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Abstract. The report informs the reader about the means of digital photogrammetry for 
collecting, processing and analysis of geospatial data. A methodology for the realization of 
the calculation process has also been suggested. Moreover, we have shown applications 
which can be used for the purposes of Archeoastronomy. 
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Използване на новите технологии за събиране на пространствена 
информация и приложението им в археоастрономията 

Божидар Стоянов, Емануил Стоянов 

Публикацията запознава читателя с възможностите на цифровата фотограметрия за 
събиране, обработване и анализ на геопространствени данни. Предложена е методика 
за осъществяване на изчислителния процес. Показани са приложения, които могат да 
се използват за постигане целите на археоастрономията. 

Въведение 

Съвременните технологии са незаменим помощник в живота ни. Но с 
тяхна помощ могат да се решават и задачи от различни области на 
науката. С въвеждането на цифровите методи за събиране и обработване 
на информация списъкът с възможни приложения се увеличи 
неимоверно много. Настоящата публикация запознава читателя с 
възможностите на съвременните технологии при решаване на широк 
кръг от задачи, с приложимост дори в областта на археоастрономията. 
За целта е предложена методика за събиране и обработване на 
пространствена информация с помощта на безпилотни летателни 
средства – дронове. 

1 Теоретична постановка 

Известно е, че геодезията се занимава със събирането, обработването и 
представянето на информация за формата, размерите и гравитационното 
поле на Земята, както и за отделни участъци от нейната повърхност и 
разположените върху тях обекти. Част от необходимата информация се 
набавя по фотометричен способ – чрез аерофотозаснемане. Съществува 
самостоятелно направление наречено фотограметрия, което се 
занимава с извличането на пространствена и метрична информация за 
обекти от земната повърхност по техни фотографски изображения 
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(Назаров, 2006). Използват се два основни типа методи за 
фотограметрична обработка: 

- основани на свойствата на единична аерофотоснимка; 
- основани на двойка последователни аерофотоснимки с област 

на застъпване, наречени – стереодвойка. 
В първия случай, положението на точките и обектите от местността 

може да бъде определено само в планово отношение върху снимката, но 
не и във височина. На фиг. 1 се вижда как точка A от снимката, може да 
бъде едновременен образ на различни по височина точки от местността 
A, A′, A″. В този случай точките от единичната снимка не носят никаква 
информация за височината на обектите, които представят и е налице 
височинна неопределеност. 

 
Фиг. 1. Височинна неопределеност при единичната аерофотоснимка 

На фиг. 2 е показан случаят с използване на стереодвойки. При него, 
ако точка A от местността се намира в зоната на застъпване на две 
последователни снимки, тя ще има две различни проекции в лявата и в 
дясната снимка – точките aл и aд. Тогава ако двете снимки се 
ориентират така, че да заемат същото положение, което проекционните 
равнини на камерите са заемали по време на фотографирането и се 
прекарат едноименните проектиращи лъчи между образите aл и aд на 
точката, (A) от местността и главните точки на обектива (S1) и (S2) за 
всяка от двете експонации, то проекционните лъчи aлS1 и aдS2 ще се 
пресекат в една единствена точка – A, която е напълно пространствено 
определена. По образите на едноименните точки, попадащи в зоната на 
застъпване, може да се изгради 3D модел, който е точен еквивалент на 
истинските обекти, но ги представя умалено – в удобен за конкретното 
приложение мащаб. 
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Фиг. 2. Пълна пространствена определеност в зоната на застъпване на стереодвойка 

Появата на цифровите изображения и налагането им като стандарт за 
качество и съхранение на информация, станаха причина 
фотограметрията да се развие до съвсем ново направление, наречено 
цифрова стереофотограметрия. С методите, които това направление 
използва, могат да се определят формата, точното местоположение в 
пространството, размерите и други количествени и качествени 
характеристики на обекти в избрана координатна система само по техни 
цифрови изображения. Подобно на класическата стереофотограметрия, 
цифровата също се основавана стереодвойки, но този път форматът на 
съхранение е различен – цифров. На пръв поглед разликата е 
несъществена. Обаче тя коренно променя концепцията относно 
техническите средства за фотографиране, съхранение и обработването 
на цифровата информация. Заснемането може да се прави с компактни 
цифрови камери, пренасяни от малки безпилотни летателни апарати. 
Обработката също вече не изисква специализирани фотолаборатории и 
внушителни съоръжения от типа на старите фототрансформатори. 
Достатъчна е само подходяща компютърна система, отговаряща на 
определени технически и софтурни изисквания. 

1) Изисквания към софтуера 
За обработка на цифрови изображения и създаване на 3D-модели се 

използват специализирани фотограметрични програмни системи. Някои 
от тях са големи, самостоятелнии, напълно завършени пакети, способни 
да покрият цялата гама от възможни дейности – обработка, оценки, 
анализи и приложения. Известни системи от този тип са: Erdas и Pix4D. 
Цената на тези пакети е висока и използването им е характерно най-вече 
за по-големи компании или правителствени организации. Съществуват 
и по-евтини програмни системи, който реализират само 
фотограметричната част от обработката. Например такава система е 
AgisoftPhotoScanProfessional, която е напълно функционална дори с 30 
дневен (Trial) лиценз. След приключване на обработката, системата дава 
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възможност за генериране на различни изходи в съответните формати. 
Това позволява анализите и приложенията да бъдат направени в други 
програмни среди – например ArcGIS, Global Mapper, AutoCAD и др. 

2) Изисквания към техническото оборудване 
Изискванията към компютърната конфигурация са в пряка 

зависимост от използвания софтуер за 3D обработка на заснетите 
изображения. Ето какви препоръки за хардуера са направени от 
фирмите-производителки на два от използваните софтуери за 
постигането на добра изчислителна производителност: 

a) AgisoftPhotoScan 
• Процесор (CPU) – Six-core Intel Core i7 CPU, Socket LGA 

2011-v3 или 2011 (Haswell-E, Ivy Bridge-E или Sandy 
Bridge-E); 

• Дънна платка (Motherboard) – всеки LGA 2011-v3 или 
2011 модел с 8 DDR4 или DDR3 слота и най-малко 1 PCI 
Express x16 слот; 

• Оперативна памет(RAM) – DDR4-2133 или DDR3-1600, 8 
x 4 GB (32 GB общо) или 8 x 8 GB (64 GB общо); 

• Видеокарта (GPU) – Nvidia GeForce GTX 780 Ti, GeForce 
GTX 980 или GeForce GTX TITAN X (Agisoft, 2016 b). 

b) Pix4DmapperPro 
• Процесор (CPU) – Intel i7 5960X (8 ядра, 16 нишки); 
• Оперативна памет (RAM) – DDR4-2400 64 GB; 
• Записващо устройство (Hard Disk) – SSD: Crucial MX100 

512 GB; 
• Видеокарта (GPU) – GTX 980, TITAN BLACK (Pix4D, 

2016). 
Към техническото оборудване се причислява и летателното средство, 

чрез което ще се осъществява заснемането. Летателният апарат трябва 
да е автономен, доколкото е програмиран за самостоятелно изпълнение 
на задачи (потенциално опасни или невъзможни за управление от 
човек), но може да бъде и дистанционно управляем. За целта е 
необходимо да притежава следните системи: 

a) подемна система – осигурява необходимите за полет 
подемна сила и тяга; 

b) енергийна система – включва акумулаторни батерии, които 
трябва да обезпечат ефективен полет в продължение на поне 
20 min. Това изисква мощността на батерията да е над 
5000 mAh; 

c) управляваща система – дронът трябва да позволява 
дистанционно и програмно управление. Дистанционното 
управление е добре да бъде с по-голям обхват – поне 500 m в 
радиус (DJI, 2015); 

d) навигационна система – изисква дронът да притежава 
вграден GPS, който да е съвместим с широк кръг от 
специализирани софтуерни продукти за планиране и 
контролиране на полета; 
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e) защитна система – подсистема осигуряваща множество 
предпазни функции като: 
• автоматично връщане в точката на излитане при загуба на 

покритие с дистанционното управление или при изтощена 
батерия; 

• сензори за защити от сблъсък с препятствия; 
• сигнализации (звукови и визуални) при възникването на 

различни събития. 
f) заснемаща система – включва стойка (т.нар. люлка), камера 

и памет за съхранение на данните. Стойката представлява 
механизъм за закрепване на камерата. Важно изискване към 
нея е да притежава жироскопична стабилизация по трите оси 
(DJI, 2015). Камерата, която се прикачва към люлката, трябва 
да отговаря на следните изисквания: 
• да притежава възможно по-голям RGB – сензор (матрица), 

което има отношение към шума и динамиката на 
заснетите изображения; 

• да е оборудвана с професионална оптика, която 
елиминира оптичните изкривявания и аберациите; 

• да използва сензор с висока резолюция (18-20 Mp), което 
има отношение към пространствената разделителна 
способност и детайлите в изображението; 

• да поддръжа различни файлови формати (със и без 
компресия – JPG,RAW, TIFF); 

• да записва към EXIF на всяка снимка GPS-координатите 
на точките, в които са направени експонациите. 

2 Фотограметричен способ 

Фотограметричната обработка се осъществява в два основни етапа: 
1) Снимачен етап 

Обектът се фотографира със специализирани цифрови фотокамери и 
при спазване на параметрите за полета, които се изчисляват съобразно 
конкретната задача. Етапът може да се раздели на две основни части: 

a) планиране на полета: 
• Дефинира се площта за заснемане, обикновено чрез 

софтуер, който използва глобалната база на Google с 
геореферирани сателитни снимки за цялата планета. 
Мястото се загражда с рамка, очертаваща границите на 
фотографиране. 

• Планира се височината на полета, обикновено спрямо 
точката на излитане на дрона. Тя трябва да е съобразена с 
целите на поставената задача, като удовлетворява 
изискванията за желаната пространствена резолюция и 
мащаб. Ако f е фокусното разстояние на обектива, H – 
относителната височина на полета(спрямо средната 
надморска за района, който ще се фотографира), M – 
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мащабът на фотографиране, то е в сила зависимостта: 
H Mf= . 

• Определя се надлъжното застъпване между 
последователните снимки, което трябва да е съобразено с 
особеностите на терена, който ще се фотографира. 
Изисква се в цялата площ, независимо от формите на 
релефа, да има гарантирано надлъжно (по посоката на 
полета) застъпване между снимките минимум 60 процента 
(Назаров, 2006). Застъпването се определя чрез 
изчисляване на разстоянието между две последователни 
експонации и зависи от височината на полета. 

• Изчислява се разстоянието между осите на съседни ивици 
и се определя техния брой. Площното заснемане се 
осъществява на серии от успоредни прави участъци, 
наречени ивици. Ширината на ивиците се определя от 
широкоъгълността на обектива на камерата и зависи от 
височината на полета. Разстоянието между осите на две 
съседни ивици трябва да е такова, че да гарантира 
напречно припокриване на снимките от двете ивици с 
поне 30 процента (Назаров, 2006). 

• Задава се ъгъла на заснемане. Плановото фотографиране 
се осъществява в условията на строго вертикална главна 
оптична ос на обектива. Позволено е отклонение само до 3 
градуса (Назаров, 2006). Над тази стойност, снимките се 
считат перспективни. В някои случаи при заснемане на 
обекти със сложни форми – например скални участъци, в 
които има обратни наклони или странични ниши, се 
прилага двойно заснемане: веднъж планово и втори път – 
перспективно. 

b) заснемане на полета 
След като се определят параметрите за полета, те се зареждат в дрона 

като последователност от инструкции. Това става чрез софтуера за 
планиране на полетите. Следва стартиране на мисията и дронът излита. 
Самото заснемане преминава в напълно автоматичен режим. Дронът 
следва последователността от инструкции и посредством своята 
навигационна система (GPS) във всеки момент може да определи дали 
текущата му позиция съответства на планираната. Ако е необходимо, 
бордовият компютър внася необходимите корекции в траекторията на 
полета, така че зададеният маршрут да се следва точно. След 
приключване на заснемането, дронът се приземява автоматично на 
същото място, откъдето е излетял. 

2) Изчислителен етап 
Той включва цялата последваща обработка на заснетите изображения 

до получаване на ново растерно изображение, в което са премахнати 
всички изкривявания и грешки, породени от дисторсиите на обектива, 
завъртането и наклона на камерата в моментите на експонация, 
разликите в мащабите на отделните снимки, влиянието на релефа и 
други. Новото изображение се нарича орторектифицирано. В него 
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участват пикселите от оригиналните снимки, но са пренаредени, така че 
всеки от тях съответства на място, „видяно” точно отгоре. На практика 
орторектифицираното изображение представлява цифрова карта в 
ортогонална проекция. Затова върху него могат да се правят директни и 
точни измервания в мащаба на изображението. От създадения ортофото 
план може да бъде извлечена всякаква количествена (метрична) и 
качествена (семантична) информация. 

3 Методика за фотограметрична обработка на цифрови 
аерофотоснимки 

Стъпките за осъществяване на изчислителния процес в специализирана 
програмна система AgisoftPhotoScan Professional (Agisoft, 2016 a) са 
следните: 

a) Зареждане на снимките. На този етап се определят 
аерофотоснимките, които ще участват в етапите на 
обработката. Зареждането е сведено само до отбелязване на 
избраните снимки, без те физически да се зареждат в 
паметта. Всяка от избраните снимки се показва със своя 
статус, който може да бъде: 
• NC (Not Calibrated) – не са намерени EXIF-данни, от 

които да се оценят елементите на вътрешно ориентиране 
за снимката. Ако EXIF-информацията липсва, се налага 
калибриране на камерата и ръчно въвеждане на 
параметрите за фокусно разстояние, дисторсии и др. В 
случаите, когато камерата е част от фабричната 
окомплектовка на дрона, към EXIF-информацията на 
всяка снимка се добавят и географските координати на 
камерата в момента на експонацията. 

• NA (Not Aligned) – параметрите на външно ориентиране 
все още не са определени за съответната снимка. 

b) Подравняване на фотографиите. На този етап за всяка от 
снимките се намират елементите на външно ориентиране 
чрез решаване на аеротриангулация. За целта се използват 
два вида точки: 
• свързващи (Tie Points) – това са ясно различими 

едноименни точки в зоната на двойно и тройно застъпване 
между снимките. Служат за свързване (прилепяне) на 
снимките една към друга, както и за уеднаквяване на 
техните мащаби в случаите, когато те се 
различават,например поради влияние на релефа (Петров, 
2013). Свързващите точки се откриват автоматично чрез 
търсене на функционални съвпадения между пикселите на 
различните снимки чрез групирането им в квадратни зони 
с нечетни големини – 3x3; 5x5; 7x7. 

• опорни точки GCP (Ground Control Points) – това са 
опознати върху снимката контурни точки с известни 
координати, определени в локална геодезическа 
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координатна система чрез преки измервания или по 
фотограметрически способи (Петров, 2013). Служат за 
привързване на пространствения модел към определена 
координатна система и неговото георефериране. За 
разлика от свързващите точки, GCP-точките се определят 
ръчно – чрез идентификацията им във всяка от снимките 
където участват (фиг. 3). В AgosoftPhotoScan те са 
наречени – марки. Точността на разпознаването в голяма 
степен определя и точността на крайните резултати. 

  
Фиг. 3. Измерване на GCP – точки (вляво), опознаване в софтуера и поставяне на 

марки (вдясно) 

След изпълнението на етапа с подравняването, елементите на външно 
ориентиране са напълно определени за всяка снимка поотделно. Така 
снимките се поставят в същите положения, каквито камерите са заемали 
по време на експонациите (Петров, 2013). Като резултат се генерира 
разреден облак (SPARSE CLOUD) от свързващи точки, избрани в 
зоните на застъпване (фиг. 4). 

  
Фиг. 4. Разреден облак от точки на парков комплекс (вляво) и на вертикален 

мегалитен блок (вдясно) 

c) Генериране на плътен облак (DENSE CLOUD) от точки. 
Това е тежък автоматизиран процес, изискващ голям 
изчислителен ресурс. На основата на разчетените позиции на 
камерите за всяка от тях, софтуерът изчислява дълбочинна 
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карта с пространствена информация. Разреденият облак от 
точки се сгъстява драстично с пространствено определени 
точки. От няколко хиляди, броят им нараства до няколко 
десетки милиона. На практика, така се изгражда подробен 
пространствен модел на заснетата местност или обект 
(фиг. 5). Важно е да се знае, че значителен дял от 
изчисленията при този етап се падат на графичния видео-
ускорител, с който е окомплектована компютърната система. 
Използването на мощни графични платки може да доведе до 
5-кратно увеличение на производителността в изчисленията, 
в сравнение с производителността на многоядрен централен 
процесор. 

  
Фиг. 5. Плътен облак от точки на част от парк (вляво) и на вертикален мегалитен блок 

(вдясно) 

Възможно е за определени места софтуерът да сгреши и някои от 
точките да бъдат неправилно позиционирани в пространството. 
Например ако текстурата на някои елементи в сцената е лошо изразена 
или при наличието на нефокусирани (размазани) изображения. За 
такива случаи са предвидени различни методи за филтрация на точките 
от плътния облак. Преди да се стартира етапът DENSE CLOUD, първо 
се настройва какъв метод за филтриране ще се прилага. Най-голяма 
степен на отсяване се постига с избиране на вариант AGGRESSIVE. 

d) Построяване на триизмерен полигонов модел – TIN 
(Triangulated Irregular Network) или Mesh. Това е векторна 
реконструкция на обектите и релефа, чрез описанието им с 
помощта на мрежа от свързани и неприпокриващи се 
триъгълници, върхове на които са точките от плътния облак 
DENSE CLOUD (фиг. 6). Мрежата е нерегулярна, защото 
гъстотата й зависи от характера на релефа и формите на 
обектите, а също и от количеството детайли, попадащи в 
единица пространство. Мрежата е изградена от триъгълници, 
защото единствено триъгълникът (от всички n-ъгълници), 
най-близко прилепва към повърхнините. Причината е, че 
върховете му отстоят на минимално разстояние от 
повърхнината, към която се допира. 
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Фиг. 6. TIN-модели, изградени на основата на съответни плътни облаци от точки 

Преди да се стартира етапа за построяване на полигоновия модел, 
трябва да се настроят следните параметри за реконструкция на 
повърхнината: 

• Тип на повърхнината, която ще се моделира (Surfacetype). 
Възможни са два варианта: 
- Случаeн тип (Arbitrary) – този режим е 

препоръчителен при реконструкция на сгради, 
паметници и обекти със случайна форма ; 

- Височинен тип (Height field) – режимът е подходящ 
при моделиране на равнинни повърхности, барелефи и 
др.  

• Изходни данни (Source data) – параметърът определя 
източника, който ще се използва при построяването на 
TIN – модела. Възможни източници са: 
- разреден облак от точки (SPARSE CLOUD) 
- плътният облак от точки (DENSE CLOUD) се 

препоръчва. 
• Брой на полигоните (Polygoncount)– установява 

максималния брой триъгълници, които ще участват в TIN–
модела. В случай, че с параметъра Source data е направен 
избор използване на плътния облак от точки, тогава ще се 
генерират милиони триъгълници с върхове тези точки. 
Такъв модел ще бъде много тежък за отваряне и 
използване дори за компютри с голяма изчислителна мощ. 
Затова броят на участващите полигони трябва да се 
редуцира до посочената в параметъра стойност. Процесът 
на редуциране се нарича Decimate Mesh и е заключителен 
при изграждането на пространствения модел. 

e) Създаване на текстурите, които ще покриват 
пространствения модел. Посочва се режима за наслагване на 
текстурите, който определя как текстурите ще се съхраняват 
в текстурния атлас. Правилният избор ще предизвика 
оптимално съхранение на текстурните данни и подобряване 
на качеството на визуализация в крайния продукт. Възможни 
са следните режими: 
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• Общ режим (Generic mapping mode) – позволява да се 
параметризира текстурния атлас за произволна геометрия. 
В този случай софтуерът не прави никакви 
предположения относно типа на обработваната сцена и се 
стреми да създаде непрекъснато текстурно покритие, 
доколкото това е възможно. 

• Адаптивно ортофото (Adaptive orthophoto mapping 
mode) – текстурното покритие се подразделя на равнинна 
част и вертикални региони. Равнинната част се текстурира 
с използване на ортогонална проекция, а вертикалните 
области се текстурират отделно за по-точно пресъздаване 
на текстурата в тях. Режимът е подходящ за получаване на 
добро качество на текстурите при вертикални 
повърхности, като стени на здания, статуи и др., а също и 
компактни размери на текстурите в равнинните зони. 

• Режим – ортофото (Orthophoto mapping mode) – цялата 
повърхност на пространствения 3D–модел се текстурира 
по ортогонална проекция. Този режим позволява да се 
получи най-компактното съхранение на текстурните 
данни в атласа спрямо всички други режими, но за сметка 
на силно занижаване на качеството на текстурите във 
вертикалните области. 

f) Построяване на йерархичен блоков модел (Tiled model) с 
текстури. Форматът позволява да се визуализират 3D-модели 
на голям брой обекти с висока резолюция и различни 
степени на детайлизация – според мащаба на изобразяване. 
Моделът се построява на основата на плътния облак от 
точки, а текстурите за йерархичните блокове се създават от 
изходните фотографии (фиг. 7). 

  
Фиг. 7. Йерархичен (Tiled) 3D-модел на градски парк (вляво) и вертикален скален 

блок (вдясно) 

Необходимо е предварително да се настроят следните параметри: 
• Размер на пиксела (Pixel size [m]) – въведената стойност 

определя пространствената резолюция на йерархичния 
модел. Величината може да се зададе ръчно (в метри) от 
потребителя, но софтуерът прави самостоятелна преценка 
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и предложение за стойност, като се позовава на 
ефективната резолюция на използваните снимки. 

• Размер на блока (Tile size) – задава се в брой пиксели. За 
по-малки блокове, се очаква по-бърза визуализация. 

g) Генериране на цифров височинен модел (Digital Elevation 
Model – DEM). Моделът представя повърхнината като 
регулярна мрежа от височинни стойности (фиг. 8). 
Физически това е двумерно растерно изображение, 
представено в режим GrayScale (16 bits или 32 bits), в което 
височината на всеки пиксел се задава с неговия ”цвят” – 
степен на сивото. Стойност 0% (черно) отговаря на морското 
равнище (0 m), а стойност 100% (бяло) – на най-високата 
точка на планетата (8848 m). Цифровият височинен 
модел(DEM) е наречен още карта на височините. 
Създаването й е възможно само за модели, които са 
привързани (геореферирани). Затова първата необходима 
настройка е указването на координатната система, в която е 
моделът. За самото построяване на DEM, като източник 
може да бъде използван разреденият облак (SPARSE 
CLOUD), плътният облак (DENSE CLOUD) или 
полигоновият модел (Mesh). Най-точни резултати се 
получават когато височинният модел се генерира въз основа 
на DENSE CLOUD POINTS. 

  
Фиг. 8. Цифрови височинни модели на градски парк (вляво) и на пресечен скален 

масив (вдясно) 

h) Създаване на ортофотоплан (Orthomosaic). Създава се въз 
основа на данните от изходните снимки и реконструирания 
модел. Ортофотопланът представлява растерно изображение 
с висока резолюция и детайлност. В него точките от 
изходните изображения са пренаредени така, че представят 
заснетата повърхност в ортогонална проекция (фиг. 9). В 
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ортофотопланът са отстранени всички грешки, с които са 
били натоварени изходните снимки още при самото 
фотографиране (Петров, 2013). Например – наличието на 
променлив мащаб в различните части на снимките поради 
влиянието на релефа; деформации, породени от 
изкривявания на обектива; изкривявания, настъпили 
вследствие на наклона и ориентацията на камерата в 
моментите на експонация и др. 

  
Фиг. 9. Ортофотоплан на градски парк (вляво) и на вертикален скален масив (вдясно) 

За да се направи орторектификацията, е необходимо да се изберат 
стойности на следните параметри: 

• Повърхност (Surface) – указва на основата на какъв 
повърхнинен модел ще бъде построена ортомозайката. 
Възможностите са две: 
- DEM – ефективен е при обработка на планово заснети 

аерофотоснимки, защото в този случай не се налага 
построяването на TIN-модел, което чувствително 
намалява времето на обработка. 

- Mesh – подходящ е при реконструкции на фасади на 
сгради и други сложни обекти, които може да не са 
привързани към конкретна координатна система. 

• Режим на смесване (Blending Mode) – определя по какъв 
признак да се избират пикселите в местата, където 
снимките се съединяват (съшиват). 
- Мозайка (Mosaic) – при този режим на смесване 

данните от различните снимки се разделят на няколко 
честотни категории, които се смесват независимо. 
Компонентите с най-висока честота се смесват точно по 
линията на съединяване. Сувеличаване на разстоянието 
от граничната линия броят на компонентите, които се 
смесват, намалява. 
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- Средна стойност (Average) – за всяко отделно 
изображение се вземат стойностите на съответните 
пиксели и се усредняват. 

- Без смесване (Disabled) – цветната стойност на всеки 
пиксел се взема от онази снимка, за която 
реконструираната повърхност в съответната точка е 
успоредна или почти успоредна на плоскостта на 
снимката. 

• Цветна корекция (Enable Color Correction) – прилага се 
единствено в случаите, когато изходните изображения 
имат яркостни вариации в екстремно широки граници. За 
да може ортомозайката да изглежда хомогенно, се налага 
уеднаквяване на яркостните характеристики на 
участващите снимки. Обработката отнема значително 
време и затова се прилага само по изключение. 

4 Приложения 

С описаната методика могат да се решават задачи от различни области 
на живота и науката. В геодезията тя е приложима при картиране, 
земеразделяне и кадастър. В архитектурата – за съхраняване в цифров 
вид на безценни архитектурни паметници, които се рушат или са 
застрашени от срутване. В случай че някога те се разрушат, могат 
отново да бъдат точно възстановени по цифровия модел. 

Археоастрономията като научно направление, се занимава с 
изучаване на древни мегалитни структури, археологически обекти, 
исторически паметници и съоръжения, в които има астрономически 
контекст. Методите, които археоастрономията използва са 
археологични, астрономични, геоморфоложки, физични и др. За някои 
от тях предложената методика може да се окаже изключително полезна, 
особено когато се налага да се правят измервания, да се търсят връзки, 
отношения, подредби, математически зависимости и пропорции. 

Някои от типичните изходи, които могат да се генерират след 
приключване на фотограметричната обработка са: 

- експортиране на цифровия височинен модел – DEM (Digital 
Elevation Model) 

- експортиране на ортомозайката (OrthoMosaic) 
- експортиране на пространствения модел – TIN (Triangulated 

Irregular Network). Преди да се запише изхода, може да се 
ограничи броя на триъгълниците (Decimate Mesh) 

- експортиране на плътния облак от точки (Dense Clouds) 
- експортиране на йерархичния блоков модел (Tiled Model) 
- експортиране на текстурите (Textures) 
- експортиране на камерите (Cameras) с техните параметри и 

позиции 
- експортиране на маркерите (Markers) – това са опознатите 

върху снимките GCP (Ground Control Points) точки с техните 
географски и образни координати 
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- експортиране на формите (Shapes). 
- експортиране на хоризонталите (контурите Contours), които се 

генерират с височинна стъпка, зададена от потребителя 
(фиг. 10). 

  
Фиг. 10. Височинни хоризонтали с малка стъпка – 10 cm (вляво) 

и по-голяма – през 1 m в пресечена местност (вдясно) 

Излъчените като файлове резултати може да се използват в различни 
програмни системи за решаването на широк кръг от задачи като: 

- линейни и площни измервания директно върху ортомозайката 
(фиг. 11); 

  
Фиг. 11. Измерване на площта върху която е построена скейборд шанца (вляво) и 

дължината на скален блок (вдясно) 

- направа на разрези и напречни сечения за анализиране на 
формите на обектите и релефа (фиг. 12); 

- картографиране и създаване на различни цифрови продукти; 
- класификация и сегментиране на обекти в заснета област по 

различни признаци; 
- прогнозиране на разливи при повишаване нивата на водни 

басейни; 
- анализ на радиопокритието в райони с пресечен терен, 

определяне на зоните на радиосянка и избиране на оптимален 
вариант за разполагане на антени за радиочестотно 
разпръскване (фиг. 13); 
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Фиг. 12. Профили при надлъжно сечение на скейборд шанца (вляво) и напречно 

сечение на скална пукнатина (вдясно) 

  
Фиг. 13. Анализ на пряката видимост от определена позиция на наблюдение 

- мониторинг на инженерни съоръжения за деформации чрез 
периодично заснемане и съпоставяне на моделите; 

- откриване на свлачищни процеси – отново на базата на 
периодично заснемане на рискови райони и анализиране на 
местата, които търпят изменение; 

- изработване на тематични карти, картографски материали и 
приложения; 

- създаване на рекламен и туристически продукт. 

5 Резултати 

След провеждане на поредица от въздушни заснемания с 12-Mpix 
камера и обработка по описаната методика с различни входни 
параметри беше установено, че пространствената резолюция, както и 
точността при орторектифицираното изображение и височинният 
модел, пряко зависят от избраната височина на полет, като: 

- при относителна височина на заснемане 20 m, ортомозайката е с 
големина на пиксела 1 cm, а височинният модел – 3 cm. 

- при заснемане от височина 40 m с използване на земни 
контролни точки (GCP) средноквадратичната грешка при 
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точността е около 2 cm по направление, 3 cm по разстояние и 
6 cm по височина. 

- при неизползване на контролни точки грешките се увеличават 
многократно. Те варират от между 1.5 m и 3 m по направление, 
до 4.5 m по разстояние и над 10 m по височина. 

Експериментално беше установено, че при заснемане на обекти, в 
които има големи отвеси, обратни наклони или дълбоки странични 
ниши е подходящо да се комбинират планови с перспективни 
фотографии. Това подпомага изграждането на по-точен триизмерен 
модел с добро текстуриране във всичките му части. Комбинираният 
метод дава много добри резултати ако при заснемането се използва 
камера, която към EXIF-данните добавя и GPS-координатите на точките 
от които са направени снимките. 

Заключение 

В съвременната наука, все по-голям е делът на новите технологии. Това 
се отнася най-вече за методите, които се прилагат. В археоастрономията 
се използват методи от различни научни области. Ето защо въпросът за 
внедряването на цифровите технологии в това ново направление е 
изключително актуален. В статията е показана методика за цялостна 
фотограметрична обработка на заснет обект или район с използване на 
безпилотни летателни средства. От изложението може да се направи 
извода, че постигнатата точност и възможностите за приложения 
напълно удовлетворяват целите и задачите на археоастрономията. 
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