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1. Аналогови и аналитични фотограметрични методи за архивиране на 

паметници на културата и архитектурата. 
2. Цифрови технологии и методи на близкообхватната фотограметрия за 

архивиране на паметници на културата и архитектурата. 
3. Земно лазерно сканиране. 
4. Кодиране на фотограметрична информация и работа с пространствени 

данни. 
5. Начини за кодиране на данни. Структура от данни и база от данни при 

набиране и обработка на фотограметричната информация. 
6. Технологии за създаване и използване на цифрови модели. 
7. Модели на материални тела. Формиране на цифрови модели на 

архитектурни и строителни обекти и съоръжения. 
8. Приложения на 3D моделите на обектите. Стратегии и развитие. 
9. Системи за заснемане, използвани в архитектурната фотограметрия. 
10.  Реализация на проекти в архитектурната фотограметрия. Основни 

правила. 
11.  Системи за обработка на монокулярни изображения. 
12.  Системи за стереоскопична обработка на изображения. 
13.  Автоматизация и корелация. Ориентиране на модела. 
14.  Реконструкция и възстановяване на обекти по техни снимки и изготвени 

модели. 
15. Трансформиране на неравнинни повърхнини посредством проекции. 
16. Трансформации на кадрови снимки. Трансформации на панорамни 

снимки. Виртуална реалност. 
17. Нормативна база за приложение на фотограметричните технологии в 

архитектурната фотограметрия. 
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