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РЕЗЮМЕ 

Разглежда се използването на създаден специализиран софтуер за 

трансформация на изображения, използване на цифрови филтри и визуализация на 

резултати.  

 

 

SUMMARY 

Consider the use of specialized software designed for the transformation of images 

using digital filters and visualization of results. 
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1. Увод 

При  повечето технологични процеси в съвременната фотограметрия се налага 

трансформиране на изображения и използване на цифрови филтри за подобряване  на 

техни качествени характеристики. Налага се използването на специализиран софтуер, 

чиято цена често е висока, а разработеният интерфейс непозволява проследяване в 

детайли на отделните технологични етапи. Всичко това налага разработването на 

специализиран софтуер за целите на обучението, чрез който в детайли да се 

проследяват отделни технологични процеси и да се извършва обучение. 

В тази насока са създадени програмните пакети “ГЕОДЕЗИЯ” и “ФОТО”, чрез 

които процесите по трансформиране на изображения и работа с цифрови филтри могат 

да се онагледят чрез специално разработен за целта интерфейс. Същевременно тези 

пакети поддържат основни графични (CAD) функции за забота с разстерни и векторни 

данни и общоприети входно/изходни  формати, гарантиращи съвместимост с най-

разпространените прогукти за векторна и разстерна графика.  

 

2. Програмен пакет “ГЕОДЕЗИЯ” 

Създаден е основно за подръжка на векторна графика и решаване на основни 

задачи в геодезичната и фотограметрична практика. Вградени са функции за 

хелмертова и афинна трансформация на изображения и възможности за определяне 

параметрите на трансформация. На (фиг.1) е показан панела, който се използва за 

изпълнение на афинна трансформация. Чрез графично указване в изображението на 

местата на опорни точки или произволни обекти последователно съществуващо и 

проектно положение (source /destination) се постига желаната  афинна трансформация. 

Разработеният интерфейс напълно наподобява този в AutoCAD Raster Designee. 

2.1. Рефериране и трансформация на изображения 

 Чрез функциите <Афинна> и <Хелмертова> трансформация в пакета 

«Геодезия» могат да се реферират изображения към векторна графика, като се прави 

оценка за точността на трансформацията. Трансформациите могат да се изпълняват и 

върху векторните данни. 
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  Фиг. 1. Афинна трансформация на изображение с пакета “Геодезия” 

2.2. Трансформации на изображения в итеративен режим 

Съществуват възможности трансформациите върху изображения да се  

изпълняват и в итеративен режим (фиг.2). Предоставени са инструменти за управление 

и изменение в реално време на ъглите на напречен и надлъжен наклон и превъртане на 

снимката около надирната ос. Също така трансформацията може да бъде изпълнена и 

чрез въвеждане на координати на общи точки за двете системи (изходна и 

трансформирана). Предостявят се още избор на интерполираща функция при 

формиране на трансформираното изображение. Възможните функции са: bilenear 

(билинейна); Nearest Neighborhood (най-близък съсед) и bicubic ( бикубична). 

 

Фиг. 2. Трансформация на изображение в итеративен режим с пакета “Геодезия” 



2.3. Работа с цифрови филтри 

При работа с цифрови филтри е създаден интерфейст (фиг.3) позволяващ лесен 

достъп до реализирана библиотека от стандартни цифрови филтри, като в реално 

време се наблюдава тяхното действие върху полето на изображението. 

 

Фиг. 3. Работа с библиотека от цифрови филтри с пакета “Геодезия” 

Чрез интерфейса се постига онагледяване на действието на най-

разпространените интегриращи и диференциращи цифрови филтри и възможности за 

формиране и запис на филтрираното изображение в стандартни графични формати. 

Предвидена е също така възможност за създаване на цифрови филтри, запис и 

онагледяване на резултатите от тяхното действие върху полето на изображението. 

(фиг.4). 

 

Фиг. 4. Създаване на  цифров филтър с пакета “Геодезия” 



2.4. Допълнителни възможности 

Реализираният навигатор и организатор на изображения (фиг.5) създават 

допълнителни улеснения за работа и навигация на изображения. 

 

Фиг. 5. Навигатор и организатор за работа с изображения в пакета “Геодезия” 

3. Програмен пакет “ФОТО” 

В разработения програмен продукт <ФОТО> се прави опит за извеждане в 

отделен пакет на някои от често срещаните дейности във фотограметричната практика, 

които не са особено взискателни към специализирана хардуерна платформа и 

същевременно тяхното автоматизиране може значително да повиши ефективността на 

съответните технологични процеси.  

Пакетът е разработен в три основни направления: 

• създаване на аналитични модели; 

• обработка на резултати от цифрово картиране; 

• цифрова обработка на изображения. 

Реализирани са посочените функции за трансформация на изображения и работа 

с цифрови филтри. Допълнително са включени възможностите за създаване на 

аналитични модели и обработка на данни от цифрово картиране. 

3.1. Създаване на аналитични модели 

С пакета могат да се създават аналитични модели на: единична снимка, 

стереодвойка, ивица и блок от снимки. Интерфейсът позволява следните технологични 

етапи: 

• създаване на проект (описват се входните данни: файлове с аналитични 

измервания и геодезически координати; параметри на камерата и др.); 



• използва се условието за колинерарност (форм.1) за изходни уравнения на 

измерванията, от които се строи аналитичния модел; 
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    (1) 

t е мащабен коефициент, А` e транспонираната по отношение на А матрица на 

ротация. При фотограметричните построения се използва и така наречената 

“хоризонтална снимка”, ъглите на наклона и завъртането на която в приетата 

координатна система са нули. Прилагат се итерационни методи (метод на 

функционалната итерация) за получаване на неизвесните ЕВО (елементи на външно 

ориентиране) и координати на новоопределяеми точки. 

Създадени са възможности чрез гъвкав потребителски интерфейс (фиг.6) за 

анализ на входните данни (откриване на груби грешки); итеративно наблюдение при 

построение на аналитичния модел и графично предоставяне на получените резултати 

във формати DXF/DWG. 

 

 

Фиг. 6. Построяване на аналитичен модел с  пакета “Фото” 

3.2. Обработка на резултати от цифрово картиране 

Използват се данни от цифрово картиране, получени от АКА (аналогов 

картировъчен апарат). След извършено вътрешно и взаимно ориентиране на 

стереодвойка снимки на АКА и направено блоково кодиране на резултатите от 

картирането се изпълнява следната последователност от действия:  

• създаване на проект (описват се входните данни : файлове е блоково 

кодирани измервания  на АКА , геодезически координати; параметри на 

камерата, настройки за регистриращите датчици и др.); 

• получават се елементите на абсолютното ориентиране чрез тримерна 

трансформация по (форм.2) 



 

tZaYaXaXXXX GG )( 32100 +++=∆+=
 
tZbYbXbYYYY GG )( 32100 +++=∆+=
    (2) 

tZcYcXcZZZZ GG )( 32100 +++=∆+=
 

,където 

GGG ZYX ∆∆∆ ,,
 са координатните разлики на определяемата точка , отностно 

началото на фотограметричната координатна система; 

,,, iii cbа
(i=1..3) са коефициенти на матрицата на трансформация между двете 

координатни системи (моделна и геодезическа); 

ZYX ,,  са моделните (фотограметрични координати). 

Формули (2) се използват като уравнения на измерванията и елементите на 

абсолютното ориентиране се определят като параметри на изравнението при 

използване на общи точки (опорните точки за модела); 

В системата са включени възможности за автоматично създаване на ЦМТ 

(Цифров модел на релефа) по данни от цифровото картиране (фиг.7) 

 

Фиг. 7. Построяване на нерегулярен цифров модел на терена   

На (фиг.8) е показан интерфейс за анализ на входните данни (откриване на 

груби грешки); итеративно наблюдение при определяне елементите на трансформация 

и графично представяне на получените резултати във формати DXF/DWG (оформяне с 

подходящи условни знаци , при пълна съвместимост с AutoCAD). 



 

Фиг. 8. Обработка на резултати от цифрово картиране с  пакета “Фото” 

4. Изводи 

Разработените програмни пакети «Геодезия» и «Фото» реализират комплексно 

функции и операции, необходими за практическата работа с разстерни данни и 

векторни данни, като създават възможности за онагледяване и протоколиране на 

резултатите от тези действия. Те се използват успешно в учебния процес по 

фотограметрични дисциплини и притежават възможности за конвертиране на данни в 

разпространени формати към други утвърдени в практиката фотограметрични 

системи.  
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