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PIRMAS DARBAS 

SKRYDŽIO PROJEKTO SUDARYMAS

DARBO TIKSLAS – taikant teorines žinias pagal indvidualius 
skaičiavimus suprojektuoti skrydžio maršrutus bei 
sudaryti skrydžio projekto aiškinamąjį raštą.

DUOTA: topografinis žemėlapis su įbrėžtomis  bloko ribomis;
žemėlapio mastelio vardiklis – M;
aerofotografinės nuotraukos mastelio vidurkis – m;
aerofotokameros židinio nuotolis – f (mm);
skridimo greitis – W (km/h);
aerovaizdo formatas – l x l (cm).

ATLIKTI: 1) projektinius skaičiavimus;
 2) gautame žemėlapyje suprojektuoti maršrutus, parinkti ori-

entyrus;
 3) nubraižyti išilgines ir skersines aerofotografinių vaizdų 

sanklotas;
 4) sudaryti aiškinamąjį raštą.

Projektiniai skaičiavimai

1. Randama vidutinė objekto plokštumos altitudė

 Avid. = 
2

minmax AA +
; (1)

bei didžiausia vietovės reljefo kaita šios plokštumos atžvilgiu.

 h  = 
2

minmax AA −
; (2)

čia Amax ir A min – aukščiausio ir žemiausio vietovės taškų altitudės, nus-
tatomos žemėlapyje.

2. Iš formulės
 

H
f

m
=

1
; (3)

 H = m · f , (4)
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randamas projektinis vidutinis fotografavimo aukštis H, o po to 
skaičiuojamas absoliutusis skrydžio aukštis.

 Habs. = Avid. + H; (5)

3. Skaičiuojamos projektinės išilginės p ir skersinės q aerofotografinių 
vaizdų sanklotos procentais: 

a) kai aerofografinės nuotraukos mastelis 1:10 000 ir smulkesnis,

 p = 62 + 38
H
h

 (6)

q = 34 + 66
H
h

b) kai aerofografinės nuotraukos mastelis stambesnis negu 1:10 
000,

 p = 64 + 50
H
h

 (7)

q = 36 + 64
H
h

4. Randama projektinė aerofotografinio vaizdo fotografavimo bazė 
b: 

 b = lp
100

%100 −
, (8) 

ir vietovėje (metrais)

 B = b · m, (9)

čia l  –  aerovaizdo kraštinė;
 m – aerofotonuotraukos mastelio vardiklis.

5. Nustatomas atstumas tarp gretimų aerofotografinių vaizdų 
maršrutų ašių:

 ly = lq
100

%100 −
, (10)

vietovėje (metrais) –
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 Ly = ly · m, (11)

ir žemėlapyje (mm) –

 Lž = 
310y

ž

L
M
⋅

. (12) 

6. Randamas maršrutų skaičius objekte:

 C = 
310

1y

y

D
L
⋅

+ , (13) 

čia Dy – objekto plotis vietovėje pietų – šiaurės kryptimi (km), nustaty-
tas žemėlapyje;

 C –  apvalinamas iki didesnio sveiko skaičiaus.
7. Skaičiuojamas aerofotografinių vaizdų skaičius viename maršrute, 

apvalinant iki didesnio sveiko skaičiaus,

 Nm = 
310

3xD
, 

B
⋅

+  (14) 

ir visame objekte – 

 N =Nm · C, (15)
čia Dx – objekto ilgis vakarų – rytų kryptimi (km), nustatytas 

žemėlapyje.
Kai maršrutų ilgis Dx nevienodas, tai aerovaizdų skaičius Nm ir N 

skirtingo ilgio maršrutams skaičiuojamas atskirai.
8. Randamas laiko intervalas tarp ekspozicijų (sekundėmis)

 t = B
mW s

,  (16)

čia W – lėktuvo greitis.
Skaičiuojamas laikas t, reikalingas visam objektui fotografuoti;

 T =
310sL

mW s

⋅ , (17)

ir naudingas skridimo kelias – 

 Ls =C(Dx+3B·10 -3). (18)
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Skrydžio projektas
Atidedant žemėlapyje atstumus Lž, pažymimos maršrutų ašys vakarų 

– rytų kryptimi tiesiomis linijomis raudonu tušu. Maršrutų ašys pratęsiamos 
tiek, kad už objekto ribos išsitektų ne mažiau kaip viena fotogrfavimo bazė. 
Kraštiniai maršrutai objekto šiaurėje ir pietuose projektuojami taip, kad už 
objekto ribų būtų ne mažiau kaip pusė maršruto pločio.

 Nubraižius maršrutus skriestuvu, jie sujungiami į vientisą skrydžio 
liniją, nurodoma skrydžio kryptis.

Geodeziniam pagrindui sutvirtinti galima suprojektuoti skersinį 
skrydį – vadinamą karkasu. jis projektuojamas taip pat kaip ir išilginiai 
skrydžiai (1 pav.).

1 pav. Skridimo projektas
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Kiekvienam maršrutui parenkami orientyrai. tai gerai iš lėktuvo 
matomi vietovės elementai, esantys maršruto linijoje ar šalia jos. ori-
entyrai skrydžio metu padeda nenukrypti nuo maršruto linijos. jie turi 
būti parenkami maršruto pradžioje, viduryje ir pabaigoje. orientyrų 
skaičius priklauso nuo aerofotografijos mastelio, maršruto ilgio ir 
orientyrams tinkamų vietovės elementų kiekio. orientyrais gali būti: 
griovių ir kelių sankryžos, upių intakų vietos, staigūs upių vingiai, tiltai, 
kaminai, bokštai ir t.t. (2 pav.).

2 pav. orientyrų pavyzdžiai

Išilginė  ir skersinė sanklota

Aerofotografinių vaizdų sanklota (persidengimas, perdanga,) išilgai 
maršruto vadinama išilgine, o tarp maršrutų – skersine. Fotogrametrinių 
darbų kokybei labai svarbią reikšmę turi sanklodos dydis. išilgai maršruto 
aerofotografiniai vaizdai dengiasi maždaug 60 % (išilginė sanklota 3 
pav.). Vieno maršruto aerofotografiniai vaizdai taip pat uždengia apie 
20–40 % gretimo maršruto pločio, tai yra gretimi maršrutai vienas kitą 
uždengia (skersinė sanklota q).
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išilginės sanklotos brėžinys braižomas ant vatmano lapo juodu tušu. 
Brėžinį galima braižyti natūralaus dydžio arba pasirinkus patogų mastelį 
(1:2, 1:3, 1:4, 1:5).  Braižomas aerofotografinis vaizdas ir geometriniu 
būdu randamas jo centras. Nuo jo centro kairėje arba dešinėje pusėje 
pažymima projektinė fotografavimo bazė aerofotografiniame vaizde (b). 
tai ir yra antrojo aerofotografinio vaizdo centras. Žinant centro padėtį, 
galima nubrėžti antrojo fotovaizdo kraštines. tai daroma nuo centro į 
visas keturias puses pažymint pusę aerofotografinio vaizdo kraštinės il-
gio (l/2 atstumo l). Vieta, kur vienas fotovaizdas uždengs kitą, ir bus 
išilginis persidengimas. Brėžinyje užrašoma: projektinės fotografavimo 
bazės aerofotografiniame vaizde ilgis (b), sanklotos dydis (p), aerofoto-
grafinio vaizdo kraštinės ilgis (l). Pažymima sanklota (persidengiančioji 
dalis) (3  pav.).

3 pav. išilginė aerofotografinių vaizdų sanklota

Panašiu principu braižomas ir skersinės sanklotos brėžinys. 
Braižomas aerofotografinis vaizdas ir geometriniu būdu randamas 
jo centras. Nuo jo centro į viršų arba apačią pažymimas atstumas 
tarp gretimų maršrutų ašių fotovaizde (ly). Gautas taškas yra kitame 
maršrute esančio aerofotografinio vaizdo centras. Žinant centro padėtį 
galima rasti antrojo fotovaizdo kraštines. tai daroma nuo centro į visas 
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keturias puses pažymint pusę aerofotografinio vaizdo kraštinės ilgio 
(l/2 atstumo l). Vieta, kur vienas fotovaizdas uždengs kitą, bus skersinė 
aerovaizdų sankloda (persidengimas). Brėžinyje užrašoma: atstumas 
tarp gretimų maršrutų ašių aerofotografiniame vaizde (ly), sanklotos 
dydis (q), aerofotografinio vaizdo kraštinės ilgis (l) bei pažymima 
sanklota  (persidengiančioji dalis) (4 pav.).

4 pav. Skersinė aerofotografinių vaizdų sanklota
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Aiškinamasis raštas
Labai svarbu, kad aerofotokamera būtų gaunamas geometriškai 

tikslus, neiškraipytas vaizdas. Dėl optinės objekto distorsijos vaiz-
das iškreipiamas, reikia išlaikyti projektinį fotografavimo aukštį, 
aerofotografinių vaizdų sanklotas, maršrutų tiesumą, aerofotokameros 
orientavimą ir daugelį kitų techninių reikalavimų.

Norint, kad aerofotografinė nuotrauka būtų geros kokybės, reikia 
fotografuoti saulėtą dieną, kai visai nėra debesų, nes, nufotografavus 
debesis, aerofotografiniai vaizdai tampa nekokybiškais. Būtina parinkti 
tinkamą fotografavimo laiką. turi būti sudarytas apžvalginis montažas, 
kuriame įvertinama aerofotografinės nuotraukos kokybė: maršruto 
tiesumas, aerofotografinių vaizdų sanklotos, jų kraštinių lygiagretumas 
maršruto krypčiai. Aerofotografinė nuotrauka turi atitikti jai keliamus 
reikalavimus.

Visi pagrindiniai parametrai bei reikalavimai išdėstomi aiškinamajame 
rašte. Aiškinamajame rašte turi būti apibūdinti šie punktai:

•	 aerofotografinės nuotraukos paskirtis;
•	 aerofotografavimo laikas;
•	 aerofotografavimo techninės priemonės;
•	 fotografavimo aukštis bei nuokrypio nuo jo leistinumo ribos;
•	 maršrutų skaičius, atstumai tarp maršrutų, maršruto nuokrypio 

nuo tiesios linijos leistinumo ribos;
•	 aerofotografinių vaizdų sanklotų dydžiai ir leistini nuokrypiai 

nuo jų;
•	 fotografinių darbų kokybės reikalavimai;
•	 apžvalginio montažo reikalavimai;
•	 projekto trukmė, darbų atlikimo datos.
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ANTRAS DARBAS 

PERSPEKTYVOS PAGRINDINIŲ 
PLOKŠTUMŲ IR TAŠKŲ BRAIŽYMAS PAGAL 

ŽINOMUS JŲ ELEMENTUS

DARBO TIKSLAS – įtvirtinti teorines žinias bei savarankiškai 
išmokti nubraižyti pagrindinius centrinės projekci-
jos elementus.

DUOTA: židinio atstumas (So = fmm); 
aukštis (SN = Hmm) ;
posvyrio kampas (a0);
figūra N  daikto plokštumoje e.

ATLIKTI: 1) nubraižyti pagrindines perspektyvos plokštumas bei jų 
elementus;

 2) nubraižyti duotos figūros centrinę projekciją;
 3) aiškinamajame rašte aprašyti darbo eigą. 

erdvinis pozityvios perspektyvos brėžinys braižomas taip: brėžiama 
horizontali linija, atitinkanti pagrindinės vertikalės projekciją VV. 
Laisvai pasirenkama taško Vo padėtis ir, pažymėjus kampą a, brėžiama 
pagrindinė vertikalė vv. Atstumu f brėžiama pagalbinė linija 1–2. Skries-
tuvu nuo linijos VV pažymimas atstumas H taip, kad vienas jo galas būtų 
tiesėje VV, o kitas galas – pagalbinėje tiesėje 1–2. taip randama pers-
pektyvos centro S padėtis. Brėžiama tiesė Si, lygiagreti VV , kol susikirs 
su tiese vv, taip gaunamas taškas i, ir per tašką i statmenai pagrindinei 
vertikalei vv brėžiama horizonto linija hihi, kuri yra lygiagreti pers-
pektyvos ašiai tt, nubrėžtai per tašką Vo, taip pat statmeną vv. Pažymima 
taškų n ir N padėtis.  Ašys VV ir tt laikomos koordinačių X ir Y ašimis, o 
vaizdo plokštumoje ašis xx – ašimi vv, yy – statmuo pagrindinei vertika-
lei vv, kertantis pagrindinį vaizdo plokštumos tašką Vo (1 pav.).



13

1 pav. Pagrindiniai pozytivios perspektyvos taškai ir tiesės

Gauta tiesė VV gali būti laikoma plokštumos e vidurio linija, tiesė 
vv – plokštumos P vidurio linija, o tiesė Si –  plokštumos e‘ vidurio lini-
ja. tai žinodami galime nubrėžti visas tris plokštumas. Nuo vidurio lini-
jos pažymėjus vienodus atstumus į abi puses nubraižomos plokštumos 
e, P ir e‘ (2 pav.). Perspektyvos brėžinys braižomas šiomis spalvomis:  
daikto plokštuma e ir jos elementai – juodu tušu; vaizdo plokštuma P 
ir joje esantys elementai – raudonu tušu; horizonto plokštuma e‘ ir jos 
elementai – mėlynu tušu; projekciniai spinduliai – žaliu tušu.
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2 pav. Pozytivios perspektyvos taškai, tiesės ir plokštumos

jeigu yra žinomi pagrindiniai perspektyvos elementai, galima 
nubraižyti bet kokios pasirinktos figūros perspektyvą bei nustatyti jos 
koordinates (3 ir 4 pav.). 
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3 pav. trikampio perspektyva

4 pav. Keturkampio perspektyva
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