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 КОНСПЕКТ  
по дисциплината „Инженерна фотограметрия”  

за специалност:’ГЕОДЕЗИЯ’ V-ти курс, специализация „Фотограметрия и ДМ” 
 

хорариум :2+2 часа  
форма на завършване: текуща оценка  
 
1.Същност и задачи на инженерната фотограметрия.  
2.Начини за определяне на деформации на инженерни съоръжения.  
3.Приложение на фотограметрията при изследване модели на строителни съоръжения.  
4.Приложение на фотограметрията в маркшайдерското дело.  
5.Приложение на фотограметрията при проектиране на линейни съоръжения.  
6.Приложение на фотограметрията при заснемане и контрол н архитектурни обекти.  
7.Фотограметрични методи при изследване на произведения на изкуството.  
8.Високоточна фотограметрична обработка. Високоточни измервания с неметрични камери.  
9.Приложение на цифровите фотограметрични технологии в инженерната фотограметрия.  
10.Цифрова фотограметрия при проектиране на инженерни съоръжения.  
11.Използване на фотограметрично формирани модели на терена в инженерната 
фотограметрия. Типове данни при проектиране на съоръжения.  
12.Използване на бази данни в инженерната фотограметрия. 
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11. Програмен пакет „ФОТО“за аналитична обработка на снимки, цифрово картиране, обработка на 
снимки(трансформация на изображения, цифрови филтри и др.) 
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