
 

ДИГИТАЛНАТА  ФОТОГРАМЕТРИЯ 

В  ГИС  СОФИЯ  ЕООД 
инж. Ваня Петрова,  инж. Мила Коева, 

ГИС СОФИЯ ЕООД 

 
 

SUMMARY 

 
GIS SOFIA Ltd. is a Sofia Municipality Company, established in 1999, in order to 

create and maintain the cadastral information system. The staff is about 100 

persons  in 8 departments. The Photogrammetry Department has 7 engineers 

(Master Degree) and their task is to apply digital photogrammetry. Two 

experimental projects with an area of 4.5 km2 each have been implemented in 

Sofia territory. They are photographed twice at scale of 1:4500 by the aerial 

survey cameras RMK 15/23 and MRB 30/2323. The aerial pictures are used for 

experimenting of several digital photogrammetric technologies for production of 

urban cadastral maps at scale of 1:1000. One production project with 50 km2 is 

prepared for being photographed by camera RC-30. The Photogrammetry 

Department study 6 digital photogrammetric systems.  

In the beginning of 2003 GIS SOFIA received from RACURS Co. one month 

license for all modules of the digital photogrammetric system PHOTOMOD 3.11. 

It is applied to an experimental project, and the accuracy obtained along X, Y, Z 

axis is for the check points ± 4.0, ± 4.9, ± 18.9 cm. For the estimation of the 

accuracy of close-range photogrammetry an experiment on a facade of a building 

by PHOTOMOD Lite is performed. The pictures are taken by amateur non-metric 

analogue (film) and  digital  cameras.  In April 2003 GIS SOFIA bought modules 

of PHOTOMOD 3.11. 

 

РЕЗЮМЕ 

 
ГИС СОФИЯ е създадена през 1999 г. Фирма е на Столичната община 

София с предназначение да изгражда и поддържа информационната система 

на кадастъра. Съставът й е около 100 души в 8 отдела. Отдел Фотограметрия 

има 7 инженери със задача да прилагат дигиталната фотограметрия. На 

територията на София са осъществени два експериментални обекта с площ 
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от 4,5 km2 всеки. Тези обекти са заснети двукратно в мащаб 1:4500 с 

аерофотокамери RMK 15/23 и MRB 30/2323. Аерофотоснимките са 

използвани за експериментиране на няколко фотограметрични технологии за 

изработване на кадастрални карти в мащаб 1:1000 на населени места. В 

подготовка е производствен обект с площ 50 km2, който ще бъде заснет с 

аерофотокамера RC-30. Отдел Фотограметрия се е запознал с 6 дигитални 

фотограметрични системи. 

В началото на 2003 г. ГИС СОФИЯ получи от фирмата РАКУРС 

едномесечен лиценз за всички модули на дигиталната фотограметрична 

система PHOTOMOD 3.11. Той е приложен на един от експерименталните 

обекти  е  получена  точност  по оси  X, Y, Z  за  контролните точки  ± 4.0,  

± 4.9, ± 18.9 cm. С PHOTOMOD Lite е направен експеримент с фасада на 

сграда за оценяване точността на близкообхватна фотограметрия. 

Заснемането е извършено с любителски неметрични аналогова (филмова) и 

дигитална камера. През април 2003 г. ГИС СОФИЯ закупи модули на 

PHOTOMOD 3.11. 

 

1. УВОД  

 

1.1.   Столичната община София, с население над един милион души, се 

състои от 24 района с обща площ 1300 кв. км, включващи компактния град 

София (площ 180 кв.км), още други 3 града и 35 села. София е избрана за 

столица през 1879 г. 

 

1.2.  ГИС СОФИЯ ЕООД (Географска информационна система – София) е 

общинска фирма, създадена през 1999 г., която е наследник на структурите 

на общината, поддържали през изминалите години кадастъра на града. 

Основното й предназначение е да изгражда и поддържа информационната 

система на кадастъра в гр. София, включително актуална кадастрална карта 

в мащаб 1:1000, която се състои от над 1100 кадастрални листове. ГИС 

СОФИЯ има състав от около 100 души, както и значителен брой временни 

сътрудници. Фирмата е структурирана в 8 отдела, един от които е отдел 

Фотограметрия. 
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2.  ФОТОГРАМЕТРИЯТА   В  ГИС  СОФИЯ 

 
2.1.  В началото на 2001 г. към фирмата е създаден Отдел Фотограметрия. 

Състои се от 7 инженери с висока компютърна грамотност и придобити в 

ГИС СОФИЯ допълнителни теоретични и практически познания по 

фотограметрия. Съставът на отдела е подпомаган от консултант по 

фотограметрия. Основното предназначение на отдел Фотограметрия е да 

прилага дигиталната фотограметрия за изграждане и поддържане на 

кадастъра, като създава и обновява дигитални модели на местността, 

служещи за основа на кадастрални и топографски карти в дигитален или 

графичен вид, създаване на ортофотопланове и на друга дигитална 

информация, както и заснемане на фасади на сгради и инженерни 

съоръжения чрез земна фотограметрия. 

 

2.2.  През 2001 г. за специалистите от отдел Фотограметрия е организиран 

Курс Основи на фотограметрията. Проведени са 56 занятия с общо 228 

часа, на които са изнесени основни въпроси от фотограметрията, 

разпределени в 15 раздела. В допълнение на лекциите е осъществено 

практическо обучение за придобиване на необходимите навици за 

стереоскопично наблюдение и измерване на пространствени 

фотограметрични модели, състоящо се от общо 1476 часа, или средно по 211 

часа на курсист. Издадени са “Основи на фотограметрията” и “Сборник с 

доклади по фотограметрия”, съдържащ 8 доклада от състава на отдела. 

Предстои издаването на сборник “Теоретични и приложни въпроси във 

фотограметрията”, съдържащ 22 теми. 

 

2.3.  Експериментални обекти. На територията на София са осъществени 

два експериментални обекта - Яворов и Младост с площ от 4,5 km2 всеки. 

За всеки от тях е извършено двукратно аерофотоснимане в мащаб 1:4500 със 

следните аерофотокамери: 

• RMK A 15/23 на Zeiss-Oberkochen с фокусно разстояние 153 mm и 

формат 23 х 23 cm от средна височина над местността 690 m. 

• MRB 30/2323  на  Zeiss-Jena с фокусно разстояние 305,5 mm и формат   

23 х 23 cm от средна височина над местността 1380 m. 

 

Особености на аерофотоснимането: 
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• Използван е черно-бял панхроматичен филм Agfa-Gevaert. 

• Всеки обект е покрит двукратно  с 18 ареофотоснимки, разпределени в 3 

ивици. 

• Надлъжното и напречното препокриване между съседните 

аерофотоснимките е 80 % и 30 %. (За фотограметричните измервания са 

използвани аерофотоснимки през една, с 60 % надлъжно препокриване). 

• Преди изпълнение на аерофотоснимането върху местността са 

маркирани 24 (обект Младост) и 77 (обект Яворов) опорни и контролни 

точки, които са определени чрез глобална система за позициониране 

(GPS). 

• Аерофотоснимането е извършено през ранната пролет на 2001 г., около 

обед при ясно слънчево време. 

 

Аерофотоснимките са използвани за експериментиране на няколко 

фотограметрични технологии за изработване на кадастрални карти в мащаб 

1:1000 на населени места. От оригиналния аерофилм са копирани 

диапозитиви, които в Oberkochen са сканирани с фотограметричния скенер 

PhotoScan 2001 на Zeiss. 

С данните от обект Младост са тествани следните дигитални 

фотограметрични системи: 

• ImagеStation 2001 (Z/I Imaging). 

• Geomatica (PCI Geomatics) 

• VirtuoZo (Supresoft). 

• PHOTOMOD (Racurs). 

 

Тестването е извършено с блок от 3 ивици по 6 аерофотоснимки всяка. За 

основа на аеротриангулацията са използвани 9 опорни точки, а за оценка на 

резултата - 11 контролни точки. Сравнението на геодезически с 

фотограметрично определените координати  на  контролните  точки   

показва постигане на точност в рамките на  5-9 cm по ос X, 5-25 сm по ос Y,  

20-45 сm по ос Z, в зависимост от използвания софтуер. 

 

2.4. В подготовка за аерофотоснимане е производственият обект Витошка 

яка. Обхваща 50 km2 от южната жилищна част от гр. София, близо до 

Витоша. Предвижда се аерофотоснимане в мащаб 1:4500 от височина 750 m 
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над местността при надлъжно и напречно препокриване между съседните 

аерофотоснимки 60 % и 30 %, като се използва аерофотокамера Leica RC-30 

(фокусно разстояние 21 cm, формат 23 х 23 cm) и цветен аерофилм. 

Необходимите опорни точки за основа на аеротриангулацията предстоят да 

бъдат маркирани върху терена преди аерофотоснимането и определени чрез 

GPS. Аерофилмът ще бъде сканиран с размер на пиксела 14 μm и обработен 

с дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD. Заснемането е 

предназначено за обновяване на информационната система на кадастъра на 

тази част от София в рамките на периодичното поддържане на кадастъра на 

Столичната община. 

 

2.5.  Проучване. Съставът на Отдел Фотограметрия е имал възможност да 

се запознае (чрез задгранични посещения и обучение, временни лицензи, 

демо-версии, наличния в страната софтуер) със следните дигитални 

фотограметрични работни станции: 

• ImageStation 2001  на   Zeiss / Intergraph Imaging. 

• ImageStation SSK (Stereo Softcopy Kit)  на  Zeiss / Intergraph Imaging. 

• DVP (Digital Video Plotter)  на   Leica - Helava. 

• VirtuoZo  на  Supresoft. 

• PHOTOMOD  на Racurs Co. 

• Geomatica OrthoEngine на PCI Geomatics. 

 

2.    PHOTOMOD 

 

В началото на 2003 г. ГИС СОФИЯ получи от руската фирма РАКУРС 

едномесечен лиценз за всички модули на дигиталната фотограметрична 

система PHOTOMOD 3.11. 

 

3.1.  PHOTOMOD  за  аерофотограметрия.  Усилията на специалистите в 

отдел Фотограметрия бяха съсредоточени върху цялостната 

фотограметрична обработка на експерименталния обект Младост, като са 

използвани аерофотоснимките, направени с аерофотокамерата RMK A 

15/23. След въвеждане и трансформиране на снимките във вътрешен за 

програмата формат е извършено ръчно и автоматично вътрешно 

ориентиране. Въведени са координатите на опорните и контролните точки и 
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са избрани свързващи точки. За всяка стереодвойка е направена оценка на 

избраните свързващи точки въз основа на изчислената средна квадратна 

грешка и вертикален паралакс. Извършено е изравнение на 

аеротриангулацията по метода на сноповото изравнение. Използвани са 9 

опорни точки за основа на аеротриангулацията и 9 контролни точки за 

оценка на резултатите. 

Получени са следните средни квадратни грешки: 

За  контролните  точки: по ос Х  ± 4,0 сm, 

по ос Y  ± 4,9 сm, 

по ос Z  ± 18,9 сm. 

 

3.2.  PHOTOMOD за близкообхватна фотограметрия. Със софтуера 

PHOTOMOD Lite е направен експеримент, чиято цел е да определи каква 

точност може да се постигне с близкообхватна фотограметрия при 

използването на неметрична аналогова фотокамера и неметрична дигитална 

камера. Обектът на експеримента е фасада на жилищна сграда в центъра на 

София. С тотална станция Leica TC 1610 върху фасадата са определени 50 

немаркирани  опорни  и  контролни  точки  със  средна  квадратна грешка    

± 0,5 сm. 

 

Извършено е фотографиране на фасадата на сградата със следните 

неметрични (любителски) камери: 

• Аналогова фотокамера Olympus AF-1, фокусно разстояние 35 mm, 

светлосила 1:2.8, обектив ZUIKO, като е използван Fudjifilm Superia 100. 

• Дигитална камера Canon S230, обектив ELPH, 3 мегапиксела. 

 

Фотограметричната част включва заснемането с двете камери на 4 

стереомодела при 2 отдалечения (16 и 20 m). Заснемането е извършено от 

главата на теодолитна тринога на височина 1,60 m от земята и база 4 m. 

Главните снимачни лъчи са успоредни, наклонени във вертикалната 

равнина. Негативът от фотокамерата е сканиран в професионална 

фотолаборатория. Снимките са трансформирани в *.BMP формат, според 

изискванията на PHOTOMOD Lite. Ориентирането на стереомодела е 

изпълнено с 8 опорни и 30 свързващи точки. Извършено е относително 

ориентиране със самокалибриране на фокусното разстояние и абсолютно 
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ориентиране със самокалибриране на всички параметри. От получения 

стереомодел са измерени координатите на 33 от геодезически определените 

точки. Изчислени са разликите между геодезически и фотограметрично 

определените координати, а от тях са изчислени следните средни квадратни 

грешки във фотограметрично определените координати: 

• В равнината на снимката (равнината на фасадата) ± 1,9 сm. 

• В дълбочина (перпенкикулярно на фасадата) ± 6,1 cm.  

 

Фасадата на сградата е векторизирана в стереорежим. Създаден е 

триизмерен модел (DTM), като са използвани векторните данни. От 

получения модел е създадено орторектифицирано изображение. От него са 

отчетени координатите на 30 точки и са сравнени с тези, получени от 

геодезическите измервания. Средната квадратна грешка в положението на 

точките e ± 2,2 cm. От направеното сравнение между координатите в 

стереомодела и ортофотопродукта е получена средна квадратна грешка в 

положението на точките  ± 1,4 cm.  

 

3.3.  През април 2003 г. ГИС СОФИЯ закупи от РАКУРС следните модули 

на дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD 3.11: 

• PHOTOMOD AT (block data mensuration in aerial triangulation, adjustment). 

• PHOTOMOD StereoDraw (3D stereoplotting) - 2 броя. 

• PHOTOMOD DTM (creating and editig DTM, orthophoto, contour lines) -  2 

броя. 

• PHOTOMOD Mosaic (orthorectification and mosaic of block images). 

 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Опитът на ГИС София в дигиталната фотограметрия потвърждава 

общоприетото схващане днес, че този подход е най-подходящ от теоретико-

методична и практическа гледна точка. Отдел “Фотограметрия” стигна до 

това заключение въз основа на значителната работа с демо версии, 

лицензиран софтуер и закупената от фирмата РАКУРС дигитална 

фотограметрична система PHOTOMOD. 

 
PHOTOMOD е съвременен софтуер за дигитална фотограметрия, която 

изцяло задоволява модерното фотограметрично производство. Притежава 
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лесен и удобен за използване интерфейс. Наръчниците за всеки от модулите 

допълнително улесняват работата. Повечето от процесите са ръчни или 

полуавтоматични. Има добра собствена система за векторизиране. 

PHOTOMOD е напълно сравним с други известни дигитални 

фотограметрични системи, а някои от тях превъзхожда. Особено техническо 

и икономическо достойнство на PHOTOMOD е оптималният баланс между 

възможности и цена. 
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