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1. Същност, обосновка и основни фотограметрични методи за получаване на 
пространствени данни. 
2. Видове данни. Структурно описание и езици за описание на данни. 
3. Аналитична фотограметрия. Основни аналитични зависимости. Координатни 
системи, използвани във фотограметрията.  
4. Аналитична фототриангулация. Основни методи.  
5 Метод на функционалната итерация за решаване на аналитични задачи. 
Еднородни координати. 
6. Автоматизирани и аналитични фотограметрични системи. Методи за 
автоматизация на измерването. Аналитични плотери и картиращи системи.  
7. Цифрова фотограметрия. Същност и основни принципи. Формиране на 
цифрови изображения. Видове фотограметрични стационарни сканери и 
цифрови камери 
8. Технологични етапи в системите за цифрова фотограметрия. Методи за 
измерване на рамковите марки. Автоматизация на измерването. 
9. Автоматично идентифициране на повърхнини методи за измерване и 
определяне на формата на обекта по структурни елементи. модели на обекта, 
използвани при обработка на цифровите стерео изображения. 
10. Цифрово ортотрансформиране. Елиминиране на влиянието на изкуствени 
обекти. Формиране на ортофотомозайки.  
11. Автоматизирани системи за цифрова фотограметрия .Класификация.  
12. Системи за тримерно векторизиране и системи за цифрово ортофото-
трансформиране. Области на приложение, прилагани технологии и възможности.  
13. Използване на БЛА (безпилотни летателни апарати) при фотограметрични 
заснемания на обекти. Особености. 
14. Дистанционни изследвания -същност и основни понятия. Носители на 
апаратура. 
15. Координатни системи, използвани при обработка на космическите 
изображения.  
16. Сканерни изображения. Видове сканерни характеристики.  
17. Трансформиране на космически изображения. Използвани модели. Корекция 
на геометрични изкривявания. 
18. Дешифриране на изображения. Демаскиращи и дешифровъчни признаци.  
19. Спектрални характеристики на природните обекти. Автоматизирани системи 
за дешифриране. 
20. Дешифриране на многоканални изображения. Автоматизирано създаване на 
тематични карти. Връзка с ГИС. 



21. Фотограметрични технологии за набиране на кадастрална информация. 
Основни технологични схеми. Особености при реализацията и точност.  
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