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Abstract: The use of digital photogrammetry based on aerial photographs obtained with the help 
of Unmanned Aerial Vehicles is no longer something unknown and inaccessible to a certain part 
of modern surveyors. 
In the periodical press and in reports of scientific conferences [31], [42], [2]there are a number of 
publications providing information on successfully completed tasks related to the use of this 
technology. 
Today, most surveyors know about the usefulness of such aerial assistants, also called drones or 
flying robots. Their added value was also greatly appreciated in the surveying industry – a trend 
was born and a race began for the best performance, accuracy and innovative software and control 
solutions. In addition, the integration between classical linear-angular measurements, UAVs, 
digital photogrammetry and high-precision GNSS technology is increasingly becoming an 
important basis for creating a complex almost universally applicable technology for solving a wide 
range of geodetic tasks. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Използването на цифрова фотограметрия базирана на аерофотоснимки добити с 

помощта на Безпилотни Летателни Апарати за определена част от съвременните геодезисти 
вече не е нещо непознато и недoстъпно. 
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 В периодичния печат и в доклади на научни конференции [1], [2], [3], [4] се срещат 
редица публикации предоставящи информация за успешно изпълнени задачи свързани с 
използването на тази технология.  

Днес голяма част от геодезистите знаем за полезността на такива помощници от 
въздуха, наричани още дронове или летящи роботи. Тяхната добавена стойност също беше 
значително оценена в геодезическата индустрия – роди се тенденция и започна надпревара за 
най-добро представяне, точност и иновативни софтуерни и контролни решения. В допълнение, 
интеграцията между класическите линейно-ъглови измервания,  БЛА, цифрова фотограметрия 
и  високо прецизна ГНСС технология  все по-вече се превръща във важна база за създаване 
една комплексна почти универсално приложима технология при решаване на голям кръг 
геодезически задачи. 
 Това все по-масово навлизане на БЛА в геодезическата практика e обусловено от 
редица икономически и технологични предпоставки, като на последно място тях е почти 
пълното автоматизиране на производствения процес. Това важи особено за случаите когато 
БЛА е снабден с високо точна система RTK позволяваща определяне на част от елемнтите на 
външно ориентиране на а.ф.с. още по време на полета и елиминираща необходимостта от 
маркиране и координатно определяне наземни опорни GCP точки.  

От друга страна всички  съвремении софтуерните продукти за цифрова 
фотограметрична обработка такива като Agisoft Metashape, Pix4Dmapper, 3DF Zephyr Aeria, 
PhotoModeler Technologies и много други, осигуряват висока степен на автоматизация на 
производствения процес,  включително натройка на Batch процеси за изпълнение (Agisoft 
Metashape).  

Всички тези обстоятелства, на пръв поглед свеждат цифровата фотограметрия до една 
обикновена съвкупност от последователно изпълнение на строго регламетирани изчислителни 
процеси. Това като че ли е предпставката тази технология да е лесно достъпна и за хора без 
специално геодезическо образование и специализация, а притежаващи единствено средна 
компютърна грамотност.  

Възприемането на такъв подход обаче, води до „сляпото“ прилагане на стандартните 
изчислителни обработки и процедури, заложени в използвания фотпграметричен софтуер. 
Това в комбинация с непознаването на теорията на геодезиятя и още по-вече на 
фотограметрията в нейната същност води до невъзможността за добиването на 
геопространствени данни притежаващи точност, които чрез сатндартно заложените в 
софтуерния продукт изчислителни процедури не могат или трудно могат да бъдат получени.  

Обект на настоящото изложение е представяне на един подход в използването на 
софтуерния продукт Agisoft Metashape, с помощта на който и опирайки се на теорията на 
стереофотограметрията и по специално правата фотограметрична засечка можем да получим 
резултати в геопространственото определяне на точки от местността с изключително висока 
точност. 

 
2. КРАТКА ТЕОРИЯ ЗА ПРАВАТА ФОТОГРАМЕТРИЧНА ЗАСЕЧКА 
 
Постановка на задачата: 
Нека имаме двойката аероснимки P1 и P2 (фиг.1) получени от центровете на 

проектиране S1 и S2 върху, които точки m1 и m2 са образите на т. M от местността. 
Да се намерят координатите на т. M в местната координатна система OXYZ, при 

условие че линейните и ъгловите елементи на външно ориентиране на снимкитев са извевстни.  
Решение: 
На фиг. 1 с векторите           и                 ще означим проектиращата връзка между 

центровете на проектиране S1 и S2 и изображенията на т. M върху снимките – т. m1 и m2 
съответно. С векторите        и           -  съответно ще означим проектиращите лъчи от центровете 



на проектиране S1 и S2 и точката от местността M, а с вектора       - базата на фотографиране 
между центровете S1 и S2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиг.1 Права фотограметрична засечка 
 
От съдържанието на фиг. 1 следва, че при известни елементи на външно ориентиране 

изискването за т.н. компланарност на едноименните проектиращи лъчи е изпълнено, което се 
представя с уравнението: 

 
                                                                                        (1) 
 
Във формула (1) векторът        е известен по условие, тъй като са известни координатите 

на центровете на фотографиране:  
 
Освен това чрез измерване на образните координати на точките m1 и m2 от лявата и 

дясната снимка и използвайки ъгловите елементи на външно ориентиране, то векторите   
могат да бъдат определени.  
Изхождайки от факта, че векторите                                    са колинеарни два по два следва, 

че е в сила равенството:  
 
                                                                (2) 
   
Където N1 и N2 са някакви скаларни множители функция на съставящите на базата на 

фотографиране - вектора         и координатите на т. m1 и m2  във фотограметричната координатна 
система. 

 
Т.е. ако са известни стойностите на векторите        и       то координатите на т. М от 

местността могат да бъдат определени чрез измерване на образните координати на нейните 
образи - точките  m1 и m2 върху съответната снимка от стереодвойката. 

 
От тук следва и основното съдържание в същността на правата фотограметрична 

засечка, а именно: При известни линейни и ъглови елементи на външно ориентиране на 
аерофотоснимките в зададена координатна система, координатите на която и да е точка от 
местността могат  да бъдат получени в тази координатна система, чрез измерване на нейните 
образни координати най-малко върху две припокриващи се аерофотоснимки.  

 
 



3. ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В AGISOFT 
METASHAPE PROFESSIONAL   

 
Всички които са запознати със софтуерния продукт за цифрова фотограметрия Agisoft 

Metashape Professiona занят, че основните изчислителни етапи с чисто фотограметрично  
съдържание за този софтуер (всъщност те са анлогични и за повечето от другите софтуерни 
продукти) са три, а именно: 

- Подреждане (взаимно ориентиране на аероснимките); 
- Измерване на опорните  GCP точки; 
- Определяне на линейните и ъглови елементи на външно ориентиране на снимките. 
Т.е. след приключването тези етапи са налице условията за прилагането на теорията и 

на правата фотограметрична засечка с цел създавнето на т.н. плътен облак от точки, а след 
това и алгоритмите за създаване на цифрови модели на терена TIN и DEM, 
ортофотоизображения и други фотограметрични продукти.  

Оснония продукт от тях, който оказва решаващо влияние върху точността и качеството 
на крайните профукти е формираният плътен облак от точки. В основата на този процес лежи 
автоматичната идентификация на съответните едноименни точки от снимките, която винаги 
се извършва с някаква степен на достовореност – различна от 100% 

Както беше отбелязано по-горе всички тези технологични процеси са напълно 
автоматизирани и протичат без участието на оператора.  

Разбира се за обикновения изпълнител това, което се генерира на изхода на програмата 
е окончателен продукт не подлежащ на допълнитела корекциа и подобряване на качеството. 

В много случаи обаче се налага от обработваните аерофотоснимки да се извлича 
геопространствена информация за точки, за които чрез стандартна  последователност на 
работа това е невъзможно.  

Типичен пример в това отношение е и проблемът свързан с основната претенция на 
АГКК касаеща невъзможността за точното определянето на контурите на на сградите по 
генерираните ортофото изображения с цел създаване на кадастрални карти.  

Като други подобни  примери могат да се посочат: 
- Проблеми възникващ от невъзможността на софтуера автоматизирано да опознае 

едноименнтие точки върху различните снимки принадлежащи към тези някои високо 
стърчащи над терена обекти – такива високи комини, особено електрически стълбове и ферми, 
тесни и високи сгради и т.н., което прави невъзможно определянето на техните височини по 
генерирани, което прави невъзможно определянето на техните височини по генерираните 3D 
облаци от точки или създаваните TIN (DEM) модели; 

- Затруднено автоматизирано създаването на точни 3D фасадни модели на сградите 
заради наличието на много паразитни шумове (регистрирани върху снимките обекти от 
вътрешността на помещенията, климатици, антени, висящи кабели и т.н.)  

- Точното определяне на местоположението на високи масивни огради и т.н. 
Именно решаването на тези проблеми е по силите на добре подготвения геодезист 

фотограметрист работещ с Agisoft  и притежаващ добри познания по дешифриране на 
аерофотоснимките,  чрез прилагане на правата фотограметрична засечка в режим на ръчно 
измерване на едноименните точки от аерофотоснимките. 

 
4. СЪЩНОСТ НА ИЗМЕРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  
Същността на предлагания подход за работа се състои в генериране (измерване) след 

изпълнен етап „optimize cameras“ на нови едноименни подробни точки изобразени върху по-
вече от една аерофотоснимка (различни от GSP използвани при определяне на елемнтите на 
външно ориентиране на снимките)  



На фиг. 2  е показано съдържанието на обекта подложен на фотограметрична обработка 
в среда на Agisoft Metashape Professional след етапа „изчисление на елементите на външно 
ориентиране“ (optimize cameras) 

 

 
Фиг. 2 Състояние на фотограметричния модел след етап optimize cameras 
 
От фиг. 2 е видно, че с използването на геодезически определените координати на 

опорните GCP точки и след измерването на техните образни координати върху съответните 
снимки Agisoft Metashape Professional е определил елементите на външно ориентиране за всяка 
снимка – трите линейни елемента – Х,У,Z и трите ъглови елемента – ъгъл на завъртане χ, 
напречен ъгъл на наклона φ и надлъжен ъгъл на наклона ω. Т.е. на този етап вече е открита 
възможността за точното от математическа гледна точка определяне координатите на която и 
да е точка от заснетата земна повърхност, чрез измерване на нейните образни координати най-
малко върху две припокриващи се аерофотоснимки. 

На фиг. 3 а,б,в,г са показани измерените две едноименни точки 752 и 753 
представляващи съответно върхът и основата на образът на електрически стълб изобразен на 
четири припокриващи се аероснимки. 

От сравнението на получените стойности за геодезическите координати на двете точки 
752 и 753 получени след измерването на техните образни координати върху една, две, три и 
четири снимки се вижда, че стойностите на Х,У,Z получени при измерването върху една 
снимка се променят значително след измерването на тези идентични точки върху две 
припокриващи се снимки (фиг. 3а и 3б). При това сходимостта между различните стойностите 
на координатите в рамките на 20-30 мм. се запазва при измерването на образните координати 
върху третата и четвъртата снимки. 

На база гореказаното следва, че освен генерирането на т.н. облак от точки в средата на 
програмния продукт Agisoft Metashape Professional е възможно определянето на 
пространствените координати на отделни единични точки представляващи особен интерес за 
потребителя. 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг 3. Резултати от определянето на плановите координати Х,У,Z на основата и върха на 
електрически стълб изобразен върху четири припокриващи се аерофотоснимки. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА НА МЕТОДА 

 
За оценка на приложимостта и надежността на предлагания метод е проведен 

експеримент в рамките на изработването на кадастралната карта на с. Попович, общ. Бяла, обл. 
Варна. В рамките на същия чрез метода на „правата засечка“ са определени плановите  
координатите на 383 точки от фасадите на сгради и трайно материализирани огради, чиито 
стойности в последствие са сравнени с тези получени чрез линейно-ъглови геодезически 
измервания.  

За целта с помощта на безпилотен летателен апарат „Фантом 4“ снабден с 
малкоформатна метрична аерокамера DJI FC 330 с фокусно разстояние 3.61 мм. е изпълнено 
аерофотографиране на населеното място. Аерозанимането е изпълнено от височина 80 м. с 
пространствена разделителна способност на получените аероснимки – GSD – 2.7 см. 

За определяне на елементите на външно ориентиране в качеството на опорни GCP 
точки след извършено подходящо маркиране са използвани точките от развитата работна 
геодезическа основа, от които в последствие са извършвани и линейно-ъгловите измервания. 

 
 Визуално част от общото количеството измерени подробни точки е показано на фиг.4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4 Измерени подробни точки по фотограметричниа модел на с. Попович в средата на 
Agisoft Metashape Professional 

 

Сравнението на координатите определени по фотограметричн начин с прилагане на 
способа „Права фотограметрична засечка“ и тези чрез линейно-ъглови измервания са дадени 
в Таблица № 1 



Таблица №1 

 

Таблица № 1 – Сравнение на стойностите на плановите координати на подробни точки 
определени чрез права фотограметрична засечка в средата на Agisoft Metashape Professional и 

линейно-ъглови измервания. 

 



В графичен вид разпределението на координатните разлики между двата вида 
измервания е показано на фиг. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5 – Разпределение на координатните разлики между стойностите получени чрез 
фотограметрични измервания и линейно-ъглови измервания. 

Ако с достатъчна условност приемем, че стойностите координатите получени чрез 
линейно-ъгловите измервания за безгрешни, то показанире на фиг. 5  резултати от сравнението 
на двата метода позволяват да се направят следните два важни изводи относно възможностите 
на цифровата фотограметрия като технология ипрактика: 

Първи извод: Цифровата фотограметрична технология и по специално нейната 
реализация чрез програмния продукт Agisoft Metashape Professiona осигурява възможност при 
обработка на аерофотоснимки получени с БЛА да се определят пространствените координати 
на точките от местността с точност съизмерима с тази при използването на класически 
линейно-ъглови измервания; 

Втори извод: Точността на получаваните по фотограметричн път резултати с 
използване на метода „Права фотограметрична засечка“ е обвързана с показателя GSD на 
използваните снимки чрез съотношението: 

mx,y = ± 3(4) * GSD        (3) 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Разглеждайки приложимостта на метода „Права фотограметрична засечка“ чрез 
„ръчно“ измерване на образните координати върху стереодвойката снимки в средата на Agisoft 
Metashape Professiona, могат да се дефинират следните основни положения свързани с 
използването на БЛА и малко форматните метрични камери: 
 Първо. Изискуемата точност на крайния продукт – координати на обектите от 
местността следва да се разглежда като основен показател при определяне на параметрите на 
аерофотографиране и по специално показателя GSD на придобиваните снимкови избражения; 
 Второ. Успешното прилагането на този подход е от особена важност при осигуряването 
на артилерията с топогеодезически данни за единични обекти разположенни на огневите 
позиции или района на целите. Това е продиктувано от факта, че дешифровъчните показатели 
на суровите аерофото снимки са значително по-добри от тези на формираните на изхода на 
фотограметричния софтуер геореферирани орторектифицирани изображения; 



 Трето. Практическото приложение на разгледания подход за определяне координатите 
на единични обекти от аероснимките позволява получаването на достатъчно точно резултати 
без използването на скъпо струващи и сложни за използване (особено на полеви условия) 
системи за стереоскопично наблюдение;  
 Четвърто. Не използването на заложения във всички софтуерни продукти 
автоматизиран подход за опознаване на идентични точки от стереодвойкарта снимки и 
възлагайки тази задача на оператора фотограметрист следва, че въпросите свързани с 
изучаването на дешифровъчните признаци на обектите и методиката за дешифриране на 
аерофотоснимките следва да намират своето подобаващо място в процеса на обучение на 
специалистите по фотограметрия и особено на тези от специалността АИР към НВУ „Васил 
Левски“ – факултет по Артилерия ПВО и КИС – гр.Шумен. 
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