точката. Новото положение ще бъде вече търсената точка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) Обратна за-
сечка. Върху планшета 
са нанесени т. а, b и c, 

които отговарят на т. A, В и С от местността (фиг. 27.4). Необходимо е да се намери 
мястото върху планшета на т. Р, от която трябва да има видимост и към трите дадени 
точки А, В и С. 

За графичното определяне на точка чрез обратна засечка съществуват много на-
чини. Тук ще бъдат разгледани само два начина – на Болотов и на Колинс. 

Начин на Болотов. Мензулата се поставя на т. Р от местността, хоризонтира се и 
върху планшета се поставя добре опънат лист прозрачна хартия, който накрая се забожда 
с кабърчета. Големината му трябва да бъде приблизително колкото самият планшет. От 
произволно взета върху лист точка Р се изчертават след визиране с кипрегела посоките 
към дадените точки A, В и С. Листът се освобождава (като се извадят кабърчетата) и се 
върти върху планшета, докато изчертаните посоки минат през съответните образи на т. 
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β2 

Фиг. 27.4 
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a, b и c. При това положение произволната точка от листа, от която са изчертани посо-
ките, се отбожда върху планшета, като са ориентира по най-отдалечената точка и се кон-
тролира по другите точки. Когато точката на стоенето и трите дадени точки лежат на 
една окръжност, задачата няма решение. 

 
Начин на Колинс. При работа с мензула и кип-

регел ъглите β1 и β2 не се измерват, а се получават 
графично върху планшета (фиг. 27.5). За да се получи 
образът на т. Р върху планшета при дадени три точки 
A, B и C, се извършват четири действия. 

– Центрира се точка a от планшета над т. Р от 
местността. Поставя се чертожният ръб на линеала на 
кипрегела да минава през т. а и с. Операторът наблю-
дава откъм a и завърта мензулата, докато кипрегелът 
се насочи към сигнала, поставен в т. С. При така ори-
ентиран планшет кипрегелът се насочва към т. В от 
местността и през т. а се изчертава направлението а–

b. Така се получава графично ъгъл β2 при т. a (фиг. 27.6). 
 
 
 

– Центрира се т. с от план-
шета над т. Р от местността и се 
поставя линеалът на кипрегела да 
минава през т. c и a. Визира се с и 
мензулата се завърта, докато кип-
регелът се насочи към т. А от мест-
ността. При така ориентиран план-
шет кипрегелът се насочва към т. В 
от местността и през т. c се изчер-
тава направлението с–b, с което се 
нанася графично ъгъл β1 при т. с. 
От пресичането на изчертаните 

прави (а–b) и (c–b) се получава т. K – Колинсова помощна точка. Правата, която съеди-
нява т. K и b, се нарича ориентировъчна права, на която да лежи търсената точка Р. Върху 
тази права (K–b) се определя приблизителното положение на т. Р и тази точка се цент-
рира над т. Р от местността (фиг. 27.7). 

- Поставя се линеалът на кипрегела по ориентировъчната права (K–b) и мензу-
лата се върти, докато кипрегелът се насочи в т. В (фиг. 27.8). 

- При ориентиран планшет се визира с кипрегела към т. А се изчертава направ-
лението (а–A), а след визиране към С–направлението (с–C). От пресичането на трите 
прави (K–b), (а–А) и (c–C) се получава образът на т. Р (фиг. 27.9). Тази засечка е толкова 
по-точна, колкото правата (K–b) е по дълга. Ето защо, за да се определи по-добре поло-
жението на т. P, трябва за т. В да се избере най-отдалечената от трите дадени точки. Също 
трябва да се внимава т. Р да не лежи близо до окръжността, прекарана през трите дадени 
точки – т. нар. опасна окръжност. 
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За да се изчисли височината на т. Р, чието положение в хоризонтално отношение е 
определено чрез засечка назад, от т. Р се измерват при двете положения на зрителната 
тръба вертикалните ъгли към три точки, чиито височини са известни, а от планшета се 
измерват хоризонталните разстояния до тези точки. Данните от измерванията се обра-
ботват във формуляра за правата засечка по формулата (27.1). 

 
 

§ 28. Графични (мензулни) полигони 
 
Мензулните полигони са предназначени за осигуряване на точки от снимачната ос-

нова. При дребно мащабните снимки, например в мащаб 1:25 000, се развиват изключи-
телно графични полигони, а при едро мащабните снимки – 1:10 000, 1:5000 и т. н., се 
прилагат само за допълване на развита полигонова мрежа. 

Дължините на графичните полигони в зависимост от мащаба на снимката не трябва 
да надминават определена граница. При снимка в М 1:2000 общата дължина на графич-
ния полигон не трябва да бъде по-голяма от 600 m, а дължините на полигоновите страни 
– не по-големи от 200 m. При снимка в М 1:5000 тези дължини са съответно 1000 и 250 
m. 
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Графичните полигони са два вида: полигони със собствено ориентиране и бусолни 
полигони. 

1. Графични полигони със собствено ориентиране 
Да се определят т. 1, 2 и 3 върху планшета от полигон, който започва от т. А и 

завършва в т. B, чиито образи върху планшета са съответно a и b (фиг. 28.1). 
Мензулата се поставя над т. A, центрира се, хоризонтира се и се ориентира, като се 

използва някоя точка, която е нанесена върху планшета и се вижда от т. А. След това с 
кипрегела се визира от т. А лата, поставена в полигонова точка 1. При това кипрегелът 
се поставя така, че колонката му да бъде близо до т. a, а чертожният му линеал да минава 
на около 1 - 2 cm вляво от същата точка. Прави се отчет по латата, поставена в т. 1, из-
числява се разстоянието до наблюдаваната точка, което се записва в карнета за графични 
полигони. За по-лесно отчитане по латата, когато това е възможно операторът поставя 
горната нишка на кръгъл отчет, например 1000. Отчетите по горната и долната нишка не 
се записват. След това при подравнена индексна либела се отчита и вертикалният ъгъл. 
От отчетеното разстояние и вертикалния ъгъл, записани в карнета за графични полигони, 
карнетистът с тахиметрична линия, таблица или електронен калкулатор изчислява хори-
зонталното (редуцираното) разстояние, което също записва в карнета и същевременно го 
диктува на оператора. Операторът измества чертожния линеал на кипрегела да премине 
точно през т. а и по полученото направление нанася с пергел в съответния мащаб хори-
зонталното разстояние SА1. Полученият бод е образът на т. 1 върху планшета. Изчертава 
се условният знак на полигоновата точка и се надписва номерът ѝ (фиг. 28.1). 

След като се получи образът на полигонова точка 1 върху планшета, операторът 
измерва вертикалния ъгъл и при второ положение на зрителната тръба на кипрегела, и 
то при същия отчет по средната нишка както при първо положение карнетистът вписва 
отчета в карнета. В карнета се записват още височината на инструмента J и отчетът по 
средната нишка, за който е измерен вертикалният ъгъл. От отчетите при първо и второ 
положение на зрителната тръба се намира средната аритметична стойност за вертикал-
ния ъгъл. С отчетеното разстояние и тази стойност на вертикалния ъгъл карнетистът из-
числява превишението h' по начини, разгледани в Геодезия, част I, § 71. Превишението 
между двете точки се изчислява по формулата: 

h = h' + J – l.            (28.1) 
 
 
 
 
 
 

След като се определи положението на първата полигонова точка 1 върху план-
шета, мензулата се пренася над т. 1, центрира се, хоризонтира се и се ориентира по ли-
нията 1–а. По същия начин се определя следващата точка 2. За да се избегнат грешки при 
измерваме на страните и ъглите, освен измерванията за определяне на следващата точка 
се измерват разстоянието и ъгълът до определената вече точка като данните се записват 
съответно в карнета. Разликата между двете стойности на разстоянието не трябва да над-
вишава 1/300 от дължината на страната при равен терен, 1/200 – при пресечен терен и 
1/150 при терен, наклонен над 20%. За да се повиши точността на ориентирането за всяка 
страна, която върху планшета е много къса, трябва да се означава продължението ѝ вън 
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от двете страни на рамката на мензулния лист. 
Разликата в превишенията между двете съседни точки, получени от двете измерва-

ния (напред и назад), не трябва да надвишава: 
dh = (0,05.S + 0,5. tg γ), [m],         (28.2) 

където S е дължината на страната, изразена в стотици метри; 
γ – вертикален ъгъл. 
В табл. 28.1 е дадена допустимата разлика в превишенията между две съседни 

точки от мензулен ход в метри, изчислена по формула (28.2). 
Таблица 28.1 

S, m 
Наклони в гради 

0-6g 6–12g 12–19g 19–24g 24–29g 29–34g 34–38g 
50 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,39 
75 0,03 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 

100 0,10 0.15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 
150 0,13 0,18 0,23 0,38 0,33 0,38 0,43 
200 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 
250 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 
300 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 
400 0,25 0,30      

 
От двете стойности на превишенията се изчислява средноаритметичното и се за-

писва в карнета. Когато дължините на полигоновиге страни са по-големи от 200 m, из-
мерването им се извършва на части. 

По-нататък се работи в същата последователност. Мензулата се пренася последо-
вателно в т. 2, 3, ... докато се стигне в т. В. От измерванията на последната полигонова 
точка върху планшета се налучква положението на т. B, чийто образ е даден. Полигонът 
е добре определен по положение, когато даденият образ B на точката и полученият от 
измерването (отбелязан с B') съвпадат. Вследствие на неизбежни грешки при измервани-
ята от B' няма да се слее с т. B, а ще бъде на известно разстояние като отсечката, която ги 
съединява, е грешката от не сключването на полигона (фиг. 28.2). 
 
 
 
 
 

Тази грешка се смята за допустима, когато е по-малка от 1/400 от дължината на 
хода и в никакъв случай да не е по-голяма от 0,5 mm на планшета. Несъвпадението (b–
b') се разпределя пропорционално на дължините. 

След като всички превишения се изчислени по два пъти и средното аритметично от 
тях е записано в карнета, се пристъпва към изчисляване височините на полигоновите 
точки. Несъвпадението се изчислява по формулата: 

fh = [h] - (HB - HA)           (28.3) 
и се разпределя пропорционално на дължините на полигоновите страни, когато е в до-
пустимите граници. Най-голямото допустимо несъвпадение fh на мензулните ходове не 
трябва да надминава: 
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fh = ± �0,16[𝑆𝑆] +  𝜇𝜇12 + 𝜇𝜇22,          (28.4) 
където fh се получава в m; 

[S] е дължината на хода, km; 
μ1 и μ2 са величини, определящи точността на надморските височини на началната 

и крайната точка; 
μ1 = 0 и μ2 = 0 когато се отнасят за точки от нивелация I, II, III и IV клас; 
μ1 = 0,1 и μ2 = 0,1 когато се отнасят за височини на триангулачни и други точки, 

определени тригонометрично, или за полигонови точки, определени геометрично; 
μ1 = 0,3 и μ2 = 0,3 когато височините са определени тригонометрично. 
В табл. 28.2 са дадени допустимите разлики в метри. 

Таблица 28.2 

S, km 
fh, [m] 

μ1 = 0 
μ2 = 0 

μ1 = 0,0 
μ2 = 0,1 

μ1 = 0,0 
μ2 = 0,3 

μ1 = 0,1 
μ2 = 0,1 

μ1 = 0,1 
μ2 = 0,3 

μ1 = 0,3 
μ2 = 0,3 

0,2 0,77 0,20 0,23 0,35 0,36 0,46 
0,5 0,28 0,30 0,31 0,41 0,42 0,51 
1,0 0,40 0,41 0,42 0,50 0,51 0,58 
1,5 0,49 0,50 0,51 0,57 0,58 0,65 
2,0 0,56 0,57 0,58 0,64 0,65 0,71 

 
Накрая с измерените превишения и изчислените поправки, записани над тях, се из-

числяват височините на полигоновите точки с точност до 1 dm. Тези височини се запис-
ват в карнета, а също и на планшета под номера на точката, като се закръглят до 1 dm. 

2. Графични полигони с бусолно ориентиране 
Прилагат се за определяне на точки от снимачната геодезична основа, когато няма 

видимост, и при извършване на снимки в дребни мащаби. 
Графичните полигони с бусолно ориентиране са два вида: 
а) със станциониране във всяка точка; 
б) със станциониране през една точка (с „прескачане“). 
Графичните полигони с бусолно ориентиране и станциониране във всяка точка се 

развиват като полигоните със собствено ориентиране с тази разлика, че в точките на сто-
ене ориентирането на планшета става с бусола, както се използва предварително изчер-
таният магнитен меридиан. 

Полигоновите точки с графични полигони с бусолно ориентиране и станциониране 
през една точка (с прескачане) се определят по следния начин. Поставя се мензулата на 
дадена точка А и при центрирана, хоризонтирана и ориентирана мензула се определя по-
ложението на т. 1 и превишението hA1 по същия начин както при мензулните полигони 
със собствено ориентиране. От т. А мензулата се пренася на т. 2, т. е. прескача се т. 1, 
центрира се като мястото на т. 2 се определя приблизително. 

Ориентирането се извършва с помощта на бусола. Визира се с кипрегела от образа 
на т. 1 към латата, поставена на полигонова точка 1, измества се подвижният ръб на ли-
неала, така че да премине през т. 1, и от нея по направлението на линеала се нанася ре-
дуцираното разстояние S12. Така се получава положението на т. 2 върху планшета. От 
същата точка се визира още и към латата, поставена на т. 3, като се извършват същите 
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операции, в резултат на които се получават положението на т. 3 върху планшета и пре-
вишението h23. По същия начин се продължава като се станционира последователно през 
точка, докато се достигне до т. B, в която се включва полигонът. 

За да се определи несъвпадението на полигона, е необходимо да се определи поло-
жението на дадената точка B върху планшета и чрез измерване. За целта се станционира 
на последната полигонова точка или на самата точка B. Несъвпадението се разпределя 
по начина, разгледан при ортогоналната снимка. 

При графичните полигони с бусолно ориентиране и станциониране през точка пре-
вишенията се измерват едностранно. 

 
 

§ 29. Извършване на мензулна снимка. Восковки 
 
Извършването на снимка на даден участък с мензула и кипрегел се състои в засни-

мане на подробностите – ситуация и релеф. За станции, от които се заснимат подробнос-
тите, се използват определените върху планшета по аналитичен и графичен начин точки 
от работната геодезична основа. 

Преди започване на работа за предпазване от замърсяване планшетът се покрива с 
прозрачна хартия, прикрепена към мензулната дъска. На мястото, където се работи, се 
изрязва хартията, като след изработването на тази част мястото отново се покрива с пар-
чета от същата хартия, които закриват заснетите участъци. 

При работа с мензула и кипрегел работната група се състои от оператор–ръководи-
тел на групата, карнетист и работници латоносачи. 

При започване на снимката най-напред операторът, придружен от латоносачите, 
обхожда участъка, който ще се заснима от избраната точка, и показва местата, на които 
трябва да застанат с латите. Изискванията при мензулната снимка за гъстотата на под-
робните точки, разстоянието от станцията до подробните точки и изборът им с оглед на 
правилното изобразяване на релефа са аналогични на изискванията при тахиметрична 
снимка (§ 19). Тука ще бъдат разгледани само онези особености, които специфични за 
работа с мензула и кипрегел. 

На всяка станция от работната геодезична основа операторът първо поставя мензу-
лата върху точката на стоене и я ориентира. Измерва височината на инструмента J (до 
хоризонталната ос на кипрегела) и карнетистът я записва в карнета. При центриран, хо-
ризонтиран и ориентиран планшет, за да се заснеме някой подробна точка, операторът 
действа в следния ред: 

- Насочва кипрегела към поставената лата в тази точка така, че колонката му да 
бъде близо до образа на точката на стоене върху планшета, а линеалът да се намира на 
1-2 cm вляво от нея. 

- Отчита разстоянието като за удобство винаги при възможност насочва горната 
нишка на зрителната тръба на кипрегела на кръгъл отчет, например 1000, и с долната 
нишка отчита латовия отрез, които умножен по умножителна константа 100 и събира-
телна 0, дава отчетеното (нередуцирано) разстояние, което се записва в карнета за латови 
точки. 

- Измества средната нишка на отчет l, равен на височината на инструмента J, и при 
подравнена индексна либела отчита вертикалния ъгъл, който се записва в карнета. В 
графа „забележка“ на карнета се записва също, че J=l. Когато поради някои пречки е 
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невъзможно поставянето J=l, тогава средната нишка се измества на друг отчет, който се 
записва в карнета като височина на сигнала l. 

- От получените данни за отчетеното разстояние и вертикален ъгъл γ карнетистът 
изчислява хоризонталното разстояние до заснетата точка. През това време операторът 
измества чертожния линеал (без да се измества кипрегелът) да премине през образа на 
точката на стоене, отмерва с пергела хоризонталното разстояние от напречния мащаб, 
продиктувано от карнетиста, и го нанася по посока на заснетата точка. Полученият бод 
е образът на заснетата точка. Вдясно от този бод се записва в числител номерът на точ-
ката, а в знаменател – височината, която карнетистът изчислява по формулата Hi=HA + 
h' + J – l. Височината на точката на стоене НА се записва в колонка 1 на карнета. Както 
се вижда, при J=l изчислителната работа намалява. Височините на подробните точки в 
карнета се изчисляват до 1 cm, а се записват на планшета закръглени до 1 dm. 

Тези операции по показания ред се повтарят за всички подробни точки, които 
трябва да се заснимат от станцията. Номерацията на подробните точки е непрекъсната, 
като започва от 1 за всеки нов планшет. След като завърши определянето на всички под-
робни точки от станцията, операторът започва изобразяването на подробностите и ре-
лефа, като непрекъснато наблюдава заснимания участък, което е главното предимство на 
мензулната снимка пред тахиметричната. В никакъв случай не трябва да се напусне стан-
цията, преди да е изобразено всичко заснето от нея и преди да е проверено. Що се отнася 
до начините на интерполиране на хоризонталите, те са същите както при тахиметричната 
снимка. 

При мензулното снимане, за да се избегне опасността от изтриване на заснетата 
ситуация през време на интерполацията, а така също да се знае положението на всяка 
подробна точка, за всеки планшет задължително се правят т. нар. восковки (копия) на 
подробностите и на височините. Восковкиге се правят на прозрачна хартия, копирано 
платно или друга прозрачна материя. Те са големи колкото планшетът, върху който се 
извършва снимката. Върху тях се откопирват рамката и квадратната мрежа на планшета. 

- Восковка на подробностите. На нея се откопирват всички подробности от ситуа-
цията, наименованията на населените места, местности, местни предмети и др. Тази вос-
ковка се попълва най-малко два пъти в седмицата, както следва: водни обекти, мокра 
почва, блата и оризища – със син туш; жп линии и пътища– с червен туш; съоръженията 
по тях – с черен туш; граници на гори и храсти – със зелен туш; скали, сипеи, оврази и 
др. – с кафяв туш; всички останали подробности – с черен туш. 

Оконтурените площи на восковката се оцветяват, както следва: горите със зелено, 
храстите с червено, ливадите със синьо, пасищата с жълто, овощните градини с виоле-
тово и лозята с черно. 

- Восковка на височините. На нея се откопирват дадените триангулачни и полиго-
нови точки с червен туш, точките на мензулните ходове, включително и посоките им – 
със син туш, точките от графичната триангулация и латовите точки на стоене – с черен 
туш. До всяка точка се записва в числител номерът ѝ, а в знаменател – височината ѝ. 
Останалите латови точки се нанасят със своите номера на восковката, като се ограждат 
по станции с червена тънка линия. В заграденото поле се написват с по-едър шрифт с 
черен туш номерата на първата и последната латова точка. 

Карнет за мензулна снимка   Таблица 29.3 
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ʘ6 1 110,5 
98,5 -6 95 – 10,85 125,61 път J=l 

H= 136.46 2 90.0 
90,6 + 1 65 + 2,32 138,71 път J=l 

J =1,40 3 118.6 
118.0 –3 95 – 7,30 129,16 нива J=l 

 4 95.5 
94.5 + 8 95 + 13,05 148,35 l=2,56 нива 

 
 
 

§ 30. Определяне на магнитната деклинация (отклонение) 
 
Същността на магнитната деклинация е изяснена в Геодезия, част I, § 41. Тук ще 

бъде разгледан начинът за определяне на магнитната деклинация при мензулната 
снимка. 

За определянето на магнитната деклинация е необходимо да има дадени точки, ко-
ито да са нанесени и върху картния лист. При точно ориентиран планшет бусолата се 
поставя на източната или западната странична линия на рамката (географския меридиан), 
предпочита се линията, която е по близко до точката на стоене. Стрелката се освобождава 
и като се успокои, се прави отчет и по двата ѝ края. Отчетът е със знак плюс, когато 
северният край на стрелката е отклонен надясно от нулевото деление, и със знак минус, 
когато е наляво. След първия отчет магнитната стрелка се раздвижва с железен предмет 
и след като се успокои, се прави отново отчет. Средната стойност от направените четири 
отчета, закръглена до 0,1° се записва в карнет. 

 
 

§ 31. Сходки между съседни картни листи 
 
След цялостно изработване на топографския оригинал с молив се прави сходка 

(съвпадане) със съседните листове (планшети), ако са изработени в същия мащаб и раз-
графка. Не се правят сходки с планове, изработени в по-едри мащаби или в същия мащаб, 
но в други разграфки. 

За извършване на сходки между съседни топографски оригинали се използва проз-
рачна материя, например оризова хартия. За сходки между топографски оригинали в ма-
щаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 се изрязва една ивица прозрачна хартия, широка 10 cm, 
налага се върху рамката на топографския оригинал, закрепва се на него и се откопирват 
съответната страна на рамката, координатните линии и техните километрични означе-
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ния, както и номерата на картните листове, които се схождат. В ивица от 2–3 cm се отко-
пирват всички изобразени подробности и релефът на топографския планшет. След това 
ивицата се слага до ръба на съседния лист, с който се прави сходка, и от него се откопир-
ват в ивица 2–3 cm ситуационните подробности и релефът. Проверяват се несъвпадени-
ята върху прозрачната хартия между ситуационните подробности и релефа, като се об-
ръща внимание на разлики в котите на водните нива, посоката на течението на водата и 
др. Когато несъвпаденията в ситуационните подробности и релефа не надминават уста-
новените граници, те се премахват, като се разполовяват. Допускат се разлики: 

–1,2 mm за основни ситуационни подробности, като жп линии, шосета, канали, 
улици в населени места, бреговата линия на канализирани реки; 

–2 mm за останалите подробности. 
Несъвпадение между хоризонталите се допуска за терени с наклон до 16° – за отк-

рити райони 1/3 от сечението и за гористи 1/2 от сечението, за терени с наклон над 16°–
1/2 от сечението за открити райони и едно сечение за гористи райони. 

Ако сходната се извършва с издадени картни листове и несъвпаденията са в допус-
тимите граници, те се премахват изцяло в новия планшет. 

След като се отстранят несъвпаденията върху прозрачната хартия, уточненото по-
ложение по отношение на подробностите и релефа се пренася върху топографските ори-
гинали чрез контактно пренасяне (обратната страна на хартията се натърква с графит). 

Когато несъвпаденията са над допустимите граници най-напред се прави канцелар-
ска проверка за евентуално откриване на допуснатите грешки и отстраняването им. В 
противен случай се пристъпва към полска проверка. 

 
 

§ 32. Оформяне на топографски план 
 
Планшетите, върху които се извършва мензулната снимка, са бяла чертожна хар-

тия, залепена върху алуминиев лист, фурнир или платно. 
Мензулната снимка в М 1:2000 и в по-дребни мащаби се извършва върху планшети, 

големината на които е свързана с разфрафката и номенклатурата на картните листи. При 
мензулна снимка в мащаби, по-едри от 1:2000, разграфката трябва да се извършва така, 
че да се получат планшети, които могат да се поставят върху мензулната дъска. 

Преди да се започне полската работа, върху планшета се нанасят по координати 
рамката на планшета, дециметровата координатна мрежа, триангулачните точки и опре-
делените точки от работната геодезична основа. 

В резултат на мензулното снимане като краен резултат се получава оригиналният 
топографски план. Преди да се пристъпи към окончателно оформяне на топографския 
оригинал, се извършва основна проверка на мензулните карнети, на восковката на под-
робностите и съдържанието на топографския планшет и се отстраняват всички забеля-
зани пропуски. 

След като се проверят внимателно изчертаните с молив планове, се пристъпва към 
туширане по начин, описан в § 21. 

За мелзулната снимка се предават следните материали: 
1. топографският оригинал; 
2. восковката на подробностите и на височините; 
3. мензулните карнети; 
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4. сходките със съседните листове. 
Мензулната се прилагала до средата на XX век, част от топографската карта М 1:25 

000 е създадена по този метод като предимства може да се посочат следните неща: 
- отпада канцеларската работа; 
- по-малко карнети; 
- релефът и ситуацията се изобразяват по точно; 
- лесна и бърза проверка; 
- по-бързо се получава плана. 
Към недостатъците: 
- тежък и неудобен за работа инструмент; 
- по-бавна е полската работа; 
- зависи от атмосферните условия и сезона; 
- създава се само един оригинал на плана и то в един мащаб. 
Макар че мензулната снимка вече е в историята, то идеята за създаване на топог-

рафския план на място се реализира чрез съвременните технологии: наземно лазерно ска-
ниране, автоматизирани тотални станции с безрефлекторни далекомери свързани с пер-
сонални компютри и предаващи информация в реално време. 

Също така създаването на цифрови модели чрез сканиране и векторизиране на съ-
ществуващи топографски и кадастрални планове налага необходимост от познание на 
технологиите на тяхното създаване. Освен всичко това трябва да се посочи, че вектори-
зираният цифров модел е с координати, за които хипотезата за нормално разпределение 
не се потвърждава. Това означава, че са налице различни по стойност, знак и разпреде-
ление систематични грешки, и силна корелация. В [40] проф. Стойчев посочва доста ку-
риозни случаи на инструкции и създаване на снимки на населени места с двукратни оп-
ределения на гранични точки на имоти с точност до 1cm, а точките на сгради и строежи 
се заснимат непроверено и с дълги визури. 

 
 

ГЛАВА VII 
БУСОЛНА И ОКОМЕРНА СНИМКА 

 
§ 33. Бусолна снимка 

 
При бусолната снимка се измерват магнитните азимути с бусолен инструмент. 
Бусолните инструменти са: бусола с различни визирни устройства или бусолен те-

одолит. 
Снимачната геодезична основа при бусолната снимка се създава чрез теодолитни 

или бусолни полигони. Обикновено първостепенните полигони в полигоновата мрежа се 
развиват с теодолит, а второстепенните – с бусолен инструмент. За снимка на малки 
обекти, където не се изисква голяма точност – горски снимки, се развиват само бусолни 
полигони. Точките на бусолния полигон се стабилизират на местността, както се стаби-
лизират и точките от теодолитните полигони. 

Магнитните азимути на страните на затворен полигон (фиг. 33.1) се измерват по 
следния начин. Поставя се бусолният инструмент в т. P1 хоризонтира се и зрителната 
тръба се насочва към т. Р2 освобождава се магнитната стрелка и след успокояването ѝ се 
отчита азимутът Am12, на страната Р1Р2. Този отчет се записва в карнет. По същия начин 
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се измерват и магнитните азимути на останалите посоки. От измерените азимути се из-
числяват полигоновите ъгли. Например ъгъл β1 = Am12 + 200g – Am15. Полиголовите прави 
в бусолния полигон могат да се измерват с ролетка или нишков далекомер. Магнитните 
азимути в бусолния полигон могат да се измерят като се станционира с инструмента през 
точка, за да има контрол, е необходимо магнитните азимути да се измерват от всяка 
точка. 

След като се създаде снимачната основа, се пристъпва към заснимане на подроб-
ностите. За целта може да се приложи някой от разгледаните снимачни методи, например 
полярен, като се измерват магнитните азимути към отделните точки и разстоянията до 
тях, най-често оптично, могат да бъдат заснети подробни точки и чрез абсциси и орди-
нати от полигоновите страни. 
 

 
 

При снимка на подробностите магнит-
ните азимути се отчитат само по северния край 
на стрелката. Данните от измерванията се за-
писват в специален карнет за бусолна снимка. 

Точността на бусолната снимка зависи от 
точността на бусолния инструмент, а точ-
ността на магнитните азимути – от качествата 
на магнитната стрелка. Максималната грешка 
в определянето на магнитния азимут е около 
30', и то при условие че няма магнитни смуще-
ния. 

 
 

§ 34. Окомерна снимка 
 
Окомерната снимка се използва като помощно средство за изготвянето на ръчна 

скица при полярна снимка или като самостоятелна снимка на проучване на райони, за 
които няма създаден картен материал или при създаване на реперни карнети. 

При окомерната снимка са необходими твърд картон или планшет, компас и ви-
зирна линийка. 

Планшетът се прави от картон или шперплат като на единия край е прикрепен ком-
пас. Върху планшета се закрепва лист от здрава чертожна хартия, който може предвари-
телно да бъде разграфен на квадрати като вертикалната линия се приема за направление 
на меридиана. Преди измерването от дадена точка планшетът трябва да бъде ориентиран 
с помощта на компаса. Ориентирането се извършва по магнитния или по истинския ме-
ридиан. 

Ориентирането се извършва по следния начин. Компасът се закрепва на планшета 
така, че диаметърът, който съединява деленията 0–180°, да бъде успореден на вертикал-
ната линия от рамката на планшета. При освободена магнитна стрелка планшетът се 
върти, до като северният край на магнитната стрелка съвпадне с 0°. За да се ориентира 
по посока на истинския меридиан, е необходимо да се знае магнитната деклинация. 
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Както при ориентирането, така и при измерването планшетът трябва да бъде в хоризон-
тално положение. 

Визирната линийка, която се използва за визиране към желани посоки от точката 
на стоене, има форма на тристенна призма. Горният ѝ ръб се използва за визиране. 

Разстоянията от точката на стоене до желаната точка се отмерва на крачки, а при 
сравнително малки разстояния – и на око. 

При механично определяне на разстоянията се използва специален уред – крачко-
мер. 

Заснимането на подробни точки от точка, върху която е ориентиран планшетът, се 
извършва по следния начин. Поставя се един от долните ръбове на визирната линийка да 
минава през точката, която е нанесена върху планшета. Линийката се върти, докато гор-
ният ѝ край сочи в дадената посока. При това положение с молив се изчертава права 
покрай долния ѝ ръб. От точката на стоене по тази изчертана права се нанася разстояни-
ето. Ориентировъчните предмети се изобразяват в перспективен вид. Записват се текс-
тови характеристики на обектите като габарити, пътни настилки, мостови конструкции 
и т.н. 

За измерване на височините се използва барометър – анероид или глобални нави-
гационни спътникови сиситеми. 

За тази цел е необходимо картата да бъде ориентирана. Ориентирането може да се 
извърши по дадена линия, с бусолен инструмент, навигационни спътникови системи, 
инерционни или жироскопни системии т.н. 

Ориентирането по дадена линия на местността се извършва с помощта на ясно ви-
дима права на местността, изобразена и на картата като например прав път, просека, 
права, която съединява два характерни обекта и др. След като намерим такава линия, 
заставаме, ако линията е наблизо, на една точка от линията на местността поставяме кар-
тата в хоризонтално положение и я въртим дотогава, докато линията на картата приеме 
направление съответно на същата на местността. С това картата е ориентирана. 

По картата може да се определи и мястото, където се намираме на местността или, 
както се казва, точката на стоене. 

Когато точката на стоене е някой определен, характерен предмет като например 
кръстопът, мост, чешма, отделно дърво и др., или характерна теренна точка – връх, сед-
ловина, яма, идентифицирането ѝ се извършва лесно на самата карта. Тогава така опре-
делената точка на стоене улеснява и ориентирането на картата. 

В случаите, когато точката на стоене не представлява характерен местен предмет 
или теренна форма, но картата е ориентирана по един от вече разгледаните начини, то-
гава се постъпва по следния начин. 

Избират се два лесно видими, характерни предмета на местността, изобразени и 
на картата. С помощта на линийка или молив, поставени на ориентираната карта, се ви-
зира към двете точки като се прочертават съответните посоки. Точката на пресичането 
на двете посоки ни дава търсената точка на стоене. 

Бусолната и окомерна снимка са заменени от съвременните навигационни спътни-
кови системи, с които всяка една подробна точка може да бъде регистрирана със своите 
координати, описание, снимка. В световната интернет мрежа съществуват географски 
сървъри предлагащи пространствена информация, която съвместно с глобални навига-
ционни спътникови системи визуализира върху карта точката на стоене и ориентация на 
картата. Предлагат се програмни инструменти за измерване на разстояния, определяне 
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на площи или пространствени и мрежови и анализи. 
 
 
 

ГЛАВА VIII 
ДРУГИ СНИМАЧНИ МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ 

ДАННИ 
 

§ 35. Снимка с глобални навигационни спътникови системи 
 
Чрез Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) се определят простран-

ствените координати на точки от земното или околоземно пространство, следователно 
техните измервания може да се използват за създаване на план или карта за дадена тери-
тория, като се регистрират пространствените координати на всяка една точка. ГНСС се 
изучават подробно във Висша геодезия. 

 
 

1. Методи за наблюдение 
Поради разнообразието на навигационни 

системи и множеството от спътници се налага из-
ползването на различни кодирани сигнали. Неза-
висимо от това разнообразие излъчените сигнали 
имат три основни компонента: носеща честота, 

псевдослучаен код и навигационно съобщение. Тази сложна структура на сигнала, пре-
даден от спътника към приемника, обуславя и използването на различни методи и алго-
ритми за обработка на наблюденията, които най-често се прилагат поотделно за кодовите 
и фазови наблюдения. 

Кодовите измервания се извършват от най простите по конструкция спътникови 
навигационни приемници. При тях се прави сравнение на кода, излъчен от спътника, с 
референтен код, който генерира самия приемник. Точността на определяне на координа-
тите в случай зависи и от използваните носещи честоти, т.е. дали приемника е едно- дву- 
или мултичестотен. 

Например при кодовите спътникови приемници се изчисляват координатите на 
точката на стоене чрез измервания на С/А (Coarse/Acquisition) или Р (Precise) кода за оп-
ределяне на разстоянията от спътниците до приемниците. Измерванията на С/А код се 
извършват с точност от порядъка на 3 m, а тези на Р код са с десетократно по-малка 
грешка благодарение на по-високата честота на кода. Тази точност обаче е за самите из-
мервания. 

Фазовите наблюдения се прилагат за подобряване на точността на измерванията. В 
този случай, когато се сравнява приетия от спътника сигнал и неговата репликирана от 
приемника стойност, се отчита не само кода, но също така, и фазата на носещата честота. 
Тъй като периода на носещата честота е в стотици (при P-кода) и хиляди (за C/A-кода) 
пъти по-малък, то точността се увеличава. В този случай обаче, възниква проблем с броя 
цели дължини вълни на сигнала при разпространението му по направление на разстоя-
нието от сателита до приемника. Директно може да се измери само дробната част на фа-
зата (в рамките на един период), а за да се разреши този проблем се използва някой от 

Фиг. 35.1 
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следните методи: 
• Класически двустепенен метод, който включва като първи етап изпълнението на 

голям брой свръх измервания и втори етап на статистически анализ на получените данни, 
за да се определи най-вероятната стойностите на броя цели дължини на вълните; 

• Модификация на класическия метод, който е, че при обработка на резултатите от 
многократни измервания се използва филтър на Калман и от получените резултати се 
подбират групи с оптимални стойности; 

• Метод за определяне на броя цели дължини на вълните „в движение“ – този метод 
е възможен при използването на двучестотни приемници, като се използват линейни чес-
тотни комбинации от измерванията. 

2. Източници на грешки 
Точността на позициониране е силно повлияна от грешки при изпълнението на из-

мерванията. Естеството на тези грешки може да бъде различно: 
а) Грешки в спътниковите скали за време  – въпреки точността на стандартното 

сателитно време и предаваните с навигационното съобщение корекции към скалите за 
време, винаги има някаква остатъчна грешка във времевата скала на сателитната техника. 
Това води до системна грешка при определяне на координатите; 

б) Грешки в изчисляването на орбитите. Тя се появява като резултат от неточности 
в изчисляването прогнозни ефемериди на сателитите. Тази грешка също е системна и 
води до грешка в определянето на координатните; 

в) Инструментална грешка на приемника. Тя се причинява главно от наличието на 
шум в електрониката на приемника. Съотношението сигнал/шум на приемника определя 
точността на резултатите от процедурите при сравнението на получения от сателита и 
референтния сигнал; 

г) Грешка при приемането на сигнала. Тя се появява като резултат на вторични от-
ражения на спътниковите сигнали от големи съседни обекти, разположени в близост до 
приемника. Това поражда явлението интерференция и измерваното разстояние се полу-
чава по-голямо от действителното. Аналитично тази грешка се оценява чрез използва-
нето на различни филтри към приетите сигнали, но като най-добър начин за минимизи-
рането ѝ се счита оптималното разположение на антената на приемника спрямо околните 
обекти; 

д) Йоносферна рефракция. Йоносфера – това е йонизиран атмосферен слой на ви-
сочина от 50 до 1000 км, където има много свободни електрони. Наличието на множест-
вото свободни електрони в този слой причинява разсейване и промяна в скоростта на 
разпространение на сателитния сигнал, която е пряко пропорционална на електронната 
плътност и обратно пропорционална на квадрата на радиочестотата. За да се компенсира 
влиянието на тази грешка, при определянето на разстоянията между спътниците и пием-
ника се използват измервания на две честоти (двучестотни приемници). Използва се 
т.нар. йоносферно-независима линейна комбинация от измервания по две честоти, която 
отстранява първичния йоносферен ефект, но все пак има остатъчна грешка. В допълне-
ние, може да се използват и различни корекционни модели, за да компенсира частично 
тази грешка, която се изчислява аналитично, например използвайки информацията, съ-
държаща се в съобщението за навигация; 

е) Тропосферна рефракция. Тропосфера – това е най-близкият до земната повърх-
ност слой на атмосферата (на височина от 0 до около 11 км). По принцип, при ГНСС 
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измерванията тропосферната рефракция се моделира за слой с височина до 50 км, пред-
ставляващ неутралната (нейонизирана) част от атмосферата – влиянието на тропосфе-
рата обаче е доминиращо, затова и ефекта, който този слой има, се нарича тропосферен 
ефект. За разлика от йоносферата, тропосферата не е дисперсна среда по отношение на 
разпространението на спътниковите сигнали, т.е. влиянието не зависи от честотата. Про-
мяната на направлението на сигнала зависи от метеорологичните параметри (налягане, 
температура, влажност), както и височината на спътника над хоризонта. За компенсиране 
на тропосферната рефракция се използват различни математически модели на този слой 
от атмосферата. При повечето от тези модели тропосферното влияние се разделя на две 
компоненти – суха и мокра. Сухата отчита влиянието на т.нар. суха атмосфера, а мократа 
– влиянието на разпределението на водните пари; 

ж) Геометричното разположение на спътниците. При изчисляване на общата 
грешка, трябва да се вземе предвид относителното положение на потребителя спрямо 
конфигурацията на съзвездието от спътници (спътниковата констелация). Този специфи-
чен геометричен фактор, повлияващ точността се нарича PDOP (Position Dilution Of 
Precision), трябва да се умножи (мащабира) с всички описани по-горе грешки, за да се 
получи резултатната грешка. Големината на PDOP фактора зависи от взаимното положе-
ние на спътниците и приемника. Това е обратно пропорционално на обема на фигурата, 
която ще се формира, ако се свържат векторите от приемника към сателитите. Голяма 
PDOP стойност показва неудачното разположението на сателитите, респективно се по-
лучава и голяма стойност на грешката. Обичайната средна стойност PDOP варира от 4 
до 6. 

3. Методи за позициониране 
При определянето на координати на точки чрез използване на ГНСС измервания 

може да бъдат използвани абсолютни, диференциални или относителни методи за пози-
циониране: 

- При абсолютното позициониране координатите на дадена точка се получават от 
измервания, които се извършват с един приемник. Координатите на точката на стоене се 
определят чрез пространствена засечка, при която за известни се считат координатите на 
спътниците; 

- При диференциалното позициониране наблюденията се извършват едновременно в 
две точки. Единият приемник се разполага на точка с известни координати, а другият – 
на новоопределяема такава. Чрез резултатите от измерванията в известната точка се из-
числяват поправки за съответните измервани величини или за координатите на станци-
ята. Основно при този метод се получават решения в реално време; 

- При относителното позициониране също се извършват наблюдения едновременно 
в две точки, но данните от двата приемника се обработват съвместно. Определя се ба-
зисна линия между дадена точка с известни координати и друга – новоопределяема точка 
(най-често при статични измервания). 

При наблюденията в реално време, независимо от това дали се използват абсо-
лютни, диференциални или относителни методи, координатите на точките се определят 
непосредствено, по време на измерванията, докато при измерванията с последваща об-
работка, резултатите се получават след приключване на обработката, която най-често се 
прави на следващ етап. Независимо по кой от трите метода се извършва позиционира-
нето, то използваните измервания може да бъдат кодови или фазови, като за всеки от 
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методите е възможно статично или кинематично позициониране. Изборът на метод за-
виси от следните фактори: 

• необходимата точност; 
• техническите възможности на приемника и наличието на подходящ софтуер; 
• естеството на заобикалящата среда и метеорологичните условия (радио смуще-

ния, терен, гръмотевични бури); 
• наличието на ограничения за придвижване между наблюдавани точки и разстоя-

нието между тях; 
• конфигурацията и броя на наблюдаваните спътници; 
• наличието на възможности за комуникация. 
 
а) Диференциален режим на измерване с Глобални навигационни спътникови сис-

теми 
Най-ефективният начин за намаляване влиянието на описаните по-горе грешки е с 

използване на диференциалния метод на наблюдение - DGPS (Differential GPS). Същ-
ността му се състои в извършването на измервания с два приемника: един на новоопре-
деляемата точка, а другият - в известна точка - базова (контролна) станция. 

Тъй като разстоянието от сателитите до приемниците е значително по-голямо от-
колкото разстоянието между приемниците, тогава се приема, че условията за получаване 
на сигнали от двата приемници са приблизително идентични. Следователно, големината 
на грешките също ще бъдат близки. При измерване в диференциален режим се определят 
абсолютните координати на първия приемник и се нанасят корекции за позицията му, 
такива, каквито са определени за базата. Използването на диференциален режим позво-
лява повишаване на точността на кодовите измервания до сантиметров или дециметров 
порядък и на фазовите измервания до милиметров. С най добри показатели за този тип 
измервания са фазовите двучестотни приемници, докато при едночестотните не може да 
се отстрани влиянието на йоносферния ефект, въпреки това, че съвременните техноло-
гични постижения позволяват едночестотни фазови приемници да имат характеристики 
близки до двучестотните. 

Една от характеристиките при режим на DGPS е необходимостта да се предават 
диференциална корекция от базовия приемник до останалите (един или повече подвижни 
приемници). В този случай има два метода за корекция на измерванията: 

- Метод за корекция на координати - измерванията от базовата станция и в новооп-
ределена точка на наблюдение са към едни и същи спътници. Корекциите се изчисляват 
за базовата станция, чиито координати са известни, а след това се предават  чрез кому-
никационна връзка (радио модем или GSM) и се прибавят към координатите на новооп-
ределените точки. Недостатък на този метод е, че базовия приемник и другите прием-
ници трябва да работят с едно и също съзвездие от спътници. Това е неудобно при работа 
за големи територии, защото всички потребители, използващи диференциалните корек-
ции трябва да работят с едни и същи спътници, а в този случай, метода не осигурява най 
добрата PDOP стойност във всички точки. 

- Метод за корекция на измерванията - използват се измерванията в базова станция 
и се определят корекции към тях (например към кодовите псевдоразстояния за всички 
сателити), които потенциално могат да бъдат използвани от потребителите. Тези корек-
ции отново се изпращат към потребителите чрез използване на комуникационна връзка 
и чрез тях директно в приемника се изчисляват коригирани координати. Недостатък на 
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този метод е това, че се изисква наличието на по-сложно оборудване при потребителя. 
Методът DGPS може да се използва по два начина. Ако е необходимо да се опре-

делят координатите на точки в реално време (Real Time Kinematic режим (RTK)), необ-
ходима е надеждна комуникационна връзка, а за излъчването и приемането на диферен-
циални корекции в ГНСС приемниците трябва да има радио модем. Ако прехвърлянето 
на корекциите не е възможно в реално време, може да се използва режима на последваща 
обработка (Post Processed Kinematic (PPK)). В този случай, резултатите от измерванията 
на двата приемника се записват в съответни устройства, например във вътрешната или 
външна памет, а след приключване на измерванията съхранената информация се обра-
ботва със специален софтуер. От измерванията се изчислява за всяка точка еднократен 
базисен вектор, а координатите им се определят спрямо дадените такива за базовата стан-
ция. 

Предаването на диференциални корекции чрез радио модеми може да бъде извър-
шено на избрана честота - честоти на любителски радиостанции, сателитни комуникаци-
онни системи (например INMARSAT), както и с използване на технология за пренос на 
цифрови данни (Radio Data System - RDS) на FM радио честоти. Понякога дори няма 
нужда ползвателя да има собствен ГНСС приемник на базовата станция, тъй като в много 
страни вече оперират мрежи от DGPS станции с постоянно излъчване на диференциални 
корекции за определена територия. Например в крайбрежния район на Северна Америка, 
Европа, Австралия и Нова Зеландия има създадени мрежи от радио маяци за морска 
DGPS навигация. Американската корпорация DCI (Differential Corrections Inc.) разпрос-
транява диференциални корекции в континенталните Съединени щати, използвайки ра-
дио-релейни комуникационни спътници „Galaxy“. Подобни мрежи от станции работят и 
в много европейски страни. 

В геодезическата практика намират изключително голямо приложение методите за 
DGPS измервания, тъй като е възможно получаване на координатите на точките на те-
рена с необходимата точност и в реално време, непрекъснато координиране на превозно 
средство в процеса на движение. 

б) Статичен метод (Static Positioning) 
Името на метода означава, че приемници не се преместват по време на целия пе-

риод на извършване на наблюденията. Приемникът на базата и приемниците на новите 
точки с неизвестни координати извършват едновременно наблюдение на едни и същи 
спътници и записват данни. Продължителността на измерването може да варира от ня-
колко минути до няколко часа. Оптималната продължителност на сесията на наблюдение 
се определя емпирично и зависи от следните фактори: 

• Дължина на определяната базисна линия; 
• Брой спътници, които се използват; 
• Геометричен фактор (PDOP); 
• Местоположение на антената; 
• Нивото на активност в йоносферата; 
• Вида на приемниците; 
• Изискванията за точност; 
• При фазовите наблюдения и неизвестния брой цели дължини на вълните. 
При продължителни наблюдения настъпват значителни промени в конфигурацията 

на спътниковите системи за времето на измерванията. Едночестотните приемници обик-
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новено се използват за измерване на базисни линии с дължина до 10-15 km, а двучестот-
ните за по-дълги. Предимствата на двучестотните приемници са най-вече заради възмож-
ността за адекватна симулация на ефекта на йоносферата. Освен това, двучестотните 
приемници изискват много по-кратки сесии, за получаване на необходимата точност. В 
повечето случаи времетраенето на отделните сесии е дефинирано в съответните инструк-
ции или се определя емпирично от изискваната тоност. 

След завършването на сесиите на наблюдение данните, получени от всеки прием-
ник, се обработват съвместно чрез специални програми с цел получаване с изравнение 
по МНМК на неизвестните координати на новите точки. 

Точността на метода при използване на фазови наблюдения се определя поформу-
лата: 

Mp = a + b.D,           (35.1) 
където D – дължина на вектора между двата приемника в km. 

Този метод се използва най-вече за решението на задачи, свързани с национални и 
континентални геодезически мрежи, мониторинг на тектонични движения на земната 
кора, следене на деформации на язовирни стени и други инженерни съоръжения, наблю-
дение на атомни електроцентрали и други. 

в) Псевдостатичен метод (Pseudo-Static Positioning) 
Различава се от статичния метод с това, че осигурява по-висока производителност, 

чрез наблюдения само за няколко кратки сесии вместо една дълга. Един приемник неп-
рекъснато седи върху базовата точка, а подвижния приемник след наблюдение в продъл-
жение на 5 - 10 минути на определена точка се премества на следващата точка за опре-
деляне, където се включва за 5 до 10 минути, след това се прехвърля на следваща точка 
и т.н. Всяка точка е необходимо да се посети отново за около 5 минути до 1 час след 
първото посещение, така конфигурацията на спътниците ще се е променила значително. 
Този метод по същество е много сходен със статичния, но вместо да чакат 1 час за про-
мени в конфигурацията на сателитите, наблюдения се провеждат в продължение на 5 
минути, а останалите 55 минути могат да се използват, за да се посетят други новоопре-
деляеми точки. Точността на резултатите ще бъде приблизително идентична на тази за 
статичния метод. За наблюденията могат да се използват както едночестотни, така и дву-
честотни приемници. Методът е полезен, когато има нужда за кратко време да се направи 
точно определяне на координатите на голям брой точки, които са разположени сравни-
телно близо една до друга. Недостатък е необходимостта от прецизно планиране на гра-
фик за посещение на точките. 

г) Бърз статичен метод (Rapid Static Positioning) 
Този метод увеличава значително ефективността на измервания с ГНСС. Методът 

се различава от псевдостатичните по това, че е необходимо да се посетят само еднок-
ратно новите точки (в рамките на 5-10 минути - в зависимост от разстоянието между 
новите точки и базовата). Точността на този метод зависи основно от броя и конфигура-
цията на наблюдаваните спътници, но не се изисква постоянна връзка с тях при прид-
вижването на подвижния приемник между точките. 

д) Кинематичен метод „Спри-тръгни“ (Stop-and-Go Kinematic Positioning) 
Методът „спри-тръгни“ позволява по-бързо да бъдат обходени голям брой точки, 

но изисква от приемника да е в режим на следене на спътниците по време на движението 
между точките. Това позволява да се определят координатите на точки толкова бързо, 
както в случая на електронен инструмент за топографски снимки. Методът изисква 
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кратка процедура за инициализация за определяне на целия брой дължини на вълните 
при фазовите измервания. След тази инициализация базовият приемник продължава да 
седи непрекъснато в дадена точка, а втория приемник се премества (в режим на работа) 
до първото определено място, където се извършва наблюдение около 1 минута отново. 
След това той обхожда всички други новоопределяеми точки (само веднъж). 

Най-разпространени са следните процедури за инициализация: 
• смяна местата на антените, когато вторият приемник е на разстояние не повече от 

10 m от базата, извършват се наблюдения от 4 до 8 епохи, а след това на приемниците си 
разменят местата (без изключване), и пак се извършват наблюдения от 4 до 8 епохи; 

• установяване на втория приемник за 1 минута на втора точка с известни коорди-
нати, като може да бъде на разстояние не повече от 10 km от базовата точка; 

• статичен метод, когато новоопределяемата точка се определя на разстояние не 
повече от 10 km от контролната точка и при сесия с продължителност от най-малко 30 
минути. 

Недостатък на този метод е необходимостта от непрекъснати наблюдения (и дори 
по време на движение), не по-малко от 4 спътника едновременно. Ако броят на сатели-
тите падне до три дори за момент, ще трябва да се върне към последната успешна визита 
на новоопределена точка или към процедурата на инициализация. За да се избегне това, 
най-добре е да се осигури възможност за едновременно наблюдение на пет или повече 
спътници. Точността на метода при използване на фазови наблюдения се определя по 
формула (35.1). 

Методът е ефективен при добра видимост към сателити при извършване на топог-
рафска снимка, когато за кратко време, за което трябва да се определят координатите на 
голям брой точки, например за създаването на цифрови модели на терена, определяне на 
местоположението на обекти в дадена област, определяне на границите на обекти, кон-
турите на тръбопроводи, пътища и така нататък. 

е) Кинематичен метод със статична инициализация (Kinematic with Static 
Initialization) 

Методът е много подобен на предишния. По същия начин, в базовата точка с из-
вестни координати се изпълнява процедура за инициализация, след това подвижния при-
емник се движи до началната точка на маршрута и там се извършва наблюдение в про-
дължение на няколко минути. Освен това, подвижната платформа с приемника започва 
да се движи по маршрут. Координатите на точките се изчисляват с предварително зада-
ден интервал от време. Точността на метода е същата като тези на „Спри-тръгни“. Кине-
матичният режим е идеален за проследяване на траекторията на движещи се превозни 
средства (например за построяване на профили или координиране на линейни обекти 
като пътища, реки и др.), движение на кораби в открито море, позициониране на летящи 
самолети и други. 

ж) Кинематичен метод с инициализация „в движение“ (Kinematic with On-the-Fly 
Initialization) 

Този метод не изисква инициализиране или поставяне на мобилния приемник на 
базова станция за определен период от време - тази процедура се извършва директно 
дори тогава, когато дадено превозно средство се движи по определен маршрут. Освен 
това, ако по някаква причина се провалят наблюденията (например, поради преминава-
нето под железопътен мост), процеса на инициализация се извършва отново, без да се 
спира движението. Точността и обхвата на работа при използването на този метод не се 
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различават от другите кинематични методи. Този метод се поддържа основно от двучес-
тони приемници, също така изисква най-малко пет сателита за наблюдения. 

з) Кинематичен метод в реално време (Real Time Kinematic - RTK) 
При използване на Кинематичен режим в реално време (RTK) диференциални ко-

рекции се предават от базовия приемник, към един или повече мобилни приемници, за 
да се определят координати в реално време на неподвижни или движещи се обекти т.е. и 
този метод използва инициализация в движение. В този случай е необходимо в базовата 
станция да е вграден или външен радио модем (VHF) или GSM модем, и мобилният при-
емник също трябва да има подходящ модем за приемане на тези диференциални поп-
равки. RTK методът е най-бързият начин на снимане с ГНСС приемници, който е доста-
тъчно точен. Той е идеален за топографска снимка за целите на кадастъра и други. 

4. Приложение на снимачни методи с използване на ГНСС приемници 
Снимачните методи с използване на глобални навигационни спътникови системи 

имат редица предимства: Глобално покритие, оперативност, възможност за работа през 
всички сезони, оптимална точност и ефективност. Все пак трябва да се споменат и някой 
ограничения: приемниците за граждански цели не могат да функционират над 18000 m 
височина, също така при ограничена видимост към спътниците при високи околни 
сгради, залесени територии или в ниски части на планините. 

ГНСС приемниците се използват в много области като например: 
• Създаването на референтни геодезически мрежи на всички нива: от глобалните 

снимки до малки изпълнителни снимки или скици на обекти; 
• Провеждане на нивелачни работи; 
• Постигане на висока точност за единица време; 
• Изследвания на сеизмична активност, на вулканична активност, движението на 

полюсите, земната повърхност, свлачища и ледници, т.н.; 
• Осигуряване на добива на полезни изкопаеми в открити мини; 
• Геодезическо обезпечаване на строителството, полагане на кабели, тръбопроводи, 

електропроводи и други инженерни приложения; 
• Кадастрални работи; 
• Земеустройство; 
• Картография и геоинформатиката. 
 
 
 

§ 36. Наземно сканиращи системи 
 
Идеята на наземно лазерно сканиране се състои в получаването на пространстве-

ните координати на голямо количество точки, подробно описващи обектите (релеф на 
местността, сгради, съоръжени и др.) 

Тази задача се решава с помощта на специални прибори – наземни лазерно скани-
ращи системи. 

Резултата от снимка със скенерите се явява съвкупност от координати (Xi, Yi, Zi) на 
точки от обектите. 

Принципа на работата с лазерен скенер представлява по своята същност комбина-
ция от електронен теодолит, лазерен далекомер (безрефлекторен) и сканиращ елемент, 
последователно отклоняващ лазерния лъч за получаване на масив от точки – т.н. „облак“ 
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от точки. 
За повишаване на информацията от реализираното изображение в скенера се из-

ползва едноелементен приемник (сензор), който регистрира яркостта на обекта във вида 
на плътност на изображението във визираната точка на лазерния далекомер. При наличие 
на цифрова камера с висока разрешителна способност, се създава снимка позволяваща 
препокриване на сканираната област. 

По такъв начин се осъществява определянето на пространствените координати на 
точките чрез регистрация на хоризонтален и вертикален ъгъл α и γ в комбинация с ин-
формация за цвят на всеки пиксел (единичния елемент от изображението). Задава се ди-
апазон (αmin, γmin и αmax, γmax) и стъпка (Δα и Δγ) на изменение на хоризонталния и верти-
кален ъгъл, скенера автоматично с помощта на сервомотори последователно позицио-
нира лазерния лъч и се регистрират ъглите α и γ, разстоянието D и плътността d (фотог-
рафска плътност) за всяка точка от обекта в зададените граници. Координатите на точ-
ките се изчисляват към правоъгълна координатна система на скенера, която има своя 
ориентация в пространството: 

Xs = D.cos α. cos γ 
Ys = D.sin α. cos γ          (36.1) 
Zs = D.sin γ 
Цифровата камера в сканиращата система също се ориентира в своя координатна 

система (XC', YC', ZC'). Цифровата камера задължително трябва предварително да бъде ка-
либрирана. 

По време на снимка със скенера (координатната система) не се ориентира в прост-
ранството и не се изравнява. За трансформиране на сканираното (масива от точки от ла-
зерния лъч) в единна координатна система на обекта OXYZ, скенера позволява автома-
тично или ръчно разпознаване на специално маркирани точки (марки), в координатна 
система, която се определят чрез геодезични измервания или ГНСС. Сканирания облак 
от точки се трансформира чрез специални програмни алгоритми, позволяващи автома-
тично изпълнение на дадено преобразование с помощта на трансформационна матрица, 
включваща шест параметъра (три параметъра за положението на скенера и три за рота-
ции). За трансформация на всяка точка в координатна система на обекта се използва фор-
мулата: 

 
        (36.2) 
 
 

където – XYZ координати на точка от обекта в координатната система на обета OXYZ; 
XsYsZs – координати на точка от обекта в координатна система на скенера; 
X0Y0Z0 – координати на началото на координатната система на скенера спрямо ко-

ординатната система на обекта; 
A – матрица на ротацията (§49), зависеща от трите ъгъла на ротация на координат-

ните оси ω, χ, κ. 
Неизвестните елементи на вътрешното ориентиране на скенера: X0, Y0, Z0, ω, χ, κ 

може да се определят чрез специални марки. 
От уравнение (36.2) следва, че са необходими минимум две точки, но в този случай 

е възможно да възникне неопределеност в определянето на ъгловите елементи. В пове-
чето случи се използват три или повече точки нележащи на една права. Препоръчително 

X  X0  Xs 
Y = Y0 +A Ys 
Z  Z0  Zs 
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е да се избират повече точки разпределени по повърхнината на сканирания обект. 
Преобразуванията (36.2) се извършват за всички снимки на един обект изпълнени 

от различни станции S N (X ,  Y, Z )  (фиг. 36.1) 

 
Фиг. 36.1 
 
В резултат се получават X,Y,Z,d за цялата съвкупност от точки на обекта в единна 

координатна система OXYZ. След това тази информация може да бъда използвана за из-
числяване на обеми, площи и т.н. Също така може да се визуализира в тримерното прос-
транство (3D) с наложени реални изображения на обекта. 

Устройство на лазерния скенер 
Схематично лазерния скенер може да се раздели на няколко основни компонента: 
- Приемо-предавателна част, по правило в нея са разположение лазерния излъч-

вател и приемник; 
- Въртяща се многоъгълна призма, осигуряваща разпространение на лазерния 

лъч във вертикална равнина; 
- Серводвигател за хоризонталния кръг, осигуряваща въртене на сканиращата 

глава в хоризонталната равнина; 
- Компютър – за контрол на снимката и запис на резултатите. 

По начина на измерване на разстоянията до обекта наземните лазерно сканира-
щите системи се разделят на импулсни и фазови (Геодезия, част I - Светлодалекомер). 
Основните параметри, които влияят на точността на измерванията, са: 

- Продължителността и формата на импулса на измерване при импулсни дале-
комери; 

- Отражателни характеристики на сканирания обект; 
- Оптични свойства на атмосферата; 
- Ориентация и структура на повърхността на обекта, която е предизвикала от-

ражение на измервания лъч спрямо визирната ос. 
При фазовия метод основното предимство е по-високата точност, която може 

да стигне до няколко милиметра. 
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Обработка на резултатите от лазерното сканиране 
След процеса на измервания започва процес на обработка. Първоначално „су-

ровите“ данни представляващ масив от точки се експортват в подходящ формат. 
Обработката се състои в няколко основни етапа: 

- „Съшиване“ на сканираните изображения. 
Обикновено снимка на различни инженерно-технически съоръжения, обекти на ар-

хитектурата или релеф се състоят от облак от точки, получени от различни станции на 
скенера. 

Тези данни е необходимо да бъдат „свързани“ една с други, т.е. създаване на единно 
изображение. За целта се използват специални марки, за автоматично или ръчно „съши-
ване“ на изображението от единния облак от точки. При това тези марки могат да бъдат 
координирани с помощта на тотална станция или ГНСС. 

- Трансформиране на изображенията в конкретната координатна система. 
Лазерните скенери имат своя собствена координатна система, твърдо свързана с 

един от конструктивните елементи (обикновено с центъра на далекомера). Всички из-
мервания получени по време на сканирането са отнесени към вътрешната координатна 
система на скенера. За да се получат данните в координатната система на обекта се тран-
сформации автоматично чрез приложени програми. 

- Създаване на повърхнина 
Представяния на „облак“ от точки математически описва повърхността във вид на 

нерегулярна мрежа. Създадената по този начин повърхнина може да се обработва от Сис-
теми за автоматизирано проектиране или Географски информационни системи. 

Ако сканирането е съпроводени и от цифрова снимка на обекта то може да се из-
ползва като текстура придаваща реални цветове на обекта. 

Наземните лазерни скенери са все по-широко използвани в топографско заснемане, 
геодезически измервания, в маркшайдерство, архитектура, възстановяване на истори-
чески паметници, ремонт на фасади на сгради и т.н. 

Сканиращите системи значително съкращават времето за преки геодезически из-
мервания на терена, елиминира се субективния фактор на топографа да избира харак-
терни точки от терена и ситуацията. 
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Фиг. 36.2 

 
 
 
 
 
 

§ 37. Геодезични работи при фотограметрични и комбинирани едромащабни 
топографски снимки 
 

Изобразяването както на ситуацията, така и на релефа при досега разгледаните сни-
мачни методи се извършва чрез снимане на отделни по-характерни точки. Колкото по-
строги са изискванията и колкото по-опитно е лицето, което снима, толкова по-правдо-
подобен образ на действителността ще се получи. Следователно изображението е до го-
ляма степен субективен продукт, тъй като зависи от познанията, възможностите и лич-
ните качества на оператора, а също от методите и инструментите, с които се работи. Но 
дори и при най-добрите условия е невъзможно да се снимат безброй много точки от зем-
ната повърхност, за да се получи пълно и точно изображение. 

Фотографията има това предимство, че върху „филмовата лента“ се отбелязват 
всички подробности на местността, от които се подбират данните, необходими за плана 
или картата. 

Фотограметрията е наука, която се занимава с начините на снимане и методите за 
извличане на необходимите данни от направените снимки. 

Днес в почти всички страни за дребномащабното снимане се използва само фотогра-
метрията. 

Фотограметричните снимки имат следните предимства: 
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1) дават по-пълно и обективно съдържание на фотографираната местност, като 
с това намаляват субективното влияние на отделния топограф върху характера на карт-
ното изображение; 

2) характеризират се със своята бързина и икономичност; 
3) не отстъпват по точност при по-дребните мащаби на останалите методи, осо-

бено що се отнася до точността на плана в неговата цялост; 
4) дават възможност да се използват и така наречените промеждутъчни про-

дукти на аероснимката, като отделната снимка, фотосхемата, фотоплана и др., без да се 
чака окончателна топографска карта или план; 

5) дават възможност в съвършено кратки срокове да се наблюдава сниманият 
участък по фотосхемите; 

6) изискват сравнително по-малка геодезична и работна основа. 
 

Крайната цел на фотограметричната снимка е да се получи план или карта на мест-
ността в определен мащаб. Въздушната фотограметрия и дистанционните методи поз-
нава техники за сглобяване на отделните фотоснимки в едно цяло и получаването на план 
или карта в неопределен мащаб, но за получаване на окончателен план се изисква извес-
тна геодезична основа. С други думи казано, въздушната фотограметрия се развива на 
базата на геодезията, т.е. изисква повече или по-малко земни геодезични измервания. 

За да се създаде връзка между геодезичната опора на аероснимката и самите фотог-
рафски изображения, необходимо е точките, чиито координати определяме, да бъдат 
ясно и рязко изобразени на аерофотоснимката. 

Определянето на координатите на точки от земната повърхност е свързано с геоде-
зични измервания на самата местност. При аерофотограметрията от съществено значе-
ние е така нареченото разпознаване на опорните точки от местността върху аерофотос-
нимките. За лесното разпознаване на опорните точки постъпваме по два начина. Първият 
начин се състои в това, че след като е извършено фотографирането на местността, върху 
самите аерофотоснимки се избират опорните точки така, че да представляват рязко очер-
тани обекти като кръстопътища, ръбове на изкуствени съоръжения, чупки на граници, 
отделни малки храсти и др. Вторият начин се състои в това, че преди да е извършена 
аероснимката, известни точки, които не са рязко очертани на самата местност, се озна-
чават (маркират), за да се изобразят ясно на снимката описание в § 9. Координатите на 
тези така маркирани точки или са дадени, или се определят специално, за да се използват 
при фотограметричната обработка на снимките. 

Преди да пристъпим към фотографирането на дадена местност от въздуха с цел за 
създаване на карта или план в определен мащаб, трябва да имаме ясна представа за не-
обходимия брой и гъстота на опорните геодезични точки. Трябва също да осигурим тях-
ното рязко и ясно изобразяване върху аерофотоснимките. 

При комбинираните снимачни методи, както е известно, ситуацията се заснима 
чрез фотограметрични методи, а релефът – чрез геодезични, като се прилагат следните 
два начина: 

а) ситуацията се изчертава на основата на фотоплан, получен след трансформация 
на аерофотоснимките, а за изобразяване на релефа се извършва мензулна снимка, тахи-
метрична снимка или нивелация на повърхнини; едновременно със снимката на релефа 
се извършва топографско дешифриране и се заснимат обекти, които не са отразени на 
фотоплана; 
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б) на основата на аерофотоснимки по стереофотограметричен начин върху плана 
се изчертава ситуацията, а снимката на релефа се извършва по начините, посочени в т. а, 
едновременно със снимката на релефа се доуточнява лабораторното дешифриране и се 
заснимат обекти, които не са отразени на плана, получен по стереофотограметричен на-
чин; 

в) дистанционни методи … 
При извършване на полските геодезични работи както при първия, така и при вто-

рия начин се използват аерофотоснимки в мащаб, близък до мащаба на топографската 
снимка. 

За снимачна основа при комбинираните снимачни методи се използват както опор-
ните фотограметрични точки, така и допълнителни контурни точки от местността с ясни 
изображения върху аерофотоснимките. Могат да се използват и точки, опознаването на 
които не може да се извърши върху аерофотоснимките като положението им върху плана 
в зависимост от необходимата точност се определя чрез начините, които се използват за 
определяне на точките от снимачната геодезична основа, или по графичен начин. Висо-
чините на всички точки от снимачната основа се определят чрез геометрична или триго-
нометрична нивелация. 

Полярната (тахиметрична и мензулна) снимка и нивелацията на повърхнини за зас-
нимане на релефа се извършват в съответствие с указанията и изискванията, разгледани 
в при мензулна и тахиметрична снимка височините на ясно видими от станциите точки 
от ситуацията – стълбове, сгради и др., могат да се определят, без да се поставя лата. 
Инструментът се насочва в основата на предмета и се измерва вертикалният ъгъл, а раз-
стоянието се отчита от изработения по фотограметричен начин план на ситуацията. 

Топографско дешифриране … 
 
 
§ 38. Едромащабни морски, езерни и речни топографски снимки 
 
Топографските снимки, разгледани в предходните глави, въпреки че не бе изрично 

подчертавано, се отнасят за сушата на Земята, т. е. те могат да се наричат топографски 
снимки на сушата. Едромащабни морски, езерни и речни топографски снимки по анало-
гия на наименованието топографски снимки на сушата се наричат топографските 
снимки, в резултат, на които се получават топографски планове (M 1:500 и 1:1000), ед-
ромащабни топографски карти (M 1:2000, 1:5000 и 1:10000) и цифрови топографски мо-
дели на заснетата част на дъното на море, езеро или река. Посочените снимки ще бъдат 
разгледани накратко, тъй като те се изучават подробно в учебната дисциплина морска 
геодезия. Трябва да се отбележи, че по отношение на морските топографски снимки ще 
се имат предвид снимките на континенталния шелф. С наименованието континентален 
шелф или накратко шелф е прието да се означава крайбрежната равнинна част на море-
тата (океаните), която започва от бреговата линия и достига до линията на рязко измене-
ние на наклона на морското дъно. Широчината на шелфа е различна за различните мо-
рета, но обикновено като външна граница на шелфа се приема линията с дълбочина 200 
m (изобата 200 m). Геоложкият строеж на шелфа е близък до строежа на сушата. 

Морските топографски планове, топографски карти и цифрови топографски мо-
дели са предназначени за решаването на различни задачи: геоложки проучвания, разра-
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ботка на полезни изкопаеми, строителство на инженерни съоръжения, полагане на ка-
бели, организация на подводни плантации, археологични проучвания и др. На основата 
на морските топографски планове, карти и цифрови топографски модели могат да се съз-
дават тематични планове и карти, в това число и за нуждите на кадастъра и навигацията. 
Трябва да се отбележи, че за разлика от топографските планове и карти на сушата и мор-
ските навигационни карти, предназначени за безопасно движение на плавателните съ-
дове, морските топографски планове и карти имат сравнително кратка история – няколко 
десетилетия, и обхващат засега сравнително малки площи. 

Върху морските топографски планове и карти се изобразяват релефът, бреговата 
линия и елементите на ситуацията на морското дъно – подводни съоръжения, кабели, 
растителният и животинският свят и др., като се използват специални условни знаци. 
Релефът на морското дъно се изобразява върху морските топографски планове и карти с 
хоризонтали с височина на сечението 0,5, 1, 2, 5 и 10 m в приетата за геодезическите 
измервания височинна система за разлика от морските навигационни карти, при които 
релефът се изобразява с изобати – линии, съединяващи точки с еднаква дълбочина. То-
пографските снимки в М 1:500, 1:1000 и 1:2000, както и снимките на сушата се извърш-
ват на сравнително малки площи предимно за нуждите на строителството, докато топог-
рафските снимки в М 1:5000 и 1:10000 могат да обхващат по-големи площи. 

Координатните системи, разграфката и номенклатурата на морските топографски 
планове и карти съответстват на тези, които се използват за топографските планове и 
карти на сушата. Трябва да се направи една забележка за височинните системи, не винаги 
височинната система на сушата е приложима за морските планове и карти. 

Топографските снимки на езера, вътрешни водохранилища и реки не се различават 
съществено от морските топографски снимки, поради което казаното дотук и в следва-
щото изложение се отнася както за морските, така и за езерните и речните топографски 
снимки. 

За нуждите на морските топографски снимки, както и за други цели – определяне 
формата и размерите на Земята и нейното гравитационно поле, проучване и разработване 
на полезни изкопаеми, строителство на подводни и надводни инженерни съоръжения, 
океанографски изследвания, установяване на граници и др., е необходимо да бъдат съз-
дадени морски геодезични мрежи. Те са естествено продължение на геодезичните мрежи 
на сушата и чрез тях се определят координати и височини на точки предимно в крайб-
режните зони. 

Стабилизирането и сигнализирането на точките от морските геодезични мрежи се 
извършва по различни начини. При малки дълбочини то може да се извърши чрез конс-
трукции, закрепени в морското дъно с площадка над водата за извършване на измервания 
или с плаващи платформи. При малки дълбочини за нуждите на подводни инструмен-
тални снимки точките от геодезичната основа се стабилизират по начини, подобни на 
начините за стабилизиране на точките от геодезичната основа на сушата (бетонни бло-
кове, метални тръби), с материали, устойчиви на корозионното действие на морската 
вода. При по-големи дълбочини точките от геодезичната основа представляват закре-
пени на морското дъно хидроакустични устройства. Те биват пасивни и активни. Пасив-
ните хидроакустични устройства само отразяват излъчените от плавателните съдове ул-
тразвукови вълни, а активните излъчват ултразвукови сигнали, които се приемат от апа-
ратурата на плавателните съдове. 

За да се определят координатите и височините на точките от морските геодезични 
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мрежи, се използват както обикновените методи за определяне на точките от геодезич-
ната основа на сушата – триангулация, трилатерация, полигонометрия, тригонометрична 
нивелация, така и радиогеодезични, хидроакустични и глобални навигационни спътни-
кови системи. 

Снимката на ситуацията и релефа на морското дъно се извършва чрез определяне 
плановото положение и дълбочините на точки от морското дъно или чрез дистанционни 
методи. Чрез дистанционните методи е създадена снимка на голяма част от световния 
океан, но все още с недостатъчна точност. Тук ще бъдат разгледани само първият вид 
морски топографски снимки, които са известни още под наименованието промерни ра-
боти или промери. В зависимост от средствата, с които се извършват, те биват: 

1) морска топографска снимка, извършвана с надводни плавателни съдове; 
2) морска топографска снимка, извършвана с подводни плавателни съдове; 
3) морска топографска снимка, извършвана с подводни инструменти. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преди да 
бъдат разгле-

дани различните начини за извършване на морс-
ките топографски снимки, трябва да се отбележи, че тяхната точност е сравнително по-
малка от точността на топографските снимки на сушата. Средните квадратни грешки в 
плановото положение на точките при морските топографски планове и карти не трябва 
да бъдат по-големи от 1,5 mm в мащаба на плана или картата. Средните квадратни 
грешки във височините на хоризонталите не трябва да бъдат по-големи от 1/2 от височи-
ната на сечението при релеф с наклон до 6° и 2/3 от височината на сечението при наклон 
6 - 20°. 

1. Морската топографска снимка с използване на надводни плавателни съдове 
се извършва подобно на нивелиране на повърхнини чрез профили. Плавателният съд се 
движи по предварително проектирани промерни профили – галсове, и през определено 
разстояние се определят плановото положение и дълбочините на точки от галса, нари-
чани промерни точки. Най-често снимката се извършва по успоредни галсове, приблизи-
телно перпендикулярни на хоризонталите (изобатите) – фиг. 38.1. Освен успоредни гал-
сове в зависимост от характера на релефа могат да се използват радиални галсове (фиг. 
38.2), зигзагообразни и др. Разстоянието между галсовете зависи предимно от мащаба на 
топографската снимка и от особеностите на релефа. Общо взето, разстоянието между 
галсовете трябва да се определи така, че при нанасяне върху плана или картата те да 
отстоят един от друг на 1 - 2 cm. Разстоянието между точките по галса (промерните 
точки) не трябва да бъде по-голямо от между галсовите разстояния. Воденето на плава-
телния съд по галса се извършва: 

- чрез створове, т. е. по направление, определено от две точки на брега, пред-
варително трасирани и сигнализирани, като разстоянието между тях не трябва да бъде 

ФИГ. 38.1 
ФИГ. 38.2 
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по-малко от 5% от дължината на галса; 
- с теодолит от брега и указания с радиовръзка или визуални средства; 
- чрез радионавигационни и глобални навигационни спътникови сиситеми за 

водене на плавателния съд по определена линия. Плановото положение на промерните 
точки и техните дълбочини се определя едновременно. Плановото положение на промер-
ните точки (плавателния съд) се определя при разстояния до 10 km чрез права засечка от 
две или три точки от крайбрежната геодезична основа и морските геодезични мрежи. 
При движение на плавателния съд по створ промерните точки могат да се наблюдават с 
теодолит и плановото им положение се определя от пресичането на створното направле-
ние с измерените с теодолита посоки. При малки разстояния – до 200 m, плановото по-
ложение на точките от галса може да се определя чрез въже, закрепено на брега, а при 
река – на двата бряга на реката с поставени по него марки за разстоянията. При разстоя-
ния, по-големи от 10 km, се използват радиодалекомерни и радионавигационни системи. 

Дълбочините на промерните точки се измерват по различни начини. При дълбо-
чини до 5-6 m се използват специални лати с кръгло сечение (диаметър 5 cm) и дължина 
до 8 m с различно оцветени деления през 10 cm (фиг. 38.3). При дълбочини до 20 m може 
да се използва т. нар. ръчен лот, който представлява чугунено или оловно тяло с маса 
около 5 kg, окачено на въже с марки през 10 или 20 cm (фиг. 38.4). За измерване на по-
големи дълбочини се използва механичен лот с маса 10–15 kg, който се спуска до морс-
кото дъно със специален механизъм. 

Най-голямо приложение за измерване на дълбочини и извършване на подводни из-
мервания намира апаратурата, при която се използват ултразвукови вълни – ехолот и 
хидролокатор. Принципната схема на ехолота (монтиран върху плавателен съд) е пока-
зана на фиг. 38.5. Тя има следните основни възли: 1 – централен прибор; 2 – блок, който 
изпраща ултразвуковите сигнали; 3 – вибратор-излъчвател; 4 – вибратор-приемник; 5 – 
усилвател; 6 – филтър. Както се вижда от фиг. 38.5, дълбочината Z се определя по фор-
мулата: 

Z = ��𝑣𝑣𝑣𝑣
2
�
2

+ �𝑏𝑏
2
�
2
 + Δz        (38.1) 

където v е скоростта на звука във вода (v ≈ 1500m/s); 
t – времето от предаване до приемане на сигнала; 
b – разстоянието между вибраторите; 
Δz – поправки към измерената дълбочина заради вертикалната скорост на разпрос-

транение на звука във водата, заради дълбочината, на която са поставени вибраторите, 
заради наклона на дъното, заради влиянието на морското вълнение. 

В някои ехолоти излъчването и приемането на сигналите се извършва от един виб-
ратор. 
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Фиг. 38 .3 Фиг. 38.4 Фиг. 38.5 
 

 
Фиг. 38.3 

 
Измерените с ехолота дълбочини чрез излъчваните през определен интервал от 

време ултразвукови сигнали се записват автоматично чрез регистриращо устройство. В 
зависимост от конструкцията им ехолотите имат възможност да измерват дълбочини до 
20, 40, 200 и 2000 m. Грешката при измерването на дълбочини с ехолот е около 1% от 
измерваните дълбочини. 

Хидролокаторът е прибор, в който също се използват ултразвукови вълни. Той 
служи за заснимане на подробности на морското дъно в пространството между галсовете. 

През последните години за измерване на дълбочини и изследване на морското дъно 
се използва и лазерна апаратура. 

От измерените дълбочини (с ехолот или други средства) се преминава към дълбо-
чини, отнесени към средното морско ниво, и към височини в приетата за геодезическите 
измервания височинна система. 

[Вълчинов, В – Морска геодезия] 
2. Морската топографска снимка, извършвана с подводни плавателни съдове, под-

водни апарати и подводни машини, има известни предимства в сравнение със снимката 
с надводни плавателни съдове поради обстоятелството, че се извършва близо до морс-
кото дъно или на самото морско дъно. 
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Снимката с подводни плавателни съдове се извършва по галсове. Плановото поло-

жение на плавателния съд може да се определя чрез подводните точки от морските гео-
дезични мрежи, а дълбочинните – чрез ехолот като при това трябва да се измери и дъл-
бочината, на която се намира плавателният съд. При тези снимки се използва също и 
хидролокатор. 

Подводните апарати се използват за различни изследвания на морското дъно, в това 
число и за топографска снимка. Те биват обитаеми и необитаеми и освен това буксиру-
еми и самоходни. Също се предлагат мини подводници с дистанционно управление с 
възможности за картиране на малки дълбочини, като цените има са ниски. 

3. Подводната морска инструментална снимка се извършва обикновено на 
малки площи в едри мащаби 1:500 - 1:2000 на дълбочини до 50 m от оператори, които 
работят под водата със специални водолазни облекла и съоръжения. За геодезична ос-
нова на подводната инструментална снимка се използват точки, стабилизирани на морс-
кото дъно. Инструментите са сходни с инструментите, които се използват при снимка на 
сушата - ролетка, подводен теодолит, подводен барометричен нивелир, подводен хид-
ростатичен нивелир, подводен лазерен далекомер и др. Сходни са и методите за извърш-
ване на топографската снимка - полярен, ортогонален, линейни и ъглови засечки. Тези 
снимки са твърде скъпи и се прилагат в много ограничени случаи за подводна археоло-
гия, подводни основи на крупни съоръжения. 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ЦИФРОВИ МОДЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
 
 

ГЛАВА X 
§ 43. Общи сведения за автоматизирано изработване на едромащабни топографски 

карти и планове – цифрови модели 
 
Изработването на едромащабни карти и планове, е процес, който се състои от полски 

измервания и тяхната канцеларска обработка до получаване на крайния продукт – топографска 
карта. Както полските измервания, така и канцеларската им обработка са в зависимост от раз-
витието на електронно изчислителната техниката. Наличната техника в този момент дава въз-
можност за автоматизиране на двата вида геодезични работи по създаването на едромащаб-
ните планове и карти. 

При съвременните условия новото, което характеризира топографо-геодезичните ра-
боти, е преминаването към нов начин на работа, а именно цифровото моделиране. Премина-
ването към нов вид продукция – цифров топографски модел на местността, е свързано с това, 
че през последните години проектантските институти, които използват топографската инфор-
мация, постепенно започват да преминават към автоматизирани методи на проектиране, пла-
ниране и управление. Това от своя страна изисква наличие на цифров топографски модел на 
местността. 

С развитието на информатиката и комуникационната техника основна черта на ЕИМ 
става способността им да съхраняват огромно количество информация, да я структурират, ана-
лизират и да я представят под различна форма. Така постепенно първоначалният замисъл за 
създаване на изчислителна машина прераства в идея за създаване на мрежи от мощни ком-
пютри, съхраняващи и обработващи огромно количество информация от всякакъв вид. 

Достъпа до информация, бързината, с която се получава, нейното качество и цената, 
която се заплаща са много важни елементи от света, в който живеем. 

Обема информация, който се съхранява в съвременните изчислителни машини все по-
често е структурирана, тематично подбрана, която наричаме абстракция на реалния свят – аб-
страктен модел. 

Абстрактните модели описват реално съществуващи предмети, явления и процеси. Те 
имат количествено, качествено и времево изражение. С какъв обем информация са предста-
вени, колко точно и вярно са представени, до колко са актуални са въпроси, чиито отговори 
показват до колко моделът е използваем. 

Всеки елемент (набор) от структурирана и тематично подбрана информация, участващ 
в абстрактния модел, се нарича данни. Данните представляват абстракция на реалността в сми-
съл на елиминиране на някаква част от информацията и структуриране на друга, която смятаме 
за съществена. В този смисъл абстракцията е опростяване на фактите. 

Процеса на елиминиране и опростяване наричаме моделиране. Независимо дали моде-
лирането се прави с помощта на машина, или не е необходимо да се избере абстракция на 
реалността, т.е да се дефинират набор от данни адекватно описващи процеса, предмета или 
явлението. Изборът зависи единствено от решаването на конкретен проблем или задача – за-
това казваме, че подборът на данните е тематичен. Този първи етап наричаме създаване на 
аналогов модел. Следваща стъпка при изграждане на модела е изборът на представяне на ин-
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формацията – компютърно представяне на модела. В този етап има пряка зависимост от спо-
собностите на машината, на която ще се реализира модела и начинът му на представяне. Из-
вършва се формализиране на аналоговия модел чрез избрани средства – софтуер и хардуер. 

 
1. Концептуални модели на географски явления - образ на реалността 
Топографските планове и карти описват географските явления, който се представя чрез 

две основни групи – “какво е?” и “къде се намира?”. То представлява съвкупност от текстови 
описания на дефиниции и термини. Съществуват много различни начини за описанието на 
едно явление. При всеки случай се създава различен речник (съвкупност от термини) в зави-
симост от степента на детайлизиране. Например, път от сателитна снимка се представя като 
линия, докато от същата снимка сградите ще се представят като площни обекти. 

Много често явленията се групират в зависимост от избрана йерархична структура – дър-
жава, област, община, землище, хидрографски и транспортни мрежи и т.н. 

Сглобяването на отделните явления се осъществява чрез описания на геометрия и мес-
тоположение – сфероид, елипсоид, координатна проекция апроксимираща земната повърхност 
в определена математическа повърхнина, използване на координатни системи (локални или 
глобални) и т.н. 

Понякога използването на релативно описание (спрямо избрано начало) дава повече ин-
формация и е по-добро, отколкото глобално, точно и детайлно описание на явлението. Напри-
мер скалната рисунка представяща дадена местност е много по-ясна от детайлен план на лон-
донското метро. Или километричен знак на автомагистрала ще определи местоположението 
на пътуващият много по точно колко път е изминал, отколкото точните координати в КС 2005 
или друга координатна система. 

 
2. Пространствени концептуални модели: обекти или слоеве 
Две са основните концепции при представяне на пространствените модели. 
• Явленията и събитията се представят като отделни обекти с техните характерис-

тики и свойства. Първата стъпка е опознаване и дефиниране на обектите. Следващата е дефи-
ниране на границите и свойствата им (атрибутите им). 

• Явленията и събитията се представят като непрекъсната функция (математически 
определена) върху повърхнина. Първата стъпка тук е опознаване (дефиниране) на атрибутите 
и тяхното пространствено изменение – стойности за всяка точка от повърхнината (дефинирана 
с координати). Тук под “атрибути” се разбира произволни характеристики – време, надморски 
височини, температура и др. Втората стъпка е определяне на функцията, най-често интерпо-
лационна или апроксимационна. 

Изграждането на моделите зависи преди всичко от начините, които потребителят ще из-
ползва, за да достигне до информацията. Например, ако трябва да локализираме планински 
връх той се представя като обект с определена височина, име и т.н. Това представяне обаче не 
ни дава възможност да намерим наклона по южния скат например. И обратно използване на 
непрекъснати повърхнини не ни дава възможност да разберем името на най-високата точка 
(върхът). 

 
 

§ 44. Векторни цифрови модели на пространствени данни 
 
Даден модел на данни представя обекти или явления от реалния свят, така както същес-
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твуват в пространството. Най-общо може да се дефинира като специфично множество от прос-
транствени примитиви (клас обекти, които имат сходни характеристики) и отношенията 
между тези множества. Чрез разделяне на обектите на прости, анализиране на връзките между 
тях, установяване на релациите на всеки елемент в един обект и на всеки обект с останалите, 
се подбират начини за уникалното им идентифициране. В основата на най-простите и много 
често използвани модели на данни са графичните примитиви: точка, линия, полигон, а в три-
мерното пространство и тяло. 

В практиката даден обект или явление може да се разглежда в различни аспекти. Това 
води до съществуването на различни начини за определянето на даден обекти и от тук до раз-
лични варианти при създаването на модел на данни. В основата си един модел на данни при-
тежава следните компоненти: пространствени данни (обекти), релации, описващи взаимодейс-
твието и връзките между обектите и атрибути на обектите. Функционалността на даден модел 
може да се дефинира като възможност да обработваме набор от данни, с цел тяхното анализи-
ране. 

1. Пространствени данни 
Данните, използвани за даден модел могат да бъдат разнообразни и сложни. Могат да 

включват описания на обекти, представени чрез графични данни, логически географски 
връзки между отделните обекти, също така и неграфични данни, описващи характеристиките 
на отделните обекти или явления. 

Терминът „пространствени данни“ може да се използва за данни, описващи географското 
местоположение на реален обект или явление, притежаващ геометрични и систематични ха-
рактеристики, както и неговите граници върху земната повърхност. В зависимост от обекта 
или явлението, което описват, се различават няколко типа пространствени данни: 

- Точкови данни – дефинират обекти, свързани с едно единствено местоположение в прос-
транството; 

- Линейни данни – при тях местоположението на обекта или явлението се описва чрез низ 
от пространствени координати; 

- Полигонови данни – данни, представящи местоположението на даден обект чрез низ от 
затворени пространствени координати. По този начин данните са свързани чрез дефини-
раните от тях площи. 
В природата се срещат обекти и явления, при които за описанието на техните характе-

ристики се изискват наблюдения за продължителен период от време. При дефинирането на 
тези обекти са необходими три компонента: местоположение в пространството, атрибути, 
описващи характеристиките им, и данни, определящи продължителността от време. 

2. Атрибути 
Атрибутите представляват неграфични данни, описващи характеристиките на реални 

обекти или явления, съдържащи се в модела. Терминът атрибут често се използва, за да обоз-
начи семантични характеристики на обекти. Те описват статус, функционалност, „значение” 
и други характеристики, които не са свързани с описанието на обекта като пространствен. Ге-
ометричните характеристики се отнасят до местоположение и ориентация в пространството, 
форма и размер на реални обекти. 

Описанието на геометричните характеристики изисква предварително дефинирани ко-
ординатни системи, размерността на пространството и обектите, и метод на представяне. Съ-
ществуват два конвенционални подхода в процеса на моделиране, т.н. обектно ориентирани и 
областно ориентирани. Последният приема цялостно разделение на пространството на малки, 
регулярни подразделения – пиксели. В обектно ориентирания, пространството е „празно“ и 
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всички обекти са места в него. Двата подхода имат своите предимства и недостатъци и са под-
ходящи за различни приложения. Най-често в практиката областно ориентираният подход се 
използва за представянето на непрекъснати явления, докато обектно ориентираният - за пред-
ставяне на дискретни явления. 

Най-често използваният метод за съхранение и представяне на атрибутни данни в ГИС е 
релационният модел. При този модел атрибутната информация е организирана в таблици. 
Всяка таблица се идентифицира с уникално име и е организирана в редове и колони. Всяка 
колона има уникално име и съхранява стойността на определена атрибутна информация, нап-
ример тип на обектите, местоположение и други. Редовете представляват отделен запис в таб-
лицата. Данните често се съхраняват в няколко таблици, които могат да бъдат свързани или 
съотнесени едни към други чрез общи колони – първичен ключ. Способността да се свързват 
таблиците чрез обща колона е в основата на релационния модел. 

3. Пространствени релации 
Като термин пространствените релации описват един или повече начина, при които мес-

тоположението или характеристиките на обект от пространствената област е свързан с место-
положението или характеристиките на друг обект, намиращ се в нея. 

4. Векторните модели 
При всички модели на данни, пространственото разположение на обектите се съхранява 

в база данни. При векторните модели обектите се представят чрез линейни сегменти, които 
имат начало, край и посока – вектори. Векторните данни се определят чрез последователен 
низ от точки или върхове. Всеки връх е представен чрез пространствени координати. Върхо-
вете, определящи началото и края на вектора, се наричат възли. 

При векторното представяне на обектите е важно запазването на всеки връх, както и 
връзката между обектите – например споделянето на общи върхове, където обектите се свър-
зват. 

Съществуват няколко различни векторни модела на данни, но само два са се утвърдили 
при използването на ГИС – топологичния модел и CAD моделите. 

• Топологичен модел 
Топологичният модел е най-често използваният модел на графични данни. Топологията 

представлява математически подход за запис и обработка на географски обекти в дадена ГИС. 
Може да се разглежда като набор от правила и инструменти за моделиране на пространстве-
ните връзки между обектите, основаваща се на принципите на непосредствената свързаност. 
Топологията се съхранява като една или повече връзки, които определят как обектите от един 
или повече класове обекти споделят геометрията като например: площните обекти могат да 
споделят граници – два съседни имота с обща страна между тях; линейните обекти могат да 
споделят крайни върхове; площните обекти могат да съответстват на други площни обекти и 
други. 

Топологията отдавна е ключово изискване на ГИС за управление на данните и надежд-
ността. Като цяло, топологичният модел на данните управлява пространствените връзки, като 
представя пространствени обекти (точки, линии и площни обекти), като основна графика от 
топологични примитиви - възли, лица и ръбове. Тези примитиви, заедно с техните взаимоот-
ношения помежду си и с обектите, чиито граници те представляват, са определени чрез пред-
ставянето на геометрията на обектите в графика от топологични елементи. 
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Фиг. 44.1 
Това означава, че могат да се разгледат две различни възможности при работа с геог-

рафски обекти – едната, при която обектите са определени от техните координати и другата, 
при която обектите са представени чрез техните топологични елементи. 

 
Фиг. 44.2 
Независимо от факта, че топологичният модел е често използван, той има и своите не-

достатъци. Като основен недостатък на модела се разглежда неговия статичен (постоянен) ха-
рактер. При изграждането на топологията обектите и връзките между тях се определят чрез 
задаване на топологични правила. В случай на промяна на връзките между обектите или про-
мяна в самите обекти е необходимо топологичният модел да се изгради наново. В зависимост 
от размера и сложността на данните, това може да бъде процес, отнемащ време. Например 
изграждането на топология с 2000 горски насаждения (площни обекти) ще отнеме много по-
вече време, отколкото при изграждането на топология с 2000 граници на недвижими имоти 
(линейни обекти). 

В ГИС топологичният модел се използва за подсигуряване качеството на данните и тех-
ните пространствени отношения. Също така може да се използва и за анализиране на връзката 
между обектите в различни ситуации, като например разрушаване на границата между два 
съседни полигона с еднаква атрибутна стойност. 

• CAD модел ? 
Вторият модел, базиран на векторното представяне на данни, който често се използва в 

ГИС, е CAD моделът. Той представлява списък от елементи, а не обекти, дефинирани чрез низ 
от върхове, определящи географския обект. При този модел сегмент, намиращ се на границата 
между два полигона, се съхранява два пъти, веднъж за всеки обект. 

При CAD модела липсва дефинирането на пространствени връзки между обектите, които 
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са дефинирани при топологичния модел на данни. Този модел се създава и използва от Систе-
мите за Автоматизирано Проектиране и за да се използват данните в ГИС системите се налага 
допълнителна обработка на данните и привързване на графична и атрибутна информация. 

 
 

§ 45. Регулярни и нерегулярни цифрови модели на територията - модел на релефа. 
 
1. Нерегулярни модели 
Нерегулярната мрежа от триъгълници (Triangular irregular networks - TIN) се използват 

от ГИС в продължение на много години. Нерегулярните цифрови модели представляват струк-
тура от данни, използвана за представянето на морфологията на повърхността, и е векторно 
базирани цифрови географски данни, изградени от неравномерно разпределени възли и линии 
с три пространствени координати (X, Y, Z), подредени в мрежа от непрепокриващи се триъгъл-
ници. 

  
Фиг. 45.1 

Съществуват различни методи на интерполация на триъгълниците. Един от най-използ-
ваните методи е триангулацията на Делоне. Това е триангулация, при която нито един връх не 
се намира във вътрешността на окръжността, описана около всеки триъгълник. 

 
Фиг. 45.2 
Триангулацията на Делоне минимизира радиуса на описаната окръжност около всеки 

триъгълникр. По този начин се избягват дълги и много остри триъгълници. 
Ръбовете на TIN модела, от съседни незастъпващи се триъгълници, могат да бъдат из-

ползвани за дефинирането на линейни обекти, които са важна част от повърхнината. Такива 
обекти могат да бъдат вододели и водосливи. 

Входните данни, използвани за създаването на TIN модела, остават непроменени. Това 
позволява повърхнината да запази точността на данните, като едновременно с това интерпо-
лира стойности между вече съществуващи точки. Могат да се използват точно определени 
обекти като върхове, потоци и други, които да се използват като входни данни при създаването 
на TIN. 

TIN моделите имат по-малко разпространение в сравнение с растерните модели на данни. 
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Обработката на нерегулярните модели е по-неефективна, в сравнение с растерните поради по-
сложната структура на данните, също така са по скъпи. TIN обикновено се използва за изграж-
дане на високо точни модели за по-малки области. Този вид модели позволяват и изчисления 
на планиметрични области – площ и обем. 

2. Растерни модели 
В най-простия си вид, растерните модели на данни използват мрежово-клетъчна струк-

тура от данни, където географската информация е разпределена в мрежа от клетки с еднаква 
големина, идентифицирани по ред и колона. Всяка клетка съдържа стойност, представляваща 
вид информация, описваща реални явления, като: 

- Тематични данни, познати също като дискретни описват явления и обекти, притежа-
ващи определени граници. Тези данни лесно могат да се изобразят върху картата като 
точки, линии и полигон, като например сгради, пътища или водни площи. Към тях може 
да се присъедини атрибутна информация, която да бъде използвана впоследствие за из-
вършване на различни анализи. 

- Непрекъснати данни, представляващи явления, при които всяко място от повърхността 
е мярка за нивото на концентрация или описва връзката от фиксирана точка в простран-
ството, или от излъчващ източник. Пример за този тип данни са температура, височина, 
атмосферно налягане или изложение спрямо световните посоки. При този тип данни пре-
ходът между стойностите се осъществява без резки или добре дефинирани интервали. 
Атрибутната информация се съхранява, като стойност „Z”, за всяко местоположение (x,y) 
или клетка (ред, колона). 
Стойността на клетката може да бъде положителна или отрицателна, целочислена или 

нецелочислена стойност. Целочислените стойности най-добре представят дискретни данни, а 
нецелочислените непрекъснати. За определен вид данни, стойността на клетката изобразява 
измерена стойност в центъра на клетката, например за изобразяване на височина. За повечето 
данни, представящи прости явления, стойността на клетката заема цялото квадратче. 

 
Фиг. 45.3 

Всеки две или повече клетки с еднаква стойност, принадлежат на една и съща зона, съ-
държаща свързани или несвързани клетки, или и двете. Зоната, чиито клетки са свързани пред-
ставя прости обекти от дадена територия като например сграда, езеро, път или електропровод. 
Групи от обекти като горски масиви, почвен вид или квартал от еднофамилни постройки са 
обекти в дадена територия, които са представени в зони, изградени от много несвързани групи 
от свързани клетки. Всяка клетка от растера принадлежи на дадена зона. 

 
Фиг. 45.4 
Нивото на детайлност на представяне обекти/явления при растерните модели основно се 



8 

определя от размера на клетката или пространствената резолюция. Клетката трябва да е дос-
татъчно малка за по-детайлното изобразяване на обекта, но и достатъчно голяма за по-ефек-
тивно съхранение в ГИС и извършване на анализи. Пространствената резолюция се отнася до 
размера на клетката (зоната на покритие от земната повърхност, представена от една клетка). 
По-високата разделителна способност се разглежда като по-голям брой клетки за изобразява-
нето на единица площ (по-малък размер на клетката), и обратното по-ниската разделителна 
способност (по-голям размер на клетката) – по-малък брой клетки за единица площ. 

 
Фиг. 45.5 

При растерните модели на данни, географските обекти или явления се представят от 
група от клетки с еднаква атрибутна информация. Поради този факт, различните обекти (точ-
кови, линейни или полигонови) се изобразяват по различен начин.  

Точковите обекти се представят като една клетка – най-малката единица на растера. По 
дефиниция точковите обекти не представляват област, но при растерното изобразяване се 
превръщат в клетка, изобразяваща единица площ. Например, приема се, че един електрически 
стълб заема площ, обхваната от една клетка. 

 
Фиг. 45.6 

При растерното представяне на точкови обекти се получава генерализация на оригинал-
ните данни. Ако две или повече точки попаднат в обхвата на една клетка, на базата на случаен 
принцип се избира едната точка за определянето на стойността на клетката. 

Линейните обекти са представени като верига от пространствено свързани клетки с една 
и съща стойност. За всеки един линеен обект, попаднал в обхвата на една клетка, атрибутната 
информация, принадлежаща на обекта се присвоява на клетката. Както при точковите обекти, 
и тук се получава генерализация на обектите.  

 
Фиг. 45.7 

Полигоновите обекти или определени области най-добре се изобразяват чрез група от 
свързани клетки с еднаква стойност, които най-добре описват формата му. 
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Фиг. 45.8 

Цифровите модели на релефа (DEM – Digital elevation model) представляват дигитални 
растерни модели на непрекъснати повърхнини или 3D представяне на повърхността на Земята. 
Както при всеки процес, и при създаването на цифровите модели на терена могат да се обосо-
бят грешки – смущения в плавността на повърхнината. Тук грешките се категоризират като 
пропадания или върхове. Пропаданията представляват райони, заобиколни от високи стой-
ности на надморската височина. Скок или връх е област, заобиколна от клетки с по-ниска стой-
ност. 

В практиката съществува разделение на цифровите модели на релефа – DTM и DSM. 
DTM (Digital terrain model) се използва за дефиниране на теренната повърхност, без да се 
вземат предвид обектите (сгради, съоръжения, растителност), разположени върху терена. Под 
DSM (Digital surface model) се има предвид земната повърхност, като се включват и всички 
обекти върху нея. 

 
Фиг. 45.9 

Качеството, с което е представен цифровия модел, е мярка за определяне на котата на 
всяка точност от терена (абсолютна точност) и точността, с която е представена морфологията 
на повърхността (относителна точност). 

 
 
 
 
 

Глава XI 
ЕДРОМАЩАБНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ И ПЛАНОВЕ 

 
§ 46. Анализ на съществуващ цифров модел на територията - оценка на модела на 

ситуацията и на модела на релефа. 
 
1. Предназначение. Краен резултат на едромащабните топографски снимки в мащаби 

1:500 до 1:10000 са едромащабните топографски карти в мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000, то-
пографските планове в мащаби 1:1000 и 1:500 и цифровите топографски модели. В геодезич-



10 

ната литература наименованието топографски планове се използва и за изображенията в ма-
щаби 1:2000 и 1:5000. 

Едромащабните топографски карти и планове са предназначени за нуждите на народното 
стопанство при проучването, планирането и проектирането на различни дейности за терито-
риалното и селищното устройство, селското и горското стопанство, геоложките проучвания, 
промишленото и хидроенергийното строителство, железопътното и пътното строителство, ка-
дастъра и др. Освен това едромащабните топографски карти и планове се използват за изра-
ботване на тематични карти и планове. 

За цялата територия на нашата страна се създава едромащабна топографска карта в ма-
щаб 1:5000 и височина на сечението на релефа 1, 2 и 5 m за равнинните райони и в мащаб 
1:10000 и височина на сечението на релефа 1, 2, 5 и 10 m за планинските райони. Едромащабна 
топографска карта в мащаб 1:2000 и височина на сечението на релефа 1 и 2 m се създава за 
малки участъци от земната повърхност за специални цели – строителни площадки, геоложки 
проучвания и др. В мащаби 1:1000 и 1:500 и височина на сечението на релефа 0,5 и 1 m се 
изработват топографски планове на населени места, курортни комплекси, строителни пло-
щадки и др. Височина на сечението на релефа 0,5 m може да се използва за равнинни райони 
и за топографските карти в мащаби 1:2000 и 1:5000. При специални случаи се допуска и висо-
чина на сечението 0,25 m – за топографски планове на населени места, летища и др. 

2. Точност. За да отговорят на изискванията, едромащабните топографски карти и пла-
нове трябва да съдържат всички елементи на ситуацията и релефа, отразени с необходимата 
точност. 

Като се има предвид, че снимачната геодезична основа има значително по-голяма точ-
ност в сравнение със снимката на подробностите, за точността на ситуацията, изобразена 
върху едромащабните топографски карти и планове, се съди по средната квадратна грешка на 
точките от контурите по отношение на точките от снимачната геодезична основа. Тази грешка 
зависи главно от грешките в топографските работи по създаването на картите и плановете. 
Точността на копията от топографските планове е много по-малка от точността на оригина-
лите. Според [33] средната квадратна грешка на контурна точка от топографския оригинал по 
отношение на снимачната геодезична основа е 0,3 –0,4 mm, а на копията с около √2 по-голяма. 
При топографските планове на населени места грешката във взаимното положение на елемен-
тите от ситуацията има особено значение. Според [47] тя не трябва да надминава 0,4 mm. 
Трябва да се има предвид, че в много случаи изискванията на използващите топографските 
карти и планове за мащаба се свързват не само с точността, но и с нагледността. Ето защо се 
допуска създаването на копия с двукратно увеличение, като се отбелязва изрично, че са създа-
дени от оригинали в по-дребен мащаб. 

Оценка на точността на ситуационните подробности … 
 
За да се характеризира точността на изобразяването на релефа на местността върху ед-

ромащабните топографски карти и планове, се използва средната квадратна грешка тНт във 
височината на точка, определена чрез хоризонталите. За да се установи стойността на тази 
грешка, се използват различни начини. 

а) Средната квадратна грешка тНт може да се изчислява по формулата на Копе 
тНт = a + b tgγ.            (46.1) 
Параметрите a и b зависят от мащаба на картата, от начините за нейното създаване и от 

височината на сечението на релефа. Те се определят по метода на най-малките квадрати чрез 
разликите между височините на голям брой точки, определени чрез геодезически измервания, 
и височините на същите точки, отчетени чрез хоризонталите. 
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Параметърът a отразява влиянието на грешките, които зависят малко от наклона на мес-
тността: грешки в определянето на височините на точките от снимачната геодезична основа, 
грешки във височините на подробните точки, влияние на малките форми на релефа на мест-
ността. Параметърът b отразява влиянието на грешки, които зависят от наклона на местността 
– грешките в плановото положение на подробните точки, интерполирането на хоризонталите 
и тяхното изчертаване. 

б) Средна квадратна грешка mh във височината на отделна точка, определена по форму-
лите на проф. Н. В. Видуев: 

mh = (0,19.hc + 1,6.10-4.M.i),          (46.2) 
където hc – височина на сечението, 

M – мащаб на плана, 
i – среден наклон на местността (i = tg γ = ℎ

𝑆𝑆
). 

Наред с формула (46.2) се използва и следната формула: 

mh = �𝑚𝑚𝐻𝐻
2 + 𝑚𝑚𝑝𝑝

2tg2𝛾𝛾 + 𝑚𝑚𝑤𝑤
2  ,         (46.3) 

където mH – е грешката, с която се определят височините на подробните точки; 
mp – е грешката в хоризонталното положение на подробните точки; 
mw – е грешката, с която се генерализира релефа. 
в) Средна квадратна грешка mh във височината на отделна точка, определена по форму-

лите на проф. В. Д. Болшаков: 

mh = �𝑚𝑚ℎ
2 + 𝑚𝑚𝑝𝑝

2𝑀𝑀2𝑖𝑖2 + 𝑤𝑤2 �𝑙𝑙 + ℎ𝑐𝑐
𝑖𝑖
� ,        (46.4) 

където w – коефициент на случайното влияние на генерализация на релефа, при равнинни ра-
йони стойността му е 0,010, при пресечена местност с наклон γ < 4g стойността му е 0,015, а 
при планински релеф – 0,020. 

l – средно разстояние между подробните точки при заснимане на релефа. 
г) Средната квадратна грешка тНт може да се определи и чрез височината на сечението 

на хоризонталите h – например  1
4
h при h = 0,5 m и 1

3
h за останалите височини на сечението на 

релефа. 
д) Средната квадратна грешка тНт може да се изчисли за дадена карта или план и по 

формулата 

mh = ��∆𝐻𝐻т2�
𝑛𝑛

 ,            (46.5) 

където ∆Нт са разликите между височините на точките, определени чрез геометрична нивела-
ция, и височините на същите точки, отчетени чрез хоризонталите; 

п е броят на точките. 
В [33] по резултати от контролни измервания по формула (46.3) са получени следните 

стойности за средните квадратни грешки тНт: 
- за мащаби 1:500 и 1:1000 с височина на сечението на релефа 0,5 m – от 0,08 до 0,12 m; 
- за мащаби 1:2000 и 1:5000 с височина на сечението на релефа 1 m – от 0,18 до 0.22 m; 
- за мащаб 1:5000 с височина на сечението на релефа 2 m – от 0,3 до 0,4 m. 

 
 

§ 47. Обновяване на едромащабните топографски карти и планове. Актуализиране 
на съществуващ цифров модел на територията. 
 
С течение на времето възникват несъответствия между съдържанието на едромащабните 
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топографски карти (планове) и изобразените върху тях местности. Тези несъответствия са ре-
зултат на измененията в ситуацията и релефа вследствие различни дейности на човека и на 
влиянието на различни природни фактори. Измененията от влиянието на природни фактори в 
сравнение с измененията от човешката дейност са сравнително малки. Освен това трябва да се 
отбележи, че измененията в ситуацията са по-големи, отколкото измененията в релефа. Изме-
нения настъпват по-бързо в едромащабните карти и планове, отколкото в дребно мащабните. 
Най-бързо се изменят топографските планове на населените места. 

Несъответствието между картата (плана) и местността се отстранява чрез обновяване на 
картата или чрез изработване на нова карта. Приема се, че при изменения в съдържанието, по-
големи от 50%, картата не се обновява, а се изработва нова. 

Топографските карти и планове може да се обновяват непрекъснато като всички измене-
ния се отразяват веднага след осъществяването им и периодично през определен период. Пър-
вият начин е особено подходящ за поддържането на топографските планове на населените 
места и строителните площадки в съответствие със съвременното състояние на местността. 
Непрекъснатото обновяване се извършва чрез геодезични методи. 

Периодичното обновяване на едромащабните топографски карти в интензивните райони 
се извършва през около 5 год., а в останалите – през около 10 год. Периодичното обновяване 
се извършва чрез фотограметрични методи при значителни изменения и чрез геодезични – при 
малки изменения. Според [24] за едромащабната топографска карта в мащаб 1:5000/1:10000 
обновяването трябва да се извършва чрез фотограметрични методи, ако измененията в ситуа-
цията са над 20%. 

Геодезичните методи за обновяване на едромащабни топографски карти и планове са 
същите, както и за създаването им. Заснетите изменения се нанасят върху копие от съществу-
ващия план. 

За топографо-геодезичните работи, свързани с обновяването на едромащабните топог-
рафски карти и планове, се съставя проект със съдържание, аналогично на проекта за създа-
ване на нови карти и планове. 

Обновяване и редакция на цифрови топографски планове и карти може да се извършва 
постоянно … 

 
 

§ 48. Създаване на приложения при налични цифрови модели на територията. 
 
Понякога само разглеждане на пространствени модели от данни не е достатъчно. Много 

често е нужно да запитаме за данни или получаване на нови данни при решаване на определени 
задачи: 

− Определяне на стойностите на произволни точки от повърхнината; 
− Определяне на формите на повърхнината; 
− Извеждане на информация за наклони и изложение на повърхнината; 
− Интерполиране на изолинии (хоризонтали); 
− Анализ на видимостите; 
− Извеждане на информация за светлосенки на повърхнината; 
− Определяне на височините на профили; 
− Търсене на стръмен или оптимален път; 
− Изчисляване на площи и обеми; 
− Рекласифициране на данни; 
− Конвертиране на повърхнината към векторни данни; 
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− Създаване на 3D фигури и обекти. 
Модулите за 3D анализи осигурява набор от инструменти за получаване на допълнителна 

информация, използвайки анализи за наклон, изложение, светлосенки на повърхнините, опре-
деляне на видимост. Също така модулът позволява изграждането на хоризонтали за по-добро 
онагледяване на повърхнините. 

Наклонът определя полегатостта или стръмността на повърхнината. Най-често се из-
ползва за определяне на подходящи области за строеж или за локализиране на области, подат-
ливи на ерозия и свлачища или водосборни области. Наклонът се изчислява за всяко отделно 
лице на триъгълник от TIN моделите и за всяка отделна клетка при растерните модели. За TIN 
моделите се дефинира като максималният процент на промяна във височина за всеки триъгъл-
ник, а за растерните модели - максималният процент на промяна във височина за всяка клетка 
и нейните осем съседни. 

Изложението може да се дефинира като посоката на наклона. Използва се за опреде-
ляне на количеството слънчева светлина, попаднала за определена територия като например 
за намиране на подходяща територия за изграждане на слънчеви панели. Както при изчисле-
нието на наклона и изложението се определя за всеки триъгълник от TIN моделите и за всяка 
отделна клетка при растерните модели. Измерва се спрямо севера, кръгът се разделя най чето 
на осем сектора, ориентирани спрямо световните посоки. 

Светлосенките са характеристики на светлите и тъмните области от повърхнината, по-
лучени при осветяване под определен ъгъл. Това става чрез определяне на позицията на из-
точника на светлина и изчисляване стойностите на осветеност на всяка клетка по отношение 
на съседните ѝ клетки. Светлосенките увеличават възприятието за дълбочина при 3D визуали-
зации като по този начин прави анализирането по-ефективно. По подразбиране светлосенките 
се изобразяват в нюанси на сивото. 

 
Фиг. 48.1 

Изолинии - хоризонталите представляват линейни обекти, свързващи точки с една и 
съща надморска височина или други величини (температура, атмосферно налягане, замърся-
ване). При създаването на хоризонтали в мрежа от клетки (растерни модели на данни), линей-
ният обект, дефиниращ хоризонтала, се изчертава като се свързват центровете на клетките с 
еднаква стойност. При TIN моделите, хоризонталите се интерполират като прави линии, ми-
наващи през всеки триъгълник, който съдържа височинната стойност. Използва се линейна 
интерполация за определянето на точното място, където хоризонтала пресича лицето на триъ-
гълника. 

Формата на теренната повърхнина играе важна роля при определянето на видимост от 
една точка към друга. Видимостта е характеристика, необходима при изграждането на телеко-
муникационни съоръжения, определянето на стойността на недвижимите имоти и дори се из-
ползва при разпределението на военна техника. 3D Analyst позволява определянето на види-
мостта между две точки (линия на видимост) или по цялата повърхнина (viewshed) – иденти-
фицира всички възможни видими точки спрямо мястото, където се намирате. 
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а) Линия на видимост     б) Видимост на повърхнината 

Фиг. 48.2 
При пространствените модели съществуват възможност за визуализиране на 3D сим-

воли, условни знаци, текст. По този начин се създават по-реалистични карти или модели при 
представянето на информацията (виртуална реалност). 
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РАЗДЕЛ ПЕТИ 

ОБРАБОТКА НА МНОГОКРАТНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 
 
 

Г л а в а  X I I  

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КООРДИНАТИ 
 
 
§ 49. Трансформация на координати 
 
Трансформацията на координати представлява изчисляване на координати на 

точки от една координатна система в друга. Също така може да се каже, че първа и втора 
основни геодезически задачи представляват трансформация на координати между по-
лярни и правоъгълни координатни системи. При полярна снимка координатите на под-
робните точки заснети от станцията са в локална топоцентрична полярна координатна 
система, които се трансформират в координатната система на геодезичната основа. Също 
в много случаи геодезичните измервания се извършват в области, където по-рано са из-
вършвани подобни измервания. В такива случаи е необходимо да се намери връзката 
между геодезичните основи на двете измервания. 

В следствие на исторически обособилите се голям брой координатни системи (§ 14) 
са разработени математически инструменти за трансформация на координати от една ко-
ординатна система в друга. Трансформациите на координати може условно да се разде-
лят на: проекционни трансформации, трансформации на географски координати от един 
елипсоид на друг, трансформации между различни геодезически проекции и директни 
трансформации. 

Директните трансформации се използват в геодезичната практика, когато се налага 
да се трансформират правоъгълни координати на дадени точки от една координатна сис-
тема в друга. Такива случаи се срещат най-често, когато при дадена геодезична задача 
координатните изчисления са извършени в местна (локална) координатна система и след 
това се налага координатите на точките да бъдат отнесени (трансформирани) в Държав-
ната координатна система. За преминаването от едната координатна система в другата е 
задължително наличието на идентични точки с координати в двете координатни системи 
(фиг. 49.1). От тези общи точки най-напред се намира зависимостта между тях и тогава 
се изчисляват координатите и на останалите точки от едната координатна система в дру-
гата. 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Y 

X' 

Y' 
Фиг. 49.1 
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Различават се три случая на трансформация без изравнение: успоредно изместени 
координатни системи, завъртени координатни системи с едно общо начало и изместени 
и завъртени координатни системи. 

1. Успоредно изместена координатна система 
Дадени са в пространството две координатни системи. Oxyz и O'x'y'z' с различно 

начало и единични вектори i, j, k, така че едната координатна система да се получава от 
другата при успоредно пренасяне (фиг. 49.2). 

Новото координатно начало O' има координати x0, y0, z0 спрямо старата коорди-
натна система Oxyz. Ако координатите на произволна точка P в пространството с x, y, z 
спрямо системата Oxyz и с x', y', z' спрямо системата O'x'y'z', то векторите 𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗ , 𝑂𝑂𝑂𝑂′�������⃗  и 𝑂𝑂′𝑂𝑂�������⃗  
ще бъдат 

𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗  = (x, y, z) 
𝑂𝑂𝑂𝑂′�������⃗  = (x0, y0, z0)            (49.1) 
𝑂𝑂′𝑂𝑂�������⃗  = (x', y', z') 

 
като се вземе предвид, че 

𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗  = 𝑂𝑂𝑂𝑂′�������⃗  + 𝑂𝑂′𝑂𝑂�������⃗      (49.2) 
се получава 

xp = x'p + x0, 
yp = y'p + y0,      (49.2) 
zp = z'p +  z0. 
Когато са дадени координатите на т. Р в равнината 

от координатната система (х, у) с начало на координат-
ната система O и разстоянията на изместването a, b до на-

чалото на друга координатна система (х', y') с начало O' (фиг. 49.3). Да се изчислят коор-
динатите на т. Р във втората координатна система. 

 
От фигурата се вижда, че 
x'p = xp – a      (49.4) 
y'p = yp – b 
Може да бъде решена и обратната задача: 
xp = x'p + a     (49.5) 
yp = y'p + b. 
2. Завъртени координатни системи с 

общо начало 
Дадени са в пространството две коорди-

натни системи. Oxyz и O'x'y'z' с общо начало (фиг. 
49.4). Дадени са единични вектори i, j, k на осите 

Ox, Oy и Oz, а с i', j', k' векторите на осите Ox', Oy' и Oz'. Приема се че двете координатни 
системи са правоъгълни, дясно ориентирани, и всяка тройка единични вектори се нарича 
базис (фиг. 49.4). 

Новият базис се напълно опреден, ако векторите i', j', k' са дадени със своите коор-
динати относно стария базис: 

i' = cos(∢i'i).i + cos(∢i'j).j + cos(∢i'k).k 
j' = cos(∢j'i).i + cos(∢j'j).j + cos(∢j'k).k       (49.6) 
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k' = cos(∢k'i).i + cos(∢k'j).j + cos(∢k'k).k 
Заместват се посочните косинуси на векторите: 
a11 = cos(∢i'i) , a21 = cos(∢i'j) , a31 = cos(∢i'k) 
a12 = cos(∢j'i) , a22 =  cos(∢j'j) , a32 =  cos(∢j'k)     (49.7) 
a13 = cos(∢k'i) , a23 =  cos(∢k'j) , a33 =  cos(∢k'k). 
От векторните равенства: 
i'² = j'² = k'² = 1  и i'j' = j'k' = i'k' = 0       (49.6) 

следва следните система: 
a1ia1j + a2ia2j + a3ia3j = 0 при i ≠ j (i=1,2,3 и j=1,2,3)    (49.9) 
a1ia1j + a2ia2j + a3ia3j = 1 при i = j (i=1,2,3 и j=1,2,3). 
Между посочните косинуси съществуват шест зависимости, следователно само три 

aij са независими, като останалите се определят от решението на системата (49.9). 
 

Матрицата 
 
    (49.10) 
 
 

се нарича преходна (трансформационна) матрица от базиса i, 
j, k в i', j', k'. Понеже векторите са с i', j', k' са линейно неза-
висими, следователно детерминантата на матрицата A е раз-

лична от нула (det A(i', j', k') = 1 ≠ 0), т.е. матрицата за преминаване от един базис в друг 
винаги е неизродена. 

Връзката между координатите на точка P с координати (x, y, z) и стари координати 
(x', y', z') може да се представи като линейна комбинация от базисните вектори i, j, k в i', 
j', k', и следователно се получава следното равенство: 

 
       (49.11) 
 
 

3. Изместени и завъртени координатни системи 
В общия случай на трансформация на координатна система в пространството с раз-

лични начала и неуспоредни координатни оси се свежда до комбинация на разгледаните 
два случая – успоредно пренасяне и въртене. 

 
    (49.12) 
 
 

Когато са дадени координатите на т. Р(х, у) в равнинната координатната система (х, 
у). Да се изчислят координатите на същата т. Р в координатна система (х', у'), която е 
завъртяна по отношение на първата на ъгъл φ. От фигурата (фиг. 49.5) се вижда, че 

x'p = PA + AD            (49.13) 
y'p = OC – DC 

където: 
PA = xp.cos φ 
AD = BC = yp.sin φ 

A =  
a11 a21 a31 
a12 a22 a32 
a13 a23 a33 

x 
= 

a11 a12 a13  x' 
y a21 a22 a23 . y' 
z a31 a32 a33  z' 

x 
= 

x0  a11 a12 a13  x' 
y y0 + a21 a22 a23 . y' 
z z0  a31 a32 a33  z' 

 

z z' 

O 

y' 

y 

x x' 
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OC = yp.cos φ 
DC = AB = xp.sin φ. 
Като се вземат предвид тези изрази за разстоянията PA, AD, OC и DC и се заместят 

в уравнения 49.13, ще се получат следния вид: 
x'p = xp.cos φ + yp.sin φ         (49.14) 
y'p = yp.cos φ – xp.sin φ 
От уравнение 49.14 може да бъде решена и обратната задача: 
xp = x'p.cos φ – y'p.sin φ         (49.15) 
yp = y'p.sin φ + x'p.cos φ 

 
Когато са дадени са координатите на т. P в 

координатна система (х, у) с начало на координат-
ната система O и разстоянията на изместването a, 
b до началото на друга и ъгълът на завъртане φ 
(фиг. 49.6). Да се изчислят координатите на съ-
щата т. Р в координатна система (х', у'). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Като се имат предвид първите две решения, 
може да се напише 

xp = a + x'p.cos φ – y'p.sin φ  (49.16) 
yp = b + y'p.sin φ + x'p.cos φ . 

От тези две уравнения може да се реши и обратната задача 
x'p = (xp – a)cos φ + (yp – b)sin φ        (49.17) 
y'p = (yp – b)cos φ – (xp – a)sin φ. 
4. Определяне на трансформационните коефициенти при наличие на идентични 

точки в двете координатни системи 
Обикновено в практиката зависимостта между двете координатни системи не е из-

вестна. За да се изведе зависимостта между тях, са необходими най-малко две точки, 
координатите, на които да бъдат известни и в двете системи. От координатите на двете 
точки се изчисляват посочните ъгли на правата Р1Р2 и разстоянията в двете координатни 
системи: 

tg α12 = 𝑦𝑦2−𝑦𝑦1
𝑥𝑥2−𝑥𝑥1

  и  tg α'12 = 𝑦𝑦′2−𝑦𝑦′1
𝑥𝑥′2−𝑥𝑥′1

 

S12 = �(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)2 + (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)2         (49.18) 
S'12 = �(𝑥𝑥′2 − 𝑥𝑥′1)2 + (𝑦𝑦′2 − 𝑦𝑦′1)2. 
От така изчислените посочни ъгли се получава ъгълът на завъртането 
φ  = α12 – α'12 .           (49.19) 
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Също така трябва да се сравнят изчислените стойности на страната S12 в двете ко-
ординатни системи, т. е. 

∆S12 = Sl2 – S'l2.           (49.20) 
Ако така получената разлика е малка по стойност, това показва, че двете коорди-

натни системи са хомогенни. В случай че тази разлика е по-голяма по стойност, това 
обстоятелство трябва да се вземе предвид при трансформиране на координатите. Това се 
постига като в трансформационните уравнения се въведе мащабен коефициент, изчислен 
от уравнението: 

q = 𝑆𝑆12
𝑆𝑆12′

             (49.21) 

Като се вземе предвид мащабния коефициент, се получават следните трансформа-
ционни уравнения: 

хр = а + x'p.q.cosφ – у'p.q.sinφ;         (49.22) 
ур = b + x'p.q.sinφ + y'p.q.cosφ. 
От решаването на тези уравнения се получават неизвестните a и b. 
С така получените трансформационни елементи a, b, φ и q при използване на уравн. 

(49.22) могат да се трансформират координатите на всички точки от едната координатна 
система в другата. 

 
 

5. Трансформация на координати с из-
равнение по метода на най-малките квадрати 

Когато са дадени координатите на повече 
от две точки в координатни системи (х, у) и (х', 
y'), трансформационните елементи се получават 
чрез посредствено (параметрично) изравнение. 
Задачата е следната: дадени са координатите на 
п точки в координатна система (х, у) и в коорди-
натна система (х', y'), като от тази система има и 

други точки, които трябва да бъдат трансформирани в първата координатна система (х, 
у). За решаването на така поставената задача е необходимо въз основа на дадените коор-
динати на тези п точки и в двете системи да се намерят чрез изравнение най-вероятните 
стойности на трансформационните елементи a, b, φ и q. По-нататък тези неизвестни ще 
се използват, за да се трансформират и координатите на другите точки от координатна 
система (х', y') в координатна система (х, у). 

За улеснение на изчисленията най-напред се определя центърът на тежестта на вто-
рата система (х', у'), който се приема за начало на нова координатна система (фиг. 49.6): 

х'ц = [𝑥𝑥′]
𝑛𝑛

            (49.23) 

y'ц = [𝑦𝑦′]
𝑛𝑛

. 
Ако през т. Oц се прекарат оси х", у" успоредно на осите х', у', се получава нова 

координатна система (х", у") с начало центърът на тежестта Оц. 
Координатите на точки от втората координатна система се изчисляват в новата ко-

ординатна система (хi", yi") чрез редуциране по следните формули: 
xi" = xi' – [𝑥𝑥′]

𝑛𝑛
             (49.24) 
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yi" = yi' – [𝑦𝑦′]
𝑛𝑛

 . 
За проверка се използва равенството: 
[х"] = 0; [y"] = 0.           (49.25) 
Ако се означат разстоянията от началото на първата координатна система до нача-

лото на третата координатна система съответно с a и b (фиг. 49.7), за трансформиране на 
точките от третата координатна система (х", y") в първата координатна система (х, у) ще 
се използват следните уравнения: 

X = а + x"q.cosφ – у"q.sinφ;         (49.26) 
Y = b + x"q.sinφ + y"q.cosφ. 
Ако се означи q.sinφ = l и q.cosφ = k, уравнение (49.26) ще добият вида 
X = а + k.x" – l.у";          (49.27) 
Y = b + l.x" + k.y". 
Уравненията на поправките за конкретната задача ще бъдат n на брой, колкото са 

общите точки в двете координатни системи, т. е. 
vx1 = X1 – a – kx"1 + ly"1; vy1 = Y1 – b – lx"1 – ky"1; 
vx2 = X2 – a – kx"2 + ly"2; vy2 = Y2 – b – lx"2 – ky"2;     (49.28) 
… 
vxn = Xn – a – kx"n + ly"n; vyn = Yn – b – lx"n – ky"n. 
Условието, на което трябва да отговарят уравненията на поправките, е 
[Vs Vs ] = [vxvx + vyvy] = min.         (49.29) 
За изпълнение на това условие се повдигат на квадрат уравнение (49.28) 
v²x1 = (X1 – a – kx"1 + ly"1)²; v²y1 = (Y1 – b – lx"1 – ky"1)²; 
v²x2 = (X2 – a – kx"2 + ly"2)²; v²y2 = (Y2 – b – lx"2 – ky"2)²;     (49.30) 
… 
v²xn = (Xn – a – kx"n + ly"n)²; v²yn = (Yn – b – lx"n – ky"n)². 
Ако се извършат съответните действия в уравн. (49.30) и след това се сумират по-

лучените резултати, уравн. (49.29) получава следния вид: 
[VsVs] = [X.X + Y.Y] + n(a2 + b2) + (k2 + l2).[x".x" + y".y"] – 2.a[X] – 2b[X] + 2l [X.у" + 

х".Y] – 2.k[X.x" + Y.у"] = min.          (49.31) 
За да бъде тази функция min, е необходимо първите производни да бъдат равни на 

нула: 
𝑑𝑑[𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠]
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = 0, 𝑑𝑑[𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠]
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = 0, 𝑑𝑑[𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠]
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = 0, и 𝑑𝑑[𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠]
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = 0.       (49.32) 
Тогава от уравн. (49.21) се получава 
𝑑𝑑[𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠]
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = 2na – 2[X] = 0, от което следва a = [𝑋𝑋]
𝑛𝑛

 
𝑑𝑑[𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠]
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = 2nb – 2[Y] = 0, от което следва b = [𝑌𝑌]
𝑛𝑛

      (49.33) 
𝑑𝑑[𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠]
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = 2k[x".x" + y".y"] – 2[Y.у" + х".X] = 0, от което следва k = [𝑋𝑋𝑥𝑥"+𝑌𝑌𝑦𝑦"]
[𝑥𝑥"𝑥𝑥" + 𝑦𝑦"𝑦𝑦"] 

 
𝑑𝑑[𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠]
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = 2l[x".x" + y".y"] + 2[X.у" – х".Y] = 0, от което следва l = [Y𝑥𝑥" - X𝑦𝑦"]
[𝑥𝑥"𝑥𝑥" + 𝑦𝑦"𝑦𝑦"] 

. 

С така получените стойности за неизвестните a, b, k и l се изчисляват координатите 
на точките от координатна система (х', y') в първата. 

Средната квадратна грешка в трансформираните координати, се изчислява от 
следните формули: 
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mx = �[𝑣𝑣𝑥𝑥𝑣𝑣𝑥𝑥]
2𝑛𝑛−4

 , my= ��𝑣𝑣𝑦𝑦𝑣𝑣𝑦𝑦�
2𝑛𝑛−4

 и ms = �𝑚𝑚𝑥𝑥
2 + 𝑚𝑚𝑦𝑦

2.      (49.34) 

Ако се приеме, че координатите на идентичните точки са безгрешни тогава в зна-
менателя на формули 49.34 се използва само n. 

 
Така представеният начин на трансформиране е известен под името Хелмертова 

трансформация (фиг. 49.8). При него са необходимо минимум две идентични точки, ма-
щабният фактор по двете координатни оси е един и същ. Прилага се при хомогенни ко-
ординатни системи, запазва се колинеарността на трансформираните обекти. 

 
 
 
 
 

6. Афинна трансформа-
ция на координати 

Тази трансформация представлява частен случай на полиномиална трансформация 
при първа степен на полинома. Също така може да бъде представена подобно на Хел-
мертова трансформация, но с различни мащабни коефициенти и ъгли на ротация по ко-
ординатните оси. За да може да се извърши афинна трансформация на координати от 
една система в друга е необходимо броят на идентичните точки да бъде не по-малък от 
три. 

X = a + qxcosα.x – qysinβ.y         (49.35) 
Y = b + qxsinα.x + qycosβ.y, 

където a, b са коефициенти на транслация; 
qx, qy – мащабни коефициенти по съответните оси; 
α, β – ъгли на ротация на съответните координатни оси. 

Ако се означи qxcosα = a1, -qysinβ = a2, qxsinα = b1, qycosβ = b2 уравнение (49.35) ще добият 
вида: 

x = а0 + a1.x' + a2.у';          (49.36) 
y = b0 + b1.x' + b2.y'. 
Редуцират се координатите по формули (49.23) и (49.24) и се получават следните 

уравнения: 
X = а0 + a1.x" + a2.у";          (49.37) 
Y = b0 + b1.x" + b2.y". 

Коефициентите a0, a1, a2, b0, b1, b2 се определят чрез метода на най-малките квадрати 
(МНМК) като в случая са изведени крайните формули за изчисление на афинна транс-
формация: 

a1 = [𝑦𝑦"𝑦𝑦"][𝑥𝑥"𝑋𝑋]−[𝑥𝑥"𝑦𝑦"][𝑦𝑦"𝑋𝑋]
[𝑥𝑥"𝑥𝑥"][𝑦𝑦"𝑦𝑦"]−[𝑥𝑥"𝑦𝑦"]  

a2 = [𝑥𝑥"𝑥𝑥"][𝑦𝑦"𝑋𝑋]−[𝑥𝑥"𝑦𝑦"][𝑥𝑥"𝑋𝑋]
[𝑥𝑥"𝑥𝑥"][𝑦𝑦"𝑦𝑦"]−[𝑥𝑥"𝑦𝑦"]  

b1 = [𝑦𝑦"𝑦𝑦"][𝑥𝑥"𝑌𝑌]−[𝑥𝑥"𝑦𝑦"][𝑦𝑦"𝑌𝑌]
[𝑥𝑥"𝑥𝑥"][𝑦𝑦"𝑦𝑦"]−[𝑥𝑥"𝑦𝑦"]           (49.38) 

b2 = [𝑥𝑥"𝑥𝑥"][𝑦𝑦"𝑌𝑌]−[𝑥𝑥"𝑦𝑦"][𝑥𝑥"𝑌𝑌]
[𝑥𝑥"𝑥𝑥"][𝑦𝑦"𝑦𝑦"]−[𝑥𝑥"𝑦𝑦"]  

a0 = Xц – a1x'ц – a2y'ц 

Фиг. 49.8 Фиг. 49.9 
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b0 = Yц – b1x'ц – b2y'ц. 
Средната квадратна грешка в трансформираните координати, се изчислява от 

следните формули: 

mx = �[𝑣𝑣𝑥𝑥𝑣𝑣𝑥𝑥]
2𝑛𝑛−6

 , my= ��𝑣𝑣𝑦𝑦𝑣𝑣𝑦𝑦�
2𝑛𝑛−6

 и ms = �𝑚𝑚𝑥𝑥
2 + 𝑚𝑚𝑦𝑦

2.      (49.39) 

При афинната трансформация има различни мащабни коефициенти по двете ко-
ординатни оси, което коригира наличието на различни деформации (фиг. 49.9). Запазва 
се колинеарността при афинна трансформация. 

7. Полиномиална трансформация 
Тази трансформация се използва, когато има различни степени на деформация в 

отделните части (фиг. 49.10). 
X = а0 + a1.x + a2.у + a3xy + a4x² + a5y² + a6x²y + a7xy² + a8x³ + …   (49.40) 
Y = b0 + b1.x + b2.у + b3xy + b4x² + b5y² + b6x²y + b7xy² + b8x³ + …  

 
X = ∑ ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑

𝑖𝑖=0
𝑑𝑑
𝑖𝑖=0 xiyj  (49.41) 

Y = ∑ ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑖𝑖=0

𝑑𝑑
𝑖𝑖=0 xiyj, 

където d – степен на полинома и i + j ≤ d. 
В зависимост от степента на полинома се опре-
деля минимално необходимия брой точки k за 
еднозначно определяне на коефициентите на 
трансформация: 

k = 1
2
 (d + 1)(d + 2).   (49.42) 

Коефициентите на трансформация се опреде-
лят чрез МНМК. Съставят се уравненията на поправките, неизвестни са коефициентите 
ai и bi: 

vx1 = а0 + a1.x1 + a2.у1 + a3x1y1 + a4x1² + a5y1² + a6x1²y1 + a7x1y1² + a8x1³ + … -X1 
vy1 = b0 + b1.x1 + b2.у1 + b3x1y1 + b4x1² + b5y1² + b6x1²y1 + b7x1y1² + b8x1³ + … -Y1 
vx2 = а0 + a1.x2 + a2.у2 + a3x2y2 + a4x2² + a5y2² + a6x2²y2 + a7x2y2² + a8x2³ + … -X2 
vy2 = b0 + b1.x2 + b2.у2 + b3x2y2 + b4x2² + b5y2² + b6x2²y2 + b7x2y2² + b8x2³ + … -Y2 
… 
vxn = а0 + a1.xn + a2.уn + a3xnyn + a4xn² + a5yn² + a6xn²yn + a7xnyn² + a8xn³ + … -Xn 
vyn = b0 + b1.xn + b2.уn + b3xnyn + b4xn² + b5yn² + b6xn²yn + b7xnyn² + b8xn³ + … -Yn 

Нормалната матрица ще има следния вид: 

N =  

n [x] [y] [xy] [x²] [y²] [x²y] [xy²] [x³] … 
[x] [x²] [xy] [x²y] [x³] [xy²] [x³y] [x²y²] [x4] … 
[y] [xy] [y²] [xy²] [x²y] [y³] [x²y²] [xy³] [x³y] … 
[xy] [x²y] [xy²] [x²y²] [x³y] [xy³] [x³y²] [x²y³] [x4y] … 
[x²] [x³] [x²y] [x³y] [x4] [x²y²] [x4y] [x³y²] [x5] ... 
[y²] [xy²] [y³] [xy³] [x²y²] [y4] [x²y³] [xy4] [x³y²] ... 
[x²y] [x³y] [x²y²] [x³y²] [x4y] [x²y³] [x4y²] [x³y³] [x5y] ... 
[xy²] [x²y²] [xy³] [x²y³] [x³y²] [xy4] [x³y³] [x²y4] [x4y²] ... 
[x³] [x4] [x³y] [x4y] [x5] [x³y²] [x5y] [x4y²] [x6] ... 

. . . . . . . . . ... 
 
 
 

Фиг. 49.10 
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Fa = 

[X] 

Fb = 

[Y] 

A = 

a0 

B = 

b0 
[xX] [xY] a1 b1 
[yX] [yY] a2 b2 
[xyX] [xyY] a3 b3 
[x²X] [x²Y] a4 b4 
[y²X] [y²Y] a5 b5 
[x²yX] [x²yY] a6 b6 
[xy²X] [xy²Y] a7 b7 
[x³X] [x³Y] a8 b8 

… … … … 
Трансформационните коефициенти пред неизвестните се определят от решението 

на две системи: 
A = N-1Fa,            (49.43) 
B = N-1Fb. 
Полиномиална трансформация с условия за конформност (условие на Коши-Ри-

ман) се прилага при трансформация на ортогонални координатни системи. Също така 
полиномиална трансформация със степен на полинома по-голяма от втора степен няма 
практическа стойност поради осцилации извън идентичните точки. 

Средната квадратна грешка в трансформираните координати, се изчислява от 
следните формули: 

mx = � [𝑣𝑣𝑥𝑥𝑣𝑣𝑥𝑥]
2𝑛𝑛−2𝑑𝑑

 , my= ��𝑣𝑣𝑦𝑦𝑣𝑣𝑦𝑦�
2𝑛𝑛−2𝑑𝑑

 и mp = �𝑚𝑚𝑥𝑥
2 + 𝑚𝑚𝑦𝑦

2 .      (49.44) 

В точността на трансформациите остана неразгледано влиянието на геометричния 
фактор, като е препоръчително идентичните точки в двете координатни системи да ог-
раждат обектите, които ще се трансформират. Също, така ако точките са функционално 
зависими, например идентичните точки при афинна трансформация лежат на права то и 
всички трансформирани точки ще бъдат подредени в правата. 

 
 
 

Глава XIII 
ПОЛИГОНОВИ МРЕЖИ 

 
 
 
§ 50. Общи сведения за изравнение на полигонови мрежи 
 
Изравнението на плановите ходове може да се извърши по два начина: изравнение 

по МНМК наричано също така и строго изравнение, и втори начин чрез изравнение най-
напред координатите на възлови точки и след това на останалите. 

Простото изравнение на полигонови мрежи следва пътя на развитието им. Най-нап-
ред се изравнява главната полигонова мрежа като отделните главни полигони се израв-
няват по единично. Полигоните свързващи една група възлови точки, се изравняват на-
веднъж. След това се пристъпва към изравнение и изчисление на второстепенни поли-
гони. Главният недостатък на тези методи е невъзможността да се извършва правилна 
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оценка на точността на получените резултати. Тук ще бъдат разгледани някои от начи-
ните за нестрого изравнение на полигонови мрежи, при които всяко от трите условни 
уравнения се решава самостоятелно (fβ=0, fx=0, fy=0 – Геодезия, част I). Към тези начини 
могат да бъдат причислени: метода на еквивалентната замяна, изравнение по полигоно-
вия и възловия метод на проф. В. В. Попов, чрез последователни приближения и др. 
Всички изброени начини за изравнение на полигонови мрежи, водят до идентични ре-
зултати. Кой от посочените методи ще се използва за изравняване на конкретна полиго-
нова мрежа, зависи изключително от конфигурацията на мрежата. Например методът на 
еквивалентната замяна е удобен да се приложи при полигонова мрежа, при която имаме 
няколко възлови точки (не повече от 3 - 4); изравнение на полигонова мрежа по полиго-
новия метод на проф. В. В. Попов е уместно да се приложи при мрежа, която се състои 
основно от затворени полигони и има малко дадени точки и т. н. 

 
 
§ 51. Изравнение на единична възлова точка 
 
При наличие на триангулачна мрежа е удобно използването на метода на изравне-

ние чрез възлови точки. В някои случаи в зависимост от теренните условия, където три-
ангулацията не е достатъчно сгъстена, е целесъобразно да се развие полигонова мрежа с 
една или няколко възлови точки. 

 
При положение че между 

възловата точка и триангулачните 
точки има видимост, тя може да 
се определи чрез засичане. Об-
ратно, ако това е невъзможно, 
трябва да се използват измервани-
ята, извършени в полигоновите 
ходове, които излизат от нея, за да 
се определят най-вероятните 
стойности на нейните коорди-
нати. 

Ако са дадени три отворени 
полигона, които започват от три-

ангулачни точки А, В и С и се събират във възлова точка M (фиг. 51.1). 
В тези полигони са измерени полигоновите ъгли и страни. Дадени са и координа-

тите на триангулачни точки А, A', В, B', С и C'. Изчисляването се извършва в следния ред: 
От дадените координати на триангулачните точки се изчисляват началните посоч-

ните ъгли: 
tg αA'A = tg αH1 = 𝑌𝑌𝐴𝐴−𝑌𝑌𝐴𝐴′

𝑋𝑋𝐴𝐴−𝑋𝑋𝐴𝐴′
  

tg αB'B = tg αH2 = 𝑌𝑌𝐵𝐵−𝑌𝑌𝐵𝐵′
𝑋𝑋𝐵𝐵−𝑋𝑋𝐵𝐵′

          (51.1) 

tg αC'C = tg αH3 = 𝑌𝑌𝐶𝐶−𝑌𝑌𝐶𝐶′
𝑋𝑋𝐶𝐶−𝑋𝑋𝐶𝐶′

 . 

Тези посочни ъгли, ако има възможност, могат да бъдат взети от формулярите за 
изчисление и изравнение на триангулацията. След това се избира една полигонова 

C 

A 
A' 

B' 
B 

C' P"'2 

P'1 

K 

M 

P"1 
P"2 P"3 

P"'3 

P"'1 

P'2 β'A 
β'1 β'2 

β'K 

β"1 

β"B 

β"2 β"3 β"'3 

β"'2 
β"'1 

β"'C 

αH3 

αH2 
αН3 [β]1 

[β]2 

[β]3 

Фиг. 51.1 
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страна, без значение от кой полигон, която опира до възлова точка М. В случая се избира 
страната MK от първия полигон. За тази избрана страна се изчисляват посочните ъгли от 
трите полигона, като се получават три различни стойности, а именно: 

α'MK = αH1 + [β]1 – n1.200g; 
α"MK = αH2 + [β]2 – n2.200g;         (51.2) 
α"'MK = αH3 + [β]3 – n3.200g. 
От така получените стойности за посочния ъгъл чрез обработка на измерване с раз-

лична точност се получава най-вероятната стойност по формулата 

αMK = 𝑃𝑃1𝛼𝛼𝑀𝑀𝑀𝑀
′ +𝑃𝑃2𝛼𝛼𝑀𝑀𝑀𝑀

′′ +𝑃𝑃3𝛼𝛼𝑀𝑀𝑀𝑀
′′′

𝑃𝑃1+𝑃𝑃2+𝑃𝑃3
 = [𝑝𝑝𝛼𝛼]

[𝑝𝑝]
        (51.3) 

където тежестите за отделните полигони са обратнопропорционални на измерените ъгли, 
т. е. Р1 = 𝑑𝑑

𝑛𝑛1
, P2 = 𝑑𝑑

𝑛𝑛2
 и Р3 = 𝑑𝑑

𝑛𝑛3
. С n1 п2 и n3 е означен броят на полигоновите ъгли в отделните 

полигони. 
От уравн. (51.2) и (51.3) се изчисляват ъгловите несъвпадения за отделните поли-

гони: 
f'β = α'MK – αMK; 
f"β = α"MK – αMK;           (51.4) 
f'"β = α"'MK – αMK. 
За проверка на изравнението се използва условието 
Р1. f'β + Р2. f"β + Р3. f"'β = 0.         (51.5) 
Ако получените ъглови несъвпадения са в допустимите граници, се изчисляват 

поправките на полигоновите ъгли в отделните полигони: 

v'βi = 
𝑓𝑓𝛽𝛽
′

𝑛𝑛1
; 

v"βi = 
𝑓𝑓𝛽𝛽
′′

𝑛𝑛1
;             (51.6) 

v"'βi = 
𝑓𝑓𝛽𝛽
′′′

𝑛𝑛1
. 

C така получените поправки се коригират полигоновите ъгли от отделните поли-
гони и след това се изчисляват посочните ъгли на всички полигонови страни. 

Точност на изравнения краен посочен ъгъл: 

mα = � [𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]
[𝑝𝑝](𝑛𝑛−1)

 .           (51.7) 

С изравнените посочни ъгли и полигоновите страни се изчисляват координатните 
разлики в трите полигона до възловата точка М. Тези координатни разлики се събират за 
всеки полигон и се получава 

[∆х]1 = [S.cos α]1;   [∆y]1 = [S.sin α]1; 
[∆х]2 = [S.cos α]2;   [∆y]2 = [S.sin α]2;     (51.8) 
[∆х]3 = [S.cos α]3;   [∆y]3 = [S.sin α]3. 
C тези координатни разлики и координатите на т. А, В и С се получават стойности 

за координатите на възловата точка М: 
X'M = XA + [∆х]1;   Y'M = YA + [∆y]1; 
X"M = XB + [∆х]2;  Y"M = YB + [∆y]2;     (51.9) 
X'"M = XC + [∆х]3;  Y'"M = YC + [∆y]3; 
От получените стойности се изчисляват изравнените координати на възловата 

точка, като се приложи обработка на измервания с различна точност: 
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XM = 𝑃𝑃1𝑋𝑋𝑀𝑀
′ +𝑃𝑃2𝑋𝑋𝑀𝑀

′′+𝑃𝑃3𝑋𝑋𝑀𝑀
′′′

𝑃𝑃1+𝑃𝑃2+𝑃𝑃3
  

YM = 𝑃𝑃1𝑌𝑌𝑀𝑀
′ +𝑃𝑃2𝑌𝑌𝑀𝑀

′′+𝑃𝑃3𝑌𝑌𝑀𝑀
′′′

𝑃𝑃1+𝑃𝑃2+𝑃𝑃3
 ,          (51.10) 

където Р1 = 𝑑𝑑
[𝑆𝑆]1

, P2 = 𝑑𝑑
[𝑆𝑆]2

 и Р3 = 𝑑𝑑
[𝑆𝑆]3

. 

След това се изчисляват несъвпаденията fx и fy по полигони, както следва: 
fx' = XA – XM + [∆х]1;  fy' = YA – YM + [∆y]1; 
fx" = XB – XM + [∆х]2;  fy" = YB – YM + [∆y]2;     (51.11) 
fx'" = XC – XM + [∆х]3;  fy"' = YC – YM + [∆y]3; 

За контрол трябва да са изпълнени двете уравнения 
Р1.fx' + Р2.fx" + Р3.fx"' = 0; 
Р1.fy' + Р2.fy" + Р3.fy"' = 0.          (51.12) 

От несъвпаденията fx и fy се изчисляват линейните несъвпадения за трите полигона: 
fs' = �𝑓𝑓𝑥𝑥′2 + 𝑓𝑓𝑦𝑦′2 ; 
fs" = �𝑓𝑓𝑥𝑥′′2 + 𝑓𝑓𝑦𝑦′′2 ;          (51.13) 
fs'" = �𝑓𝑓𝑥𝑥′′′2 + 𝑓𝑓𝑦𝑦′′′2 . 
Ако тези линейни несъвпадения са в допустимите граници, се изчисляват поправ-

ките на координатните разлики: 

vxi' = – 𝑓𝑓𝑥𝑥
′

[𝑆𝑆]1
.Si';  vyi' = – 𝑓𝑓𝑦𝑦

′

[𝑆𝑆]1
.Si'; 

vxi" = – 𝑓𝑓𝑥𝑥
′′

[𝑆𝑆]2
.Si";  vyi" = – 𝑓𝑓𝑦𝑦

′′

[𝑆𝑆]2
.Si";        (51.14) 

vxi"' = – 𝑓𝑓𝑥𝑥
′′′

[𝑆𝑆]3
.Si'";  vyi"' = – 𝑓𝑓𝑦𝑦

′′′

[𝑆𝑆]3
.Si'". 

С тези координатни поправки се коригират координатните разлики за отделните 
полигони и след това се изчисляват координатите на всички останали полигонови точки. 

За контрол от трите полигона се изчисляват координатите на възловата точка M, 
при което трябва да се получат едни и същи стойности, каквито са получени от изравне-
нието ѝ. 

Точност в положението на възловата точка се изчислява по формулата: 

mx = � [𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]𝑥𝑥
[𝑝𝑝](𝑛𝑛−1)

 , my = � [𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]𝑦𝑦
[𝑝𝑝](𝑛𝑛−1)

.        (51.15) 

Когато възловата точка трябва да се определи с повече от три полигона, изчисле-
нието и изравнението става по същия начин, с тази разлика, че средноаритметичната 
стойност се определя от всички участващи полигони. 

 
 
§ 52. Изравнение на група възлови точки по метода на еквивалентната замяна 

 
Понякога теренните условия или конфигурацията на триангулачните точки налагат 

да се създаде полигонова мрежа от група възлови точки. Така например при полигоно-
вата мрежа (фиг. 52.1), състояща се от 5 полигонови хода с две възлови точки, е уместно 
да се приложи методът на еквивалентната замяна. 
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При този метод изравнението се извършва в следния ред. 
Избира се една полигонова страна, която опира на възловата точка M (в случая 

страната MK). Изчислява се посочният ъгъл на тази полигонава страна, като се използват 
измерванията от двата полигонови хода В1 и В2: 

α'MK = αH1 + [β]1 – n1.200g  с тежест Р1 = 1
𝑛𝑛1

;  

α"MK = αH2 + [β]2 – n2.200g  с тежест P2 = 1
𝑛𝑛2

 ,      (52.1) 

където n1, и n2 са съответно измерените полигонови ъгли от ходовете В1 и В2. 
От получените стойности за посочния ъгъл на избраната полигонова страна SMK 

чрез обработка на измервания с различна точност се получава изравненият посочен ъгъл, 
който не е окончателен: 

αMK = 𝑃𝑃1𝛼𝛼𝑀𝑀𝑀𝑀
′ +𝑃𝑃2𝛼𝛼𝑀𝑀𝑀𝑀

′′

𝑃𝑃1+𝑃𝑃2
   с тежест P12 = P1 + P2 = 1

𝑛𝑛1
  +  1

𝑛𝑛2
 .     (52.2) 

Като се излезе от тежестта Р12, може да се получи броят на ъглите n12 на един фик-
тивен полигонов ход: 

n12 = 1
𝑃𝑃12

 ,             (52.3) 

който би имал посочен ъгъл αMK със същата тежест, т.е. ход еквивалентен на първия и 
втория заедно. 

Като се съберат получените ъгли на фиктивния ход с ъглите от полигоновия ход В3, 
се получава тежестта на един сборен ход, в който участват ъглите от трите хода В1, В2 и 
В3, т. е. 

P123 = 1
𝑛𝑛123

 = 1
𝑛𝑛12+ 𝑛𝑛3

 .          (52.4) 

От сборния ход и ходовете В4 и В5 се изчислява посочният ъгъл на полигонова 
страна, която излиза от възлова точка N, и например полигонова страна SNL. С изчисля-
ване посочния ъгъл на страната SNL случаят се свежда до изравняване на полигонова 
мрежа с една възлова точка. Тогава изравненият посочен ъгъл на полигоновата страна 
SNL ще бъде 

𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁123 = αMK + [β]3 – n3.200g  с тежест P123 = 1
𝑛𝑛123

; 

𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁4  = αH4 + [β]4 – n4.200g  с тежест Р4 = 1
𝑛𝑛4

;       (52.5) 

𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁5  = αH5 + [β]5 – n5.200g  с тежест P5 = 1
𝑛𝑛5

. 

[β']1 

M 

K 

N L 

A 

B 

C 

D 

[β']3 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 [β']2 

[β']4 

[β']5 

Фиг. 52.1 
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От трите получени стойности за посочния ъгъл αNL се изчислява изравнена стой-
ност, като се приложи обработка на измервания с различна точност, т. е. 

αNL = 𝑃𝑃123𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁
123+𝑃𝑃4𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁

4 +𝑃𝑃5𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁
5

𝑃𝑃123+𝑃𝑃4+𝑃𝑃5
 .         (52.6) 

Получената изравнена стойност за полигонова страна SNL се приема като оконча-
телна за трите хода. За всеки ход се изчисляват ъгловите несъвпадения: 

fβ123 = 𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁123 – αNL; 
fβ4 = 𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁4  – αNL;           (52.7) 
fβ5 = 𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁5  – αNL. 
Получените ъглови несъвпадения fβ4 и fβ5 за ходове В4 и В5 се разпределят поравно 

на ъглите им. 
Ъгловото несъвпадение fβ123 трябва да бъде разпределено съответно на ъглите в хо-

довете Bl, В2 и В3, като се използва следното отношение: 
𝑓𝑓𝛽𝛽12
𝑓𝑓𝛽𝛽123

 = 𝑛𝑛12
𝑛𝑛123

 = 
1

𝑃𝑃12
1

𝑃𝑃123

,           (52.8) 

fβ12 = 𝑛𝑛12𝑓𝑓𝛽𝛽123
𝑛𝑛123

 = 𝑃𝑃123𝑓𝑓𝛽𝛽123
𝑃𝑃12

. 

От получените несъвпадения fβ12 и fβ123 се изчислява несъвпадението за ход В3, а 
именно fβ3 = fβ123 – fβ12. 

За да се получат ъгловите несъвпадения за ходове В1 и В2, се изчислява окончател-
ният изравнен ъгъл на страната SMK, т. е. 

αMK = αMK + fβ12 .           (52.9) 
Като се вземе изравненият посочен ъгъл αMK като краен, се изчисляват ъгловите 

несъвпадения за двата хода В1 и В2: 
fβ2 = α'MK – αMK, 
fβ2 = α"MK – αMK.           (52.10) 
Получените несъвпадения за петте хода се разпределят поравно на ъглите в съот-

ветните ходове. С коригираните полигонови ъгли и началните посочни ъгли се изчисля-
ват изравнените посочни ъгли в съответните полигонови ходове. 

С изчислените посочни ъгли по ходове и измерените полигонови страни се изчис-
ляват приблизително координатни разлики. Изравнението им се извършва по същия на-
чин както на полигоновите ъгли. Така от координатите на т. А и В и сумата от коорди-
натните разлики за ходове В1 и В2 се получават предварителните координати на възлови 
точка М: 

XM' = XA + [∆х]1;  YM' = YA + [∆y]1  с тежест Р1 = 1
𝑁𝑁1

; 

XM" = XB + [∆х]2; YM" = YB + [∆y]2 с тежест Р1 = 1
𝑁𝑁2

.    (52.11) 

От уравн. (31.11) се получават също неизравнени координати на възлова точка M: 

XM = 𝑃𝑃1𝑋𝑋𝑀𝑀
′ +𝑃𝑃2𝑋𝑋𝑀𝑀

′′

𝑃𝑃1+𝑃𝑃2
  

YM = 𝑃𝑃1𝑌𝑌𝑀𝑀
′ +𝑃𝑃2𝑌𝑌𝑀𝑀

′′

𝑃𝑃1+𝑃𝑃2
 .           (52.12) 

Р12 = P1 + P2. 
Ако се излезе от тежестта Р12, може да се изчисли дължината на един еквивалентен 

ход, т. е. L12 = 1
𝑃𝑃12

, към която, като се прибави дължината на ход В3, се получава сборната 

дължина L123 = L12 + L3. На тази сборна дължина отговаря тежест 
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P123 = 1
𝑁𝑁123

.            (52.13) 

След това се пристъпва към изчисляване на координатите на възлова точка N, като 
се използват сборният ход и ходовете В4 и B5, т; е. 

XN123 = XM + [∆х]3; YN123 = YM + [∆y]3   с тежест Р123 = 1
𝑁𝑁123

; 

XN4 = XC + [∆х]4; YN4 = YN + [∆y]4   с тежест Р4 = 1
𝑁𝑁4

;   (52.14) 

XN5 = XD + [∆х]5; YN5 = YD + [∆y]5   с тежест Р5 = 1
𝑁𝑁5

. 

От тези приблизителни координати за т. N се изчисляват изравнените координати 
от уравнението: 

XN = 𝑃𝑃123𝑋𝑋𝑁𝑁
123+𝑃𝑃4𝑋𝑋𝑁𝑁

4+𝑃𝑃5𝑋𝑋𝑁𝑁
5

𝑃𝑃123+𝑃𝑃4+𝑃𝑃5
  

YN = 𝑃𝑃123𝑌𝑌𝑁𝑁
123+𝑃𝑃4𝑌𝑌𝑁𝑁

4+𝑃𝑃5𝑌𝑌𝑁𝑁
5

𝑃𝑃123+𝑃𝑃4+𝑃𝑃5
 .         (52.15) 

От окончателните координати на т. N се изчисляват координатните несъвпадения 
по ходове, както следва: 

fx123 = XN123 – XN; fy123 = YN123 – YN; 
fx4 = XN4 – XN;  fy4 = YN4 – YN;       (52.16) 
fx5 = XN5 – XN;  fy5 = YN5 – YN. 
Несъвпаденията за ходове В1, В2 и В3 се изчисляват по следния начин: 

fx12 = 𝑃𝑃123𝑓𝑓𝑥𝑥
123

𝑃𝑃12
 = 𝑁𝑁12𝑓𝑓𝑥𝑥

123

𝑁𝑁123
;  fy12 = 𝑃𝑃123𝑓𝑓𝑦𝑦

123

𝑃𝑃12
 = 𝑁𝑁12𝑓𝑓𝑦𝑦

123

𝑁𝑁123
; 

fx3 = 𝑃𝑃123𝑓𝑓𝑥𝑥
123

𝑃𝑃3
 = 𝑁𝑁3𝑓𝑓𝑥𝑥

123

𝑁𝑁123
;   fy3 = 𝑃𝑃123𝑓𝑓𝑦𝑦

123

𝑃𝑃3
 = 𝑁𝑁3𝑓𝑓𝑦𝑦

123

𝑁𝑁123
,     (52.17) 

fx3 = fx123 – fx12;    fy3 = fy123 – fy12. 
От несъвпаденията, които се получават за еквивалентния ход, се изчисляват окон-

чателните координати за възлова точка М: 
XM = XM + fx12; 
YM = YM + fy12.           (52.18) 
По аналогичен начин се изчисляват несъвпаденията и за ходове B1 и В2: 

fx1 = X'M – XM = 𝑃𝑃12𝑓𝑓𝑥𝑥
12

𝑃𝑃1
 = 𝑁𝑁1𝑓𝑓𝑥𝑥

12

𝑁𝑁12
; 

fy1 = Y'M – YM = 𝑃𝑃12𝑓𝑓𝑦𝑦
12

𝑃𝑃1
 = 𝑁𝑁1𝑓𝑓𝑦𝑦

12

𝑁𝑁12
;         (52.19) 

fx2 = X"M – XM = 𝑃𝑃12𝑓𝑓𝑥𝑥
12

𝑃𝑃2
 = 𝑁𝑁2𝑓𝑓𝑥𝑥

12

𝑁𝑁12
; 

fy2 = Y"M – YM = 𝑃𝑃12𝑓𝑓𝑦𝑦
12

𝑃𝑃2
 = 𝑁𝑁2𝑓𝑓𝑦𝑦

12

𝑁𝑁12
. 

Накрая изчислените координатни несъвпадения fx1, fx2, fx3, fx4, fx5, fy1, fy2, fy3, fy4, fy5 ce 
разпределят пропорционално на полигоновите страни в съответните полигонови ходове 
и се изравняват координатните разлики, след което се изчисляват координатите на 
всички полигонови точки. 

Ако полигоновата мрежа е от група възлови точки, с помощта на еквивалентни хо-
дове се изравнява посочният ъгъл на страна, която излиза от определена централна въз-
лова точка и нейните координати. 

За да се определи средната квадратна грешка при единични точки или групи въз-
лови точки, се използват изразите 
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mα = �[𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]𝛼𝛼

𝑛𝑛−𝑆𝑆
 

mx = �[𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]𝑥𝑥

𝑛𝑛−𝑆𝑆
           (52.20) 

my = �[𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]𝑦𝑦

𝑛𝑛−𝑆𝑆
, 

където п е броят на всички ходове; 
S – броят на възловите точки. 

За отделните ходове грешките ще бъдат съответно 
mαi = 𝑚𝑚𝛼𝛼

�𝑃𝑃𝑖𝑖
 

mxi = 𝑚𝑚𝑥𝑥

�𝑃𝑃𝑖𝑖
            (52.21) 

myi = 𝑚𝑚𝑦𝑦

�𝑃𝑃𝑖𝑖
 . 

За да се определи средната квадратна грешка в положението на централната въз-
лова точка, може да се използват изразите 

mα = �[𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]𝛼𝛼

𝑛𝑛−1
 

mx = �[𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]𝑥𝑥

𝑛𝑛−1
           (52.22) 

my = �[𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣]𝑦𝑦

𝑛𝑛−1
 , 

където v са поправките само за централната точка; 
п е броят на ходовете, определящи централната точка. 
 
 
§ 53. Изравнение на полигонови мрежи по методите на проф. В. В. Попов 
 
Методите на съветския геодезист професор В. В. Попов са всъщност начин на из-

равнение чрез последователни приближения. Основното отличие на тези методи от други 
такива методи, предложени от други автори, се състои в това, че при него всички дейст-
вия за определяне на поправките се свеждат до намиране на членове на бързо намаляващ 
ред. Съществена особеност на полигоновия метод представлява съставянето на нор-
мални уравнения непосредствено по схемата на мрежата без предварително съставяне на 
условни уравнения. 

Професор В. В. Попов е разработил своя метод за изравнение на полигонови мрежи 
(същото се отнася и за нивелачни мрежи) в два варианта: полигонов метод, който съот-
ветства на условното изравнение, и възлов метод, съответстващ на параметричното (пос-
редственото) изравнение. Резултатите, които се получават от прилагането им, са същите 
както изравнението, извършено по метода на най-малките квадрати. Съществена особе-
ност при тези два метода е, че съставянето на нормалните уравнения се извършва непос-
редствено по схемата на самата полигонова мрежа. 

За да се избере по кой начин трябва да се изравни дадена мрежа – по полигонов или 
възлов – трябва да се намери броя на условните уравнения. При равен брой на нормални 
уравнения се предпочита полигоновия метод, защото при него има по-малко подготви-
телни работи. 
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Броят на уравненията при полигоновия метод се определя по формулите: 
за свободни мрежи r1 = т; 
за свързани мрежи r1 = m + k – 1, 

където r1 е броят на нормалните уравнения; 
т – броят на затворените полигони; 
k – броят на дадените точки. 
Броят на уравненията при възловия метод се определя по формулите: 
за свободни мрежи r2 = p – 1; 
за свързани мрежи r2 = р, 

където р е броят на новите възлови точки. 
При положение че r1 ≤ r2, за предпочитане е да се приложи полигоновият метод за 

изравнение. Мрежи с пресичащи се ходове се изравняват по възловия метод. 
 
 
§ 54. Изравнение на полигонова мрежа по метода на последователните приближе-
ния 
 
Този метод може да се приложи както за полигонови, така и за нивелачни мрежи. 

Разликата при двата вида мрежи се състои в това, че при полигоновите мрежи изравне-
нието се извършва отделно за ъглите, абсцисите и ординатите. 

Тук ще бъде разгледано изравнението на нивелачна мрежа, като методът е в сила и 
за полигонови мрежи. 

 
Дадена е 

следната ниве-
лачна мрежа (фиг. 
54.1), в която са 
дадени надморс-
ките височини на 
т. А, В, С, D и Е. 
Трябва да се из-
числят надморс-
ките височини на 
4 възлови точки 
М, N, O и Р, като 

за целта са измерени девет превишения с тежести, обратнопропорционални на дължи-
ните на нивелачните ходове. Ако се приеме, че измерванията на нивелачните ходове са 
извършени с различна тежест и за неизвестни се приемат надморските височини на въз-
ловите точки HM, HN, HO и HP, тяхното определяне може да стане, като се приложи обра-
ботка на измервания с различна точност на една величина. 

Тогава уравнението за определяне на HM ще бъде 
HM = 𝑃𝑃1(𝐻𝐻𝐴𝐴+ℎ1)+𝑃𝑃2(𝐻𝐻𝐵𝐵+ℎ2)+𝑃𝑃3(𝐻𝐻𝑁𝑁−ℎ3)+𝑃𝑃6(𝐻𝐻𝑃𝑃+ℎ6)

𝑃𝑃1+𝑃𝑃2+𝑃𝑃3+𝑃𝑃6
.     (54.1) 

По същия начин се записват и уравненията за определянето височините на остана-
лите възлови точки: 

HN = 𝑃𝑃3(𝐻𝐻𝑀𝑀+ℎ3)+𝑃𝑃7(𝐻𝐻𝐶𝐶+ℎ7)+𝑃𝑃4(𝐻𝐻𝑂𝑂−ℎ4)
𝑃𝑃3+𝑃𝑃4+𝑃𝑃7

; 
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Фиг. 54.1 
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HO = 𝑃𝑃4(𝐻𝐻𝑁𝑁+ℎ4)+𝑃𝑃8(𝐻𝐻𝐷𝐷+ℎ8)+𝑃𝑃5(𝐻𝐻𝑃𝑃−ℎ5)
𝑃𝑃4+𝑃𝑃5+𝑃𝑃8

; (54.2) 

HP = 𝑃𝑃6(𝐻𝐻𝑀𝑀−ℎ6)+𝑃𝑃9(𝐻𝐻𝑂𝑂+ℎ5)+𝑃𝑃9(𝐻𝐻𝐸𝐸−ℎ9)
𝑃𝑃6+𝑃𝑃5+𝑃𝑃9

. 

Посочените уравнения за определяне надморските височини на възловите точки не 
могат да бъдат решени, тъй като в тях участват неизвестни величини. При този случай 
може да се приложи начинът на последователните приближения. Надморските височини 
на възловите точки от първо приближение се получават като в дясната страна на уравне-
ние (54.2) се приемат надморските височини на възловите точки, равни на нула: 

HM = 𝑃𝑃1(𝐻𝐻𝐴𝐴+ℎ1)+𝑃𝑃2(𝐻𝐻𝐵𝐵+ℎ2)
𝑃𝑃1+𝑃𝑃2

; 

HN = 𝑃𝑃7(𝐻𝐻𝐶𝐶+ℎ7)
𝑃𝑃7

; 

HO = 𝑃𝑃8(𝐻𝐻𝐷𝐷+ℎ8)
𝑃𝑃8

; (54.3) 

HP = 𝑃𝑃9(𝐻𝐻𝐸𝐸+ℎ9)
𝑃𝑃9

. 

При второто приближение се решават уравнения (54.2), като за неизвестните се 
поставят стойностите, които са получени от първото приближение. 

Изчислението продължава дотогава, докато започнат да се получават поправки, 
малки по стойности. За да се намали броят на итерациите всяка изчислена кота на ново-
определяема точка от текущото приближение трябва да участва в определянето на котата 
на следващите. 

Тежестите по ходовете се изчисляват по формула: 
Pi = 1

Li
 (54.4) 

Те се сумират по възлови точки и за удобство при работа се изчисляват нови те-
жести по формулата 

Pi' = Pi[P]. (54.5) 

Глава XIV 
ГЕОДЕЗИЧНИ МРЕЖИ ОТ ТРИЪГЪЛНИЦИ И ЧЕТИРИЪГЪЛНИЦИ 

§ 55. Геодезични мрежи от триъгълници 

Снимачната геодезична основа за полярна и фотограметрична снимка на големи и 
открити райони може да се създава чрез геодезични мрежи от триъгълници с измерени 
ъгли или страни. 

Тези мрежи поради обстоятелството, че са снимачни, се различават от триангулач-
ните и трилатерачните (§ 10) по това, че са с по-малка точност и че страните им са с по-
малки дължини. Ето защо те се наричат още микротриангулачни и микротрилатерачни 
мрежи. 

Фиг. 55.1 



ПГП2508ГФК  19 

 
 
 
 
 
 
 

Мрежите от триъгълници с изме-
рени ъгли или страни могат да се съз-
дават по различни начини. На фиг. 55.1 
е показана микротриангулачна верига 
от триъгълници, на фиг. 55.2 – верига 
от геодезични четириъгълници, а на 
фиг. 55.3 – микротриангулачни мрежи. 

Ъгловите измервания се извърш-
ват по гирусния начин в 2 или 3 гируса 
с теодолит с двоен оптичен микроме-
тър или със скален микроскоп, а дължините със светлодалекомери. Ъгловите несъвпаде-
ния по триъгълници не трябва да надминават допустимите стойности, определени от съ-
ответните инструкции. 

Мрежите от триъгълници имат няколко предимства – лесни и бързи проверки на 
геодезическите измервания. Второ бърза и надежна предварителна оценка, като се опре-
дели точността на измерваните ъгли, точността на посочните ъгли, точност на дължините 
и точност на координатите на третата точка получена от измерваните величини. 

Изравнението на мрежите от триъгълници с измерени ъгли или дължини или ком-
бинирано може да се извърши по приблизителен или строг начин. При съвременното 
състояние на изчислителната техника – наличие на електронноизчислителни машини, 
изравнението трябва да се извършва строго, т. е. по метода на най-малките квадрати. 

 
 
§ 56. Геодезични мрежи от четириъгълници 
 
За създаване на геодезична снимачна основа може да бъде използван и методът на 

проф. И. В. Зубрицки, наречен още метод на четириъгълници без диагонали. При този 
метод е необходимо да се знаят всички елементи на всеки четириъгълник от снимачната 
мрежа като някои от страните на четириъгълника могат да се получат чрез непосредст-
вено измерване, а други по пътя на изчислението. Една мрежа от четириъгълници може 
да се проектира така, че да образува един последователен ред от четириъгълници (фиг. 
56.1), да бъде проектирана в два реда или да бъде проектирана като мрежа от четириъ-
гълници (фиг. 56.2). 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 55.2 

Фиг. 55.3 

Фиг. 56.1 
Фиг. 56.2 
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Таблица 56.1 

Брой на четириъ-
гълниците 

Брой на 
всички 
страни 

Брой на из-
ходните 
страни 

Процентно 
отношение 

1 4 2 50 

3 10 4 40 

6 20 6 30 

16 40 8 20 
81 180 18 10 

 
Във всяка геодезична мрежа от четириъгълници трябва да се знаят необходимите 

изходни страни, за да могат да се изчислят останалите страна и оттам координатите на 
върховете на тези четириъгълници. Броят на необходимите изходни страни зависи от 
броя на четириъгълниците, които образуват опорната мрежа, и от тяхното взаимно раз-
положение. От табл. (56.1) се вижда какво е съотношението на изходните страни в срав-
нение с всички страни от мрежата в зависимост от броя на четириъгълниците. 

 
Геодезичната мрежа от четириъгълници 

трябва да бъде проектирана и отложена на мест-
ността така, че страните им да могат да бъдат из-
ползвани благоприятно за директно измерване. 

При този метод на четириъгълници без диаго-
нали при известни две съседни страни и при изме-
рени всички хоризонтални ъгли (фиг. 56.4) остана-
лите две страни се изчисляват по следните фор-
мули: 

c = 𝑑𝑑.sin𝛾𝛾+𝑑𝑑.sin (𝛼𝛼+𝛽𝛽)
sin𝛽𝛽

, 

d = 𝑑𝑑.sin𝛼𝛼+𝑑𝑑.sin (𝛽𝛽+𝛾𝛾)
sin𝛽𝛽

.          (56.1) 

За контрол на изчисленията се изчисляват изходните страни а и b, като се използват 
получените резултати за с и d, по формулите 

a = 𝑐𝑐.sin𝛼𝛼+𝑑𝑑.sin (𝛾𝛾+𝛿𝛿)
sin𝛿𝛿

, 

b = 𝑑𝑑.sin𝛾𝛾+𝑐𝑐.sin (𝛼𝛼+𝛿𝛿)
sin𝛿𝛿

.    (56.2) 
При изчисляването на стра-

ните на четириъгълник без диаго-
нали се използва следното правило. 
Приемаме дадените съседни страни 
на всеки четириъгълник за а и b и по 
посока на часовата стрелка – а за 
първа страна, a b за втора. Всяка 
страна на четириъгълника, като се 
обърнем с лице към вътрешната му 
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страна, ще има ляв и десен ъгъл. При тези предварителни условия може да се използва 
следното правило за изчисление на страните c и d: 

1. Страната c ще бъде равна на сумата от произведенията на срещуположната 
страна a по синуса от десния ѝ ъгъл и съседната страна b по синуса от сбора на съседните 
ъгли на страната c, разделена на синуса от ъгъл β, заключен между двете изчислявани 
страни c и d. 

2. Страната d ще бъде равна на сумата от произведенията на срещуположната 
страна b по синуса от левия ѝ ъгъл α и съседната страна a по синуса от сбора на съседните 
ъгли на страната d, разделена на синуса от ъгъл β, заключен между двете изчислявани 
страни c и d. 

Най-оптимална форма за един четириъгълник без диагонали е квадратната, която 
осигурява най-малка грешка в изчисляваните страни в сравнение с другите форми на че-
тириъгълника. По причина на различни препятствия в участъка, на който се развива сни-
мачната основа, проектираната мрежа от четириъгълници без диагонали може да се отк-
лонява от най-оптималната форма. Ъглите на такава мрежа могат да се изменят от 30g до 
150g. 

Когато в един четириъгълник без диагонали (фиг. 56.5) са измерени две срещупо-
ложни страни b и d и всички ъгли, могат да се използват следните формули за изчисление 
на другите две страни a и c. 

Ако се продължат страните a и c до пресичането им в т. E, а страните b и d – до 
пресичането им в т. F, и се използва синусовата теорема, се получава 

AE = 𝑑𝑑.sin𝛿𝛿
sin (𝛼𝛼+𝛿𝛿)

;  DE = 𝑑𝑑.sin𝛼𝛼
sin (𝛼𝛼+𝛿𝛿)

; 

BE = 𝑑𝑑.sin𝛾𝛾
sin (𝛼𝛼+𝛿𝛿)

;  CE = 𝑑𝑑.sin𝛽𝛽
sin (𝛼𝛼+𝛿𝛿)

;       (56.3) 

c = AE – BE = 𝑑𝑑.sin𝛿𝛿−𝑑𝑑.sin𝛾𝛾
sin (𝛼𝛼+𝛿𝛿)

; 

a = DE – CE = 𝑑𝑑.sin𝛼𝛼−𝑑𝑑.sin𝛿𝛿
sin (𝛼𝛼+𝛿𝛿)

. 

За контрол се изчисляват страните b и d по формулите 
b = 𝑐𝑐.sin𝛽𝛽−𝑑𝑑.sin𝛾𝛾

sin (𝛼𝛼+𝛽𝛽)
 

d = 𝒄𝒄.𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝜶𝜶−𝒂𝒂.𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝜹𝜹
𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 (𝜶𝜶+𝜷𝜷)

.           (56.4) 

От извършени изследвания е направен извод, че при стойности на ъгъла ε>30g има 
възможност при полагане на снимачна основа да се използват формули (56.4) за изчис-
ление на две страни на четириъгълник при известни другите две срещуположни страни. 

 
 
 
 

МНОГОКРАТНИ ГЕОДЕЗИЧНИ ЗАСЕЧКИ 
 
§ 57. Общи сведения 
 
Геодезични засечки, при които за определянето на координатите на една точка се 

използват повече измервания, отколкото са необходими и при това те се обработват съв-
местно, се наричат многократни. 
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При еднократните засечки (Геодезия, част I) също се извършват повече измервания, 
отколкото са необходими, но при изчисления те не се обработват съвместно, а коорди-
натите се изчисляват двукратно чрез отделни засечки. При използване на електронноиз-
числителни машини обработката на измерванията и за тези засечки трябва да се извърши 
съвместно, т. е. и тези засечки са фактически многократни. 

Многократните засечки се делят на: ъглови – при които се извършват само ъглови 
измервания; линейни – при които се извършват само линейни измервания, и ъглово-ли-
нейни – при които се извършват както ъглови, така и линейни измервания. 

Многократните ъглови засечки се наричат: многократна права засечка – когато са 
извършени измервания само от дадени точки (точки с известни координати) към новата 
точка Р (фиг. 57.1); многократна обратна засечка – когато са извършени измервания само 
от новата точка към дадените (фиг. 57.2); комбинирана засечка – когато са извършени 
измервания както от дадените точки към новата точка, така и от новата точка към даде-
ните (фиг. 57.3). 

При многократната линейна засечка се извършват линейни измервания между да-
дените точки и новата точка (фиг. 57.4), а многократната ъглово-линейна засечка е ком-
бинация между многократна ъглова и многократна линейна засечка. Когато вместо ъг-
лови измервания са извършени азимутни измервания с жиротеодолит, многократните за-
сечки се наричат съответно многократни азимутни и многократни азимутно-линейни за-
сечки. 

 
Многократните за-

сечки се използват за създа-
ване на снимачна геоде-
зична основа за специални 
цели – топографски снимки 

в открити местности за строителни площадки, инженерно-
строителни мрежи, територии за нови жилищни райони в на-

селени места и др. Освен това многократните засечки се използват и за създаване на три-
ангулация с местно предназначение. Гъстотата на точките зависи от мащаба на топог-
рафската снимка и специалното предназначение на снимачната геодезична основа. 

След като се установи, че координатите на една точка ще се определят чрез мно-
гократна засечка, измежду възможните се избира по начина, разгледан в § 63, онзи вид 
многократна засечка, при която с най-малко средства и време ще се постигне необходи-
мата точност. При този избор трябва да се имат предвид още и следните съображения. 
Всяка точка трябва при възможност да се определя от най-близките дадени точки. От 
многократните ъглови засечки най-голямо приложение намира комбинираната, защото 
при нея може да се прави проверка на ъгловите измервания чрез несвръзките на триъгъл-
ниците. При това най-подходящо е новата точка да се определя от три дадени точки и да 
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се намира вътре в триъгълника, образуван от тези точки на приблизително еднакви раз-
стояния (фиг. 57.5). 

Когато се налага използването на многократна права и многократна обратна за-
сечка, най-голяма точност се получава при звездообразно разположение на дадените 

точки около новата точка и приблизително еднакви разстояния 
(фиг. 57.1 и 57.2). 

При комбинираната и при многократната права засечка от 
дадените точки се извършват ъглови измервания освен към но-
вата точка още и към поне две други дадени точки. 
 

 
На практика обикновено от 

дадените точки се определят не 
една, а повече точки, както е при 
геодезичната мрежа, показана на 
фиг. 57.6. 

С тази мрежа се предвижда 
т. 1, 2, 3 и 4 да се определят чрез 
комбинирана засечка, т. 5 – чрез 
многократна права засечка, a т. 6 – 
чрез многократна обратна засечка. 

Не се предвиждат измервания между новите точки. Съответно точността на нови точки 
би се повишила, ако между тях също се извършат ъглови измервания. Но за измерванията 
между новите точки се изисква наличие на видимост, което условие увеличава труднос-
тите при проектирането. Ето защо при създаването на снимачни геодезични мрежи се 
предпочитат многократните, засечки без измервания между новите точки. 

 
Аналогично е положението и при многок-

ратните линейни засечки. И при тях най-благоп-
риятно е звездообразното разположение на да-
дените точки около новата точка, като разстоя-
нията са приблизително еднакви. На фиг. 57.7 е 
показана схема на снимачна геодезична основа, 
при която новите точки се определят чрез мно-
гократни линейни засечки. 

За многократните ъглово-линейни мрежи, 
които са съчетание от ъглови и линейни засечки, 
трябва да се има предвид всичко, казано по-

горе. 
Стабилизирането на точките, които ще се определят чрез многократни засечки, 

обикновено е по-трайно от стабилизирането на точките, определяни чрез еднократни за-
сечки, и се извършва най-често по описания в § 10 начин, свързан с фиг. 10.11. 

Ъгловите измервания при многократните засечки се извършват по гирусния начин 
с точни теодолити с двустранен оптичен микрометър в 2 – 3 гируса или жиротеодолити. 
Могат да се използват и теодолити със скален микроскоп, но с по-голям брой на гиру-
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сите. При извършване на ъгловите измервания трябва да се спазват изискванията на стой-
ностите на двойна колимационна грешка, за разликите между резултатите в отделните 
гируси и др., определени от съответните инструкции. След извършване на измерванията 
се сумират ъглите на затворените триъгълници и се изчислява средната квадратна грешка 
mR на измерена посока чрез несъвпаденията W по формулата: 

mR = �[𝑊𝑊²]
6𝑁𝑁

            (57.1) 

Получената стойност не трябва да надминава стойността, приета при изработва-
нето на проекта за снимачната основа. 

Измерванията на дължини за създаване на снимачна геодезична основа чрез мно-
гократни линейни или ъглово-линейни засечки могат да се извършват с някои от разгле-
даните в Геодезия, част I инструменти, но най-удобно е да се извършват със светлодале-
комери или тотални станции. 

Дадените по-горе общи сведения трябва да се имат предвид при създаването на 
снимачна геодезична основа чрез многократни засечки. Въпросът за проектирането на 
многократните засечки ще бъде разгледан в § 63, след като се разгледа изравнението и 
формулите за точността на многократните засечки. 

Резултатите от измерванията при многократните засечки се обработват по метода 
на най-малките квадрати. При това трябва да се отбележи, че най-подходящ от гледна 
точка на алгоритмизиране на изчислителния процес е параметричният (посредственият) 
начин на изравнение. В случаи на единични полигонови ходове или корелатно (условно) 
изравнение и липса на програмна среда за обработка на многократни измервания се из-
ползват и калкулатори. В § 58÷62 ще бъде разгледано параметричното изравнение на 
различните многократни засечки, а тук един общ за изравнението на всички многократни 
засечки въпрос – изчислението на приблизителните координати на новите точки. 

При параметричното изравнение на многократните засечки като параметри (неиз-
вестни величини) се приемат координатите на новата точка xр и yp и ориентировъчните 
ъгли Oр за точките, от които са извършени ъглови измервания. Както е известно, за пара-
метрите се въвеждат приблизителни стойности; за координатите на новата точка това са 
т. нар. приблизителни координати xр(0) и yр(0)  при което съществува връзката 

xр = xр(0) + δxp           (57.2) 
yр = yр(0) + δyp. 
По този начин в изравнението вместо хр и ур като параметри (неизвестни) участват 

поправките δхр и δур. 
Изчислението на приблизителните координати при многократните ъглови засечки, 

например за т. 1, 2, 3, 4 и 5 – фиг. 57.6, се извършва с резултатите от ъгловите измервания 
чрез еднократни прави засечки от две дадени точки. За точките, които се определят чрез 
многократна обратна засечка, например т. 6 – фиг. 57.6, приблизителните координати се 
определят чрез еднократна обратна засечка от три дадени точки. При многократните ли-
нейни засечки приблизителните координати се определят с линейни измервания чрез ед-
нократна линейна засечка от две дадени точки. При ъглово-линейните засечки прибли-
зителните координати могат да се определят чрез еднократна ъглова или чрез еднократна 
линейна засечка. Трябва да се отбележи, че когато приблизителните координати се из-
числяват чрез измерените величини, те отговарят на изискването да са достатъчно близки 
до изравнените стойности на координатите на новите точки. При груби грешки в изчис-
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ленията на приблизителните координати за свободните членове на уравненията на поп-
равките се получават големи числа. Затова тези грешки трябва да се отстранят. 

 
 
§ 58. Уравнения на поправките при изравнение на многократни ъглови засечки 
 
Първо ще бъде показано как се изменя посочният ъгъл αPi (Р е нова точка, i е дадена 

точка), ако координатите на новата точка се изменят с δхр и δyp за изменението на посоч-
ния ъгъл αPi, може да се напише 

δαPi = api.δxp + bpi.δyp,          (58.1) 
където 

api = 
cos𝛼𝛼𝑝𝑝𝑖𝑖

(0)

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑖𝑖
(0) ρ = 

∆𝑌𝑌𝑝𝑝𝑖𝑖
(0)

�𝑆𝑆𝑝𝑝𝑖𝑖
(0)�²

ρ 

bpi = – 
sin𝛼𝛼𝑝𝑝𝑖𝑖

(0)

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑖𝑖
(0) ρ = – 

∆𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖
(0)

�𝑆𝑆𝑝𝑝𝑖𝑖
(0)�²

ρ.         (58.2) 

Величините aPi и bPi са известни в геодезичната литература под наименованието 
посочни коефициенти. Величините 𝛼𝛼𝑝𝑝𝑖𝑖

(0), 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑖𝑖
(0), ∆𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖

(0) и ∆𝑌𝑌𝑝𝑝𝑖𝑖
(0) са приблизителните стой-

ности съответно на посочния ъгъл, страната и координатните разлики. Страните и коор-
динатните разлики се изразяват в cm, а за ρ се приема ρсс = 636620сс. Посочните коефи-
циенти се записват с не повече от 4 значещи цифри. Стойностите на приблизителните 
посочни ъгли се изчисляват с толкова значещи цифри, колкото имат измерените посоки, 
или с една цифра повече, тъй като те се използват за изчисление на свободните членове 
на уравненията на поправките. 

По аналогичен начин за измененията на посочния ъгъл αiP се получава 
δαiP = -aipδxp - bipδyp.          (58.3) 

Ако се вземе предвид, че 
api = -aip и bpi = -bip          (58.4) 

следва 
δαiP = apiδxp + bpiδyp,          (58.5) 

т. е. 
δαPi = δαiP.            (58.6) 

За съставяне на уравненията на измерва-
нията за измерените посоки от т. i към т. 1, 2, …, 
k ще бъде използвана фиг. 58.1. Както т. i, така 
и т. 1,2,..., k могат да бъдат дадени или нови 
точки. 

Ако с αik, Rik и Оi се означат съответно из-
равнените стойности на посочните ъгли, на из-
мерените посоки и на ориентировъчния ъгъл, 
уравненията на измерванията за всяка посока 
ще бъдат: 

Rik = αik – Оi    (58.7) 
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За преминаване от уравненията на измерванията към уравненията на поправките се 
използват връзките 

Rik = R'ik + vik, 
αik = αik(0) + δαik,           (58.8) 
Оi = Оi(0) + δOi, 

където Rik е измерената стойност на посоката; 
vik - поправката към измерената стойност; 
Оi(0) - приблизителната стойност на ориентировъчния ъгъл; 
δOi - поправката към приблизителната стойност на ориентировъчния ъгъл. 
От формула (58.7), като се има предвид (58.8), се получават уравненията на поп-

равките 
vik = - δOi + δαik + αik(0) – Оi(0) – R'ik.       (58.9) 
На основата на формула (58.9) се съставят уравненията на поправките за всички 

измерени посоки, като се използват формули (58.1) и (58.5). 
Освен това трябва да се добави, че за уравненията на поправките от дадена точка 

към дадена точка δαik = 0. 
Като се има предвид изложеното, уравненията на поправките за т. А от снимачната 

мрежа, показана на фиг. 57.6, ще бъдат 
vAB = - δOA + αAB – OA(0) – R'AB; 
vA2 = - δOA + a2Aδx2 + b2Aδy2 + αA2(0) – ОA(0) – R'A2; 
vAE = - δOA + αAE – OA(0) – R'AE; 
vA1 = - δOA + a1Aδx1 + b1Aδy1 + αA1(0) – ОA(0) – R'A1;     (58.10) 
vAF = - δOA + αAF – OA(0) – R'AF; 
vA4 = - δOA + a4Aδx4 + b4Aδy4 + αA4(0) – ОA(0) – R'A4; 
vAD = - δOA + αAD – OA(0) – R'AD; 
По подобен начин се съставят уравненията на поправките за всички останали да-

дени точки (B, C, D, Е, F, G, Н). 
На измерванията, извършени от новата точка 1, съответстват следните уравнения 

на поправките: 
v1A = - δO1 + a1Aδx1 + b1Aδy1 + αA1(0) – О1(0) – R'1A; 
v1E = - δO1 + a1Eδx1 + b1Eδy1 + αE1(0) – О1(0) – R'1E;     (58.11) 
v1F = - δO1 + a1Fδx1 + b1Fδy1 + αF1(0) – О1(0) – R'1F. 
Аналогично се съставят уравненията на поправките за измерванията от всички ос-

танали нови точки – 2, 5, 4 и 6. 
Както се вижда, броят на уравненията на поправките е равен на броя на измерените 

в снимачната мрежа посоки. Броят на параметрите (неизвестните) е равен на сумата от 
броя на ориентировъчните ъгли (т. е. на броя на точките, от които са извършени ъглови 
измервания) и координатите на новите точки. 

Следователно за мрежата, показана на фиг. 57.6, броят на параметрите (неизвест-
ните) ще бъде k = 13 + 2.6 = 25. 

При описания начин за изравнение са спазени всички изисквания на метода на най-
малките квадрати, затова той се нарича строг начин. 

При изчисление с калкулатор изравнението може да се улесни значително, ако се 
направят известни отстъпления от строгото изравнение, описвани по-долу, които за сни-
мачните геодезични мрежи нямат съществено значение. Тъй като от всяка дадена точка 
са извършени измервания най-малко към две други дадени точки, смята се, че стойността 
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на ориентировъчния ъгъл може да се определи преди изравнението по начина, описан в 
Геодезия, част I, и измерените посоки от дадените точки се заместват с измерени посочни 
ъгли α'ik. При това положение схемата на снимачната мрежа, показана на фиг. 57.6, се 
заменя със схемата, показана на фиг. 58.2. Вижда се, че например за т. A вместо 7 посоки 
ще се използват 3 измерени посочни ъгли, като уравненията на измерванията ще бъдат 

α'A1 + vA1 = αA1(0) + δαA1; 
α'A2 + vA2 = αA2(0) + δαA2;         (58.12) 
α'A4 + vA4 = αA4(0) + δαA4. 
От уравн. (58.12), като се има предвид формула (58.5), се получават следните урав-

нения на поправките: 
vA1 = a1Aδx1 + b1Aδy1 + αA1(0) – α'A1; 
vA2 = a2Aδx2 + b2Aδy2 + αA2(0) – α'A2;       (58.13) 
vA4 = a4Aδx4 + b4Aδy4 + αA4(0) – α'A4. 
При това положение за изравнението на снимачната мрежа ще се използват два 

вида уравнения на поправките – за измерените посочни ъгли от дадените точки от типа 
на уравненията, дадени с формули (58.13), и за измерените посоки от новите точки от 
типа на дадените с формули (58.11). Обикновено всички ъглови измервания се приемат 
с еднакви тежести. 

 
За да се вземе предвид 

броят на ориентировъчните 
ъгли, от които се получават 
средноаритметичните стой-
ности на ориентировъчните 
ъгли на дадените точки, може 
да се въведат тежести на изме-
рените посочни ъгли. Това 
обаче не изменя съществено ре-
зултатите [40], поради което се 

приема, че всички измерени посочни ъгли имат еднакви тежести и равни на тежестите 
на измерените посоки. 

Ако се разгледа фиг. 58.2, се вижда, че уравненията на поправките, свързани с една 
коя и да е нова точка, нямат общи елементи с уравненията на поправките за останалите 
нови точки. Вследствие на това не е необходимо тези уравнения да се решават заедно и 
изравнението на снимачната мрежа на фиг. 58.2 може да се сведе до изравнение на от-
делни многократни засечки, а именно: т. 1, 2, 3 и 4 (на фиг. 58.3 е показана само т. 4) – 
като отделни комбинирани засечки; т. 5 – като многократна права засечка (фиг. 58.4); т. 
6 – като многократна обратна засечка (фиг. 58.5). Трябва обаче да се напомни, че изме-
рените посочни ъгли от една дадена точка се изчисляват едновременно за всички нови 
точки, а не поотделно за всяка нова точка. 
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В заключение може да се каже, че разликите между средните квадратни грешки в 
положението на новите точки при изравнение по строгия и по описания приблизителен 
начин са около 20%. 
 
 

§ 59. Изравнение на комбинирана засечка 
 
Комбинираната засечка е дефинирана в §57, а строгият начин на нейното изравне-

ние е разгледан в §58. Тук ще бъде изложено нестрогото изравнение на комбинирана 
засечка чрез примера, показан на фиг. 59.1, при което измерените посоки от дадените 
точки се заменят с измерени посочни ъгли. 

 
 

Задачата се свежда до определяне на 
координатите на т. Р, като се използват 
координатите на т. А, В, С, D и Е, измере-
ните посочни ъгли α'AP, α'ВР и α'DP, полу-
чени по разгледания в Геодезия, част I на-
чин, и измерените посоки R'PA, R'PC, R'PD, 
и R'PE. ТЯ ще бъде решена чрез парамет-
рично (посредствено) изравнение по ме-
тода на най-малките квадрати. 

1. Уравнения на поправките 
В съответствие с казаното в § 58 и 

формули (58.13) и (58.11) уравненията на 
поправките ще бъдат: 

а) за измерените посочни ъгли от дадените точки, наричани външни посоки: 
vAP = aPAδxP + bPAδyP + fAP;    p = 1; 
vBP = aPBδxP + bPBδyP + fBP;    p = 1;    (59.1) 
vDP = aPDδxP + bPDδyP + fDP;    p = 1. 
б) за измерените посоки от новата точка, наричани вътрешни посоки: 
vPA = -δOp + aPAδxP + bPAδyP + fPA;  p = 1; 
vPC = -δOp + aPCδxP + bPCδyP + fPC;  p = 1;    (59.2) 
vPD = -δOp + aPDδxP + bPDδyP + fPD;  p = 1; 
vPE = -δOp + aPEδxP + bPEδyP + fPE;  p = 1. 
Свободните членове на уравненията на поправките за измерените посочни ъгли се 

изчисляват по формулата 
fiP = αiP(0) – α'iP    (i = A, B, D),       (59.3) 

а за измерените посоки от новата точка по формулата 
fPi = αPi(0) – OP(0) – R'Pi    (i = A, C, D, E).       (59.4) 
Параметрите (неизвестните) δOP, δxP и δyP могат да се получат като чрез коефици-

ентите на уравн. (59.1) и (59.2) се съставят и решат три нормални уравнения. Обикновено 
параметърът δOP, наричан ориентировъчно неизвестно, се елиминира предварително, 
чрез което броят на нормалните уравнения се намалява от три на две. 
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αDP 

Фиг. 59.1 
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За предварително елиминиране на ориентировъчното неизвестно се използват на-
чините на Гаус или Шрайбер. Те се разглеждат подробно в дисциплината теория на ма-
тематическата обработка на геодезичните измервания, поради което тук ще бъдат при-
ложени, без да се прави теоретична обосновка. Необходимо е да се отбележи, че с ели-
минирането на ориентировъчното неизвестно се намалява само броят на нормалните 
уравнения, резултатите от изравнението са еднакви с резултатите, които биха се полу-
чили, ако ориентировъчното неизвестно не се елиминира. 

При елиминиране на ориентировъчното неизвестно по начина на Гаус вместо 
уравн. (59.2) се използват уравненията 

vPA = a'PAδxP + b'PAδyP + fPA';  p = 1; 
vPC = a'PCδxP + b'PCδyP + fPC';  p = 1;     (59.5) 
vPD = a'PDδxP + b'PDδyP + fPD';  p = 1; 
vPE = a'PEδxP + b'PEδyP + fPE';  p = 1, 

в които 

a'PA = aPA – 
[a]p
np

 ; b'PA = bPA – 
[b]p
np

 ; fPA' = fPA – 
[f]p
np

       (59.6) 

тук [a]P, [b]P, [f]P ca сумите на коефициентите и свободните членове на уравн. (59.2); 
пр е броят на тези уравнения (в случая пр = 4). 
По подобен начин се получават и останалите коефициенти a'PC, b'PC и т. н. Нормал-

ните уравнения се съставят, като се използват уравнение (59.1) и (59.5). 
При елиминиране на ориентировъчното неизвестно по начина на Шрайбер вместо 

уравн. (59.2) се използват уравненията 
v'PA = aPAδxP + bPAδyP + fPA;  p = 1; 
v'PC = aPCδxP + bPCδyP + fPC;  p = 1; 
v'PD = aPDδxP + bPDδyP + fPD; p = 1;       (59.7) 
v'PE = aPEδxP + bPEδyP + fPE;  p = 1; 
∆ = [a]PδxP + [b]PδyP + [f]P;  p∆ = - 1

𝑛𝑛𝑃𝑃
. 

И тук за [a]P, [b]P, [f]P важи казаното при начина на Гаус. Последното от уравн. 
(59.7) се нарича сумарно уравнение. Нормалните уравнения могат да се съставят, като се 
използват уравн. (59.1) и (59.7). Като се вземе предвид обаче, че в уравненията vAP и v'AP 
се различават само по свободните си членове, посочените уравнения могат да се обеди-
нят в едно еквивалентно уравнение. Същото се отнася и за vDP и v'DP. Освен това е целе-
съобразно тежестите на всички измерени посоки да се приемат равни на 1

2
. При това по-

ложение еквивалентните уравнения ще имат тежест 1 и уравненията на поправките за 
комбинираната засечка, показана на фиг. 59.1, ще бъдат 

VAP = aPAδxP + bPAδyP + 1
2
(fAP + fPA);  p = 1; 

vBP = aPBδxP + bPBδyP + fBP;    p = 1
2
; 

v'PC = aPCδxP + bPCδyP + fPC;    p = 1
2
;     (59.8) 

VDP = aPDδxP + bPDδyP + 1
2
(fDP + fPD);  p = 1; 

v'PE = aPEδxP + bPEδyP + fPE;    p = 1
2
; 

∆ = [a]PδxP + [b]PδyP + [f]P;    p∆ = - 1
2𝑛𝑛𝑃𝑃

. 
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За еквивалентните уравнения VAP и VDP свободните членове се получават като сред-
ноаритметично от свободните членове на уравненията vAP и v'РА и съответно на vDP и v'DP. 

Както се вижда, при изравнението на комбинирана засечка броят на уравненията 
на поправките след елиминиране на ориентировъчното неизвестно по начина на Шрай-
бер е по-малък, отколкото при начина на Гаус. 

2. Ред на работа при изравнение на комбинирана засечка 
С координатите на две от дадените точки и измерените посочни ъгли от тези точки 

се изчисляват приблизителните координати хр(0) и yр(0) на новата точка, а чрез тях – приб-
лизителните посочни ъгли и посочните коефициенти. При тези изчисления се ползват 
формулите и указанията от § 57 и § 58. Приблизителната стойност на ориентировъчния 
ъгъл OP(0) може да се получи по различни начини. Приложение намират следните три: 

a) За приблизителна стойност ОР(0) се приема средното аритметично от всички 
стойности α'Pi – R'Pi (за комбинираната засечка на фиг. 59.1, i = A, С, D, Е). Този начин 
има удобството, че сумата от свободните членове, а следователно и свободният член на 
сумарното уравнение (при начина на Шрайбер) ще бъде равна на нула. Това служи като 
проверка на изчислението на свободните членове. 

б) За приблизителна стойност ОР(0) може да се приеме най-малката от всички стой-
ности α'Pi – R'Pi. Тогава всички свободни членове са положителни и за проверка служи 
равенството 

[f]p = [α'Pi – R'Pi] – n.ОР(0)         (59.9) 
в) За приблизителна стойност ОР(0) се приема посочният ъгъл на онази страна SPi, 

за която измерената посока има стойност нула. 
Уравненията на поправките за измерените посочни ъгли от дадените точки се със-

тавят, като се използват формули (59.1) и (59.3). За измерените посоки от новата точка Р 
уравненията на поправките се съставят след елиминиране на ориентировъчното неизвес-
тно по начина на Гаус или по начина на Шрайбер, т. е. по формули (59.5) и (59.6) или по 
формули (59.7). Както бе посочено, най-удобно е да се използват формули (59.8), при 
които уравнение (59.1) и (59.7) се обединяват в еквивалентни уравнения. 

Чрез коефициентите и свободните членове на уравненията на поправките се съста-
вят две нормални уравнения: 

[paa]δxP + [pab]δyP + [paf] = 0;        (59.10) 
[pab]δxP + [pbb]δyP + [pbf] = 0. 
От решението на тези уравнения се получават стойностите на параметрите (неиз-

вестните) δxP и δyP, а с тях и приблизителните координати – изравнените стойности на 
координатите на новата точка: 

XP = хp(0) + δxP;            (59.11) 
YP = yp(0) + δyP; 
С δxP и δyP се изчисляват и поправките. Поправките към измерените посочни ъгли 

се изчисляват по формули (59.1). Поправките към измерените посоки от новата точка 
при елиминиране на ориентировъчното неизвестно по начина на Гаус се изчисляват по 
формули (59.5). 

Когато ориентировъчното неизвестно се елиминира по начина на Шрайбер, за из-
числението на поправките към измерените посоки от новата точка се използват формули 
(59.2), от които като се имат предвид формули (59.7), може да се напише 

vPA = v'PA – δOP; 
vPC = v'PC – δOP; 
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vPD = v'PD – δOP;           (59.12) 
vPE = v'PE – δOP. 
Известно е, че при три параметъра методът на най-малките квадрати води до изис-

кванията 
[pav] = 0; [pbv] = 0; [pcv] = 0.        (59.13) 
Тъй като в уравненията на поправките (59.2) коефициентите пред първото неизвес-

тно δOP са равни на -1, тежестите са равни на 1, следва 
[v] = 0.             (59.14) 
При това положение от формули (59.12) се получава 
δOP = [𝑣𝑣′]𝑃𝑃

𝑛𝑛𝑃𝑃
            (59.15) 

и поправките се изчисляват по формулата 
vpi = v'pi – δOP.           (59.16) 
Следователно за целта е необходимо най-напред да се изчислят поправките v'Pi 

(i=A, С, D, Е) по формули (59.7). 
С изчислените поправки се изчислява стойността на израза [pv2] и тя се сравнява 

със стойността на израза [pff.2], получена при решаване на нормалните уравнения по 
формулата 

[pff.2] = [pff] – [𝑝𝑝𝑑𝑑𝑓𝑓]2

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]  – [𝑝𝑝𝑑𝑑𝑓𝑓.1]2

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1]  .        (59.17) 

При елиминиране на ориентировъчното неизвестно по начина на Гаус стойността 
на израза [pff] се изчислява със свободните членове на уравненията на поправките, чрез 
които са съставени нормалните уравнения, т. е. на уравн. (59.1) и (59.5). 

При елиминиране на ориентировъчното неизвестно по начина на Шрайбер, като се 
използват уравн. (59.7), стойността на израза се изчислява по формулата 

[pff] = 1
2
 [ff]нач. уравнение + (pff)сум. уравнение       (59.18) 

Тук под начални уравнения се разбират уравн. (59.1) и (59.7) със свободни членове, 
изчислени по формули (59.3) и (59.4). 

За да се извърши т. нар. крайна проверка на изравнението с изравнените стойности 
на координатите (59.11) и координатите на дадените точки, се изчисляват изравнените 
посочни ъгли (i=A, В, С, В, Е). С изравнените посочни ъгли и измерените посоки се из-
числяват втори път поправките, като се използват уравненията на измерванията. За поп-
равките на измерените посочни ъгли от дадените точки от §58 формули (58.13) следва: 

viP = αiP – α'iP  (i = A, В, D).        (59.19) 
За изчисление на поправките на измерените от новата точка Р посоки се използва 

формула (58.8): 
R'Pi + viP = αiP – OP  (i = A, С, D, Е).       (59.20) 
Оттук следва 
viP = αiP – R'Pi – OP          (59.21) 

и 
[v] = [αiP – R'Pi] – nPOP.         (59.22) 
Тъй като съгласно с формула (59.14) [v] = 0, следва 
OP = [αPi−R′Pi]

nP
           (59.23) 

и 
viP = (αiP – R'Pi) – OP.          (59.24) 
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От изложеното се вижда, че е необходимо да се изчислят най-напред всички раз-
лики (αiP – R'Pi), след което OР се изчислява по формула (59.23) и накрая поправките по 
формули (59.24). Стойностите на поправките, получени при това изчисление трябва да 
бъдат равни (в границите на изчислителната точност) на стойностите, които са получени 
чрез уравненията на поправките. 

Както е известно, крайната проверка и проверката [pv2] = [pff.k] осигуряват вер-
ността на изравнението. 

3. Оценка на точността 
За точността на точките, определени чрез многократни засечки, в това число и на 

точките, определени чрез комбинирани засечки, обикновено се съди по стойността на 
средната квадратна грешка в положението на новоопределяема точка MP, изчислена по 
формулата 

MP = �𝑚𝑚𝑥𝑥
2 + 𝑚𝑚𝑦𝑦

2.          (59.25) 
Тъй като изравнените координати, по-точно δxP и δyP се получават от решението на 

нормалните уравн. (59.10), средните квадратни грешки тх и ту ще се изчислят по форму-
лите 

mx = μ� 1
𝑃𝑃𝑥𝑥

 = μ�𝑄𝑄11           (59.26) 

my = μ�
1
𝑃𝑃𝑦𝑦

 = μ�𝑄𝑄22. 

Тогава за средната квадратна грешка Мр може да се напише 

MP = �𝑚𝑚𝑥𝑥
2 + 𝑚𝑚𝑦𝑦

2 = μ�𝑄𝑄11 + 𝑄𝑄22 = μ�
1
𝑃𝑃𝑥𝑥

+ 1
𝑃𝑃𝑦𝑦

 = μ� 1
𝑃𝑃𝑃𝑃

.    (59.27) 

В горните формули μ е средната квадратна грешка на измерване с тежест единица, 
която се изчислява по формулата 

μ = �[𝑝𝑝𝑣𝑣²]
𝑛𝑛−𝑑𝑑

 .            (59.28) 

Тук n е броят на измерванията (измерените посочни ъгли и измерените посоки), а k 
е броят на параметрите (неизвестните). При комбинирана засечка k = 3 – координатите 
хр и ур и ориентировъчният ъгъл на новата точка. 

Трябва да се има предвид, че когато при изравнението за измерените посоки са 
приети тежести, равни на единица, μ е средна квадратна грешка на измерена посока. Ако 
за измерените посоки са приети тежести 1

2
, средната квадратна грешка на измерена по-

сока се изчислява по формулата 

MR = μ� 1
𝑃𝑃𝑅𝑅

   = μ√2.          (59.29) 

Q11 и Q22 са диагоналните елементи на матрицата на тежестните коефициенти: 

Q = �𝑄𝑄11 𝑄𝑄12
𝑄𝑄12 𝑄𝑄22

�            (59.30) 

Тези коефициенти, както е известно, се получават от решението на две системи, 
които се различават от системата нормални уравнения само по свободните членове и 
имат следния вид: 

[paa]Q11 + [pab]Q12 – 1 = 0         (59.31) 
[pab]Q11 + [pbb]Q12      = 0 
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[paa]Q12 + [pab]Q22      = 0         (59.32) 
[pab]Q12 + [pbb]Q22 – 1 = 0 
На системата (59.32) съответства редуцираната система 
[paa]Q12 + [pab]Q22         = 0        (59.33) 

[pbb.1]Q22 – 1 = 0 
От второто уравнение на (59.32) следва 
Q22 = 1

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1]            (59.34) 

а от първото –  
Q12 = - [𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1] Q22.          (59.35) 

Коефициентът Q11 се получава от първото от уравнение (59.31): 
Q12 = 1

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑] - 
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑] Q12          (59.36) 

Ако за Q12 се използва формула (59.35), а за Q22 – формула (59.34), се получава 

Q11 = 1
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑] + [𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]

1
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1] = 1

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑] + 
[𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝]2
[𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝]

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑][𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1]  = 
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1]+[𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝]2

[𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝]

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑][𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1]    (59.37) 

Тъй като 

[pbb.1] = [pbb] - [𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]2

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]   ,         (59.38) 

за Q11 се получава 
Q11 = [𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]
1

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1] .          (59.39) 

Като се имат предвид формули (59.34) и (59.39), за тх и ту от формули (59.26) се 
получава 

my = μ�[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]            (59.40) 

mx = my� 1
[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1]= μ�[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑]
1

[𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑.1] . 

Същите резултати се получават, ако се използват формулите за тежестите на пос-
ледното и предпоследно неизвестно при параметрично изравнение по метода на най-мал-
ките квадрати [1]. 

Средните квадратни грешки Мр, тх и ту имат дименсиите на дължините на стра-
ните, използвани за изчисление на посочните коефициенти. 
 

 
§ 60. Изравнение на многократна права, многократна обратна и многократна ази-
мутна засечка 
 
Многократната права засечка и многократната обратна засечка са частни случаи на 

комбинираната засечка. При първата има измервания само от дадените точки към новата, 
а при втората – само от новата точка към дадените. Следователно за многократната права 
засечка, показана на фиг. 60.1, в съответствие с формули (59.1) уравненията на поправ-
ките ще бъдат: 

vAP = aPAδxP + bPAδyP + fAP;  p = 1; 
vBP = aPBδxP + bPBδyP + fBP;  p = 1; 
vCP = aPCδxP + bPCδyP + fCP;  p = 1;       (60.1) 
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vDP = aPDδxP + bPDδyP + fDP;  p = 1; 
vDE = aPEδxP + bPEδyP + fEP;  p = 1. 

 
За многократната обратна засечка, 

показана на фиг. 60.2 елиминацията на 
ориентировъчното неизвестно може да се 
извърши както по начина на Гаус, така и 
по начина на Шрайбер. При използване на 
начина на Гаус в съответствие с формули 
(59.5) и (59.6) уравненията на поправките 
ще бъдат: 
vPA = a'PAδxP + b'PAδyP + f'PA;  p = 1; 
vPB = a'PBδxP + b'PBδyP + f'PB;  p = 1; 
vPC = a'PCδxP + b'PCδyP + f'PC;  p = 1;
     (60.2) 
vPD = a'PDδxP + b'PDδyP + f'PD;  p = 1; 

vPE = a'PEδxP + b'PEδyP + f'PE;  p = 1, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

При използване на начина на Шрай-
бер в съответствие с формули (59.7) урав-
ненията на поправките ще бъдат 

v'PA = aPAδxP + bPAδyP + fPA;   p = 1; 
v'PB = aPBδxP + bPBδyP + fPB;   p = 1; 
v'PC = aPCδxP + bPCδyP + fPC;   p = 1; 
v'PD = aPDδxP + bPDδyP + fPD;  p = 1;      (60.3) 
v'PE = aPEδxP + bPEδyP + fPE;   p = 1, 
∆ = [a]PδxP + [b]PδyP + [f]P;   p∆ = – 1

𝑛𝑛𝑃𝑃
. 

За коефициентите и свободните членове на уравненията на поправките важи 
всичко, казано в §58 и 59. 

С уравненията на поправките (60.1) при многократна права засечка, а при многок-
ратна обратна засечка с уравн. (60.2) или (60.3) се съставят нормалните уравнения както 
при комбинираната засечка. По начина, разгледан там, се извършват и всички останали 
изчисления, включително и изчисленията за оценка на точността. Трябва обаче да се има 
предвид, че при изчисление на средната квадратна грешка на измерване с тежест единица 
за многократната права засечка k = 2, а за многократната обратна, засечка k = 3. 
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P αCP αEP 

αAP αBP 

αDP 

Фиг. 60.1 
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Фиг. 60.2 
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Многократните азимутни засечки, при които вместо ъглови измервания се извърш-
ват азимутни измервания от дадените точки към новата или от новата точка към даде-
ните, се изравняват както многократна права засечка след преминаване от азимутни към 
посочни ъгли [Даскалова, М., Математическа геодезия]. 

 
 
§ 61. Изравнение на многократна линейна засечка 
 
При многократната линейна засечка (фиг. 61.1), както е известно от §57, координа-

тите на новата точка Р се определят, като се използват координатите на дадените точки 
(А, В, С, D) и измерените стойности на дължините на страните между дадените точки и 
новата точка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уравненията на измерванията имат 
следния вид: 

Sip = �(𝑥𝑥𝑃𝑃 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)2 + (𝑦𝑦𝑃𝑃 − 𝑦𝑦𝑖𝑖)2  (i = A, В, С, D, E).    (61.1) 
Тук с SiP, хр и ур са означени изравнените стойности на дължините на страните и 

координатите на новата точка. Тъй като за еднократното определяне на координатите на 
т. Р е необходимо да бъдат измерени две дължини, и параметрите (неизвестните) също 
са два – координатите на новата точка. Тежестите на измерванията се изчисляват по фор-
мулата 

pip = 𝑐𝑐
𝑚𝑚𝑆𝑆𝑖𝑖𝑝𝑝
2  ,            (61.2) 

където mSip са средните квадратни грешки на измерените дължини. Определянето на тези 
грешки се разглежда при съответните начини за измерване на дължини. 

За преминаване от уравненията на измерванията към уравненията на поправките се 
използват връзките 

Sip = S'ip + vip 
xр = xр(0) + δxp           (61.3) 
yр = yр(0) + δyp 
Приблизителните координати се изчисляват чрез еднократна линейна засечка от 

две точки. Казаното за приблизителните координати в §57 е в сила и тук. 
От уравн. (61.1) се получават уравненията на поправките 

vip = ��𝑥𝑥𝑃𝑃
(0) + 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑃𝑃 − 𝑥𝑥𝑖𝑖�

2
+ �𝑦𝑦𝑃𝑃

(0) + 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑃𝑃 − 𝑦𝑦𝑖𝑖�
2
 – S'ip,  с тежест pip  (61.4) 

Те се привеждат в линеен вид чрез развитие в Тейлоров ред със запазване само на 
линейните членове по следния начин: 
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Фиг. 61.1 
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vip = xP
(0)−xi

��xP
(0)−xi�

2
+�yP

(0)−yi�
2 δxp +

yP
(0)−yi

��xP
(0)−xi�

2
+�yP

(0)−yi�
2 δyp + 

+ ��xP
(0) − xi�

2
+ �yP

(0) − yi�
2
  – S'ip   с тежест pip     (61.5) 

Ако се въведат означенията 

aip = xP
(0)−xi

��xP
(0)−xi�

2
+�yP

(0)−yi�
2 = ∆𝑥𝑥𝑖𝑖𝑃𝑃

(0)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑃𝑃
(0)  = cos αiP(0) 

bip = yP
(0)−yi

��xP
(0)−xi�

2
+�yP

(0)−yi�
2 = ∆𝑦𝑦𝑖𝑖𝑃𝑃

(0)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑃𝑃
(0)  = sin αiP(0)      (61.6) 

fiP = ��xP
(0) − xi�

2
+ �yP

(0) − yi�
2
 – S'ip = S(0)ip – S'ip, 

уравненията на поправките приемат вида 
viP = aPiδxP + bPiδyP + fiP с тежест pip.       (61.7) 
C коефициентите и свободните членове на уравненията на поправките се съставят 

две нормални уравнения, от решението, на които се получават параметрите (неизвест-
ните) δxP и δyP, а чрез тях изравнените стойности на координатите на т. Р: 

xр = xр(0) + δxp           (61.8) 
yр = yр(0) + δyp. 
С δxP и δyP се изчисляват и поправките по формула (61.7), и стойността на израза 

[pv2], която се сравнява със стойността на израза [рff.k], получена при решаването на нор-
малните уравнения. 

С изравнените стойности на координатите (61.8) и координатите на дадените точки 
се изчисляват изравнените стойности на дължините на страните SiP. Чрез тях и измере-
ните стойности се извършва т. нар. крайна проверка – второ изчисление на поправките 
по формулата: 

vip = Sip – S'ip .           (61.9) 
Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица се изчислява по форму-

лата 

μ = �[𝑝𝑝𝑣𝑣²]
𝑛𝑛−𝑑𝑑

              (61.10) 

за многократна линейна засечка, както бе отбелязано, k = 2. 
Средните квадратни грешки тх, ту и Mp се изчисляват по формулите, които се из-

ползват за комбинирана засечка (59.25 и 59.26). 
 
 
§ 62. Изравнение на многократна ъглово-линейна засечка 
 
Многократната ъглово-линейна засечка, както бе посочено в § 57, е комбинация 

между многократна ъглова засечка и многократна линейна засечка. Ето защо уравнени-
ята на поправките за измерените посоки се съставят по формулите, разгледани при из-
равнение на многократни ъглови засечки, а за измерените дължини – по формулите за 
многократна линейна засечка. 

Тежестите на измерените посоки и дължини се изчисляват по формулите 
pR = 𝑐𝑐

𝑚𝑚𝑅𝑅
2              (62.1) 
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pS = 𝑐𝑐
𝑚𝑚𝑆𝑆
2 , 

където c е коефициент на пропорционалност. Обикновено се приема с = т2R. Тогава 
pR = 1             (62.2) 

pS = 𝑚𝑚𝑅𝑅
2

𝑚𝑚𝑆𝑆
2  

Средната квадратна грешка mR се изразява в (cc), а средните квадратни грешки mSik 
в mm или cm. В същите дименсии трябва да бъдат изразени и свободните членове на 
уравненията на поправките. 

Стойността на средната квадратна грешка mR за изчисление на тежестите по фор-
мула (62.2) обикновено се изчислява по формулата 

mR = �[𝑊𝑊²]
6𝑛𝑛

 ,           (62.3) 

където W са несвръзките на триъгълниците от изравняваната снимачна геодезична 
мрежа, а не само от триъгълниците, които се отнасят за изравняваната засечка. Когато 
броят на триъгълниците в мрежата е малък за mR, може да се приеме стойност, получена 
от други измервания при същите условия. 

Стойностите на средните квадратни грешки mSik се изчисляват по формулите, разг-
ледани при съответните начини за измерване на дължини. 

Както се вижда, познаването на стойностите на средните квадратни грешки на из-
мерените ъгли и дължини е съществен момент при изравнението на многократни ъглово-
линейни засечки. 

След съставяне на уравненията на поправките работата по изравнението продъл-
жава по реда, разгледан при многократните ъглови и многократните линейни засечки. 

Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица се изчислява по форму-
лата 

μ = �[𝑝𝑝𝑣𝑣²]
𝑛𝑛−𝑑𝑑

 ,            (62.4) 

където k = 3 – координатите хр и ур на новата точка и ориентировъчния ъгъл на новата 
точка. Средните квадратни грешки тх, ту и Мр се изчисляват по формулите, разгледани 
в § 59. 

 
 
§ 63. Проектиране на многократните засечки и предварителна оценка на точността 
им 
 
След като се установи от характера на терена и от изискванията за точност, че сни-

мачната геодезична основа в определен район ще се създава чрез многократни засечки, 
започва проектирането на мрежата, т. е. определянето на местата на точките, вида на 
засечките и измерванията, които трябва да се извършат, в съответствие с инструкциите 
и изложеното тук. 

Най-напред се избират местата на точките в зависимост от геодезичните работи, 
които ще се извършат от тях – снимка, трасиране на съоръжения или използването им за 
определяне на други точки (при триангулации с местно предназначение). 

Видът на многократните засечки (ъглови, линейни или ъглово-линейни), величи-
ните, които трябва да се измерят, и точността на измерванията се определят така, че след, 
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като се извършат измерванията и изчисленията, стойността на средната квадратна 
грешка МР в положението на новата точка да бъде по-малка от зададената по инструкци-
ите или изискванията допустима стойност МРдоп. Задачата се решава чрез предварително 
изчисление точността на проектираните точки, като се използват формулите (59.26) 

MP = μ� 1
𝑃𝑃𝑃𝑃

             (63.1) 
1
𝑃𝑃𝑃𝑃

 = 1
𝑃𝑃𝑥𝑥

 + 1
𝑃𝑃𝑦𝑦

 =  Q11 + Q22          (63.2) 

и се имат предвид следните съображения. 
Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица, изчислена след израв-

нението, зависи от точността, с която са извършени измерванията, и точността на изход-
ните данни. В някои случаи върху нея оказва влияние и начинът, по който са свързани 
измерените и дадените величини и конфигурацията на дадените точки, но това влияние 
е много малко. Като се има предвид, че, общо взето, при геодезичните работи изходните 
данни трябва да бъдат значително по-точни от опиращите се на тях измервания, следва, 
че средната квадратна грешка μ зависи най-много от точността на измерванията. Обик-
новено инструкциите за извършване на геодезични работи определят точността на инст-
рументите и методите на измерване, а по такъв начин и стойността на средната квадратна 
грешка μ, която ще се използва при предварителното изчисление на точността. Ако точ-
ността на инструментите и методите не се определят от инструкциите, те се избират от 
проектанта. Следователно и при този случай се работи с определена стойност на сред-
ната квадратна грешка μ. 

При проектиране на ъглово линейни засечки е необходимо най-напред да се опре-
делят средните квадратни грешки, с които ще бъдат измерени посоките и дължините на 
страните. За стойност на средната квадратна грешка на измерване с тежест единица обик-
новено се приема стойността на средната квадратна грешка на измерена посока. 

Тежестите на измерените дължини се изчисляват по формулата 

pik = 𝑚𝑚𝑅𝑅
2

𝑚𝑚𝑆𝑆
2 .            (63.3) 

Стойността на 1
𝑃𝑃𝑃𝑃

 зависи от броя и тежестите на измерените величини и от геомет-

ричната форма на съответната многократна засечка, но не зависи от резултатите от из-
мерванията. Верността на горното твърдение може да се установи много лесно, ако се 
разгледат формулите за изчисление на тежестните коефициенти (§ 59). От тях се вижда, 
че стойностите на тежестните коефициенти зависят от тежестите, от коефициентите на 
уравненията на поправките и не зависят от свободните членове, т. е. от точността на из-
мерванията. 

От казаното дотук следва, че при съставянето на проект за геодезични мрежи вели-
чините μ и MPдоп са известни и задачата на проектанта е да предвиди такива измервания 
за всяка нова точка, че за 1

𝑃𝑃𝑃𝑃
 да се получи стойност, по-малка от 1

𝑃𝑃𝑃𝑃доп
, при което 

1
𝑃𝑃𝑃𝑃доп

 = 𝑀𝑀𝑃𝑃доп
2

𝜇𝜇²
           (63.4) 

Формула (63.4) следва непосредствено от формула (63.1). Естествено е, че между 
възможните варианти, които удовлетворяват горното изискване, за предпочитане е онзи 
вариант, който е свързан с най-малко измервания. 
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Стойностите на 1
𝑃𝑃𝑃𝑃

 за възможните варианти могат да се изчислят по различни на-

чини. Най-точни резултати се получават, ако се използват формулите за тежестните ко-
ефициенти (§ 59), като необходимите за изчислението на коефициентите на уравненията 
на поправките величини се измерват от проекта. 

Когато с никой от възможните варианти не може да се постигне поставеното изис-
кване за 1

𝑃𝑃𝑃𝑃
, т.е. получават се стойности, по-големи от изчисленията по формула (63.4), 

трябва да се намали стойността на μ, т. е. да се предвиди по-голяма точност на измерва-
нията. Обратно, ако при всички варианти за 1

𝑃𝑃𝑃𝑃
 се получават стойности, значително по-

малки от 1
𝑃𝑃𝑃𝑃доп

, следва, че е предвидена голяма точност на измерванията, без това да е 

необходимо. В този случай трябва да се увеличи стойността на μ, т. е. да се намали точ-
ността на измерванията. 

При проектирането на многократните засечки трябва да се имат предвид и следните 
изисквания (някои от тях бяха посочени в § 57). Новите точки трябва да се определят от 
най-близките до тях дадени точки. Най-голяма точност се получава при звездообразно 
разположение на дадените точки около новата точка и приблизително еднакви разстоя-
ния. Между многократните ъглови засечки трябва да се предпочита комбинираната за-
сечка, тъй като при нея се получават затворени триъгълници и могат да се контролират 
ъгловите измервания. Многократната права ъглова засечка се използва предимно за оп-
ределяне координатите на недостъпни точки, а многократната обратна ъглова засечка – 
за определяне на опорните фотограметрични точки. 

 
 
 

Глава XV 
ПОЛИГОНОМЕТРИЯ 

 
§ 64. Общи сведения 
 
Разгледаните в Геодезия, част I полигони не винаги са достатъчни за извършване 

на топографска снимка или предвидени инженерно-геодезически работи, а трябва да се 
развие цяла мрежа от полигони. 

Полигоновата мрежа се изгражда върху Държавната геодезична мрежа, Геодезич-
ните мрежи с местно предназначение, за да се осигури еднаква и определена точност в 
цялата мрежа. В полигоновите мрежи намират приложение изключително свързаните 
полигони. Това означава, че в сравнение с полигоните полигонометричните точки се ста-
билизират по-трайно, полигонометричните ходове и страни са по-дълги, ъгловите и дъл-
жинните измервания се извършват по-точно, а изравнението се извършва строго, т. е. по 
метода на най-малките квадрати. 

Също така, казано за полигоните в Геодезия, част I относно избора на местата на 
точките, формата на ходовете и мрежите, важи и за полигонометричните ходове и мрежи. 

Полигонометричните точки се стабилизират по начините, изложени в §10 и § 13 
като в някои случаи, например при строителни площадки, могат да се използват и други 
специални начини на стабилизиране, изучавани в дисциплината инженерна геодезия. 
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Измерването на ъгли и дължини при полигонометрията за създаване на снимачна 
геодезична основа за специални цели се извършва с инструментите и методите, разгле-
дани в Геодезия, част I, с точност, определена от съответните инструкции или от пред-
варителните изчисления, извършени при проектирането. 

Изравнението на полигонометричните ходове и полигонометричните мрежи, както 
бе казано, се извършва по метода на най-малките квадрати. В §68÷72 ще бъде разгледано 
изравнението на отделни полигонометрични ходове. В § 74 ще бъдат дадени само общи 
сведения за изравнението на полигонометричните мрежи. 

 
 
§ 65. Надлъжна и напречна грешка на изпънат полигонометричен ход. Критерии за 
изпънатост на полигонометричните ходове 
 
Един полигонов ход се нарича изпънат, ако свързва по най-късия път крайните 

точки на полигоновия ход. Казаното се отнася и за полигонометричните ходове и за да 
се постигне, е необходимо полигонометричните ъгли при новите точки да бъдат равни 
или близки до 200g. 

Характерна особеност на изпънатите полигонометрични (и полигонови) ходове е 
обстоятелството, че грешките в измервания на дължините се отразяват само върху над-
лъжната грешка на хода – грешката по направлението, свързващо крайните точки на 
хода, а грешките в ъгловите измервания се отразяват само върху напречната грешка на 
хода – грешката в направлението, което е перпендикулярно на направлението, свързващо 
крайните точки на хода. 

 
Действително, ако 

в изпънатия полигоно-
метричен ход, показан 
на фиг. 65.1, всички по-
лигонометрични ъгли 
при новите точки са 
равни на 200g, вследст-

вие грешки при измерване на дължините вместо т. С ще се получи т. C1(L). Разстоянието 
CC1(L) се нарича надлъжна грешка – t. Влиянието на грешките в ъглите се изразява по 
следния начин. Вследствие грешката dβ1 в ъгъла β1 вместо т. C ще се получи т. C1(q1). 
Аналогично, ако и в ъгъла β2 има грешка dβ2, последната точка на полигона ще е C1(q2) и 
вследствие сумарното влияние на грешките на всички ъгли вместо т. С ще се получи т. 
C1(q) като разстоянието CC1(q)  е напречната грешка u. 

Дължината на полигонометричния ход, означена с L, се изразява чрез дължините 
на полигонометричните страни Si, с формулата 

L = S1 + S2 + … + Sn          (65.1) 
Тогава надлъжната грешка на полигонометричния ход, изразена чрез грешките dSi 

на полигонометричните страни, ще бъде 
t = dL = dS1 + dS2 + … + dSn.        (65.2) 
Ако се премине към средни квадратни грешки, се получава следната формула за 

средната квадратна надлъжна грешка: 
mt² = ms1² + ms2² + … + msn².         (65.3) 

A≡P1 

L 
P2 P3 

Pn C t 
β1 β2 

βn 

dβ1 dβ2 
S12 S23 

SnC C1(L) 

C1(q1) 
C1(q2) 

C1(q) u 

∆u1 
∆u2 

Фиг. 65.1 
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От фиг. 65.1 следва, че вследствие грешки dβ1, dβ2,... dβn съответните напречни 
грешки ще бъдат 

∆u1 = (S1 + S2 + … + Sn)𝑑𝑑𝛽𝛽1𝜌𝜌  

∆u2 = (S2 + S3 + … + Sn)𝑑𝑑𝛽𝛽2𝜌𝜌           (65.4) 

… 
∆un = Sn

𝑑𝑑𝛽𝛽𝑛𝑛
𝜌𝜌

 . 

Напречната грешка на полигонометричния ход u е сума от напречните грешки ∆u1, 
∆u2, ..., ∆un, т. е. 

u = (S1 + S2 + … + Sn)𝑑𝑑𝛽𝛽1𝜌𝜌  + (S2 + S3 + … + Sn)𝑑𝑑𝛽𝛽2𝜌𝜌  + … + Sn
𝑑𝑑𝛽𝛽𝑛𝑛
𝜌𝜌

 .   (65.5) 

За да се получи по-проста формула, може да се приеме, че полигонометричните 
страни са равни, т. е. 

S1 = S2 = ... = Sn = S.           (65.5) 
Тогава от формула (65.5) следва 
u = nS.𝑑𝑑𝛽𝛽1

𝜌𝜌
 + (n - 1)S.𝑑𝑑𝛽𝛽2

𝜌𝜌
 + … + S.𝑑𝑑𝛽𝛽𝑛𝑛

𝜌𝜌
 .        (65.6) 

Ако се премине към средни квадратни грешки, се получава 

mu² = S².
𝑚𝑚𝛽𝛽
2

𝜌𝜌²
 [n²+(n–1)² + …+ 1²] ,        (65.7) 

но 
n²+(n-1)² + …+ 1² = 𝑛𝑛(𝑛𝑛+1)(2𝑛𝑛+1)

6
        (65.8) 

и от формула (65.7) следва 

mu² = S².
𝑚𝑚𝛽𝛽
2

𝜌𝜌²
𝑛𝑛(𝑛𝑛+1)(2𝑛𝑛+1)

6
 .         (65.9) 

Ако се умножат числителят и знаменателят с n и се вземе предвид, че nS = L, от 
формула (65.9) се получава 

mu² = L².
𝑚𝑚𝛽𝛽
2

𝜌𝜌²
(𝑛𝑛+1)(2𝑛𝑛+1)

6𝑛𝑛
 .         (65.10) 

След разкриване на скобите, деление на 2n и изпускане на последния член 1
2𝑛𝑛

 се 
получава следната формула за средната квадратна напречна грешка: 

mu² = L².
𝑚𝑚𝛽𝛽
2

𝜌𝜌²
𝑛𝑛+1,5
3

.           (65.11) 

В горните равенства в подкоренната величина е n³, следователно приблизително 
може да се напише: 

mu = S.mβ�𝑛𝑛3

3
,           (65.12) 

mu = L.mβ�𝑛𝑛
3
,           (65.13) 

От уравнение (65.12) се вижда, че при един и същ брой на страните напречната 
грешка се увеличава при увеличаване на дължината на страните. От друга страна откло-
нението е право пропорционално на ъгловата грешка. 

Истинските стойности на надлъжната и напречната грешка могат да се получат 
само ако са известни с висока точност координатите на крайните точки, т. е. при включен 
полигон, като се използват несъвпаденията (несвръзките). 
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Ще бъде разгледан полигонометричен ход с ъгли, близки до 200g (фиг. 65.2). Вслед-
ствие грешки при измерванията се получават несъвпаденията fx, fy и fS. Те се изчисляват 
по начина, разгледан в Геодезия, част I, но без да се поправят ъглите. 

Чрез несъвпаденията fx, fy и fS, като се спусне перпендикуляр към правата AC, се 
получават истинските стойности на надлъжната и напречната грешка, наричани още над-
лъжно и напречно несъвпадение - t и u. Тогава аналогично по формулите за трансформа-
ция на координати (§ 49) може да се напише 

t = fy sinθ + fx cosθ;           (65.14) 
u = fy cosθ – fx sinθ. 

 
 
 

Тук θ е посочният ъгъл на пра-
вата AC. Като се има предвид, че 

sinθ = ∆𝑦𝑦
𝑁𝑁

 , 

cosθ = ∆𝑥𝑥
𝑁𝑁

 ,  (65.15) 

L = �[∆𝑥𝑥]2 + [∆𝑦𝑦]² , 
за надлъжното и напречното несъв-
падение се получава 

t = 𝑓𝑓𝑥𝑥
[∆𝑥𝑥]+𝑓𝑓𝑦𝑦[∆𝑦𝑦]

𝑁𝑁
 , (65.16) 

u = 𝑓𝑓𝑦𝑦
[∆𝑥𝑥]−𝑓𝑓𝑥𝑥[∆𝑦𝑦]

𝑁𝑁
 . 

От изведените равенства 
(65.16) се вижда, че не е необходимо 
завъртане на координатните оси, 
достатъчно е да се изчислят съответ-
ните относителни грешки: 

𝑡𝑡
𝑁𝑁
 = 𝑓𝑓𝑥𝑥

[∆𝑥𝑥]+𝑓𝑓𝑦𝑦[∆𝑦𝑦]
[∆𝑥𝑥]2+[∆𝑦𝑦]²

,           (65.17) 
𝑢𝑢
𝑁𝑁
 = 𝑓𝑓𝑦𝑦

[∆𝑥𝑥]−𝑓𝑓𝑥𝑥[∆𝑦𝑦]
[∆𝑥𝑥]2+[∆𝑦𝑦]²

 . 

Така изчислените надлъжно и напречно несъвпадение трябва да удовлетворяват 
изискването 

fs = �𝑡𝑡2 + 𝑢𝑢².           (65.18) 
Освен по аналитичен начин надлъжното и напречното несъвпадение могат да се 

определят и по графичен начин, като [∆x] и [∆y] се нанасят в дребен мащаб, а fx, fy и fS – 
в значително по-едър мащаб. 

Надлъжните и напречните несъвпадения се използват за оценка на точността на 
измерванията и за изравнение на включени изпънати полигонометрични ходове. 

При висящи полигонометрични ходове надлъжните и напречните несъвпадения не 
могат да се определят. Но както бе показано, могат да се определят средната квадратна 
надлъжна и средната квадратна напречна грешка. 
 
 
 

Θ 

L 

A 

C 

[∆y] 

[∆
x]

 

Θ 

+X 

+Y 

fs 

fy 

fx 

u 
t 

Θ 

Фиг. 65.2 
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P2 
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l3 

L 

Фиг. 65.3 
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Преценката за изпънатост на един полигонометричен ход се извършва чрез раз-

лични критерии. Един ход се смята за изпънат, ако сумата от страните му не надминава 
с повече от 30% разстоянието между крайните точки. Трябва да се отбележи, че този 
критерий не е достатъчно строг. По-целесъобразно е да се използват следните критерии 
[47]: 

1. Разликата между посочните ъгли на полигонометричните страни и посочния ъгъл 
на правата, съединяваща крайните точки на хода, да не надминава 30°; 

2. Разстоянията li от полигонометричните точки до правата, съединяваща крайните 
точки на хода (фиг. 65.3), да бъдат по-малки от L/8. 

3. Полигоновите страни да са приблизително равни помежду си като не се редуват 
страни с чувствителна разлика в дължините. 

 
 
§ 66. Оценка на точността на измерените полигонометрични ъгли и дължини чрез 
резултатите от измерванията 
 
Грешките при определяне положението на полигоновите точки са резултат на до-

пуснатите при измерването на ъглите и дължините грешки като при изпънатия полигон 
ъгловите грешки ще предизвикат напречно на направлението на полигона изместване на 
точките, а грешките в дължините – надлъжно изместване на точките. 

Най-надеждна оценка на точността на ъгловите измервания се получава чрез сред-
ната квадратна грешка на измерен ъгъл, изчислена чрез несъвпаденията (несвръзките) на 
затворени полигони, например полигони 1, 2 и т. н. (фиг. 66.1), по формулата 

mβ = �[𝑝𝑝𝑊𝑊²]
𝑁𝑁

 ,           (66.1) 

където W са несъвпаденията на полигоните; 
N е броят на полигоните; 
pi, са тежестите, които са обратнопропорционални на броя на ъглите в съответните 

полигони. 
За да се получи стойността на mβ с достатъчна сигурност, е необходимо броят на 

затворените полигони да бъде значителен. 
Освен чрез несъвпаденията на затворени полигони точността на ъгловите измерва-

ния може да се оцени чрез ъгловите несъвпадения fβ на включени полигонометрични хо-
дове или чрез напречните несъвпадения и на изпънати включени полигонометрични хо-
дове като във формула (66.1) вместо W се постави fβ или u. При изчисление на тези не-
съвпадения ъглите не се поправят. 

 
Страница 147 – Ако приемем че един 
полигон има несвръзка …. До (40.8) 

Трябва да се има предвид, че 
средните квадратни грешки, изчис-
лени чрез несъвпаденията fβ на вклю-
чени полигонометрични ходове и чрез 
напречните несъвпадения на изпънати 

включени полигонометрични ходове, отразяват влиянието и на грешките на началните и 

Фиг. 66.1 
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крайните посочни ъгли, които се смятат за безгрешни. Поради тази причина за тези 
грешки се получават с по-големи стойности, отколкото за средната квадратна грешка на 
измерен ъгъл, изчислена чрез несъвпаденията на затворени полигони. Ето защо тя се 
приема за окончателна стойност на средната квадратна грешка на измерен ъгъл, а оста-
налите служат за проверка. Средната квадратна грешка на измерен ъгъл (посока) може 
да се получи още и чрез стойностите на двойната колимационна грешка или чрез поп-
равките при изравнението на станциите. Но както е известно (Геодезия, част I), получе-
ните стойности не отразяват правилно точността на ъгловите измервания и се използват 
само за изследване влиянието на някои фактори. 

За оценка на точността на дължинните измервания чрез резултатите от измервани-
ята могат да се изчислят: 

1. Средните квадратни грешки на полигонометричните страни чрез многократните 
измервания на всяка страна, т. е. чрез формулата за средната квадратна грешка на сред-
ното аритметично; 

2. Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица чрез разликите между 
двойни измервания; 

3. Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица чрез надлъжните не-
съвпадения на изпънати полигонометрични ходове. 

Както при ъгловите измервания, така и тук изчислените по първите два начина 
средни квадратни грешки не отразяват правилно точността на линейните измервания. 
Ето защо трябва да се предпочита третият начин. 

За оценка на точността на дължинните измервания чрез надлъжните несъвпадения 
t на изпънати полигонометрични ходове се използва формулата 

μ = �[𝑝𝑝𝑡𝑡²]
𝑁𝑁

 ,            (66.2) 

където μ е средната квадратна грешка на измерване с тежест единица; 
pi са тежестите на надлъжните несъвпадения; 
N е броят на надлъжните несъвпадения. 
За определяне на тежестите рi се излиза от формулата (65.3) 
m²ti = [m²S]i,           (66.3) 

от която следва 
1
𝑝𝑝𝑖𝑖

 = 1
𝑝𝑝1𝑖𝑖

 + 1
𝑝𝑝2𝑖𝑖

 + … + 1
𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖

           (66.4) 

Тук р1i, р2i,…, рni, са тежестите на полигонометричните страни в хода i. Те се опре-
делят по формулите, разгледани при съответния начин на измерване на дължини. 

Формула (66.2) се използва, при условие че систематичните грешки са незначи-
телни, което може да се провери чрез критерия [1] 

|[t�𝑝𝑝]| ≤ 0,25 [|t�𝑝𝑝|],          (66.5) 
в който 

[|t�𝑝𝑝|] = |t1|�𝑝𝑝1 + |t2|�𝑝𝑝2 + …+  |tn|�𝑝𝑝𝑛𝑛        (66.6) 
Ако изискването (66.5) не е изпълнено, влиянието на систематичните грешки се 

изключва в зависимост от техния характер. 
Когато систематичната грешка е еднаква за всички полигонометрични страни, най-

напред се изчислява стойността ѝ за една страна 
θ = [𝑡𝑡]

[𝑛𝑛] ,            (66.7) 
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след което систематичната грешка се изключва от надлъжните несъвпадения по форму-
лата 

t'i = ti – θni.           (66.8) 
Когато систематичните грешки са пропорционални на дължините на страните, ко-

ефициентът на систематичното влияние ще бъде 
θ = [𝑡𝑡]

[𝑆𝑆]             (66.9) 

след което систематичната грешка се изключва от надлъжните несъвпадения по форму-
лата 

t'i = ti – θ[S]i.           (66.10) 
С получените по формула (66.8) или (66.10) стойности t'i средната квадратна 

грешка на измерване с тежест единица се изчислява по формулата 

μ = �[𝒑𝒑𝒕𝒕′²]
𝑵𝑵−𝟏𝟏

 .            (66.11) 

След като се установи стойността на средната квадратна грешка на измерване с те-
жест единица μ по формула (66.2) или (66.3), се изчисляват средните квадратни грешки 
на всички страни, като се използва зависимостта 

mSi = μ�1
𝑃𝑃𝑖𝑖

 ,           (66.12) 

където pi са тежестите им. 
 
 
§ 67. Общи бележки за изравнението на включените полигонометрични ходове 
 
Включеният полигонометричен ход, както и включеният полигонов ход (Геодезия, 

част I), се дефинира по следния начин. 
За определяне на координатите на т. Р1, Р2, Р3,..., Pn се използват като дадени (не-

изменни) величини координатите на т. A и C, посочните ъгли между дадени точки αн= 
αBA и αk= αCD и резултатите от измерванията на полигонометричните ъгли β'А, β'1, β'2, …, 
β'n+1,   полигонометричните страни SA1, S12, S23, ..., Sn,n+1 - фиг. 67.1. 
 
 
 
 
 
 

От казаното следва, че са измерени (n + 1) ъгли и п страни или общо броят на изме-
рените величини е (2n + 1). За еднократно определяне на координатите на всяка нова 
точка са необходими по две измервания – един ъгъл и една страна. Тъй като броят на 
новите точки е (n - 1), следва, че броят на необходимите величини за еднократно решение 
на задачата е (2n - 2), а броят на допълнителните измервания (свръх измервания) е (2n 
+1) – (2n – 2) = 3. Наличието на допълнителни измервания налага да се извърши израв-
нение. За изравнение на полигонометрични ходове трябва да се използват само строги 
начини на изравнение по метода на най-малките квадрати независимо от изчислителните 
средства. 

B 
A C≡Pn+1 

D 

P1 

P3 P2 Pn 
S23 

SA1 

αBA αBA αCD 

βA β1 
β3 β2 βn 

S12 Sn,n+1 

βn+1 

Фиг. 67.1 
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В тази глава ще бъдат разгледани само строги начини за изравнение на полигоно-
метрични (полигонови) ходове, т. е. начини, при които се спазват всички изисквания на 
метода на най-малките квадрати. 

Както е известно, изборът на начина на изравнение – параметричен (посредствен) 
или корелатен (условен), зависи предимно от изчислителните средства, които ще се из-
ползват. 

При работа с калкулатори се предпочита онзи начин, който води до решаването на 
по-малък брой нормални уравнения. Тъй като броят на допълнителните измервания не-
зависимо от броя на новите точки е равен на три, при корелатно изравнение броят на 
нормалните уравнения на корелатите е също равен на три. Както бе казано, броят на не-
обходимите измервания, а следователно при параметрично изравнение и броят на нор-
малните уравнения е равен на броя на новите точки, умножен по две. Вижда се, че коре-
латният начин на изравнение води до по-малък брой нормални уравнения, затова при 
работа с калкулатори той се предпочита. 

 
 
§ 68. Корелатно (условно) изравнение на включен полигонометричен ход и на мар-
кшайдерски полигон 

 
Както бе изяснено в § 67, при включения полигонометричен ход, показан на фиг. 

67.1, има три допълнителни измервания. Вследствие на това при корелатно изравнение 
по метода на най-малките квадрати възникват три условни уравнения - едно ъглово и две 
координатни. 

Ъгловото условно уравнение може да се запише по следния начин: 
αн + β1 + β2 + ... + βn+1 – (n + 1)200g – αk = 0.      (68.1) 
Тук (n+1) е броят на полигонометричните ъгли. В Геодезия, част I бе показано, че 

вместо (n + 1) в зависимост от формата на полигона може да се употреби и друго число. 
Ако се заместят изравнените стойности на ъглите с измерените βi плюс поправките 

β'i т. е. 
βi = β'i + vi ,           (68.2) 

от уравнение (68.1) се получава първото условно уравнение на поправките 
v1 + v2 +... + vn+1  + fβ = 0,          (68.3) 

в което 
fβ = αн + β'1 + β'2 + ... + β'n+1 – (n + 1)200g – αk,     (68.4) 

е ъгловото несъвпадение, изчислено с измерените ъгли. Координатните условни уравне-
ния имат следния вид: 

xA + ∆xA1 + ∆x12 + ... + ∆xn,n+1 – xC = 0 
yA + ∆yA1 + ∆y12 + ... + ∆yn,n+1 – xC = 0.       (68.5) 
Ще бъде показано как от първото от уравнение (68.5) се преминава към съответното 

условно уравнение на поправките. Като се вземе предвид, че 
∆xij = Sijcos αij, 
αA1 = αн + β1 + 200g 
α12 = αн + β1 + β2 + 2.200g 
…             (68.6) 
βi = β'i + vi , 
Sij = S'ij + vij , 
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първото от уравнения (68.5) приема вида 
xA + (S'A1 + vA1)cos(αн + β'1 + v1 + 200g) + (S'12 + v12)cos(αн + β'1 + v1 + β'2 + v2 + 2.200g) 

+ ... + (S'n,n+1 + vn,n+1)cos(αн + β'1 + v1 + β'2 + v2 + … + β'n + vn + n.200g)  – xC = 0.
 (68.7) 

Уравнение (68.7) се привежда в линеен вид чрез развитие в Тейлоров ред със запаз-
ване само на линейните членове. Получава се 

cos α'A1.vA1 + cos α'12.v12 +… + cos α'n,n+1.vn,n+1 – (∆y'A1 + ∆y'12 + ... + ∆y'n,n+1)v1 – (∆y'12 
+ ∆y'23 + ... + ∆y'n,n+1)v2 – … – ∆y'n,n+1vn + fx = 0      (68.8) 
или 

cos α'A1.vA1 + cos α'12.v12 +… + cos α'n,n+1.vn,n+1 – (y'n+1 – y'1)v1 – (y'n+1 – y'2)v2 – … – 
(y'n+1 – y'n)vn + fx = 0,           (68.9) 
тук fx е несъвпадението, изчислено по формулата 

fx = xA + ∆x'A1 + ∆x'12 + ... + ∆x'n,n+1 – xC =  
xA + S'A1cos α'A1 + S'12cos α'12 + ... + S'n,n+1cos α'n.n+1 – xC,    (68.10) 

т.е. с измерените стойности на полигонометричните ъгли и страни. 
По аналогичен начин от второто от уравнение (68.5) се получава 
sin α'A1.vA1 + sin α'12.v12 +… + sin α'n,n+1.vn,n+1 – (x'n+1 – x'1)v1 – (x'n+1 – x'2)v2 – … – (x'n+1 

– x'n)vn + fy = 0,            (68.11) 
в което 

fy = yA + ∆y'A1 + ∆y'12 + ... + ∆y'n,n+1 – yC =  
yA + S'A1sin α'A1 + S'12 sin α'12 + ... + S'n,n+1 sin α'n.n+1 – yC.    (68.12) 
Получените три условни уравнения на поправките (68.3), (68.9) и (68.11) могат да 

се запишат обобщено по следния начин: 
[vi] + fβ = 0 
[cos α'ij.vij] – [(y'n+1 + y'i)vi] + fx = 0;       (68.13) 
[sin α'ij.vij] – [(x'n+1 + x'i)vi] + fy = 0. 
Тук за второто и третото уравнение за поправките на ъглите vi (i = 1,2, ..., n), но 

може да се приеме, както и за първото, i = 1, 2,..., n+1, тъй като за коефициентите пред 
vn+1 ще се получи стойност нула и уравненията не се изменят. 

Несъвпаденията fβ, fx, fy се изчисляват по формули (68.3), (68.10) и (68.12). С коефи-
циентите на трите условни уравнения на поправките (ще бъдат означени съответно с a, 
b и c) и свободните им членове се съставят три нормални уравнения на корелатите: 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝
�k1 + �𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑝𝑝
�k2 +�𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 �k3 + fβ = 0 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝
�k1 + �𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑝𝑝
�k2 +�𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 �k3 + fx = 0        (68.14) 

�𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑝𝑝
�k1 + �𝑑𝑑𝑐𝑐

𝑝𝑝
�k2 +�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 �k3 + fy = 0. 

Тежестите на измерените полигонометрични ъгли и дължини се изчисляват както 
тежестите при многократна ъглово-линейна засечка (§62) по формулите 

pβ = 𝑐𝑐
𝑚𝑚𝛽𝛽
2             (68.15) 

pSij = 𝑐𝑐
𝑚𝑚𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
2 , 

като обикновено се приема c = 𝑚𝑚𝛽𝛽
2. Тогава 

pβ = 1,            (68.16) 
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pSij = 
𝑚𝑚𝛽𝛽
2

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
2 . 

Както бе показано в § 66, за mβ се приема стойността, изчислена чрез несъвпадения 
на затворени полигони. За mSij се използват стойностите, получени чрез надлъжните не-
съвпадения на изпънати полигонометрични ходове, а ако няма такива – използват се фор-
мулите, разгледани при съответните начини за измерване на дължини. 

В § 62 бе посочено, че дори при значителни изменения на тежестите, общо взето, 
резултатите от изравнението не се изменят съществено. Обаче, както е показано в [9], 
измененията в тежестите оказват значително влияние върху взаимното положение на 
точките, особено когато има големи разлики в дължините на полигонометричните 
страни. 

От решението на нормалните уравнения на корелатите (68.14) се получават коре-
латите k1, k2 и k3, а чрез тях – поправките и изравнените стойности на измерените вели-
чини. При това трябва да се извършват всички проверки, описани подробно в [1]. Край-
ната проверка се извършва, като изравнените стойности се поставят в условните уравне-
ния, които трябва да се удовлетворяват, т. е. не трябва да се получават несъвпадения. 

За оценка на точността на полигонометричен ход, предназначен за снимачна ос-
нова, се използва средната квадратна грешка Мp в положението на най-неточно опреде-
лената точка (точката, която се намира в средата на полигонометричния ход – тя се оз-
начава с Рi) се изчислява по формулата 

MPi = �mxi
2 + myi

2 .          (68.17) 

Тук, както е известно, тхi и туi се изчисляват по формулите 

mxi = μ� 1
𝑃𝑃𝑥𝑥𝑖𝑖

            (68.18) 

myi = μ�
1
𝑃𝑃𝑦𝑦𝑖𝑖

 . 

Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица се изчислява по форму-
лата 

μ = �[𝑝𝑝𝑣𝑣²]
𝑟𝑟

 ,            (68.19) 

където r е броят на условните уравнения, за полигонометричния ход, както бе изяснено, 
r = 3. 

За определяне на 1
𝑃𝑃𝑥𝑥𝑖𝑖

 и 1
𝑃𝑃𝑦𝑦𝑖𝑖

 се съставят функциите 

xi = xA + ∆xA1 + ∆x12 + ... + ∆xi-1,i 
yi = yA + ∆yA1 + ∆y12 + ... + ∆yi-1,i.        (68.20) 
Функциите се представят в линеен вид по начина, който бе използван за условните 

уравнения. Получава се 
xi = x'i + cos α'A1.vA1 + cos α'12.v12 +… + cos α'i-1,i.vi-1,i – (y'i – y'1)v1 – (y'i – y'2)v2 – … – 

(y'i – y'i-1)vi-1            (68.21) 
yi = y'i + sin α'A1.vA1 + sin α'12.v12 +… + sin α'i-1,i.vi-1,i – (x'i – x'1)v1 – (x'i – x'2)v2 – … – 

(x'i – x'i-1)vi-1. 
Коефициентите пред поправките са частните производни на функцията по отноше-

ние на измерените величини, изчислени с измерените стойности, и се означават с φi(φij). 
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Стойностите на изразите формула 1
𝑃𝑃𝑥𝑥𝑖𝑖

 и 1
𝑃𝑃𝑦𝑦𝑖𝑖

 се изчисляват по известната формула 

1
𝑃𝑃
 = �𝜑𝜑𝜑𝜑

𝑃𝑃
� – 

�𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃 �
2

�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃 �
 – 

�𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃 .1�
2

�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃 .1�
 – 

�𝑐𝑐𝑎𝑎𝑃𝑃 .2�
2

�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 .2�
        (68.22) 

в схемата за решаване на нормалните уравнения на корелатите. 
Трябва да се има предвид, че вследствие малкия брой на допълнителните измерва-

ния–3, средната квадратна грешка на измерване с тежест единица μ не се определя дос-
татъчно надеждно по формула (68.19), поради което вместо тази стойност при р= 1 за μ 
може да се приеме стойността, определена чрез несъвпаденията на затворените полигони 
– формула (66.1). 

 
Условно изравнение на маркшайдерски полигон 
 

 
При тези по-

лигони са дадени 
началната и край-
ната точка с коор-
динатите си. В 
този случай за n 
нови точки има 
измерени n ъгъла 
и n+1 страни, т.е. 
2n+1 елемента, 

следователно има една проверка или едно свръх измерване: 
∆S = SnB – S'nB,           (68.23) 

където ∆S е разликата между изчислената и измерена последна страна на полигона. 
Съставя се едно условно уравнение, съответно нормалната система има една коре-

лата, които няма да бъдат представени тука. 
 
 
§ 69. Двугрупово корелатно (условно) изравнение на включен полигонометричен 
ход 
 
Известни улеснения при корелатното изравнение на включен полигонометричен 

ход се получават, ако се приложи теорията на двугруповото изравнение. Тук ще се из-
ползват означенията, приети в [1]. 

Трите условни уравнения на поправките (68.13) се разделят на две групи, като в 
първата група се отнася ъгловото (коефициентите ще се означат с ai), а във втората – 
координатните условни уравнения на поправките (коефициентите им ще се означават с 
αi и βi). 

I гр.  [vi] + fβ = 0 
II гр.  [cos α'ij.vij] – [(y'n+1 – y'i)vi] + fx = 0;     (69.1) 
  [sin α'ij.vij] – [(x'n+1 – x'i)vi] + fy = 0. 
На уравнението от първата група съответства нормалното уравнение 

A 

B' 

B 

P1 P2 

Pn-

 
Pn 

β1 β2 

βn-1 

βn 

α'A
 αA1 

ω 
S'A1 

S'12 S'n-1,n 
S'n,B 

SA1 S12 

Sn-1,n 

Sn,B Фиг. 68.1 

S'A,B' 

SA,B 
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�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝
�k + fβ = 0.            (69.2) 

Тъй като при тежести на ъглите pβ = 1 
�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝
� = n+1            (69.3) 

уравнение (69.2) приема вида 
(n+1)k + fβ = 0.           (69.4) 
Оттук следва 
k = – 𝑓𝑓𝛽𝛽

𝑛𝑛+1
,            (69.5) 

v'i = – 𝑓𝑓𝛽𝛽
𝑛𝑛+1

.            (69.6) 
Във формула (69.6) с v'i са означени първичните поправки на ъглите. Вижда се, че 

те се получават по същия начин както ъгловите поправки в Геодезия, част I. С първич-
ните поправки се поправят измерените стойности на ъглите и чрез тях и измерените стой-
ности на страните се изчисляват координатните разлики, координатите x'i и y'i на новите 
точки и несъвпаденията и fх' и fy' на втората група условни уравнения на поправките. 
След това се преобразуват коефициентите на втората група условни уравнения на поп-
равките. 

За преобразуване на коефициентите на първото уравнение от втората група е необ-
ходимо да се определи спомагателният множител q11 от уравнението 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝
� q11 + �𝑑𝑑𝛼𝛼

𝑝𝑝
�  = 0.          (69.7) 

Коефициентът �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝
� се изчислява по формулата (69.3), за коефициента �𝑑𝑑𝛼𝛼

𝑝𝑝
� се полу-

чава 
�𝑑𝑑𝛼𝛼
𝑝𝑝
� = – (yn+1 – y'1) – (yn+1 – y'2) – … – (yn+1 – y'n) – (yn+1 – y'n+1).  (69.8) 

Тогава 
q11 = 1

n+1
[(yn+1 – y'1) + (yn+1 – y'2) + … + (yn+1 – y'n) + (yn+1 – y'n+1)].  (69.9) 

Преобразуваните коефициенти на първото условно уравнение на поправките от 
втората група се изчисляват по формулата 

Ai = αi + aiq11.           (69.10) 
Тъй като в условното уравнение на поправките от първата група коефициентите 

пред поправките на страните vij са равни на нула, следва, че в преобразуваните условни 
уравнения на поправките от втората група коефициентите пред поправките vij не се про-
менят. За преобразуваните коефициенти пред поправките на ъглите vi съгласно с фор-
мула (69.10) може да се напише 

Ai = – (yn+1 – y'i) – 1
n+1

[(yn+1 – y'1) + (yn+1 – y'2) + … + (yn+1 – y'n) + (yn+1 – y'n+1)] = 

= y'i – 1
n+1

[ y'1 + y'2 + … + y'n + yn+1].       (69.11) 
По аналогичен начин за преобразуваните коефициенти пред поправките на ъглите 

Bi на второто условно уравнение на поправките от втората група се получава 
Bi =  x'i – 1

n+1
[ x'1 + x'2 + … + x'n + xn+1].      (69.12) 

Удобно е да се въведат означенията 
Xц = 1

𝑛𝑛+1
[ x'1 + x'2 + … + x'n + xn+1]        (69.13) 

Yц = 1
𝑛𝑛+1

[ y'1 + y'2 + … + y'n + yn+1]. 
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Прието е Xц и Yц да се наричат координати на центъра на тежестта на полигономет-
ричния ход Р1, Р2, ...,Рn+1. 

С тези означения преобразуваните условни уравнения на поправките от втората 
група се записват по следния начин: 

[cos α'ij.vij] + [ηiv"i] + fx' = 0;         (69.14) 
[sin α'ij.vij] – [ξiv"i] + fy' = 0. 

където 
ξi = x'i – Xц;            (69.15) 
ηi = y'i – Yц. 
Както е известно, преобразуваните свободни членове fx' и fy' са равни на свободните 

членове, изчислени с поправените с първичните поправки полигонометрични ъгли, т. е. 
те се изчисляват, така, както се изчисляват несъвпаденията в Геодезия, част I. 

Ако се използват означенията Аi и Вi за коефициентите на уравнения (69.14), нор-
малните уравнения на корелатите, които съответстват на втората група условни уравне-
ния на поправките, ще се запишат по следния начин: 

�𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑝𝑝
�kA + �𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑝𝑝
�kB + fx' = 0         (69.16) 

�𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑝𝑝
�kA + �𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑝𝑝
�kB + fy' = 0. 

От решението на нормалните уравнения се получават корелатите kА и kB, а чрез тях 
поправките на страните vij и вторичните поправки на ъглите v"i. Окончателните поправки 
на ъглите vi се получават като сума от първичните и вторичните поправки, т. е. 

vi = v'i + v"i            (69.17) 
С поправките vij и vi и измерените стойности на ъглите и страните се изчисляват 

изравнените им стойности и се извършва крайната проверка чрез заместване в трите ус-
ловни уравнения. 

За оценка на точността, както и при изравнението в §68, се използва средната квад-
ратна грешка в положението на най-неточно определената точка. И тук се използват фор-
мули (68.17)÷(68.21), като изрази  1

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑖𝑖
 и 1

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑖𝑖
 се изчисляват по известната формула 

1
𝑃𝑃
 = μ{�𝜑𝜑𝜑𝜑

𝑃𝑃
� – 

�𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃 �
2

�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃 �
 – 

�𝐴𝐴𝑎𝑎𝑃𝑃 �
2

�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 �
 – 

�𝐵𝐵𝑎𝑎𝑃𝑃 .1�
2

�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃 .1�
}.       (69.18) 

 
 
 
§ 70. Корелатно (условно) изравнение на включен изпънат полигонометричен ход 
 
При изпънат полигонометричен ход двугруповото корелатно изравнение води до 

значително опростяване на изчислителните работи. Изравнението се свежда до решава-
нето поотделно на три елементарни уравнения, като при това строгостта се запазва, ако 
разбира се, е изпълнен критерият за изпънатост (§ 65). 

За извършване на изравнението се приема, че е извършена трансформация на коор-
динатите, така че началото на новата координатна система х', у' да съвпада с т. A, а оста 
х' – с правата АВ на изпънатия полигон, показан на фиг. 70.1. Тогава за посочните ъгли и 
координатите може да се напише 
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α'12 = α'23 = … = α'n,n+1 = 0 
x'1 = 0; x'2 = S'12; x'3 = S'12 + S'23; … (70.1) 
x'n+1 = S'12 + S'23 + … + S' n,n+1 
y'1 = y'2 = … = y'n+1 = 0. 
Тук координатите х'i се изчисляват с измере-

ните стойности на страните. 
Ако се приложи двугруповото изравнение, 

както и в § 69, от решението на първото условно 
уравнение се получават първичните поправки на ъг-
лите: 

v'i = −𝑓𝑓𝛽𝛽
𝑛𝑛+1

 .     (70.2) 
Като се вземе предвид, че вместо fx' и fy' се из-

ползват надлъжното и напречното несъвпадение и 
че 

sin α'ij = 0, 
cos α'ij = 1,      (70.3) 
ηi = y'i – [𝑦𝑦′]

𝑛𝑛+1
 

втората група условни уравнения на поправките 
(69.14) 

[cos α'ij vij] + [ηi v"i] + fx' = 0 
[sin α'ij vij] – [ξi v"i] + fy' = 0          (70.4) 

ще приемат вида 
[vij] + t = 0, 
– [ξi v"i] + u = 0.           (70.5) 

Тук ξi = x'i – [𝑥𝑥′]
𝑛𝑛+1

  за х'i важат формули (70.1). 
Вижда се, че двете уравнения (70.3) са независими и се решават поотделно. След 

това се получават поправките на страните (vij), вторичните поправки (v"i) и общите поп-
равки на ъглите (vi = v'i + v"i) и изравнените стойности на страните и ъглите. 

Необходимо е да се отбележи, че всъщност не се налага да се извършва трансфор-
мация на координатите, защото са необходими само надлъжното и напречното отклоне-
ние (t и u), а те могат да се получат чрез fx' и fy' по начина, изложен в § 65. 

За оценката на точността е в сила казаното в § 69. 
 
 
§ 71. Параметрично (посредствено) изравнение на включен полигонометричен ход 
 
В § 67 бе показано, че при включения полигонометричен ход (фиг. 67.1) броят на 

необходимите измервания е равен на броя на новите точки, умножен по две. Оттук 
следва, че такъв е броят на параметрите (неизвестните) при параметрично изравнение по 
метода на най-малките квадрати. Казаното се отнася за случая, при който изравнението 
се извършва по ъгли. При изравнение по посоки броят на неизвестните – координатите 
на новите точки, се увеличава с броя на ориентировъчните неизвестни, т. е. с броя на 
станциите, от които са извършени ъглови измервания. 

+Y 

+X 

+y' A≡P1 

B≡Pn+1 

P2 

P3 

Pn 

fs 
fy 

fx 

+x' 
u 

t 

Фиг. 70.1 



ПГП2508ГФК  53 

Ъгловите измервания в полигонометричните ходове и мрежи се извършват по ги-
русния начин. При полигонометричен ход, при който на всяка точка са измерени по две 
посоки (фиг. 71.1), изравнението запазва строгостта си, независимо от това, дали израв-
нението се извършва по ъгли, или по посоки. Това е така, защото при този случай ъглите, 
получавани като разлика от две посоки, са независими помежду си. 
 
 
 
 

На практика обаче обикновено от дадените точки се измерват повече посоки към 
други дадени точки (фиг. 71.2). Освен това, за да се намали влиянието на грешките при 
измерването на ъглите, от някоя от новите точки се извършват измервания към дадена 
точка и обратно (фиг. 71.3). Повече от две измерени посоки от новите точки има и при 
полигонометрични мрежи (фиг. 71.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В тези три случая ъглите, 

получени като разлики от по-
соки при точките, при които са 
измерени повече от две по-
соки, са зависими. Затова при 
тях изравнението трябва да се 
извърши по посоки или по 

ъгли, но с отчитане зависимостта между ъглите. Тук ще бъде разгледано параметричното 
изравнение на включен полигонометричен ход по посоки и дължини, което може да се 
прилага при всички посочени по-горе случаи, включително и за фиг. 71.1, и параметрич-
ното изравнение на включен полигонометричен ход по ъгли и дължини за случая, пока-
зан на фиг. 71.2. 

При параметричното изравнение по посоки и дължини се съставят уравнения на 
поправките за измерените посоки и измерените дължини на страните. За посоките от 
нова към дадена точка и обратно уравненията на поправките са същите както при израв-
нението на многократни ъглови засечки. Обаче при измерени посоки между две нови 
точки трябва да се имат предвид измененията на координатите и на двете точки, вследс-
твие на което формулата за изменението на посочния ъгъл приема вида: 

A P1 P2 P3 
P4 C 

D B 

Фиг. 71.1 

A 
P2 P3 

P1 
G B 

Фиг. 71.2 

E P4 
C 

D F 

P2 
P3 

G B 
A P1 E P4 

F 
Фиг. 71.3 

C 

D 

H I J 

P2 
P3 

G B 
A 

P1 E 
P4 

F 
C 

D Фиг. 71.4 

P5 P6 

P7 P8 
P9 

P10 
H I 

J 

K 
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δαij = aijδxi + bijδyi – aijδxj – bijδyj .        (71.1) 
Тук, както и в § 58, 

aij = 
cos𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖

(0)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
(0) ρ = 

∆𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
(0)

�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
(0)�²

ρ 

bij = – 
sin𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖

(0)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
(0) ρ = – 

∆𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
(0)

�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
(0)�²

ρ ,          (71.2) 

са т. нар. посочни коефициенти. 
Следователно уравненията на поправките ще бъдат 
vij = - dOi + aijδxi + bijδyi – aijδxj – bijδyj +fij.      (71.3) 
Уравнение (71.3) важи за общия случай на измерени посоки. За частните случаи, 

когато една или двете точки са дадени, отпадат съответните членове, за които δx и δy са 
равни на нула. 

За измерените дължини на страните, когато едната от точките е дадена, а другата е 
нова, уравненията на поправките са същите както при изравнение на многократна ли-
нейна засечка. Обаче при измерени дължини на страни между две нови точки и тук 
трябва да се имат предвид измененията на координатите и на двете точки, вследствие на 
което уравненията на поправките ще бъдат 

vsij = –aijδxi – bijδyi + aijδxj + bijδyj +fij.       (71.4) 
Тук 
asij = cos αij(0),            (71.5) 
bsij = sin αij(0). 
Уравнение (71.4) важи за общия случай при измерени дължини на страни. Ако една 

от точките е дадена (δx = 0, δy = 0), отпадат съответните членове. 
Приблизителните координати на новите точки могат да се изчислят чрез висящ по-

лигон от една от дадените точки или чрез включен полигон. За свободните членове на 
уравненията на поправките важи всичко казано при изравнение на многократни ъглови 
засечки и многократни линейни засечки, а за тежестите – казаното при корелатно израв-
нение на включен полигометричен ход (§ 68). Ориентировъчните неизвестни е уместно 
да се елиминират по начина на Шрайбер и да се образуват еквивалентни уравнения на 
поправките за измерените посоки Rij и Rji (§ 59). Останалата изчислителна работа – ре-
шаването на нормалните уравнения, изчисление на поправките и изравнените стойности 
на измерените величини и крайната проверка, е добре позната и тук няма да се разглежда. 

Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица се изчислява по форму-
лата 

μ = �[𝑝𝑝𝑣𝑣²]
𝑛𝑛−𝑑𝑑

 ,            (71.6) 

където п е броят на измерените посоки и дължини; 
k – броят на параметрите (неизвестните) – координатите на новите точки и ориен-

тировъчните неизвестни. 
За надеждността при определянето на μ по формула (71.6) важи казаното в § 68. 
За оценка на точността и тук се използва средната квадратна грешка Мр на най-

неточно определената точка, например Рi. Тя се изчислява по формулите (68.17) и 
(68.18), като изразите 1

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑖𝑖
 и 1

𝑃𝑃𝑦𝑦𝑖𝑖
 се определят по формулите 

1
𝑃𝑃𝑥𝑥𝑖𝑖

 = Qxixi,             (71.7) 
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1
𝑃𝑃𝑦𝑦𝑖𝑖

 = Qyiyi 

т. е. те са равни на съответните тежестни коефициенти. 
При параметрично изравнение по ъгли и дължини на страни за съставяне на урав-

ненията на поправките се излиза съгласно с фиг. 71.5 от формулата 
βi = Rik – Rij           (71.8) 

 
 
 
 
 
 

Оттук следва, че уравненията на поправките за измерените ъгли се получават като 
разлика от уравненията на поправките за съответните посоки (формула 71.3), т. е. 

viβ = vijR + vikR = (-dOi + aijδxi + bijδyi – aijδxj – bijδyj +fij) – 
– (-dOi + aikδxi + bikδyi – aikδxk – bikδyk +fik) =       (71.9) 
= (aij – aik) δxi + (bij – bik) δyi + aikδxk + bikδyk – aijδxj – bijδyj + fβi. 
Като се има предвид формула (59.4), 
fiβ = fij – fik = (αik(0) – Oi(0) – R'ik) – (αij(0) – Oi(0) – R'ij) = 
= (αik(0) – αij(0)) – (R'ik – R'ij) = βi(0) – β'i.       (71.10) 
Следователно свободният член се получава по известното правило като разлика 

между приблизителната стойност на ъгъла и измерената му стойност. 
Уравненията на поправките за измерените дължини на полигонометричните страни 

се съставят както при случая на изравнение по посоки и измерени дължини, т. е. по фор-
мула (71.4). 

Оценката на точността се извършва както при изравнението по посоки и дължини, 
но трябва да се отбележи, че при изчислението на средната квадратна грешка на измер-
ване с тежест единица k – броят на параметрите (неизвестните), е равен на броя на новите 
точки, умножен по две, т. е. на координатите x и y на тези точки. 

 
 
§ 72. Изравнение на включен азимутен полигонометричен ход 
 
Азимутен полигонометричен ход ще бъде наричан полигонометричен ход, в който 

вместо ъгли са измерени с помощта на жиротеодолит азимути, от които се преминава 
към посочни ъгли (фиг. 72.1). Следователно в един включен азимутен полигонометричен 
ход като измерени величини се разглеждат посочните ъгли α12, α23, ..., αn,n+1 и страните 
Sl2, S23, ..., Sn,n+1. Броят на измерванията е 2n, а броят на необходимите измервания 2(n - 
1). Следователно броят на допълнителните измервания r е 2. 

При корелатно (условно) изравнение условните уравнения имат следния вид: 
xA + S'A1cos αA1 + S'12cos α12 + ... + S'n,n+1cos αn,n+1  – xB = 0;    (72.1) 
yA + S'A1sin αA1 + S'12 sin α12 + ... + S'n,n+1 sin αn,n+1  – yB = 0. 

 
 
 
 

j 

i 

k 

βi 

Фиг. 71.5 
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B≡Pn+1 

P1 P2 
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αA1 α12 
α23 

Pn 
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След заместване на изравнените с измерените стойности плюс поправките, т. е. Sij 

= S'ij + vSij и αij = α'ij + vαij се получават следните условни уравнения на поправките: 
[cos αij.vSij] – 1

𝜌𝜌
[∆yij.vαij] + fх = 0;         (72.2) 

[sin αij.vSij] + 1
𝜌𝜌
[∆xij.vαij] + fy = 0, 

в които 
fх = xA + S'A1cos αA1 + S'12cos α12 + ... + S'n,n+1cos αn,n+1  – xB;    (72.3) 
fy = yA + S'A1sin αA1 + S'12 sin α12 + ... + S'n,n+1 sin αn,n+1  – yB. 
За тежестите на измерените величини, както и е § 68, се приема 
pα = 1 за посочните ъгли, 

pSij = 𝑚𝑚𝛼𝛼
2

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
2  за дължините.         (72.4) 

Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица се изчислява по форму-
лата 

μ = �[𝑝𝑝𝑣𝑣²]
𝑟𝑟

 = �[𝑝𝑝𝑣𝑣²]
2

 .          (72.5) 

Вследствие малкия брой на допълнителните измервания средната квадратна 
грешка на измерване с тежест единица не се определя достатъчно надеждно по формула 
(72.5), поради което вместо тази стойност трябва да се приеме стойност, определена от 
специални измервания. 

За определяне на средната квадратна грешка на най-неточно определената точка Pi 
аналогично на случая, разгледан в § 68, се използват функциите 

хi = х'i + cos αA1.vsA1 + cos α12.vs12 + ... + cos αi-1,i.vsi-1,i –  

– ∆𝑦𝑦𝐴𝐴1
′

𝜌𝜌
 vαA1 – ∆𝑦𝑦12

′

𝜌𝜌
 vα12 – … – 

∆𝑦𝑦𝑖𝑖−1,1
′

𝜌𝜌
 vαi-1,I        (72.6) 

yi = y'i + sin αA1.vsA1 + sin α12.vs12 + ... + sin αi-1,i.vsi-1,i  

– ∆𝑥𝑥𝐴𝐴1
′

𝜌𝜌
 vαA1 – ∆𝑥𝑥12

′

𝜌𝜌
 vα12 – … – 

∆𝑥𝑥𝑖𝑖−1,1
′

𝜌𝜌
 vαi-1,i. 

При параметрично изравнение се съставят уравнения на поправките за измерени 
посочни ъгли по формули (59.1): 

vijα = aijδxi + bijδyi – aijδxj – bijδyj +fijα,       (72.7) 
а за измерените дължини по формулата 

vijs = –aijδxi – bijδyi + aijδxj + bijδyj +fijs.       (72.8) 
В горните формули 

aαij = 
sin𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖

(0)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
(0) ρ = 

∆𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
(0)

�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
(0)�²

ρ 

bαij = – 
cos𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖

(0)

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
(0) ρ = – 

∆𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
(0)

�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
(0)�²

ρ ,          (72.9) 

asij = cos αij(0), 
bsij = sin αij(0), 
fijα = αij(0) – α'ij, 
fijs = Sij(0) – S'ij. 
За средната квадратна грешка на измерване с тежест единица важи казаното при 

корелатното изравнение. За оценка на точността и тук се използва средната квадратна 
грешка Мр на най-неточно определената точка – Рi. Тя се изчислява по формулите (68.17) 
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и (68.18), като изразите 1
𝑃𝑃𝑥𝑥𝑖𝑖

 и 1
𝑃𝑃𝑦𝑦𝑖𝑖

 се определят по формулите 
1
𝑃𝑃𝑥𝑥𝑖𝑖

 = Qxixi,             (72.10) 
1
𝑃𝑃𝑦𝑦𝑖𝑖

 = Qyiyi, 

т. е. те са равни на съответните тежестни коефициенти. 
 
 
§ 73. Точност на висящ полигонометричен ход. Проектиране и предварително из-
числение на точността на полигонометричните ходове 
 
1. Точност на висящ полигонометричен ход 
При висящ полигон няма излишни измервания съответно няма и проверки. Следо-

вателно от резултатите на полските измервания на такива полигони не може да получим 
данни за точността в измерванията. Но ако е известна точността в измерванията на ъг-
лите и дължините, може да се получи оценка на точността в положението на всяка точка 
от полигона. 

 
В полигонометрич-

ния ход (фиг. 73.1) най-
неточно определена 
точка естествено е пос-
ледната точка Pn+1. За 
определяне средната 

квадратна грешка в положението на тази точка е необходимо да се определят средните 
квадратни грешки на координатите ѝ. За абсцисата 

xn+1 = xA + SA1cos(αн + β1 + 200g) + S12cos(αн + β1 + β2 + 2.200g) + ... + Sn,n+1cos(αн + β1 
+β2 + … + βn + n.200g).          (73.1) 
Преминава се към средната квадратна грешка на точката 

m2Xn+1 = �𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1
𝜕𝜕𝛽𝛽1

�
2 𝑚𝑚𝛽𝛽1

2

𝜌𝜌2
 + �𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1

𝜕𝜕𝛽𝛽2
�
2 𝑚𝑚𝛽𝛽2

2

𝜌𝜌2
 + ... + �𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1

𝜕𝜕𝛽𝛽𝑛𝑛
�
2 𝑚𝑚𝛽𝛽𝑛𝑛

2

𝜌𝜌2
 + �𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1

𝜕𝜕𝑆𝑆𝐴𝐴1
�
2
m2SA1 + 

�𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1
𝜕𝜕𝑆𝑆12

�
2
m2S12 +  … + � 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1

𝜕𝜕𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑛𝑛,+1
�
2
m2Sn,n+1         (73.2) 

Но в съответствие с § 68 
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1
𝜕𝜕𝛽𝛽1

 = - (SA1sin(αн + β1 + 200g) + S12sin(αн + β1 + β2 + 2.200g) + ... + Sn,n+1sin(αн + β1 

+β2 + … + βn + n.200g)) = - (yn+1 – y1) 
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1
𝜕𝜕𝛽𝛽2

 = - (S12sin(αн + β1 + β2 + 2.200g) + ... + Sn,n+1sin(αн + β1 +β2 + … + βn + n.200g)) = 

- (yn+1 – y2)             (73.3) 
… 
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1
𝜕𝜕𝛽𝛽𝑛𝑛

 = - Sn,n+1sin(αн + β1 +β2 + … + βn + n.200g) = - (yn+1 – yn) 

и 
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1
𝜕𝜕𝑆𝑆𝐴𝐴1

 = cos(αн + β1 + 200g); 
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1
𝜕𝜕𝑆𝑆12

 = cos(αн + β1 + β2 + 2.200g);        (73.4) 

A≡P1 

B 

P2 

P3 
Pn 

Pn+1 Dn+1,1 
Dn+1,2 

Dn+1,3 

Фиг. 73.1 
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𝜕𝜕𝑥𝑥𝑛𝑛+1
𝜕𝜕𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑛𝑛,+1

 = cos(αн + β1 +β2 + … + βn + n.200g). 

Тогава 
m2Xn+1 = 𝟏𝟏

𝝆𝝆𝟐𝟐
[(yn+1 - yi)²] m2β + [cos²αijm2Sij].       (73.5) 

Аналогично 
m2Yn+1 = 1

𝜌𝜌2
[(xn+1 - xi)²] m2β + [sin²αijm2Sij].       (73.6) 

Като се сумират горните две равенства (73.5) и (73.6), за средната квадратна грешка 
в положението на последната точка на висящия полигон може да се напише 

M2Pn+1 = m2Xn+1 + m2Yn+1 = 1
𝜌𝜌2

[D²n+1, i] m2β + [m2Sij].      (73.7) 

В тази формула [D²n+1, i] е сумата от квадратите на разстоянията от т. Рn+1 до т. P1, 
P2, ... , Pn. 

При изпънат висящ полигонометричен ход с равни страни средната квадратна 
грешка на най-неточно определената точка може да се определи чрез средната квадратна 
надлъжна грешка и средната квадратна напречна грешка – § 65, формули (65.3) и (65.11). 

Получава се 

M2Pn+1 = m2t + m2u = [m2s] + L2𝑚𝑚𝛽𝛽
2

𝜌𝜌2
𝑛𝑛+1,5
3

        (73.8) 

Не е трудно да се установи, че тази формула може да се получи от общата формула 
за висящ полигонометричен ход (73.7), като се вземе предвид, че при изпънат полигоно-
метричен ход с равни страни 

[D²n+1, i] = S2{n2+(n - 1)2+ … +12}        (73.9) 
и се извършат преобразуванията както в § 65. 

2. Проектиране предварително изчисление точността на полигонометричните 
ходове 

В зависимост от характера на терена и от изискванията за точност се установи, че 
снимачната геодезична основа в определен район ще се създава чрез полигонометрия, 
започва проектирането на полигонометричните ходове, при което се определят местата 
на точките, дължините на полигонометричните страни и ходове и точността, с която 
трябва да се извършат измерванията, в съответствие с инструкциите и изложеното тук. 

Координатите на полигонометричните точки се определят чрез включени полиго-
нометрични ходове или чрез полигонометрични мрежи. Тук ще бъдат разгледани само 
въпроси, свързани с проектирането на полигонометрични ходове. При проектирането на 
тези ходове трябва да се спазват посочените вече изисквания за изпънатост на полиго-
ните, за приблизително равенство на страните и др. 

За предварителна оценка на точността трябва да се имат предвид съображенията, 
изложени в § 63. Средната квадратна грешка на най-неточно определената точка на 
включен полигонометричен ход – точката, която се намира в средата на полигономет-
ричния ход, може да се изчисли по формулите за оценка на точността, разгледана при 
изравнението на полигонометрични ходове. За средната квадратна грешка на измервани-
ята се приемат стойности в зависимост от инструментите, които ще бъдат използвани, 
или в зависимост от изискванията на съответните инструкции. 

И тук както при проектирането на ъглово-линейни засечки е целесъобразно сред-
ната квадратна грешка на измерване с тежест единица да бъде равна на приетата стой-
ност на средната квадратна грешка на измерена посока – mRy, а тежестите на измерените 
дължини да се изчисляват по формулата 
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pSij = 𝑚𝑚𝑅𝑅
2

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
2 .            (73.10) 

Тежестите Рхi и Руi на най-неточно определената точка се определят по някои от 
формулите, разгледани при изравнението на включен полигонометричен ход този начин 
е свързан със значителни изчисления и е подходящ за случаи, когато те ще се извършват 
автоматизирано. Ако изчисленията за предварителна оценка на точността ще се извърш-
ват с помощта на калкулатори, целесъобразно е да се използва следният приблизителен 
начин. 
 
 
 
 
 

Може да се приеме, че ако за включения полигонометричен ход, показан на фиг. 
73.2, координатите на най-неточно определената точка е средната, в случая Р4 се опре-
делят като общо средноаритметично от стойностите, изчислени чрез два висящи хода – 
1 (АР2Р3Р4) и 2 (СР6Р5Р4), тези стойности ще бъдат близки до стойностите, които ще се 
получат при строго изравнение по метода на най-малките квадрати. Оттук следва, че и 
средната квадратна грешка в положението на точката, изчислена като средна квадратна 
грешка на общо средноаритметично, ще бъде близка до средната квадратна грешка, ко-
ято се получава при строгото изравнение. Следователно средната квадратна грешка в 
положението на най-неточно определената точка (в случая Р4) може да се изчисли по 
формулата [1] 

MP = 𝑀𝑀1𝑀𝑀2

�𝑀𝑀1
2+𝑀𝑀2

2
 .           (73.11) 

Тук М1 е средната квадратна грешка в положението на крайната точка Р4 на вися-
щия ход 1, а М2 – средната квадратна грешка в положението на крайната точка Р4 на 
висящия ход 2. Тези средни квадратни грешки се изчисляват по формула (73.7) с прие-
тите стойности за средните квадратни грешки на измерванията. 

 
 
§ 74. Полигонометрични мрежи 
 
При големи обекти се развива цяла мрежа от полигони. В зависимост от теренните 

условия, ситуацията и местоположението на геодезичната основа полигоновите мрежи 
са различни по форма. При малки обекти може да се развиват отделни полигонови хо-
дове. При по-големи територии полигоновите мрежи се полагат върху изградената 
опорна геодезична мрежа. 

Изравнението на полигонометрични мрежи може да се извърши по един от след-
ните начини: 

1. Полигонометричната мрежа се разделя както при полигоновите мрежи на 
главни и второстепенни полигонометрични ходове и изравнението се свежда до израв-
нение на включени полигонометрични ходове, което се извършва по начините, разгле-
дани в §67÷72. При този начин на изравнение на полигонометрични мрежи строгостта 
на изравнението е нарушена вследствие разделянето на мрежата на отделни ходове, въп-
реки че изравнението на отделните полигонометрични ходове е строго. 

A≡P1 

1 P2 

P3 P4 

C≡P7 
 

2 
P6 

P5 

Фиг. 73.2 
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2. Изравнението на полигонометричните мрежи може да се извърши разделно 
по методите, които се използват за изравнение на полигонови мрежи (методите на екви-
валентната замяна, на проф. В. В. Попов, на последователните приближения). Разделното 
изравнение на полигонометрични и полигонови мрежи е нестрого поради обстоятелст-
вото, че изравнението се извършва на три етапа – изравнение на ъглите, изравнение на 
абсцисните и на ординатните разлики. При разделното изравнение върху резултатите от 
изравнението оказват влияние дължините на ходовете и броят на точките, но влиянието 
на формата не се взема предвид. 

3. Полигонометричната мрежа (фиг. 74.1) може да се замени с линейна или ъг-
лово-линейна [35], [52]. Същността на този начин се състои в следното. За всеки полигон 
между дадена и възлова точка или между две възлови точки (фиг. 74.2) се изчисляват 
разстоянията Sij или разстоянията и ъглите δi и δj. Чрез тях полигонометричната мрежа 
от фиг. 74.1 се заменя с линейна (фиг. 74.3) или с ъглово-линейна мрежа (фиг. 74.4). 
Трябва да се има предвид, че при замяна с ъглово-линейна мрежа съществува зависи-
мост, от една страна, между посоките и от друга, между посоките и разстоянията, тъй 
като тези величини се изчисляват чрез едни и същи измерени величини. 

4. Най-правилно е полигонометричните мрежи да се изравняват строго по ме-
тода на най-малките квадрати, като всички измервания се обработват едновременно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строгото изравнение може да се извърши, като се приложи корелатното (услов-
ното) изравнение, параметричното (посредственото) изравнение или корелатното (ус-
ловното) изравнение с неизвестни. При корелатното изравнение на полигонометрични 
мрежи, както и при корелатното изравнение на включен полигонометричен ход, услов-
ните уравнения са ъглови и координатни. Техният брой зависи от броя на допълнител-
ните измервания в полигонометричната мрежа. При параметрично изравнение на поли-
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гонометрични мрежи уравненията на измерванията имат същия вид както при парамет-
рично изравнение на включен полигонометричен ход. Това позволява да се алгоритми-
зира и програмира целия процес без да зависи от конфигурацията на мрежата. 
 

 
Предварителното изчисление на точността 

на точките от полигонометричните мрежи може да 
се извърши по строги и по приблизителни начини. 
При строгите начини се използват формулите за 
строго изравнение на полигонометрични мрежи. 
Приблизително изчисление на точността може да 
се извърши по начина, описан в § 73 за приблизи-
телно изчисление на точността на включен поли-
гонометричен ход. Така например за мрежата, по-
казана на фиг. 74.5, средната квадратна грешка на 
най-неточно определената точка Pi може да се оп-

редели като средна квадратна грешка на общо средноаритметично от два – 1 и 2, или от 
четири – 1, 2, 3 и 4 висящи хода. 

Трябва да се има предвид, че изчислените по тези начини средни квадратни грешки 
ще се различават от средните квадратни грешки след изравнението, повече отколкото 
при включените полигонометрични ходове. Това е така, защото при полигонометрич-
ните мрежи приблизителният начин не отчита влиянието на всички измерени величини. 
 
 
 
 

Глава XVI 
ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИСОЧИНИТЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ СНИМАЧНАТА ГЕОДЕЗИЧНА 

ОСНОВА 
 
§ 75. Общи сведения 
 
В § 11 бе посочено, че снимачната геодезична основа е планово-височинна, т. е. 

точките от тези мрежи се използват като основа както на хоризонталните, така и на вер-
тикалните измервания при извършване на топографските снимки. 

От същия параграф става ясно, че височините на точките от снимачната геодезична 
основа трябва да се определят по отношение на дадените точки с допустима грешка, не 
по-голяма от 1/5 от височината на сечението на хоризонталите (средна квадратна грешка 
1/10 от височината на сечението на хоризонталите). За да се изпълни това изискване, 
височините на точките от снимачната геодезична основа се определят: 

- при топографски снимки в едри мащаби (1:10000 и по-едри) чрез геометрична 
нивелация в равнинни райони и чрез тригонометрична нивелация в хълмисти и планин-
ски райони; 

- при топографски снимки в мащаби, по-дребни от 1:10000, чрез тригономет-
рична нивелация. В зависимост от начина, по който са определени координатите на точ-
ките, се използват различни схеми за определяне височините на точките от снимачната 

Pi 

1 2 

3 4 

Фиг. 74.5 
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геодезична основа. 
Когато координатите на точките от снимачната геодезична основа са определени 

чрез засечки, обикновено височините на тези точки се изчисляват чрез тригонометрично 
определени превишения между новата точка и дадените. Измерват се зенитни ъгли от 
точките, от които са извършени ъглови измервания за определяне координатите на но-
вата точка. Например, когато координатите на точката от геодезичната основа се опре-
делят чрез права и многократна права засечка, се измерват зенитните ъгли от дадените 
точки към новата. При използване на обратна и многократна обратна засечка се измерват 
зенитни ъгли от новата точка към дадените и т. н. Зенитните ъгли се измерват в два ги-
руса с теодолитите, с които се измерват хоризонталните ъгли. С измерените зенитни ъгли 
и разстоянията между новата точка и дадените, изчислени чрез координатите им, се из-
числяват превишенията и височините на новата точка по формулите за тригонометрична 
нивелация. Височината на всяка нова точка трябва да се определя като общо средноарит-
метично (или като средноаритметично) най-малко чрез три едностранни превишения с 
тежести pi = 𝑐𝑐

𝐷𝐷𝑖𝑖
2 (Di са разстоянията между точките) от три точки с известни височини. 

Средната квадратна грешка на общо средноаритметичното не трябва да бъде по-голяма 
от допустимата. У нас са въведени следните изисквания: разликата между двете стой-
ности при двустранно определени превишения трябва да бъде по-малка от 0,20 m, а раз-
ликите между средноаритметичната стойност на височината на точката и измерените 
стойности да бъдат по-малки от 0,25 m [24]. 

Освен чрез тригонометрична нивелация по описания начин височините на точки, 
координатите на които се определят чрез засечки, могат да се определят и чрез геомет-
рична нивелация по начините, описани по-долу. 

Когато координатите на точките от снимачната геодезична основа се определят 
чрез полигони, полигонометрия, мрежи от триъгълници и мрежи от четириъгълници, ви-
сочините на точките се определят чрез отделни включени нивелачни ходове или чрез 
нивелачни мрежи. Нивелачните мрежи се образуват от нивелачни ходове между дадена 
и възлова точка или между две възлови точки. И тук както при полигоните и полигоно-
метрията възлова точка се нарича определяема точка, от която излизат най-малко три 
хода. На фиг. 75.1, 75.2 и 75.3 са показани някои от прилаганите схеми на нивелачни 
мрежи, в които с буквите A, B, C,... са означени точките с известни (дадени) височини, т. 
е. нивелачните репери. Превишенията между точките от включените нивелачни ходове 
и от нивелачните мрежи се определят чрез геометрична или чрез тригонометрична ниве-
лация в зависимост от релефа на местността. Върху схемите на нивелачните мрежи или 
включени нивелачни ходове точките се съединяват с криви линии при геометрична ни-
велация и с права – при тригонометрична. Дължините на нивелачните ходове зависят от 
мащаба на топографската снимка. 
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Когато координатите на точките се определят чрез полигонови или полигономет-
рични ходове, дължините на нивелачните ходове обикновено са равни на дължините на 
полигоновите или полигонометричните ходове. Трябва обаче да се изтъкне, че не е за-
дължително нивелачните ходове да съвпадат с тези ходове. 

Геометричната нивелация за определяне височините на точките от снимачната ге-
одезична основа се извършва чрез технически или точни нивелири с дължини на визу-
рите до 100 m като превишенията се нивелират един път. Тази нивелация, както е извес-
тно (Геодезия, част I), се нарича техническа. След извършване на геометричната нивела-
ция се изчисляват несъвпаденията на включените нивелачни ходове и на затворените 
нивелачни полигони. Тези несъвпадения не трябва да надминават допустимите стой-
ности, изчислени по формулата 

fhдоп = 30 mm √𝐿𝐿,          (75.1) 
където L е дължината на хода или полигона, km. 

При тригонометрично определяне на височините на точките от снимачната геоде-
зична основа чрез включени ходове или мрежи превишенията се определят чрез измере-
ните двустранно зенитни ъгли. От всяка станция ъглите се измерват обикновено в един 
гирус с технически и точни теодолити едновременно с измерването на хоризонталните 
ъгли. За изчисление на превишенията се използват разстоянията, които се използват и за 
изчисление на координатите на точките. Разликите между двете стойности на едно пре-
вишение при малки вертикални ъгли не трябва да бъдат по-големи от стойността, опре-
делена по формулата (Геодезия, част I) 

fhдоп = �4 𝐷𝐷
100
� [cm] ,          (75.2) 

където D е разстоянието между точките в метри. 
У нас се използва формулата [24]: 
fhдоп = 0,04D + 0,1tgγ,          (75.3) 

където D е разстоянието между точките, m; 
γ – вертикалният ъгъл, като fhдоп се получава в cm. 
Допустимите несъвпадения на включените нивелачни ходове и на затворените ни-

велачни полигони се изчисляват по формулата (Геодезия, част I) 

fhдоп = �4�� 𝐷𝐷
100
�� [cm]          (75.4) 

или 
fhдоп = �4 𝐷𝐷

100 √𝑛𝑛� [cm]  ,         (75.5) 
където D е средната дължина между точките от нивелачния ход, m; 

п – броят на превишенията. 
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У нас се използва формулата [24] 
fhдоп = �0,04[𝐷𝐷] + 𝜇𝜇12 + 𝜇𝜇22 [m],        (75.6) 

където [D] е дължината на хода, km; 
μ1 и μ2 са величини, които зависят от начина на определяне на началната и крайната 

дадена точка, тези величини имат стойности: 
0 – за точка от нивелацията I, II, III и IV клас; 
0,1 – за точка с височина, определена чрез техническа геометрична нивелация; 
0,3 – за точка с височина, определена чрез тригонометрична нивелация. 
За оценка на точността на измерванията както за геометричната, така и за тригоно-

метричната нивелация най-често се използват несъвпаденията fh на затворените ниве-
лачни полигони. Средната квадратна грешка μ на измерване с тежест единица се изчис-
лява по формулата 

μ = ��𝑝𝑝𝑓𝑓ℎ
2�

𝑛𝑛
 ,            (75.7) 

където п е броят на затворените полигони. 
При геометрична нивелация тежестите се изчисляват по формулата 
Pi = 𝑐𝑐

𝑁𝑁𝑖𝑖
            (75.8) 

или по формулата 
Pi = 𝑐𝑐

𝑛𝑛𝑖𝑖
 ,             (75.9) 

където Li са дължините на нивелачните полигони; 
c – коефициент на пропорционалност (обикновено c = 1); 
ni – броят на станциите в полигоните. 
При тригонометрична нивелация тежестите се изчисляват по формулата 
Pi = 𝑐𝑐

[𝐷𝐷²] ,            (75.10) 

където [D2]i е сумата от квадратите на разстоянията между отделните точки в нивелачния 
полигон. 

Височините на точките се определят след изравнение на включените нивелачни хо-
дове и на нивелачните мрежи. 

 
 
§ 76. Изравнение на включен нивелачен ход 
 
Както вече е известно, включен нивелачен ход се нарича този ход, при който са 

известни височините HA и HB на две точки – А и В, а за определяне на височините на т. 
1, 2, ..., n-1 са измерени п превишения hA1(h1), h12(h2), …, hn-1,n(hn) - (фиг. 76.1). 

Тъй като за определянето на височините на т. 1, 2,..., п-1 са необходими п-1 преви-
шения, следва, че е извършено едно допълнително измерване. Това означава, че при ко-
релатно изравнение по метода на най-малките квадрати на този включен нивелачен ход 
трябва да се състави едно условно уравнение: 

h1 + h2 + ... + hn – (НB – НА) = 0.        (76.1) 
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Тежестите на измерва-

нията зависят от начина на 
нивелиране. При геомет-
рична нивелация тежестите 
се определят по формулата 

Pi = 𝑐𝑐
𝑆𝑆𝑖𝑖

  (76.2) 

или по формулата 
Pi = 𝑐𝑐

𝑛𝑛𝑖𝑖
 , (76.3) 

където c е коефициент на 
пропорционалност; 

Si - са разстоянията 
между съответните нивели-

рани точки; 
ni – броят на станциите в нивелачните ходове. 
У нас обикновено се използва формула (76.2) при с= 1. При тригонометричната 

нивелация тежестите на превишенията са обратнопропорционални на квадрата на разс-
тоянията Di между нивелираните точки, т. е. 

Pi = 𝑐𝑐
𝐷𝐷𝑖𝑖
2 .            (76.4) 

Ако изравнените стойности на превишенията hi се заменят с измерените h'i и поп-
равките т. е. 

hi = h'i  + vi            (76.5) 
от условното уравн. (76.1) се получава следното условно уравнение на поправките: 

v1 + v3 + v3 + … + vn + fh = 0,         (76.6) 
където fh е несъвпадението на нивелачния ход; 

fh = h'1 + h'2 + ... + h'n – (НB – НА).        (76.7) 
На уравнение (76.6) съответства едно нормално уравнение с една корелата: 
�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝
�k + fh = 0 .           (76.8) 

Стойността на корелата е 
k = −𝑓𝑓ℎ

�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 �
 ,            (76.9) 

а стойностите на поправките се изчисляват по формулата 
vi = −𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑖𝑖
 𝑓𝑓ℎ
�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 �

 .           (76.10) 

При геометрична нивелация с тежестите Pi = 𝑐𝑐
𝑆𝑆𝑖𝑖

  формула (76.10) приема вида 

vi =  −𝑓𝑓ℎ[𝑆𝑆]  Si,            (76.11) 

т. е. поправките към измерените превишения са пропорционални на разстоянията между 
нивелираните точки. С това фактически се обосновава начинът на изчисление на висо-
чините на точките във включен нивелачен ход. 

Формула (76.11) е в сила и за затворен нивелачен ход, като fh се изчислява по фор-
мулата 

fh = h'1 + h'2 + ... + h'n.           (76.12) 
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При тригонометрична нивелация с тежести Pi = 𝑐𝑐
𝐷𝐷𝑖𝑖
2 приема вида 

vi =  −𝑓𝑓ℎ[𝐷𝐷²] D²i.           (76.13) 

Точност на включен нивелачен ход. При включен нивелачен ход, с приблизително 
равни страни S1 = S2 = ... = Sn = S и п е четно число. Най-неточно определена точка във 
включения нивелачен ход е точката, която е в средата на полигона, т. е. точка с номер 𝑛𝑛

2
. 

След изравнението на нивелачния ход височината на тази точка се определя по форму-
лата 

Нn/2 = НА + h1 + h2 + ... + hn/2.        (76.14) 
Като се вземе предвид формула (76.5), тя приема вида 
Нn/2 = НА + h'1 + h'2 + ... + h'n/2 + v1 + v2 + ... + vn/2     (76.15) 

или 
Нn/2 = Н'n/2 + v1 + v2 + ... + vn/2        (76.16) 

където 
Н'n/2 = НА + h'1 + h'2 + ... + h'n/2 .        (76.17) 
Средната квадратна грешка на същата точка ще се изчисли по известната от метода 

на най-малките квадрати формула за средна квадратна грешка на функция от изравнени 
стойности на измерени величини, която в случая за едно условно уравнение приема вида 

m²F= μ²{�𝜑𝜑𝜑𝜑
𝑃𝑃
� – 

�𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃 �
2

�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃 �
},         (76.18) 

където μ е средната квадратна грешка на измерване с тежест единица, 
За разглеждания нивелачен ход при Pi = 1

𝑆𝑆𝑖𝑖
 (геометрична нивелация) 

�𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃
� = nS; 

�𝑑𝑑𝜑𝜑
𝑃𝑃
� = 𝑛𝑛

2
S;            (76.19) 

�𝜑𝜑𝜑𝜑
𝑃𝑃
� = 𝑛𝑛

2
S 

и като се заместят в уравнение (76.18) 

m²Hn/2= μ²{𝑛𝑛
2
S – 

�𝑛𝑛2𝑆𝑆�
2

𝑛𝑛𝑆𝑆
} = μ² 𝑛𝑛

4
S        (76.20) 

или 

mHn/2= μ√𝑛𝑛𝑆𝑆
2

 = μ√𝑁𝑁
2

,          (76.21) 
тук L=nS е дължината на нивелачния ход. 

Ако нивелачният ход се разглежда като висящ, средната квадратна грешка на точка 
𝑛𝑛
2
 ще бъде 

mHn/2 = μ�𝑛𝑛𝑆𝑆
2

 = μ�𝑁𝑁
2
 ,          (76.22) 

а на най-неточно определената точка п – 
mHn = μ√𝑛𝑛𝑆𝑆 = μ√𝐿𝐿 .          (76.23) 
От сравнението на формули (76.21), (76.22) и (76.23) следват изводите: 
1. Средната квадратна грешка на най-неточно определената точка във включения 

нивелачен ход е два пъти по-малка от средната квадратна грешка на най-неточно опре-
делената точка във висящия полигон. 
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2. Средната квадратна грешка на точката с номер 𝑛𝑛
2
 при включения нивелачен ход 

е с √2 по-малка от средната квадратна грешка на същата точка във висящ полигон. 
Направените изводи важат и за нивелачен ход с тригонометрично определяне на 

превишенията. 
Формула (76.21) дава възможност да се определи каква трябва да бъде дължината 

на включения нивелачен ход, за да може при приета точност на нивелирането, т. е. средна 
квадратна грешка μ на измерване с тежест единица, за средната квадратна грешка на най-
неточно определената точка да се получи стойност, по-малка от една предварително за-
дадена стойност. 

В заключение ще бъде отбелязано, че средната квадратна грешка на която и да е 
точка при общия случай на изравнение на нивелачен ход се изчислява по формула 
(76.18). За μ се приема стойност, получена чрез несъвпаденията на затворени полигони, 
тъй като при едно условно уравнение стойността, получена чрез поправките, е ненадеж-
дна. 

 
 
§ 77. Изравнение на нивелачни мрежи 
 
Преди да започне работата по изравнението, за всяка нивелачна мрежа се съставят 

схема на нивелачната мрежа и таблица на резултатите от измерванията. На схемата се 
нанасят всички дадени (А, В и С) и нови точки (1, 2, ..., 21) (фиг. 77.1). 

 
Новите точки в една нивелачна мрежа, както 

бе казано, са възлови и междинни. Възлови точки са 
онези, от които излизат най-малко три нивелачни 
хода, а всички останали са междинни. Така напри-
мер в мрежата, дадена на фиг. 77.1, т. 3, 11 и 16 са 
възлови, а останалите нови точки – междинни. При 
изравнението като измерени величини се разглеж-
дат превишенията между възловите или между въз-

ловите и дадените точки, а не превишенията между всеки две нивелачни точки. Резулта-
тите, които ще се получат както за изравнените стойности на височините на възловите 
точки, така и за средните квадратни грешки, ще бъдат същите, каквито биха се получили, 
ако като измерени се разглеждат всички превишения. При това работата по изравнява-
нето се намалява. След като се получат височините на възловите точки, височините на 
междинните точки се изчисляват както при включен нивелачен ход. Междинните точки 
се включват в изравнението тогава, когато е необходимо да се изчислят техните средни 
квадратни грешки или средните квадратни грешки на превишения, свързани с тях. 

Нивелачните ходове между дадени точки, по които има само междинни точки, ка-
къвто е например нивелачният ход BC (фиг. 77.1), не се включват в изравнението на мре-
жата, защото поправките на техните превишения не оказват влияние върху изравнените 
стойности на останалите превишения от нивелачната мрежа. Несъвпаденията им обаче 
могат да се използват при изчисляване на средната квадратна грешка на измерване с те-
жест единица. Височините на междинните точки от тези нивелачни ходове се определят 
по начина, разгледан в § 76. 
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Като се има предвид изложеното по-горе, въз основа на първоначалната схема на 
нивелачната мрежа се изработва схема, на която са нанесени само дадените и възловите 
точки. Така например нивелачната мрежа, показана на фиг. 77.1, се заменя с мрежата, 
показана на фиг. 77.2. 

Стойностите на превишенията между възловите точки или между възловите и да-
дените точки се определят въз основа на стойностите на превишенията между точките 
от първоначалната схема. Ако превишенията са нивелирани по два или повече пъти, в 
изравнението за всеки ход се включва само една стойност – средното аритметично от 
получените резултати, ако измерванията са с еднаква точност, или общото средноарит-
метично, ако те са с различна точност. 

 
За да се определят тежестите за всеки нивела-

чен ход, при геометрична нивелация се определя и 
дължината на нивелачния ход Li. Тежестите се изчис-
ляват по формулата 

Pi = 1
𝑁𝑁𝑖𝑖

 .      (77.1) 

Когато превишенията са определени чрез три-
гонометрична нивелация и в мрежата няма меж-

динни точки, тежестите се определят по формула (76.4). Ако обаче в мрежата има меж-
динни точки, тежестите се определят по формулата 

Pi = 1
�𝐷𝐷𝑖𝑖

2�
 ,            (77.2) 

където [D2]i е сумата от квадратите на разстоянията между отделните точки в съответния 
нивелачен ход. 

След като се състави схемата на нивелачната мрежа и се подготвят резултатите от 
измерванията – стойностите на превишенията и тежестите, се пристъпва към изравнени-
ето на нивелачната мрежа. 

Изравнението на нивелачните мрежи при работа с калкулатори бива: 
- параметрично (посредствено) изравнение; 
- корелатно (условно) изравнение; 
- изравнение по метода на еквивалентната замяна; 
- изравнение по методите на проф. В. В. Попов – възлов или полигонов; 
- изравнение по метода на последователните приближения. 

Трябва да се изтъкне, че при изравнение на нивелачни мрежи изброените по-горе 
начини водят до едни и същи резултати и за всеки конкретен случай трябва да се избере 
онзи, който е свързан с най-малко работа. Обикновено, когато нивелачните мрежи са 
малки – с една или няколко възлови точки (полигони), е целесъобразно изравняването 
им да се извърши по някой от последните три начина. Когато мрежите са големи, израв-
нението се извършва по параметричен или по корелатен начин по метода на най-малките 
квадрати. 

Методите на еквивалентната замяна, на проф. В. В. Попов и на последователните 
приближения са разгледани подробно в § 50÷54 при изравнението на полигонови мрежи. 
Прилагането им за изравнение на нивелачни мрежи не е свързано с никакви трудности, 
поради което не е необходимо тук да се разглеждат отново. Обаче още един път ще бъде 
подчертано, че при изравнението на нивелачни мрежи по тези методи резултатите са съ-
щите както при параметричното и корелатното изравнение по метода на най-малките 
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квадрати. 
За да се изясни същността на параметричното и корелатното изравнение по метода 

на най-малките квадрати на нивелачни мрежи, ще бъде разгледано изравнението на ни-
велачната мрежа, показана на фиг. 77.3, в която са известни (дадени) височините на т. А 
и В и са измерени чрез геометрична нивелация превишенията h1, h2, ..., h7. Броят на не-
обходимите измервания k е равен на броя на новите точки, т. е. k = 3. Тъй като броят на 
измерванията n е 7, броят на допълнителните измервания е r = n – k = 4. 

 
При параметрично изравнение броят на 

параметрите (неизвестните) е равен на броя 
на необходимите измервания. Най-подхо-
дящо е за параметри да бъдат избрани израв-
нените стойности на височините на т. 1, 2 и 
3, т. е. x1 = H1, x2 = H2, x3 = H3. Тогава урав-
ненията на измерванията ще бъдат: 

h1 = x2 – НА; h5 = x3 – НА; 
h2 = x1 – x2;  h6 = HB – x2;   (77.3) 

h3 = x1 – НА; h7 = HB – x3; 
H4 = x3 – x1. 
Ако изравнените стойности hi се заменят с измерените h'i и поправките vi, т. е. ако 

се постави hi = h'i + vi и се въведат приблизителни стойности на неизвестните, от урав-
ненията на измерванията се преминава към уравнения на поправките. По-нататък изчис-
ленията се извършват по известния ред за параметрично изравнение по метода на най-
малките квадрати. За оценка на точността се изчисляват средните квадратни грешки на 
т. 2 и 3 по формулите за средни квадратни грешки и тежести на последното и предпос-
ледното неизвестно [1]. 

При корелатно изравнение броят на условните уравнения е равен на броя на допъл-
нителните измервания, за разглеждания пример – четири. Съставят се тези условни урав-
нения, при които има най-малко математически операции. Най-подходящо е да се съста-
вят следните условни уравнения: 

h1 + h2 – h3 = 0; 
h3 + h4 – h5 = 0;           (77.4) 
– h2 – h4 + h6 – h7 = 0; 
h1 + h2 – (НB – НА) = 0. 
Като при параметричното уравнение се постави hi = h'i + vi, от условните уравнения 

се преминава към условни уравнения на поправките. По-нататък работата се извършва 
по реда за корелатното изравнение по метода на най-малките квадрати. За оценка на точ-
ността се изчисляват средните квадратни грешки на т. 2 и 3, като за целта се съставят 
функциите F1=HA + h1 и F2 = HA + h5. 

За разглежданата нивелачна мрежа при работа с калкулатор трябва да се предпо-
чете този начин на изравнение, който води до решаване на по-малък брой нормални урав-
нения – три при параметричния, в сравнение с корелатния начин, при който нормалните 
уравнения са четири. 

При работа с електронноизчислителни машини се предпочита параметричният на-
чин на изравнение, тъй като е по-удобен за алгоритмизиране и съставяне на програми. 
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Нивелачните мрежи, създадени по схемата, показана на фиг. 75.1, могат да се из-
равняват по строг или по приблизителен начин. Строгото изравнение се извършва по 

описаните по-горе начини като мре-
жата от фиг. 75.1 се заменя с мрежа 
от нивелачни ходове между възло-
вите точки или между възлови и да-
дени точки (фиг. 77.4). Този начин се 
прилага, когато изчисленията се из-
вършват с електронноизчислителни 
машини. При работа с калкулатори 
изравнението се извършва нестрого, 
като се свежда до изравнение на от-
делни включени нивелачни ходове. 
Най-напред се изравняват включе-

ните нивелачни ходове между дадените точки – А-В; А-С; В-D; С-D. Тези ходове се на-
ричат главни. След това се изравняват останалите ходове като включени между точките 
от главните полигони. Тези нивелачни ходове се наричат второстепенни. 

 
 
§ 78. Проектиране и предварителна оценка на точността на включени нивелачни 
ходове и нивелачни мрежи 
 
Височините на точките от снимачната геодезична основа, както вече бе изяснено, 

се определят чрез геометрична или тригонометрична нивелация на нивелачни ходове или 
нивелачни мрежи. 

Каква нивелация трябва да се извърши – геометрична или тригонометрична, и 
каква схема да се използва – включени нивелачни ходове или нивелачни мрежи, се ре-
шава обикновено от инструкциите за съответните геодезични работи. В случаите, когато 
липсват указания или те са недостатъчни, се използва основното изискване към точ-
ността, с която трябва да се определят височините на точките от снимачната геодезична 
основа, а именно височините на точките от снимачната геодезична основа трябва да се 
определят по отношение на дадените точки с допустима грешка, не по-голяма от 1/5 от 
височината на сечението на хоризонталите (средна квадратна грешка 1/10 от височината 
на сечението на хоризонталите). Обикновено при равнинни райони се използва геомет-
рична, а при хълмист и планински райони – тригонометрична нивелация. 

Следващият въпрос, който трябва да се реши, е изборът на инструментите и мето-
дите, с които трябва да се извършат измерванията, а с това и въпросът за стойността на 
средната квадратна грешка на измерване с тежест единица. При установяване на тази 
стойност естествено могат да се използват резултатите, получени чрез несъвпаденията 

на затворени полигони. 
Относно избора на схемата за определяне висо-

чините на точките чрез включени нивелачни ходове 
или чрез нивелачни мрежи трябва да се има предвид, 
че е за предпочитане височините на точките да се оп-
ределят чрез включени нивелачни ходове, защото те 
са свързани с по-малко измервания и изчисления. 
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Предварителната оценка на точността на най-неточно определените точки от ниве-
лачните ходове може да се извършва по формулата (76.21). 

Ако необходимата точност не може да се постигне чрез включени нивелачни хо-
дове, трябва да се използват нивелачни мрежи. Предварителното изчисление на точ-
ността на нивелачните мрежи както при многократните засечки и при полигонометрията 
може да се извърши по строг начин, като стойността на израза – 1/Pf  се изчислява по 
формулите, които се използват за оценка на точността при изравнението на мрежите. 
Могат да се използват и приблизителни начини. Например може да се приеме, че ако 
височината на т. d (фиг. 78.1) се изчисли като общо средноаритметично от стойностите: 

HId = НА + h3 + h7; 
HIId = НА + h1 + h6;          (78.1) 
HIIId = HA + h5 + h8, 

тази стойност ще бъде близка до стойността, която ще се получи след изравнението на 
нивелачната мрежа по метода на най-малките квадрати с участието на всички показани 
на фиг. 78.1 превишения. Оттук следва, че и тежестта на общо средноаритметичното ще 
бъде близка до тежестта, която ще се получи за т. d след изравнението по метода на най-
малките квадрати. 

 
Средната квадратна грешка на най-неточно опре-

делената точка се използва като критерий за точността 
при снимачни мрежи за топографски снимки. При сни-
мачни геодезични мрежи за специални цели, при които 
координатите на точките се определят чрез многок-
ратни засечки или полигонометрия, посоченият крите-
рий е недостатъчен. Точките от посочените мрежи се 

използват не само за топографската снимка, но и за други цели като височините им се 
използват за определяне на височините на други точки. В този случай като критерий за 
точността на нивелачната мрежа трябва да се използва средната квадратна грешка на 
превишението между две точки. Каква трябва да бъде стойността на тази средна квад-
ратна грешка зависи от конкретните условия, но трябва да се знае, че обикновено тази 
грешка трябва да бъде 2 – 3 пъти по-малка от грешката на нивелацията, която ще се из-
вършва впоследствие. 

 
Когато като критерий за точността се използва 

средната квадратна грешка на превишение между две 
точки, трябва да се има предвид, че най-неточно опре-
делени са превишенията, които не са измерени. При 
това средната квадратна грешка е по-голяма при поли-
гони с продълговата форма. Така например средната 

квадратна грешка на превишението - hij за нивелачната мрежа, показана на фиг. 78.2, е 
mhij = μ0,84√𝑆𝑆 за нивелачната мрежа, показана на фиг. 78.3 – mhij = μ1,18√𝑆𝑆. Тук μ е сред-
ната квадратна грешка на измерване с тежест единица, a S – разстоянието между две 
точки от нивелачната мрежа. Посочените резултати показват, че след изравнението сред-
ната квадратна грешка на неизмерените превишения при полигони с продълговата форма 
е по-голяма от средната квадратна грешка на измерените превишения. Оттук следва и 
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изводът, че нивелачните полигони на нивелачните мрежи, които ще се използват впос-
ледствие за определяне височините на други точки, трябва да се състоят от тристранни 
или четиристранни полигони с приблизително равни дължини на нивелачните ходове, а 
полигоните с продълговата форма не трябва да се използват. 
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