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1. Близкообхватна фотограметрия – същност и основни принципи. 
Математическа основа. Особености на геометричния модел. 

2. Основни подходи при близкообхватното заснемане. Разположение на 
камерата, спрямо заснемания обект. Начини на планиране. 

3. Координатни трансформации. Методи за изравнение. 
4. Летателни и снимачни средства. Класификация на летателните средства. 

БЛС с неподвижно крило. БЛС с въртящо крило. 
5. Класификация на камерите, използвани в близкообхватната фотограметрия. 
6. Стандартизиране на корекционните функции при калибриране. Симетрична 

радиална дисторзия. Тангенциална дисторзия. Цялостна корекция. 
7. Алтернативни корекционни модели. Базов (опростен модел). Представяне на 

параметрите на вътрешно ориентиране с калибровъчната матрица. 
Допълнителни параметри. Браунов модел. 

8. Основни технологични процеси при близкообхватната фотограметрия. 
Начини на заснемане. Определяне на ЕВО и формиране на точков модел 
Сгъстен точков модел, получен чрез реконструкция и използване на ЕВО. 
Полигонов модел. 

9. Обработка на стереоизображения при близкообхватната фотограметрия. 
Основни принципи. Точност. 

10. Земно лазерно сканиране. Същност и основни принципи. Видове наземни 
лазерни скенери. 

11. Методи за обработка на данни от лазерно наземно сканиране. 
12. Области на приложение на земното лазерно сканиране. Създаване на 

тримерни модели. Мониторинг на обекти и съоръжения. Интегриране на 
лазерни и цифрови цветни изображения. 

13. Влияние на геометрията на сканиращия лъч върху точността на лазерното 
сканиране. Точки за оглед при ограничения на обхвата. 

14. Цифрови модели в близкообхватната фотограметрия. Точкови. 
Трансфинитни. Мрежови. Смесени. 

15. Цифрови модели на повърхнини и обемни тела. Формиране на цифрови 
модели на архитектурни и строителни обекти. Повишаване на точността на 
фотограметтричното моделиране. 

16. Създаване на 3D модели по данни от фотограметрични заснемания чрез 
методите на близкообхватната фотограметрия. Приложение при 
фотореалистични модели. Приложение на 3D моделите на изкуствени 
съоръжения.  

17. Особености на цифровото ортофототрансформиране при близкообхватната 
фотограметрия. Основни методи. Точност. 

18. Програмни системи, използвани в близкообхватната фотограметрия 
Класификация по функционалност. Класификация по области на 
приложение. 
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