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124  КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ – ОЗНАЧЕНИЕ ЗА 

СПЕЦИФИЧЕН МАТЕРИАЛ 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до характеристиката на нефотографски 

изображения и на фотографски и дистанционни снимки. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

124 

 

Картографски материали – Означение за 

специфичен материал 

nr 

 a Вид на изображението nr 

 b Форма на картографската единица r 

 c Техника на представяне r 

 d Позиция на платформата r 

 e Категория на спътника r 

 f Наименование на спътника r 

 g Техника на записа r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

124a  Вид на изображението 

Кодът означава вида на изображението. 

a нефотографско изображение 

b фотографска снимка 

c дистанционна снимка 

 

 

124b  Форма на картографската единица 

Кодът означава формата на картографската единица. 

a атлас 

b диаграма 

c глобус 

d географска карта 

e модел 

f профил 

g дистанционна снимка 



124 COMARC/B 

124 - 2 © IZUM, септ. 2003, Прев. на англ.: март 2014, Прев. на бълг: апр. 2014 

h част от карта 

i изглед 

j план 

z друга  

 

 

124c  Техника на представяне 

Кодът означава техниката на представяне. 

aa анаглифна 

ab поляризирана  

ac планиметрична 

ad картодиаграма 

ae карта с линии на движение 

af точков способ 

ag картограма 

ah картограма (черно-бяла) 

ai картограма (цветна) 

aj дазиметрична 

ak изоплети 

am анаморфна 

an илюстрована, картинна 

ao пространствен модел върху двуизмерна повърхност 

ap познавателна карта 

aq изглед, с показване на хоризонта (включително изгледи от птичи поглед и 

панорамни) 

ar изгледи без показване на хоризонта (включително изгледи от птичи поглед и 

панорамни) 

as картографски изглед 

da нагледна карта 

db точкова карта 

dc проектирана 

dd не е проектирана 

 

 

124d  Позиция на платформата 

Кодът означава позицията на платформата, от която са направени снимките. 

a от земята 

b от въздуха 

c от космоса 

 

 

124e  Категория на спътника 

Кодът означава категорията на спътника. 

a метеорологичен 

b за изследване на земните ресурси 

c за изследване на космоса 
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124f  Наименование на спътника 

Кодът означава наименованието на спътника. 

 МЕТЕОРОЛОГИЧНИ   ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ 

РЕСУРСИ 

aa Tiros  ga ERTS 

ab ATS  gb Landsat I 

ac NOAA  gc Landsat II 

ad Nimbus  gd Landsat III 

ae METEOSAT  ge Seasat 

   gf Skylab 

   gg Spacelab 
 

 ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСМОСА 

ma Explorer I 

mb Explorer II 

 

 

124g  Техника на записа 

Кодът означава техниката на записа. 

 СВЕТЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ 

aa видеозапис 

ab изкуствено оцветена фотография 

ac многоспектърна фотография 

ad многоспектърно сканиране 

av комбинация от техники с различно светлинно излъчване 
 

 ТОПЛИННО ИНФРАЧЕРВЕНО СКАНИРАНЕ 

da непрекъснато инфрачервено сканиране 

dv комбинация от различни техники с топлинно инфрачервено сканиране 
 

 МИКРОВЪЛНОВО ИЗЛЪЧВАНЕ 

ga Side-looking Airborne Radar ( SLAR) 

gb Synthetic Aperture Radar (SAR) 

gc пасивно микровълново картографиране 

 

 

ПРИМЕР 

1. * COBISS.SI-ID=39870208 

124 ⊔⊔ ab bi cas db 

(Фотографски пътеводител за град Пиран (Словения) със снимки от 

въздуха.) 
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