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КОНСПЕКТ 

по дисциплината: „ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОТОГРАМЕТРИЧНИ ДАННИ ПРИ 

МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЪРХНИНИ” за студенти V-ти курс, специалност 
„Геодезия” 

 
1. Цифров модел. Свойства на Цифровите модели.  Видове ЦМ(цифрови 

модели). 
2. Видове примитиви, използвани при цифровото моделиране. Формиране 

на примитиви от фотограметрични данни. 
3. Компютърна графика. Основни функции. 
4. Трансформации използвани при Цифрови модели. 
5. Цифрови модели на релефа (ЦМР). Начини за набиране на информация 

за ЦМР. Начини за кодиране на дискретната информация. 
6. Методи за създаване на ЦМР. Нерегулярен метод. Регулярен метод. 
7. Моделиране на свободни повърхнини. Точкови методи. Интерполационни 

методи. 
8. Представяне на повърхнините като тензорно произведение на полиноми. 
9. Представяне на повърхнини с помощта на регулярна мрежа от триъгълни 

интерполационни парчета (Triangular patch surfaces). 
10. Моделиране на материални тела. Методи за моделиране на тела, 

основани на разлагане на   клетки на обектното пространство.  
11. Метод на полидървото (poly tree). Методи за моделиране чрез разлагане 

на материалното тяло на части 
12.  Програмни системи за създаване на Цифрови модели на релефа (ЦМР). 
13. Приложения на цифровите модели на повърхнини. Автоматично 

генериране на трасета и пикетаж. 
14. Автоматизирано генериране на профили. Създаване на проектни 

повърхнини. Определяне на обеми между повърхнини 
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