
Създаване на Аналитични модели, чрез условието за колинеарност 

 

Програмата създава аналитични модели на стереодвойка снимки, ивица 
и блок, на които са извършени аналитични компататорни измервания. Създава 
се релационна база от данни и чрез метода на Функционалната итерация се 

определят  елементите на вътрешното и външно ориентиране както и 
координати на новоопредени точки. 

 

Изисквания и възможности на пакета: 
Няма специфични изисквания към настройка на памет и дисково 

пространство. Единствените хардуерни изисквания са да работи  32 битовата 
операционна система и СУБД (Система за управление на базата данни), което 
предполага минимална хардуерна конфигурация: 
 

· Компютър Pentium I/200Mh  

· Диск –поне 300Mb 

· RAM-памет поне 32MB 

Необходимо е от <control panel/regional option> да бъде извършена настройка за 
използвания разделител между цялата и дробната част на числата (трябва да 
се постави точка) 

 

Извежда се панела: 

 
служещ за управление и визуализация на данните при създаване на 
аналитичните модели. 
 

Последователност на работа: 
1.Задава се име на Обект : 



 от менюто <Файл/Обект>, като се извежда панела: 

 
Трябва да се укаже име на проект (за предпочитане до 6 символа) и да се 
посочи пътя до директорията с данните на проекта; 

Бутона  отваря диалог за явно указване на достъпа до проект. Кликване на 
име на файл от базата за вече съществуващ проект води до неговото 
зареждане. 

Измененията се записват с бутона: ,а без изменения се излиза с 

бутона  

 

2.Въвеждане на необходимите настройки и параметри(извършва се от менюто 
<Настройка>). Извежда се панела: 

 
Трябва да се укажат: 

 елементите на вътрешното ориентиране (XO,YO,F-в мм) 

 вида на марките(диаметрални/диагонални). Номерацията трябва да 
следва указания ред; 

 паспортно зададени координати на марките (ако са известни); 

 разстояния за рамковите марки (Lx,Ly-необходими за калибриране на 
снимките); 



 формата на данните . Възможните формати са: 
Nr,X1,Y2,PX,Py-за Стекометър; 

Nr,X1,Y1,PX,Py-за Стереокомпаратор; 

Nr,X1,Y1 -при Монокулярни измервания; 

 дименсии за образните координати и паралакси (мм/инкременти) 

 указване съответствието 1мм=брой инкременти; 

 нормиращ фактор. Употребява се за да се нормират уравненията на 
поправките, тъй като коефициентите в тях за ъгловите и линейните 
елементи значително се различават по разряд; 

 допуск за сходимост на функционалната итерация; 

Бутона  служи за пресмятане от паспортно-зададени координати на марките 
на Lx и Ly. 

 записва настройките; 

 излиза без запис. 
 

3.Въвеждат се данните от аналитичните фотограметрични измервания 

<файл/Отвори(<*.pnt>)>  (виж формат на <*.pnt> файл) 

 

4.Въвеждат се данни за геодезическите точки: 

<файл/Отвори(<*.geo>)>  (виж формат на <*.geo> файл) 

 

 

5.Командата  извършва предобработка и анализ на 
компараторните измервания. Резултатите се визуализират като се отбелязват 
допуснатите грешки; 
 

6.Комантата:  създава Аналитичен модел по метода на 
функционалната итерация. Резултатите се визуализират и анализират. 
 

Изисквания към създаването на модела: 
 

1. Броят на точките участващи в модела/моделите/ трябва да позволява 
коректното определяне на елементите на ориентиране или координатите 
на новоопределяемите точки; 

2. Точките трябва да са площно разпределени; 



3. Изисква се минимален брой дадени геодезически точки, в зависимост от 
конкретната задача; 

4. Геодезическите точки трябва да имат площтно разпределение; 
5. Точките с големи грешки следва да се изключат от модела,ако това 

подобрява решението; 

6. Геодезическите точки, участващи в модела трябва да се маркират в 

полето <KEY> на координатния регистър със знака <*>. 

 

Допълнителни възможности: 
1. Визуализиране на входните данни: 

Достъпно е от менюто <Покажи>  

<Образни координати> визуализира входните данни от компараторните 
измервания в релационната база; 
<Геодезически координати> визуализира входните данни от координатния 
регистър в релационната база; 
<Резултати <Анализ> визуализира резултатите от предобработката; 

<Резултати <Модел> визуализира резултатите от създаване на модела; 

<Аналитични измервания> визуализира графично входните данни, за да се 
види коректността и разликите в измерване намарките и точките в 
различните цикли,както и направеното мащабиране; 
<Геодезически точки> визуализира геодезическите точки,участващи и 
неучастващи в моделаза да се видя тяхното разположение (равнина или 
права). 
 

2.Корекциина входни данни 
Достъпно е от менюто  

<Помощни операции>  

<Празна таблица <образни координати> изтрива изцяло вкараните данни 
от компараторните измервания; 
<Празна таблица <геодезически координати> изтрива изцяло вкараните 
данни от координатния регистър за геодезическите точки; 
 

3.Превключване от графичен към текстови режим 

Изпълнява се от бутона  

 

4.Използване на Графичен редактор за анализ на модела. 

Приложението притежава напълно съвместим с AutoCAD самостоятелен 
графичен редактор, снабден с ленти и бутони за поддържане на слоеста 
структура. Той се използва за измервания и установяване на груби грешки, 
а така също и за визуализация на резултати. Палетите и бутоните, както и 
работата с него са аналогични на тези в AutoCAD. 



 

Формати на входните данни: 
<*.pnt>файл 
99999101        500000  500000  500000  500000 

99999102        666838  503061  666838  503061 

99999103        584776  416870  584776  416870 

99999104        581909  590335  581909  666838 

14      568479  583208  568479  666838   

9       597691  573621  597691  584776  

10      600110  572002  600110  581909  

11      600718  567069  600718  567069 

12      601800  564218  601800  564218 

13      602649  563167  602649  563167 

8       577556  565904  577556  565904 

5       574015  552435  574015  552435 

6       582238  553693  582238  553693 

3       581743  547805  581743  547805 

4       595735  545127  595735  545127 

7       593312  548398  593312  548398 

1       591487  496011  591487  496011 

15      671147  552292  671147  552292 

16      668151  555178  668151  555178 

17      666943  558518  666943  558518 

18      663579  575515  663579  575515 

99999101        500000  500000   500000  500000 

99999102        666838  503061   666838  503061 

99999103        584774  416861   584774  416861 

99999104        581880  590327   581880  590327 

888     888     888              888      888        

99999101        500000  500000   500000  500000 

99999102        666848  503052   666848  503052 

99999103        584767  416854   584767  416854 

99999104        581882  590306   581882  590306 

15      671142  552283  671142  552283 

16      668169  555196  668169  555196 

17      666941  558517  666941  558517 

18      663606  575521  663606  575521 

1       591482  496002  591482  496002 

2       603919  496086  603919  496086 

3       581747  547796  581747  547796 

4       595727  545159  595727  545159 

5       574009  552425  574009  552425 

6       582203  553684  582203  553684 

7       593302  548392  593302  548392 

8       577556  565914  577556  565914 

9       599349  572185  599349  572185 

10      600102  571941  600102  571941 

11      600717  567065  600717  567065 

12      601781  564041  601781  564041 

13      602503  560710  602503  560710 

14      568052  584673  568052  584673 

99999101        500000  500000  500000  500000 

99999102        666838  503050  666838  503050 

99999103        584765  416866  584765  416866 

99999104        581893  590330  581893  590330 

999     999   999   999   999 

 

Забележка: 

 редът  888     888     888              888      888    е   разделител за край на цикъл 

 редът  999     999     999              999      999    е   разделител за край на стереодвойка 

 само рамковите марки имат 8-разрядна структура.Последната цифра 
е номера на марката(виж начина на номериране в зависимост от това 
дали марките са централни или диагонални); 

 разделител е шпация; 

 между номерата на точките от файла <*.pnt> и <*.geo>трябва да има 
съответствие 

 

<*.geo>файл 
14 8567658.5694  4578657.2236  350.78 

7  8564323.6201  4567651.2236  340.98 

14 8554328.7214  4543240.8354  80.98 



15 8543219.0929  4534901.7468  10.65 

 

за повече информация търсете: 
Пламен Малджански тел.863321/317; 

 Е-mail: maldjanp_fgs@uacg.bg 

 

 


