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УВОД 
 

Въпросите, свързани със създаването и използването на цифрови модели 

на територията (Digital Territory Model) имат съществено значение при 

решаване на редица инженерни задачи от областите на устройството на 

селищни и извънселищни територии и инженерната геодезия. Тези проблеми са 

обект на теоретично изследване на редица водещи фирми в областта на 

системите за компютърно проектиране (CAD–системи) и са предложени 

конкретни алгоритмични решения, които са вградени в практическата 

реализация на съответните фирмени продукти. Независимо от това, че тези 

проблеми са обект на разглеждане в редица научно-изследователски 

разработки и публикации, то конкретната им реализация във фирмените 

продукти до голяма степен се явява обект на фирмена тайна (know-how). 

Основни задачи, които трябва да бъдат решени в процеса на една такава 

разработка са свързани с въвеждането, проверката и преобразуването на 

графичната и семантичната информация. Те са свързани също така с приетия 

модел за организация на информацията в конкретната използвана графична 

система. Входната информация е организирана в база данни, която съдържа 

геометричния модел и атрибутните данни. Приложната програма генерира 

заявки към графичната системата и графичната система визуализира 

съответната информация от базата данни върху изходното графично 

устройство (обикновено графичен дисплей). 

Основните функции на графичната система, които са предмет на 

практическа реализация са свързани с визуализацията на графичната и 

семантичната информация от модела. Съществува необходимост от 

систематизация на функциите за визуализация, както по отношение на тяхната 

важност, така също и в зависимост от честотата на тяхната употреба, което да 

позволи избора на онези от тях, чието оптимизиране би довело до най-висока 

степен на оптимизация на работата на цялата програмна система. В крайна 

сметка наложително е създаването на оптимална система от функции за 

интерактивно управление на процесите за визуализация, която повишава 

ефективността на ползване на съответната система. 

От съществена важност е структурирането на информацията в отделни 

слоеве, което би повишило ефективността на предлаганите алгоритми. Това 

означава, че трябва да бъдат дефинирани и използвани определени групи 

слоеве с точно определено съдържание. Формирането на коректна топология на 

модела изисква проверка на коректността на входните данни и разработване на 

алгоритми за отстраняване на откритите грешки и несъответствия. Това би 

позволило формирането на правилен, адекватен от топологична гледна точка 

модел. 

Практическата реализация на една система за създаване и поддържане на 

цифров модел на територията и неговото ефективно използване изисква 

познаването и прилагането на специфични алгоритмични подходи, каквито са 
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методите за търсене на обекти по определени семантични и числени 

характеристики. Необходимо е систематизиране и разработване на адекватни 

алгоритмични решения за прихващане и селектиране на обекти и графични 

примитиви при използване на качествени и количествени критерии, 

определени по вид, тип и толеранси и управлявани от потребителя. 

На съвременния етап на разработка на CAD-системите широко се 

ползват модерните методи за програмиране, каквито са OLE технологиите и 

организацията на взаимодействие на процеси, използващи системата клиент-

сървър. Приложението на тези подходи във фирмено разработваните 

програмни продукти е традиционно и изследването на особеностите на 

реализацията на потребителските функции в такава среда също е от съществено 

значение за програмното ниво на разработваната система. 

Програмната реализация на предлаганите алгоритмични решения би 

могла да послужи както за разработването на различни системи на базата на 

модулен принцип, така също на системи, ползващи изходния код на 

разработваните модули (Open Source Systems). Наред с това практическата 

реализация на една такава цялостна система може да се ползва за проверка и 

сравнение на качествата на предлаганите алгоритми. 

Решаването на проблемите, които са формулирани в областта на анализа 

на алгоритмичните особености и програмните похвати, ползвани при 

разработването на една съвременна система за създаване и използване на 

цифрови модели на територията има важно теоретично и практическо значение 

както при разработката на съвременните системи за компютърно проектиране 

(CAD-системи), така също и за тяхното използване за нуждите на приложната 

геодезия. 
 

I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЦИФРОВИТЕ МОДЕЛИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА. 
 

I.1. Концепция за цифров модел на територията. 
Цифровият модел на територията съдържа следните основни елементи: 

 База данни от пространствено определена и обвързана информация за 

разположението и геометричната форма на обектите от модела, техните 

атрибутни характеристики, надморски височини и дълбочини, както и други 

необходими данни в зависимост от предназначението на цифровия модел. 

 Процедури и функции за създаване, съхранение и поддържане на 

базата данни, обмен на информация с други бази данни, управление на базата 

данни с цел осигуряване на пълнотата и необходимото качество на данните, 

осигуряване на информация за данните по отношение на тяхната пълнота, 

актуалност, точност, секретност, ограничения при разпространението им, а така 

също и въвеждане, премахване и редактиране на данни и използването им за 

решаване на конкретни инженерни и други задачи. На фиг.I.1 е показана 

концептуална схема на цифровия модел на територията. 



3 
 

Ц И Ф РО В  М О Д Е Л  Н А  Т Е РИ Т О РИ Я Т А

Граф ична

система

П рилож на

програма

И зходно

граф ично

устройство

База данни на циф ровия

м одел на територията

- Геом ет ричен м одел

- Ат рибут ни данни

 

Фиг.I.1 
 

I.2. База данни на цифровия модел на територията. 
 

I.2.1. Архитектура на базата данни на цифровия модел на 

територията. 
Базата данни на цифровия модел на територията представлява 

съвкупност от съхранявани оперативни данни, използвани от приложната 

програма и графичната система за решаване на конкретни инженерни и други 

задачи.  

Обособени са три основни нива - вътрешно, концептуално и външно. 

Вътрешното ниво е най-близко до физическата памет на компютъра, т.е. 

свързано е с методите за физическо съхранение на данните; външното ниво се 

явява най-близко до потребителите, т.е. свързано е с това, как се представят 

данните на потребителите; концептуалното ниво е междинно за тези две нива.  
 

I.2.2. Подходи при представяне на концептуалния модел на базата 

данни. 
Най-важният компонент в архитектурата на базата данни се явява 

концептуалния модел, който в по-нататъшното изложение ще бъде наричан 

просто модел на данните. Възниква въпросът какъв трябва да бъде моделът на 

данните. Има три широко разпространени подхода при представяне на модела 

на данните: релационен подход, йерархичен подход и мрежови подход, 

разгледани при [4], [5], [10], [21], [34], [65] и др. 
 

I.2.3. Представяне на данните от цифровия модел на територията. 
 

1. Нива на представяне на компютърните данни. 

Компютърните данни се разглеждат и представят на три нива, показани 

на фиг.I.15 [29]. 

 Абстрактното ниво представлява мисловна концепция за 

теоретичния обхват на стойностите на данните и възможните фундаментални 

операции, които се изпълняват върху тях. Акцентът се поставя върху 

характерните свойства и функционалност на данните и се пренебрегва тяхната 

физическа реализация в паметта на компютъра. 
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Фиг.I.15. 
 

 Ниво програмен език представлява символно описание на съответните 

типове данни (дефинирани на абстрактно ниво), като се използва синтаксиса и 

се налагат ограниченията на съответния програмен език, напр. Pascal. 

  Физическо ниво (представяне в паметта на компютъра) – това е 

начинът, по който конкретен тип данни се съхраняват във физическата памет 

на компютъра. 

2. Представяне на данните на абстрактно ниво. 

При РЕЛАЦИОННИЯ подход отношенията, разгледани в I.2.2, т.1 се 

представят чрез таблици. Таблицата представлява структура данни, която е 

организирана въз основа на ключова стойност. 

При ЙЕРАРХИЧНИЯ подход екземплярите на йерархията могат да 

бъдат абстрактно представен по различни начини, разгледани в [3], [29], [65]. 

Концептуалният модел на базата данни на цифровия модел на територията при 

йерархичния подход се състои от отделни екземпляри на йерархията, които 

представляват дървовидни структури. 

 Абстрактен тип данни двоично дърво за търсене; 

 Абстрактен тип данни 2-3 дърво; 

 Абстрактен тип данни B-дърво. 

При МРЕЖОВИЯ подход данните се представят чрез структурата граф. 

Съществуват многобройни литературни източници, в които се разглежда 

теорията на графите [1], [6], [8], [23], [25], [27], [29] и  др. 

3. Представяне на данните на ниво програмен език и на физическо 

ниво (ниво компютърна памет). 

На фиг.I.34 са показани някои от възможните и най-често използвани 

представяния на ниво програмен език на разгледаните в I.2.3, т.2 абстрактни 

типове данни. 

При РЕЛАЦИОННИЯ подход възможните представяния на 

абстрактен тип данни таблица на ниво програмен език конкретно за 

програмната система Delphi с използване на алгоритмичния език Pascal в 

съответствие с фиг.I.34 са дадени на фиг.I.35 съгласно [29]. 
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Фиг.I.34 
 

Всяко от възможните представяния на АТД таблица на ниво програмен 

език предполага използването на конкретна структура данни, която в 

съответствие с казаното в I.2.3., т.1 на свой ред се представя на абстрактно 

ниво, на ниво програмен език и на физическо ниво (ниво компютърна памет). 

Следва изрично да се отбележи, че при представянето на АТД таблица чрез 

някоя от изброените дървовидни структури връзката е от типа едно към много, 

т.е. една таблица се представя чрез много дървовидни структури, както е 

показано на фиг. I.34. 

При ЙЕРАРХИЧНИЯ подход - от фиг.I.34 се вижда, че всяка 

йерархична структура, използвана при йерархичния подход може да бъде 

представена чрез абстрактните типове данни двоично дърво за търсене, 2-3 
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дърво и B-дърво. Възможни са и други представяния, но те няма да бъдат 

разглеждани поради ограниченото им приложение. 
 

 

Представяне на АТД таблица на ниво 

програмен език 

Начин за търсене на 

елемент 

Обект от клас таблица (клас TTable) Двоично търсене 

Обект от клас списък (клас TList) Двоично търсене 

Масив (подреден) Двоично търсене 

Динамично разпределен свързан списък Линейно търсене 

Свързан списък с последователно 

съхранение 

Линейно търсене 

Двоично дърво за търсене Търсене в двоично дърво 

2-3 дърво Търсене в двоично дърво 

Хеш - таблица Хеширане 

B - дърво Търсене в дърво 
 

Фиг.I.35 
 

 Абстрактен тип данни двоично дърво за търсене се представя на 

ниво програмен език и на физическо ниво (ниво компютърма памет) чрез 

динамично разпределен свързан списък, свързан списък с последователно 

съхранение и масив (прост линеен списък с последователно съхранение). 

 Абстрактен тип данни 2-3 дърво се представя на ниво програмен 

език и на физическо ниво (ниво компютърма памет) чрез динамично 

разпределен свързан списък или масив. 

 Представянето на абстрактен тип данни B-дърво на ниво програмен 

език не е необходимо и по принцип не се прави. Това се определя от самата 

дефиниция на B-дървото - идеално балансирано по височина дърво за индексно 

търсене на данни, записани във файл, т.е. B-дървото не е структура данни, 

реализирана цялостно във вътрешната памет на компютъра посредством 

средствата на съответния алгоритмичен език. 

При МРЕЖОВИЯ подход най-широко използвания начин за 

представяне на мрежовите структури е чрез абстрактен тип данни граф – 

фиг.I.34. Представянето на АТД граф на ниво програмен език и на физическо 

ниво (ниво компютърна памет) се извършва чрез списък на съседството и 

матрица на съседството [6], [29]. Списъкът на съседството, използван за 

представянето на граф на ниво програмен език представлява динамично 

разпределен свързан списък или свързан списък с последователно 

съхранение и се прилага при графи със сравнително ниска изходяща степен. 

При представянето на АТД граф чрез матрица на съседството се 

използва двумерен масив. Това представяне е подходящо при графи със 

сравнително висока изходяща степен и се разглежда при [6], [29]. 
 



7 
 

I.3. Структура и съдържание на векторните данни, използвани при 

цифровия модел на територията. 
Един от възможните начини за представяне на структурата и 

съдържанието на векторните данни при цифровия модел на територията е 

изложен в международния стандарт за обмен на цифрова географска 

информация DIGEST [36], [38], [51], [62] и др. 
 

I.3.1. Класификация на данните, използвани при цифровия модел 

на територията. 
Трите основни типа данни, които се използуват в цифровия модел на 

територията са векторни, растерни и матрични данни - фиг.I.57. 

Вект орни данни Раст ерни данни М ат рични данни  
 

Фиг.I.57 
 

Векторните данни представят цифровия модел посредством граници на 

обекти и техните атрибути. По-подробни сведения за обектите и векторните 

данни, които ги представят са дадени в по-нататъшното изложение. 

Растерните данни се получават в резултат на сканиране на 

съществуващи графични материали, напр. планове, карти, ортофотопланове и 

т.н. Процесът на сканиране представлява преобразуване на непрекъснатото 

поле на входното изображение (изображението на графичния материал) в набор 

от дискретни числови стойности, характеризиращи оптическата плътност или 

цвета на елементарни участъци от изображението, наречени пиксели. 

Обикновено геометричния закон на сканирането води до правоъгълна или 

квадратна мрежа от пиксели. Следователно растерните данни могат да се 

дефинират като двумерен масив, в който всеки елемент съдържа 

радиометрична информация за съответния пиксел. Подреждането на 

елементите от масива съответства на подреждането на пикселите в растерното 

изображение. 

Матричните данни са организирани в масив, чиито елементи 

съответстват на равномерно разположени през определен интервал точки от 

цифровия модел, напр. върхове на правоъгълна или квадратна мрежа. Във 

всеки елемент от информационния масив е записана дискретна числова 

стойност, отнасяща се за съответната точка от работната област на модела, 

напр. надморска височина, атмосферно налягане, замърсеност на въздуха или 

някаква друга природна характеристика. 
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I.3.2. Стандарти за обмен на данни от цифрови модели на 

територията. 
 

1. Кратки сведения за стандартизационно споразумение STANAG, 

работна група за отбранителна геопространствена информация DGIWG и 

стандарта за обмен на цифрова географска информация DIGEST. 

STANAG е абревиатура, използвана за обозначаване на системата за 

стандартизация на Североатлантическия пакт (НАТО). STANAG буквално 

означава STANdartization AGreement, т.е. стандартизационно споразумение и 

съдържа набор от стандарти за процесите, процедурите, плановете и условията 

за общите военни и технически процедури и оборудване между страните-

членки на алианса. 

Сред големия брой стандартизационни споразумения (около 1300) 

фигурира със своята сигнатура STANAG 7074 DIgital Geographic Exchange 

STandard (DIGEST), създаден от международна работна група за отбранителна 

геопространствена информация– Defence Geospatial Information Working Group 

(DGIWG). Този стандарт е свързан с определен брой други международни 

стандарти и формира модел за обмен на географска информация.  

В DIgital Geographic Exchange STandard (DIGEST) са дефинирани 

следните основни въпроси: 

 Структура и съдържание на данните от цифровия модел, които 

подлежат на обмен, вкл. пространствени данни и метаданни; 

 Обекти и схема за кодиране на атрибути; 

 Формати, обмен и административни процедури. 

От описанието на разглеждания стандарт най-важен е вторият документ, 

озаглавен «DIGEST 2.1 Part 2 Theoretical Model Exchange Structure and 

Encapsulation Specification» от 28.09.2001 г. 

Понастоящем работната група за отбранителна геопространствена 

информация (DGIWG) развива и поддържа собствен набор от стандарти за 

географска информация , насочени към обмен, достъп и използване на такава 

информация между страните-членки на НАТО. Работната група поддържа 

тясно сътрудничество с ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics и други 

международни организации, специализирани към географска информация. 

2. Стандарти за обмен на цифрова географска информация ISO/TC 

211 Geographic Information/Geomatics. 

Целта на ISO/TC 211 е да разработи и интегрира набор от стандарти за 

географска информация. Също така важно е да се набележи стратегическата 

посока за разгръщане на такива стандарти. Основните групи стандарти, 

залегнали в набора стандарти ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatic са: 

 Стандарти, които указват инфраструктурата за геопространствена 

стандартизация; 

 Стандарти, които описват моделите на данните от географската 

информация; 
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 Стандарти за управление на географска информация; 

 Стандарти за предоставяне на услуги на базата на географска 

информация; 

 Стандарти за кодиране на географска информация; 

 Стандарти за специфични тематични области. 
 

3. Отворен геопространствен консорциум (Open Geospatial Consortium – 

OGC). 
Отвореният геопространствен консорциум (OGC) е международен 

индустриален консорциум от 440 компании, правителствени агенции и 

университети, участващи консенсусен процес за разработване на публично 

достъпни стандарти. Стандартите, разработени от OGC поддържат оперативно 

съвместими решения, до които се получава достъп чрез Web, wireless, локално 

разположени служби и основните информационни технологии. Стандартите на 

OGC дават възможност и оправомощават технологичните разработчици да 

създават комплексна пространствена информация и услуги, достъпни и 

използваеми от всички видове приложения. OGC
®
 и OpenGIS

®
 са регистрирани 

търговски марки на Отворения геопространствен консорциум (OGC). 

Отвореният геопространствен консорциум (OGC) е установил режим на 

тясно сътрудничество с ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics и 

Работната група за отбранителна географска информация (DGIWG). 

Отвореният геопространствен консорциум (OGC) и ISO/TC 211 са подписали 

споразумение за сътрудничество през 1998 г и съгласно това споразумение 

OGC е приел няколко стандарта, разработени от ISO/TC 211, на базата на които 

е направил собствените си разработки. 
 

I.3.3. Обекти и топологични елементи при цифровия модел на 

територията. 
Векторните данни представят съдържанието на цифровия модел на 

територията посредством физически (географски) обекти, дефинирани с 

тяхната геометрична форма, пространствено разположение в координатната 

система на цифровия модел и атрибутни характеристики. Геометричната форма 

и пространственото разположение на обектите се определят от техните 

граници. Атрибутите описват типа на обектите и дават информация за 

определени техни характеристики. Обектите се класифицират като точкови, 

линейни, площни и комплексни (съставени от други точкови, линейни, 

площни или комплексни обекти). 

В цифровия модел на територията физическите обекти се представят 

чрез топологични елементи (геометрични примитиви, графични 

примитиви). Топологичните елементи  също имат точков, линеен или площен 

характер и могат да се класифицират като възли, вериги и повърхнини. Те 

съдържат позиционни характеристики, определящи еднозначно тяхната 

геометрична форма и пространствено разположение в координатната система 

на цифровия модел. Между отделните топологични елементи съществуват 
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връзки и отношения, дефинирани по силата на определени правила и 

участващи при формирането на топологията на цифровия модел. От друга 

страна, такива връзки и отношения съществуват между топологичните 

елементи и представяните чрез тях физически обекти. Дефинира се и 

топологичната конструкция затворен контур – последователно свързани 

вериги, като последната точка на крайната верига съвпада с първата на 

началната верига. В съответствие с казаното могат да се изброят 8  типа 

елементи, участващи в цифровия модел на територията: 

 Обекти – точкови, линейни, площни и комплексни. 

 Топологични елементи – възли, вериги и повърхнини. 

 Топологични конструкции затворен контур. 

Към тези елементи, определящи съдържанието на векторните данни 

следва да се добави и псевдографичния примитив текст – символен низ с 

определено разположение в цифровия модел, използван за представяне на 

надписи.  Притежава атрибутни характеристики шрифт, цвят и размер. 

Така представените осем типа елементи, участващи във векторните 

данни на цифровия модел на територията и описаните връзки между тях са 

показани на фиг.I.60. 

Между топологичните елементи и представяните от тях обекти 

съществуват топологични връзки. В цифровия модел се дефинират 

задължителни еднопосочни връзки от представяния физически обект към 

представящите го топологични елементи. 

К ом плексен обект

П лощ ен обект Л инеен обект Точков обект

П овърхнина В ерига В ъзел

Затворен контур

 
Фиг.I.60 
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Възможно е да се дефинират и обратните връзки на описаните по-горе – 

от представящите към представяните топологични елементи и от 

топологичните елементи към физическите обекти. Използването само на 

еднопосочни връзки намалява обема на базата данни, а въвеждането и на 

обратни връзки повишава ефективността на обработката и използването 

на данните за сметка на известно нарастване на обема на базата данни. 
На фиг.I.60 са показани двупосочни връзки между топологичните елементи и 

обектите и между самите топологични елементи. 
 

I.3.4. Атрибути на обектите и отношения (релации) между тях. 
Атрибутите на обектите представят типа на обектите и определени 

техни семантични характеристики. Те могат да описват специфични 

характеристики, напр. тип на конструкцията на сграда, категория на почвата 

за поземлен имот или степен на замърсеност на въздуха, да се явяват 

определители за качеството на данните – да дават информация за източника 

на данните, точност, актуалност, изчерпателност, секретност, условия за 

разпространение и обмен или да носят някаква друга служебна информация – 

координати на вътрешна точка за определен площен обект или координати на 

горния ляв и долния десен ъгъл на ограждащия правоъгълник за линеен или 

площен обект. От друга страна атрибутите могат да се класифицират като 

изрични и подразбиращи се. 

Изричните атрибути (от англ. explicit – изричен, подробен, пълен) се 

използват за описание на специфични характеристики на обектите и се явяват 

незадължителни компоненти на информацията за тези обекти. Изрични 

атрибути могат да притежават и топологичните елементи, но те могат да бъдат 

единствено изброените определители за качеството на данните. 

Подразбиращите се атрибути (от англ. implicit – подразбран, загатнат, 

безусловен) се използват за описание на «служебни» характеристики на 

обектите.Такива атрибути могат да бъдат зададени и на топологичните 

елементи. Характерен пример за подразбиращ се атрибут са координати на 

горния ляв и долния десен ъгъл на ограждащия правоъгълник за линеен или 

площен обект или за верига или повърхнина. Подразбиращите се атрибути се 

явяват задължителни компоненти на информацията за обектите или 

топологичните елементи, поради което в записа на съответния обект или 

топологичен елемент за тях се заделят конкретни, точно определени полета.  
 

I.3.5. Топология и топологични нива. 
Топологията е дял от математиката, изследващ свойствата на 

геометричната конфигурация на обектите, които свойства трябва да 

останат непроменени, ако тази конфигурация бъде подложена на каквато 

и да е непрекъсната в двете направления еднозначна трансформация [36], 

[38], [51], [62]. В контекста на разглежданите въпроси за цифров модел на 

територията под топология се разбира съвкупността от дефинирани по 
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определени правила връзки и отношения между топологичните елементи и 

физическите обекти от модела и между самите топологични елементи. 

При възприетия подход в [36], [38], [51] и [62] се дефинират четири 

топологични нива – топологично ниво 0 - «спагети», топологично ниво 1 – 

«верига-възел», топологично ниво 2 – «равнинен граф»  и топологично ниво 3 – 

«пълна топология». За всяко топологично ниво се определят: 

 Списък със задължителни и незадължителни, но допустими 

топологични елементи. 

 Списък със задължителни и незадължителни, но допустими 

топологични връзки и отношения. 

 Списък на топологичните правила и ограничения, отнасящи се за 

топологичните елементи, обектите и връзките между тях. 
 

I.3.6. Представяне на векторните данни при цифровия модел на 

територията. 
Обикновено векторните данни при цифровия модел на територията са 

логически обособени в отделни слоеве. Всеки слой съдържа определено 

подмножество от векторните данни. Отделният слой може да съдържа само 

еднотипни обекти, напр. слой само точкови обекти, слой само линейни или 

само площни обекти, както е възприето при програмните продукти на ESRI, но 

може да съдържа и произволна комбинация от точкови, линейни и площни 

обекти, както е при Autodesk. Възможно е да има по няколко слоя с еднотипна 

информация – няколко точкови слоя, няколко линейни слоя и няколко слоя с 

площни обекти. Всеки слой може да бъде съхранен на вътрешно ниво върху 

твърдия диск или на друг магнитен носител самостоятелно, т.е. отделно от 

останалите слоеве (при ESRI) или всички данни от всички слоеве могат да 

бъдат съхранени в един общ файл (при Autodesk). 

Векторните данни при цифровия модел на територията могат да бъдат 

представени на концептуално ниво чрез разгледаните в I.2.2 релационен, 

йерархичен и мрежови подход. Те могат да бъдат представени съгласно [36], 

[38], [51] и [62] чрез релационен подход и чрез обектно-ориентиран подход. 

1. Релационен подход при представянето на векторни данни. 

При релационния подход съставните елементи на базата данни се 

представят чрез таблици, свързани с ключови полета. Топологичните елементи 

възли са описани в две таблици, които съдържат всички възли в модела – 

таблица за изолирани възли и таблица за свързани възли. За останалите два 

типа топологични елементи (вериги и повърхнини) е дефинирана по една 

единствена таблица - една таблица за вериги, която съдържа всички вериги от 

модела и една таблица за повърхнини, която съдържа всички повърхнини. 

Таблицата за повърхнините се поддържа само за цифрови модели, при които 

данните са организирани на топологично ниво 3 – «пълна топология». Освен 

това се дефинира таблица за затворените контури. В таблиците с 

топологичните елементи присъства поле «Идентификатор на представян обект» 
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и в него се записва конкретна стойност само когато има връзка :1 1  между 

описвания в таблицата топологичен елемент и единствения представян от този 

топологичен елемент физически обект. В противен случай се използва 

свързваща таблица. 

В релационната база данни обектите също се представят чрез таблици. 

Обектите притежават набор от изрични атрибути, които трябва да бъдат 

описани в съответните таблици чрез дефиниране на определени полета за тях. 

Но изричните атрибути на различните обекти са различни дори и в рамките на 

отделен тип обекти (точкови, линейни, площни или комплексни) и това 

довежда до затруднение при дефинирането на полетата в таблиците, които 

съдържат техните стойности. Поради тази причина е целесъобразно да се 

въведе понятието обектен клас. 

Обектният клас съдържа група обекти от определен тип (точкови, 

линейни, площни или комплексни), които притежават един и същ набор 

атрибути и следователно могат да бъдат описани в една и съща обектна 

таблица с полета, дефинирани съгласно общите за класа атрибути. Всеки 

тип обекти (точкови, линейни, площни или комплексни) се подразделя на 

отделни обектни класове. Всеки обектен клас се представя от отделна 

обектна таблица. Като пример за обектен клас може да се посочи клас 

геодезически точки, клас пътища от републиканската пътна мрежа, клас 

поземлени имоти, клас горски подотдели и т.н. 

В обектната таблица за определен обектен клас присъства поле 

«Идентификатор на представящ топологичен елемент» и в него се записва 

конкретна стойност само когато има връзка :1 1  между описвания в таблицата 

физически обект и представящия го единствен топологичен елемент. В 

противен случай се използва свързваща таблица. 

2. Обектно-ориентиран подход при представянето на векторни 

данни. 

При обектно-ориентирания подход топологичните елементи и 

физическите обекти от базата данни на цифровия модел на територията се 

представят като обекти в смисъла на обектно-ориентираното програмиране. 

Обектно-ориентираният подход при представянето на векторни данни може да 

се разглежда като реализация на ниво програмен език и на физическо ниво 

(ниво компютърна памет) на всеки от разгледаните в I.2.2 три основни подхода 

при представяне на концептуалния модел на базата данни – релационен, 

йерархичен и мрежови. Всеки топологичен елемент или физически обект от 

базата данни се представя чрез отделен логически запис, който притежава 

определени полета. В тези полета се записват конкретни стойности на 

характеристиките на представените като обекти топологични елементи и 

физически обекти. Връзката между физическите обекти от модела и 

представящите ги топологични елементи се осъществява чрез полета-указатели 

в записите на обектите и топологичните елементи.  
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II. РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМНО 

ОСИГУРЯВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ЦИФРОВ МОДЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА. 
 

II.1. Организация, управление и визуализация на слоевете от 

цифровия модел на територията. Имена на слоевете. 
 

II.1.1. Организация и съдържание на слоевете. 
Съгласно възприетата концепция за организация на слоевете отделен 

слой може да съдържа само точкови обекти, само линейни обекти или само 

площни обекти – това се определя от особеностите на използваната графична 

система MapObjects и е характерно за продуктите на ESRI
®
. В цифровия модел 

могат да се създадат и поддържат по няколко слоя за точкови, линейни и 

площни обекти. Информацията за всеки слой се съхранява във външната памет 

на компютъра в три файла - «име».shp, «име».shx и «име».dbf, където «име» е 

наименованието на слоя. Тройката файлове «име».shp, «име».shx и «име».dbf се 

нарича набор данни за определен слой. 

В разработената от автора приложна програма е възприета концепция за 

логическо обособяване на обектите от цифровия модел в следните групи 

слоеве, съгласно типовете на съхраняваните в тях обекти: 

 Слоеве с геодезически точки (геодезическа мрежа и подробни 

точки) – съдържат точкови обекти. 

 Слоеве с надписи – съдържат точкови обекти. 

 Слоеве със символи (условни знаци) – съдържат точкови обекти. 

 Слоеве със ситуационни линии – съдържат линейни обекти. 

 Слоеве с хоризонтали – съдържат линейни обекти. 

 Слоеве с поземлени имоти – съдържат площни обекти. 

 Слоеве със сгради или части от поземлени имоти – съдържат 

площни обекти. 

 Слоеве с горски отдели – съдържат площни обекти. 

 Слоеве с горски подотдели – съдържат площни обекти. 
 

II.1.2. Управление на слоевете. 
Управлението на слоевете включва следните операции, изпълнявани 

върху логически обособените данни от отделен слой: 

 Визуализация на определен слой. 

 Назначаване на текущ слой. 

 Заключване и отключване на слой. 

 Разрешаване и забраняване на слой чрез филтриране на слоевете. 

 Създаване на нов слой и премахване на съществуващ слой. 

 Преименуване на слой. 

 Извеждане на информация за определен слой. 

 Определяне на подредбата на слоевете. 
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Във връзка с управлението на слоевете в разработената от автора 

приложна програма е дефиниран и се използва динамичен масив с 

идентификатор LyrArr, в който се записват текущи стойности на управляващи 

параметри за слоевете от модела. Масивът е едномерен, като дължината му при 

изпълнението на приложната програма е равна на броя на използваните към 

момента на изпълнението слоеве в модела. На всеки слой съответства елемент 

от масива. Подредбата на елементите на масива LyrArr съответства на 

подредбата на слоевете в колекцията Layers на използвания в приложната 

програма визуален компонент от клас TMap. Базовия тип на масива е запис, 

като структурата на отделния запис с управляващи параметри за съответния 

слой е показана на фиг.II.6. 
 

Име на поле Описание Тип 

Name Име на слоя Стринг 

Visible Видимост Логическо 

Enabled Замразяване Логическо 

Color Цвят Целочислено 

Locked Заключване Логическо 

LineType Тип на символите Целочислено 

Width Размер на символите Целочислено 

Tag Вид на обектите в слоя Стринг 

Rend За потребителски символи Масив [0..6] от цели числа 
 

Фиг.II.6 
 

В първото поле Name на записа за отделен слой се съхранява името на 

слоя. Второто поле Visible е логическo и в него се записва стойност True когато 

слоят е видим и стойност False когато слоят е невидим. Третото поле Enabled 

също е логическо и в него се записва стойност True когато слоят е разрешен за 

изпълнение на операциите по неговото управление и стойност False когато 

слоят не е разрешен за такива операции. Четвъртото поле Color съхранява 

целочислена стойност, която определя цвета на обектите от слоя, освен ако 

тези обекти не са визуализирани със специално назначен потребителски 

символ. Петото поле Locked е също логическо и определя дали слоят е 

отключен или заключен. Следващите две полета Line Type и Width са 

целочислени и в тях се записват стойности на типа и размера на стандартно 

дефинираните за графичната система символи, с които се визуализират 

обектите от слоя. В предпоследното стрингово поле Tag се записва информация 

за вида на обекта, които се съдържат в слоя – за слоевете с геодезически точки 

се записва стойност, за слоевете с надписи се записва стойност «Text» и т.н. 

Последното поле Rend се използва при създаването и използването на  

Разработени са подходящи средства за реализация на описаните 

операции по управление на слоевете от цифровия модел. 
 



16 
 

 
 

Фиг.II.8 
 

На фиг.II.8 е показан панел за управление на слоевете, а на фиг. II.9 е 

показва  кутия за избор, комбинирана с падащо меню, която изпълнява същата 

задача. 
 

 
 

Фиг.II.9 
 
 

II.1.3. Визуализация на слоевете. 
Визуализацията на слоевете от модела включва показване или скриване 

на определен слой, а така също установяване на визуални атрибути за всички 

изобразявани графични обекти от този слой – цвят, шрифт, тип и размер на 

символите, шаблон за запълване и т.н. 



17 
 

Задаването на параметрите за визуализация на слоевете се извършва чрез 

разгледаните средства за управление на слоевете от цифровия модел – фиг.II.8 

и фиг.II.9. Същинското показване или скриване на определен слой се извършва 

чрез използване на характеристиката Visible на съответния елемент от 

колекцията със слоеве (характеристиката Layers) на визуалния компонент от 

клас TMap: 
 

(II.7)  MapLayer(Map1.Layers.Item(Index)).Visible:=True;    { Показване на слоя } 

           MapLayer(Map1.Layers.Item(Index)).Visible:=False;   { Скриване на слоя  } 
 

Всяка промяна във видимостта на определен слой следва незабавно да се 

отрази в полето Visible на съответния запис от масива за управление на 

слоевете LyrArr, показан на фиг.II.6. 
 

II.1.4. Имена на слоевете. 
Данните за всеки слой се съхраняват в отделен набор данни във 

външната памет на компютъра. Всеки набор данни се състои от три файла - 

«име».shp, «име».shx и «име».dbf. Името на конкретен слой е всъщност стринга 

«име». Името на слоя може да бъде условно разделено на две части. Първата 

част показва, че информацията от този слой се отнася за определена територия, 

за която е създаден цифровия модел или част от него. Втората част на името на 

слоя има характер на суфикс (продължение) на името и определя 

принадлежността на този слой към някой от типовете слоеве, изброени в II.1.1. 

Възприети следните правила за суфикса на имената на слоевете: 

 Слоеве с геодезически точки – суфикс «_Point». 

 Слоеве с надписи – «_Text». 

 Слоеве със символи (условни знаци) – «_Symb». 

 Слоеве със ситуационни линии – «_Line». 

 Слоеве с хоризонтали – «_Relef». 

 Слоеве с поземлени имоти – «_Poly». 

 Слоеве със сгради или части от поземлени имоти – «_Low». 

 Слоеве с горски отдели – «_Otdel». 

 Слоеве с горски подотдели – «_DIS». 
 

II.2. Въвеждане на данни за цифровия модел на територията. 
 

II.2.1. Въвеждане на данни от CAD/ZEM файл. 
1. Структура и съдържание на CAD/ZEM файловете. 

Придобилото широко разпространение наименование «CAD файл» 

всъщност представлява текстови (ASCII) файл, регламентиран в [15] и 

представлява официален за Република България файлов формат за обмен на 

данни за цифров модел на територията. В допълнение е издаден от МРРБ [20], с 

който се доуточнява описания в [15] CAD-формат – тази модификация е 

известна като CAD4-формат. 
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Използва се още един файлов формат за обмен на данни за цифров модел 

на земеделски и горски територии – т.нар. ZEM-формат. Използването на ZEM-

формата е регламентирано с [13], издадена от Министерството на земеделието 

и горите (МЗГ). Самата структура и съдържание на ZEM-файла е описана в [14] 

на МЗГ. Всъщност разликите между двата файлови формата се отнасят само за 

атрибутната информация, записана в семантичния блок на съответните 

файлове. Графичните блокове на двата типа файлове, т.е. частта от тези 

файлове, описваща графичната информация на цифровия модел е 

структурирана по един и същи начин за CAD и ZEM-файловете. Всъщност 

съдържанието на графичните блокове на CAD-файловете съгласно [15] и 

съдържанието на графичните блокове в ZEM-файловете съгласно [14] е 

дефинирано по един и същи начин. Известни разлики се явяват в структурата 

на записите от графичните блокове на файловете във формат CAD4 съгласно 

[20] и същите записи от ZEM-файловете и CAD-файловете съгласно [15]. 

2. Въвеждане на данни от графичните блокове на CAD/ZEM файла . 

Съгласно текста на Наредба №5 информацията, записана във всеки 

графичен блок представя отделен слой от цифровия модел. Това е възможно 

само когато в съответствие с казаното в I.3.6 отделен слой от модела може да 

съдържа едновременно разнородни обекти - точкови, линейни и площни, както 

е например при серията програмни продукти на Autodesk. При разработената от 

автора приложна програма това не може да се изпълни – графичната система 

MapObjects (както и останалите програмни продукти на ESRI) може да 

поддържа слоеве, съдържащи само точкови обекти или само линейни обекти 

или само площни обекти. Следователно информацията от всеки графичен блок 

на CAD/ZEM файла трябва да бъде обособена в отделни слоеве – по един или 

няколко за точкови, линейни и площни обекти. Типа на слоевете в зависимост 

от типа на обектите, които те съдържат е описан в II.1.1, а правилата за 

формиране на техните имена са изложени в II.1.4. 

3. Формиране на границите на площни обекти. 

Окончателното формиране на границите на площните обекти се 

извършва на два етапа: 

 Отчитане на вложеността на формираните от записите на CAD/ZEM 

файла контури. 

 Обединяване на външни (ограждащи) контури заедно с прилежащите 

им вложени контури («острови») в общи граници на отделен площен обект. 

Анализа на изпълнението на първия етап от окончателното формиране 

на границите на площни обекти и неговата програмна реализация в 

разработената от автора приложна програма за създаване и използване на 

цифров модел на територията довеждат до създаване на потребителска 

функция OwnXor, която решава задачите по отчитане на вложеността на 

формираните от записите на CAD/ZEM файла контури.  

Разгледаното в II.2.1, т.2 предварително формиране на границите на 

представяния от съответния запис за контур площен обект довежда до частично 
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представяне на този площен обект посредством единствения негов външен 

ограждащ контур, без се отчита наличието на един или повече евентуално 

съществуващи вложени контури - «острови». Информация за вложените 

контури се съдържа в записите (II.13) и (II.14) от съдържанието на графичните 

блокове на CAD/ZEM файла. Фиг.II.16 илюстрира изпълнението на първия етап 

от окончателното формиране на границите на определен площен обект. 
 

Д О П Ъ Л Н И ТЕ Л Н И  (В Л О Ж Е Н И ) 

К О Н ТУ РИ

Д О П Ъ Л Н И ТЕ Л Н И  (В Л О Ж Е Н И ) 

К О Н ТУ РИ

контур B контур C контур B контур C

контур A '

контур B

контур A

П Л О Щ Е Н  О Б Е К Т - преди първия

ет ап от  окончат елнот о 

ф орм иране на границит е

П Л О Щ Е Н  О Б Е К Т - след първия

ет ап от  окончат елнот о 

ф орм иране на границит е
 

 

Фиг.II.16 
 

От фиг.II.16 се вижда, че вложения контур може да бъде «остров» в 

истинския смисъл на думата – никоя от веригите, които го формират не се 

припокрива с една или повече вериги, формиращи външния, обхващащ контур 

– такъв е показания на фигурата контур B. Контур C не е точно остров – част от 

границата му съвпада с част от границата на външния, обхващащ контур A. И в 

двата случая трябва да се приложи функцията Xor (eXclusive OR – изключващо 

или) върху графични обекти, представени чрез векторни данни. 

Отчитането на вложеността на контурите става чрез използване на 

средствата на графичната система. Всяка графична система поддържа 

стандартно дефинирана функция Xor, която се прилага върху графични обекти. 

При графичната система MapObjects всеки обект от клас Point, Line, Polygon и 

т.н. притежава метод Xor, който представлява стандартно дефинираната за 

графичната система функция Xor и се изпълнява по следния начин: 
 

(II.25)             Резултатен обект = Обект1.Xor(Обект2, Правоъгълник) 
 

където Обект1 и Обект2 са двата обекта, върху които се прилага функцията, а 

Правоъгълник е обект от клас Rectangle и определя правоъгълна област от 

координатната система на цифровия модел, в която се изпълнява функцията. 
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От направените изследвания се установява, че в някои от случаите 

изпълнението на стандартно дефинираната за графичната система MapObjects 

функция Xor не довежда до коректен резултат. Критерии за това е площта на 

обекта, получен от изпълнението на функцията Xor –площта на получения в 

резултат на изпълнението на функцията Xor графичен обект трябва да бъде 

равна на разликата между площите на двата подложени на обработка контура. 

Друг критерий е визуалното изображение на получения в резултат на 

изпълнението на функцията Xor графичен обект. Случаите на некоректен 

резултат от изпълнението на функцията Xor са по-малко от 1% от общия брой 

на обръщенията към тази функция.  

От направените допълнителни изследвания и анализи се установи, че 

некоректността на получените в някои случаи резултати от изпълнението на 

стандартно дефинираната за графичната система функцията Xor се дължи 

предимно на некоректни данни в графичните блокове на CAD/ZEM файла. 

Грешките в CAD/ZEM файла са най-различни – дублирани точки от вериги, 

припокрити вериги, пресичане на вериги, без да има възел в точката на 

пресичане, наличие на външни спрямо обхващащия контур гранични точки от 

вложения контур и т.н.  

Грешките в графичните блокове на CAD/ZEM файла рефлектират върху 

предварителното формиране на границите на представения от съответния запис 

(II.11) или (II.11a) площен обект чрез единствения негов външен ограждащ 

контур. Това налага извършването на определени проверки върху коректността 

на описанието на всеки два контура (обхващащ и вложен), върху които се 

прилага за изпълнение функцията Xor. Всъщност необходимо е да се провери 

дали за тези два контура (обхващащ и вложен) са изпълнени топологичните 

правила за топологично ниво 2 – «равнинен граф». Това означава, че не може 

да има дублирани точки в описанието на отделен контур и контурите не могат 

да се пресичат, без да има точка в описанието и на двата контура за мястото на 

пресичане. В разработената приложна програма се извършват следните 

проверки на описанието на всеки два контура (обхващащ и вложен), върху 

които се изпълнява потребителската функция OwnXor: 

Проверка на описанието на контурите на всички предварително 

формирани площни обекти - функция Check_Contour. Всеки предварително 

формиран от графичния блок на CAD/ZEM файла площен обект се представя 

от един единствен външен обграждащ контур. Тъй като тази функция се 

използва и на втория етап от окончателното формиране на границите на 

площни обекти, тя е проектирана за обработка на полигон, съдържащ 

произволен брой контури. За всеки контур се правят следните проверки: 

 Проверка на ориентацията на контура – проверява се дали 

описанието на точките от контура е по посока на часовниковата стрелка. 

 Проверка на площта на всеки контур - ако площта е по-малка от 

използван в приложната програма толеранс за минимална площ на контур 

epsArea, контурът се премахва от списъка с контури на проверявания полигон. 
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 Проверка за дублирани точки в описанието на всеки контур от 

проверявания полигон. Приема се, че две точки съвпадат, ако и двете 

координатни разлики ∆X и ∆Y са по-малки от използвания в приложната 

програма толеранс за минимални координатни разлики epsXY. Проверяват се 

индексите на двете съвпадащи точки. Ако абсолютната стойност на разликата 

на индексите на двете съвпадащи точки е равна на 1 , явява се случай на 

дублирани съседни точки – тогава на едната точка се присвояват стойности на 

координатите, равни на средноаритметичните стойности на съвпадащите 

координати, а втората точка се премахва от проверявания контур. Ако 

абсолютната стойност на индексите на двете съвпадащи точки е по-голяма от 1, 

явява се случай на дублирани несъседни точки – такъв случай е показан 

отляво на фиг.II.20, където се дублират точки с индекси 5  и 12 . В този случай 

случай контурът A се разделя на два отделни контура – контур B и контур C, 

показани в дясната част на фиг.II.20.  
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Фиг.II.20 

 

На фиг.II.21 е показан случай на висящ сегмент за контура, описан от 

точки с поредни номера от 0  до 8  в точковата колекция.  
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Точките с индекси 3 и 5 в същата точкова колекция се дублират. В 

резултат на разделянето ще се получат два нови контура, респ. две нови 

точкови колекции – първата ще съдържа обозначените на фиг.II.21 точки с 

индекси 0 ,1,2 ,3 ,6 ,7  и 8 , а втората – точките с индекси 3 ,4  и 5 . Контурът, 

определен от втората от новообразуваните точкови колекции има площ 0  и 

естествено няма да бъде добавен към списъка с точкови колекции (контури) на 

проверявания полигон след премахването на старата точкова колекция. 

Проверка за висящи сегменти и дублирaне на линии на контурите на 

всички предварително формирани площни обекти – функция 

Check_Segments. На фиг.II.22 са показани два случая на висящи сегменти и 

дублиране на линии в зависимост от взаимното разполжение на три поредни 

точки от точковата колекция, представяща контура. Описанието на точките от 

контура е в последователност 0, 1, 2, ... k, k+1, k+2, … последна, където 

номерата на точките от фигурата са всъщност техните индекси (поредни 

номера) в точковата колекция, представяща контура. И при двата случая трите 

точки с индекси k, k+1 и k+2 лежат на една права и решението на възникналия 

проблем е премахване на точката с индекс k+1 от точковата колекция на 

проверявания полигон. 
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Изпълнението на първия етап от окончателното формиране на 

границите на площни обекти продължава със зареждане на информация за 

вложеността на едни контури в други в специално дефиниран за целта 

динамичен масив NesterArr. Размерът на масива NestedArr е равен на броя на 

външните, обхващащи контури, в които има вложени контури. Всеки елемент 

от масива NestedArr съдържа две полета. В първото поле Surround се записва 

идентификатора на външния, обхващащ контур, който всъщност е 

идентификатора на площния обект, подложен на обработка за окончателно 

формиране на неговите граници. Второто поле Nested съдържа динамичен 

масив  с базов тип цяло число, като в елементите на този масив се съхраняват 

идентификаторите на вложените контури за основния външен обхващащ 

контур, чиито идентификатор е съхранен в полето Surround. Броят на 

елементите на масива, съхраняван в полето Nested на конкретен елемент от 
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масива NestedArr е равнен на броя на вложените контури, описани в съответния 

запис (II.13) на CAD/ZEM файла. 

След прочитане на всички записи (II.13) и зареждане на масива 

NestedArr се отчита вложеността на контурите за всеки външен, обхващащ 

контур, който съдържа вложени контури. Обработката се извършва за външния, 

обхващащ  контур и първия в съпровождащия го списък вложен контур. 

Всички контури от CAD/ZEM файла в качеството си на графични примитиви от 

клас Polygon са записани в полето Polygon на елементите от динамичен масив 

PolArr с базов тип запис. Същия масив е сортиран по стойностите на 

идентификаторите на записаните в него обекти. Откриването на двойката 

графични примитиви обхващащ контур – вложен контур става чрез двоично 

търсене на техните идентификатори в масива PolArr. 

При успешна обработка за отчитане на вложеността на отделен външен, 

обхващащ контур и първия в съпровождащия го списък вложен контур 

резултатът вече не е прост контур, а е полигон, който съдържа два контура – 

външен и вътрешен. Този резултат се записва в същия елемент на масива 

PolArr, в който преди това е бил записан външния, обхващащ контур за 

формирания площен обект. Пристъпва се към обработка за отчитане на 

вложеността на получения полигон и втория в съпровождащия го списък 

вложен контур – при успешна обработка резултатния полигон се записва в 

същия елемент на масива PolArr, в който преди това е бил записан външния, 

обхващащ контур, след това се отчита вложеността на новия резултатен 

полигон и третия в списъка вложен контур и т.н. до изчерпване на всички 

вложени контури. В крайна сметка резултатът е обект от клас Polygon, който 

съдържа един външен, обхващащ контур и определен брой вътрешни контури 

(«острови»), представящи границите на формирания на първи етап площен 

обект. 

В по-нататъшното изложение се приема, че при текущата стъпка от 

обработката за окончателното формиране на границите на определен площен 

обект на първи етап индексът на елемента от масива PolArr, съхраняващ 

информацията за формираните до момента граници на същия площен обект е 

равен на l и индексът на елемента от същия масив, съхраняващ информацията 

за обработвания вложен контур е равен на m.  

Отначало се извършва обръщение към стандартно дефинираната за 

графичната система функция Xor за отчитане на вложеността на контура 

PolArr[m].Polygon в обекта PolArr[l].Polygon: 
 

(II.28)   PolArr[l].Polygon:= PolArr[l].Polygon.Xor_(PolArr[m].Polygon,Rect); 
 

В този случай PolArr[l].Polygon се явява един от двата операнда, върху 

които се прилага функцията Xor и същевременно в този обект се записва 

резултата от изпълнението на същата функция. Резултатът от изпълнението на 

функцията Xor, записан в лявата част на (II.28) може да бъде стойност Nil при 

неуспешно изпълнение на функцията или обект от клас Polygon. Във втория 
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случай няма гаранция, че получения резултат е коректен и следва да се 

приложи критерий за проверка по площи - площта на получения в резултат на 

изпълнението на функцията Xor обект от клас Polygon да бъде равна на 

разликата в площите на двата подложени на обработка обекта. Друг критерий 

за проверка на получения резултатен обект е визуалното изображение на 

получения в резултат на изпълнението на функцията Xor графичен обект. 

Ако при изпълнението на (II.28) се получи резултат Nil или друг 

некоректен резултат съгласно указаните по-горе два критерия първоначалната 

информация в полето Polygon на елемента PolArr[l] ще бъде загубена. Ето защо 

така написаното обръщение (II.28) към стандартно дефинираната функция Xor 

е неподходящо. Правилния начин да се извърши това обръщение е следният: 
 

(II.29)             if (PolArr[l].Polygon.Xor_(PolArr[m].Polygon,Rect)<>Nil) AND 

                           (abs(PolArr[l].Polygon.Area-PolArr[m].Polygon.Area- 

    Polygon(PolArr[l].Polygon.Xor_(PolArr[m].Polygon,Rect)).Area)<epsArea) then 

     PolArr[l].Polygon:=Polygon(PolArr[l].Polygon.Xor_(PolArr[m].Polygon,Rect)); 
 

Изразът (II.29) се състои от две части – логическа проверка (клаузата if 

… then) и същинско обръщение към функцията Xor. В първата част на 

логическата проверка (преди логическия оператор AND) се проверява дали 

въобще е възможно да се изпълни функцията Xor върху подложените на 

обработка два обекта от клас Polygon, без да се получи резултат Nil, който 

означава неуспешно изпълнение на функцията. Втората част на логическата 

проверка (след логическия оператор AND и преди ключовата дума then) 

проверява изпълнението на формулирания по-горе критерий за коректност на 

получения резултат. Възможно е да се получи малка разлика, дължаща се на 

грешки от закръгленията на стойностите на координатите при различните 

аритметични операции по тяхното изчисляване, ако точките са въведени по 

координати или на грешки от закръгленията при прилагане на растерни 

алгоритми, ако координатите са отчетени интерактивно от изходното графично 

устройство (растерния дисплей). Ако тази разлика е по-малка от използвания в 

приложната програма толеранс за минимална площ на контур epsArea, приема 

се, че критерият за проверка по площи е удовлетворен. Ако и двете части на 

логическата проверка са удовлетворени, стандартно дефинираната функция 

Xor се изпълнява върху двата обекта PolArr[l].Polygon и PolArr[m].Polygon и 

резултатът от изпълнението се записва в обекта PolArr[l].Polygon.  

Ако поне едната от двете части на логическата проверка от (II.29) не е 

удовлетворена, извършва се обръщение към разработената в приложната 

програма потребителска функция OwnXor, чието описанание е дадено по-

долу. Разработената от автора потребителска функция OwnXor обработва двата 

обекта PolArr[l].Polygon и PolArr[m].Polygon, които се предават като 

параметри на функцията. Проверява се резултатът от изпълнението на 

потребителската функция OwnXor съгласно същите критерии за коректност на 
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получения резултат. Ако критериите не се удовлетворяват, изпълнението на 

приложната програма се прекратява и се издава подходящо съобщение. 

Описанието на разработената в приложната програма потребителска 

функция OwnXor изглежда по следния начин:  
 

(II.30)      Function OwnXor(var PolMain,PolNest:Polygon;X_Geo,Y_Geo:Double; 

                                                     FName:string  var stArr:TStringList;epsXY, 

                                                     epsPoLine,epsArea:LongWord):Boolean; 
 

Обръщението към потребителската функция OwnXor е следното: 
 

(II.31)        OwnXor(PolArr[l].Polygon,PolArr[m].Polygon,PolArr[m].X_Geo, 

                                 PolArr[m].Y_Geo,File_Name,stArr,epsXY,epsPoLine,epsArea); 
 

Списъкът с формални параметри на  (II.30) има следния смисъл: 

- PolMain е обект от клас Polygon, съдържащ определен брой точкови 

колекции, като всяка от тях представя отделен контур. В по-нататъшното 

изложение обектът PolMain от клас Polygon ще бъде наричан основен полигон. 

- PolNest е обект от клас Polygon, съдържащ произволен брой точкови 

колекции, които представят отделни вложени контури. В по-нататъшното 

изложение обектът PolNest от клас Polygon ще бъде наричан вложен полигон.  

- X_Geo и Y_Geo са координати на вътрешна точка за вложения полигон. 

- File_Name и stArr се използват за издаване на съобщения. 

- epsXY е толеранс за минимални координатни разлики ∆X и ∆Y. 

- epsPoLine е толеранс за минимално разстояние от точка до линия – ако 

разстоянието от точката от описанието на един контур до сегмент от друг 

контур е по-малко от epsPoLine, координатите на точката се променят така, че 

нейното геометрично място да попада точно върху сегмента от втория контур. 

- epsArea е толеранс за минимална площ на контур. 

Списъкът с фактически параметри на (II.31) има следния смисъл: 

- PolArr[l].Polygon е обект от клас Polygon, съдържащ определен 

брой точкови колекции, като всяка от тях представя отделен контур, а 

съвкупността от всички контури представя формираните в момента на 

обръщението към функцията OwnXor граници на определен площен обект, 

съхраняван в елемента с индекс l на масива PolArr. 

- PolArr[m].Polygon е обект от клас Polygon, съдържащ единствена 

точкова колекция, която представя определен вложен контур. При 

обръщението към функцията OwnXor следва да се отчете вложеността 

PolArr[m].Polygon в PolArr[l].Polygon. 

- epsXY,epsPoLine,epsArea имат същия смисъл, както при списъка с 

формални параметри. 

При изпълнението на потребителската функция OwnXor се установява 

съответствие между списъка с фактически параметри на обръщението (II.31) и 

списъка с формални параметри на описанието (II.30). Това означава, че първия 

в списъка формален параметър PolMain ще приеме значението на първия в 
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списъка фактически параметър PolArr[l].Polygon, вторият в списъка формален 

параметър PolNest ще приеме значението на втория в списъка фактически 

параметър PolArr[m].Polygon и т.н. 

В началото на изпълнението на потребителската функция OwnXor се 

извършват определени проверки, чиято цел е да се установи локална топология 

за двата обработвани обекта (основния и вложения полигон) на ниво равнинен 

граф. Извършват се следните проверки: 

 Уеднаквяване на координатите на точките, описващи контурите 

на основния и вложения полигон – функция EqualPointsPoly. Понякога се 

явяват случаи, при които координатите на идентични точки от основния и 

вложения полигон се различават с малки стойности, най-често от порядъка на 

милиметри. Тези малки разлики могат да се получат поради различни причини 

– грешки от закръгленията при извършване от процесора на изчисления с числа 

с плаваща запетая (т.нар. «машинен епсилон» – [32]) или грешки от 

закръгления при прилагане на растерни алгоритми от графичната система при 

отчитане на координатите от графичния дисплей и т.н. Съгласно възприетия 

подход се приема, че две точки от различни точкови колекции са идентични, 

ако разликите в координатите им ∆X и ∆Y са по-малки от използвания в 

приложната програма толеранс за минимални координатни разлики epsXY. 

Координатите на точките от точковите колекции на основния полигон и 

техните индекси в точковите колекции, към които принадлежат се записват в 

динамичен масив PoXY, чиято размерност е равна на броя на точковите 

колекции (броя на контурите) на основния полигон. Всеки елемент на 

динамичния масив PoXY съдържа на свой ред отделен динамичен масив с 

размерност, равна на броя на точките от съответната точкова колекция, като 

всеки елемент от този масив има по три полета – поле Idx за индекса на точката 

в съответната точкова колекция и полета X и Y за координатите на точката. 

Динамичните масиви, записани в елементите на масива PoXY се сортират по 

стойностите на полето X, т.е. сортирането е по стойностите на абсцисите на 

точките от съответната точкова колекция. При наличие на точки с еднакви 

абсциси X се извършва допълнително сортиране на тези точки по възходящ ред 

на стойностите на ординатите Y. След това за всяка точка от точковите 

колекции на вложения полигон се търси идентична точка в сортираните 

масиви, съхранявани в елементите на масива PoXY. Използва се предложения 

от автора начин за двоично търсене на точка по координати. 

За разлика от класическия случай на двоично търсене на една 

целочислена стойност в подреден (сортиран) целочислен масив при двоичното 

търсене на точка по координати (процедура BSearch_XY) вместо една се 

търси съвпадение на две стойности – координатите X и Y на търсената точка. 

Под съвпадение се разбира съответствие на търсените стойности и конкретни 

две стойности, съхранявани в полетата X и Y на масива PoXY в рамките на 

използвания в приложната програма толеранс за минимални координатни 

разлики epsXY. 
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При началното обръщение към процедурата за двоично търсене, както и 

при всяко следващо рекурсивно обръщение текущата област от масива, в която 

се извършва търсенето (тази област е дефинирана от двете стойности, записани 

в променливите Low и High) се разделя на две подобласти – горна и долна чрез 

изчисляване на индекса на елемента за разделяне m:=(Low+High) div 2 

(операторът div в синтаксиса на Pascal означава целочислено деление). Ако 

полето X на m-тия елемент не съдържа търсената абсциса X, търсенето 

продължава в горната или в долната подобласт в зависимост от търсената 

стойност на X. На фиг.II.23 е показан елементарен случай, когато търсенето на 

точка с координати X=100.00 и Y=100.00 в масива PoXY няма да бъде 

извършено успешно при прилагане на класическия алгоритъм за двоично 

търсене. 
 

 X Y Idx 
0 50.00 50.00 … 

1 100.00 100.00 … 

m=2 100.00 120.00 … 

3 140.00 150.00 … 

4 160.00 180.00 … 

5 200.00 190.00 … 
 

Фиг.II.23 
 

При началното обръщение към процедурата за двоично търсене се 

предават като параметри Low=0 и High=5 и се изчислява m=(0+5) div 2 = 2. 

Проверява се дали елемента с индекс 2 на масива PoXY съдържа търсените 

координати – полето X на същия елемент съдържа търсената стойност, но 

полето Y съдържа стойност 120.00, която е различна от търсената ордината 

Y=100.00. По-нататъшното изпълнение се прекратява, защото търсената 

стойност на абсцисата X не е нито по-голяма, нито по-малка от PoXY[m].X и 

търсенето завършва с неуспех при положение, че търсените координати все пак 

фигурират в елемента с индекс 1 на масива PoXY. 

Решението на проблема се заключава в продължаване на двоичното 

търсене в горната или долната подобласт на масива PoXY, като двете 

подобласти са обособени от текущо изчислената стойност m=2, като горната 

подобласт ще съдържа елементите с индекси 0 и 1, а долната подобласт – 

елементите с индекси 3, 4 и 5. Изборът в коя подобласт да продължи двоичното 

търсене се определя от търсената стойност на ординатата Y на точката – ако 

тази стойност е по-малка от стойността, записана в полето Y на m-тия елемент 

на масива PoXY, т.е. Y<PoXY[m].Y, търсенето продължава в горната 

подобласт, в противен случай (Y>PoXY[m].Y) търсенето продължава в долната 

подобласт. 

Така описаният алгоритъм за двоично търсене на точка по координати 

също не е универсален. На фиг.II.24. е показан пример, при който търсенето на 
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точка с координати X=100.04 и Y=90.00 в масива PoXY няма да бъде 

извършено успешно при прилагане на предложената по-горе модификация на 

алгоритъма за двоично търсене. 

При началното обръщение към процедурата за двоично търсене се 

предават като параметри Low=0 и High=5 и се изчислява m=(0+5) div 2 = 2. 

Проверява се дали елемента с индекс 2 на масива PoXY съдържа търсените 

координати – полето X на същия елемент съдържа търсената стойност в 

рамките на толеранса за минимални координатни разлики epsXY, но полето Y 

съдържа стойност 120.00, която е различна от търсената ордината Y=90.00. По-

нататъшното изпълнение съгласно предложената по-горе модификация на 

алгоритъма за двоично търсене продължава с търсене в горната подобласт на 

масива PoXY, която включва елементите с индекси 0 и 1, но очевидно 

търсеният елемент не се намира там, което довежда до неуспешно търсене при 

положение, че търсените координати все пак фигурират в долната подобласт на 

масива PoXY в елемента с индекс 3. 
 

 X Y Idx 

0 50.00 50.00 … 

1 100.00 100.00 … 

m=2 100.00 120.00 … 

3 100.04 90.00 … 

4 160.00 180.00 … 

5 200.00 190.00 … 
 

Фиг.II.24 
 

Решението на проблема след неуспешното търсене в горната подобласт 

на масива PoXY е да се извърши второ обръщение към процедурата за двоично 

търсене на точка по координати, като търсенето се извършва само в долната 

подобласт – елементите с индекси 3, 4 и 5. Критерий за второто обръщение е 

намирането на търсената стойност на абсцисата X в рамките на толеранса за 

минимални координатни разлики epsXY и последвалото неуспешно търсене в 

горната или долната подобласт.  

След отделно обръщение (II.36) към функцията BSearch_XY, aко в някоя 

от точковите колекции на основния полигон, записана в масива PoXY бъде 

открита идентична точка на проверяваната точка от вложения полигон в 

рамките на толеранса за минимални координатни разлики epsXY, координатите 

на двете точки (от основния и от вложения полигон) се уеднаквяват, като 

получават стойности, равни на средноаритметичната стойност от първоначално 

зададените. 

 Проверка за пресичане на сегменти от контури на основния и 

вложения полигон, без да има точка в мястото на пресичане. Изпълнението на 

потребителската функция OwnXor продължава с обръщение към разработената 

функция GetSegmentsCrossings, която изпълнява формулираната проверка. 
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Функцията GetSegmentsCrossings получава като параметри основния и 

вложения полигон. Двата параметъра се предават по адрес. 

Под понятието сегмент се разбира отсечка, дефинирана от две съседни 

точки в описанието на отделен контур (точкова колекция) от основния или 

вложения полигон. Съседни точки са и последната и първата точка в 

описанието на контура, които също дефинират сегмент. Следва да се провери 

дали има пресичане на всеки сегмент от всеки контур на вложения полигон с 

всеки сегмент от всеки контур на основния полигон, но при допълнително 

условие, намаляващо времето за изпълнение на разглежданата функция – 

проверява се дали въобще има пресичане между проверявания контур от 

вложения полигон и проверявания контур от основния полигон. Последната 

проверката се извършва, като се използва стандартно дефинираният в 

MapObjects метод Intersect за обекти от клас Polygon. В случай, че се установи 

пресичане на сегмент от контур на основния и сегмент от контур на вложения 

полигон, изчисляват се координатите на точката на пресичане и тази точка се 

вмъква на подходящо място в описанието на двата пресичащи се контура. 

 Проверка дали точка от един контур лежи на сегмрнт от друг 

контур - процедура PointToSegment. Под понятието «точка от един контур 

лежи на сегмент от друг контур» се разбира разстоянието от точката до 

сегмента да е по-малко от използван в приложната програма толеранс за 

минимално разстояние от точка до линия epsPoLine. Проверката е двупосочна - 

проверява се всяка точка от всеки контур на вложения полигон дали лежи на 

всеки сегмент от всеки контур на основния полигон и обратното. 

След извършването на описаните три проверки изпълнението на 

потребителската функция OwnXor продължава с последователна обработка на 

всеки от вложените контури от вложения полигон PolNest. Обработката на 

конкретен вложен контур от PolNest започва с определянето на редактируемата 

точкова колекция от основния полигон PolMain. Под «редактируема точкова 

колекция» се разбира определен контур от основния полигон PolMain, който 

съдържа текущо обработвания вложен контур от вложения полигон PolNest. 

Точките в редактируемата точкова колекция трябва да бъдат подредени по 

посока на часовниковата стрелка. Определянето на редактируемата точкова 

колекция се извършва по следните начини: 

 Ако основния полигон PolMain съдържа една единствена ориентирана 

по посока на часовниковата стрелка точкова колекция, тя се назначава за 

редактируема. Поначало при описанието на функцията OwnXor във връзка с 

окончателно формиране на границите на площни обекти на първи етап 

(отчитане на вложеността на контурите) всеки от основните полигони има само 

един единствен външен, обхващащ контур, който е положително ориентиран и 

неговото описание се назначава за редактируема точкова колекция. За да се 

постигне по-голяма универсалност функцията OwnXor е проектирана и 

алгоритъмът е разработен за основен полигон, съдържащ повече от един 

външен, обхващащ контур. 
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 Чрез използване параметърте X_Geo и Y_Geo на обръщението (II.30) 

към функцията OwnXor – това са координати на вътрешна точка за вложения 

полигон PolNest. По правило би трябвало всички контури на вложения полигон 

да попадат изцяло във вътрешността на един единствен обграждащ контур от 

основния полигон. Тогава вътрешната точка на вложения полигон ще се яви 

вътрешна точка за конкретен контур от основния полигон, който е 

редактируемата точкова колекция (контур). 

 Чрез проверка дали точките от текущо обработвания контур на 

вложения полигон са вътрешни за някой от контурите на основния полигон - 

ако точка от някой контур е вътрешна или гранична точка за друг контур, то 

първият контур се явява вложен за втория. Проверката се извършва, като се 

използва стандартно дефинирания за MapObjects метод IsPointIn на обекти от 

клас Polygon. 

В зависимост от броя на общите за двата контура точки се обособяват 

следните случаи при по-нататъщното изпълнение на функцията OwnXor: 

 Основният и вложеният контур нямат общи точки. 

 Основният и вложеният контур се допират в две общи точки. 

 Вложеният контур припокрива с всичките си точки основния 

контур. 

 Общ случай на вложен контур – фиг.II.33. 
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За всеки от систематизиранете и разгледани по-горе случаи на взаимно 

разположение на основен и вложен контур са дефинирани подходящи 

структури данни (динамични масиви) и е разработено и тествано алгоритмично 

решение и програмна реализация. Извършено е тестване на алгоритмите, като 

са използвани голям брой CAD/ZEM-файлове. При тестването не са открити 

грешки и непълноти на разработените алгоритми и тяхната програмна 

реализация. Поради сравнително големия обем самите алгоритми не са 

изложени в настоящия автореферат. Те са описани с необходимата степен на 

пълнота в самата дисертация.  

След приключването на първият етап от окончателното формиране на 

границите на отделен площен обект в полето Polygon на съответния елемент от 

масива PolArr е записан обект от клас Polygon, който съдържа единствен 

външен ограждащ контур и евентуално един или повече вложени контури - 

«острови». Тези контури представят границите на площния обект при отчитане 

на вложеността на контурите, но без да е преминат втория етап от 

окончателното формиране на границите на площните обекти. 

Окончателното формиране на границите на площните обекти 

продължава с втория етап от формирането на тези граници, който 

представлява обединяване на външни (ограждащи) контури заедно с 

прилежащите им вложени контури в общи граници на определен площен 

обект. Това се налага често при формирането на границите на горските отдели 

и подотдели при създаване на цифров модел на територията за нуждите на 

лесоустройственото проектиране. 

П Л О Щ Е Н  О БЕ К Т

контур  C

контур  F

контур  E

контур  B

контур  A
контур  D

 
 

Фиг.II.34 
 

На фиг.II.34 е показан пример за горски подотдел, формиран от три 

външни ограждащи контура и три вътрешни контура («острови»). 

За да се изпълни втория етап от окончателното формиране на границите 

на отделен площен обект трябва да се определи кои обекти от клас Polygon, 

записани в полето Polygon на съответните елементи от масива PolArr формират 

посредством своите гранични контури (външни, ограждащи и вътрешни, 
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«острови») окончателните граници на този площен обект. Обединяването се 

извършва съгласно зададен качествен или количествен критерии. Всички 

обекти (полигони), които отговарят на този критерии и са преминали през 

първия етап от формирането на границите (отчитане на вложеността) се 

обединяват в един площен обект, определен от границите на съставящите го 

полигони. За целта е необходимо да се създаде подходяща структура данни, 

напр. динамичен масив,  в който да се запише информацията за вече 

формираните на първия етап полигони заедно със зададения критерии за 

обединяване на същите. 

При формирането на горски подотдели от ZEM - файл такъв критерии е 

номерът на подотдел, който е атрибут на всеки от въведените от графичния 

блок контури. Информацията е записана в таблица PODOTDELI на ZEM – 

файла. При формирането на горски отдели критерият за обединяване на 

подотделите е номерa на отдел, записан като атрибут на контурите в същата 

таблица и присвоен като атрибут на всеки окончателно формиран подотдел. 

При формирането на горските подотдели и отдели като динамична 

структура данни за обединяването на полигоните в подотдели и на подотделите 

в горски отдели се използва масивa PolArr, като към всеки запис се добавят още 

две полета «Подотдел» и «Отдел». В тези полета се записват идентификаторите 

на подотдела и отдела, към които принадлежи съответния обект, записан в 

полето Polygon на същия запис. 

Изпълнението на втория етап от окончателното формиране на границите 

на горските подотдели продължава с последователна обработка на всеки 

елемент от масива PolArr. Целта е да се определи текущо обработвания елемент 

от масива PolArr с кои други елементи от същия масив кореспондира при 

окончателното представяне на границите на съответния подотдел. Използва се 

динамичен масив PolDis с базов тип запис, като структурата на всеки запис от 

масива PolDis е същата, както на записите от масива PolArr. В рамките на 

текущата обработка на отделен елемент от масива PolArr в масива PolDis се 

записват всички елементи на масива PolArr, които имат еднакви стойности в 

полетата «Отдел» и «Подотдел», т.е. които принадлежат на един и същи 

подотдел от един и същи горски отдел на лесоустройствения проект. 

Втория етап от формирането на отделен площен обект (подотдел) се 

извършва, като първоначално се обединят полигоните, записани в първия и 

втория елемент на масива PolDis (елементите с индекс 0 и 1). Резултатът от 

обединението е обект от клас Polygon и се записва в първия елемент на същия 

масив (елемента с индекс 0). След това се обединява резултатът от предходната 

операция, записан в първия елемент на масива PolDis с полигона, записан в 

третия елемент. Резултатът се записва отново в първия елемент на масива 

PolDis и т.н. 

Изпълнението на всяка от описаните по-горе стъпки по обединяването 

на границите (контурите) на два обекта от клас Polygon е свързано с 

реализацията на функцията Union върху графични обекти, представени чрез 
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векторни данни. Всяка графична система поддържа стандартно дефинирана 

функция Union за обединяване на графични обекти. За графичната система 

MapObjects обръщението към функцията Union изглежда по следния начин: 
 

(II.51)       Резултатен обект = Обект1.Union(Обект2, Правоъгълник) 
 

където Обект1 и Обект2 са двата обекта, които се обединяват, а Правоъгълник 

определя работната област за изпълнение на функцията. Критерий за 

коректното изпълнение на фукцията Union е площта на резултатния обект – тя 

трябва да е равна на сумата от площите на двата обединявани полигона, т.е. 

след всяка от указаните по-горе стъпки трябва да се направи проверка по 

площи. Друг критерий е визуалното изображение на получения в резултат. 

По отношение на процента на некоректните решения при изпълнението 

на стандартно дефинираната за системата MapObjects функция Union, както и 

по отношение на причините за възникване на грешките във входните данни, 

които довеждат до тези некоректни решения са валидни същите съображения, 

които са изложени при първия етап на окончателното формиране на границите 

на площни обекти с използване на стандартно дефинираната функция Xor.  

Проверката за коректност на обединяването на два полигона при 

обръщението към стандартно дефинираната за графичната система функция 

Union се извършва, като се измени обръщението (II.51). Както при 

аналогичната проверка при първия етап от окончателното формиране на 

границите на площни обекти, и тук се проверява дали изобщо може да бъде 

изпълнена функцията Union върху подадените ú като параметри два обекта от 

клас Polygon (т.е. дали резултатът от изпълнението е различен от Nil) и ако това 

е изпълнено, дали резултатът удовлетворява проверката по площи в рамките на 

използвания в приложната програма толеранс за минимална площ на контур 

epsArea. Проверката и обръщението изглеждат по следния начин: 
 

(II.52)              if (PolDis[0].Polygon.Union(PolDis[i].Polygon,Rect)<>Nil) AND 

                            (abs(PolDis[0].Polygon.Area+PolDis[i].Polygon.Area- 

   Polygon(PolDis[0].Polygon.Union(PolDis[i].Polygon,Rect)).Area)<epsArea) then 

PolDis[0].Polygon:=Polygon(PolDis[0].Polygon.Union(PolDis[i].Polygon,Rect)); 
 

В случай, че проверката се удовлетвори, резултатния обект се записва в 

полето Polygon на първия елемент от масива PolDis, т.е. в PolDis[0].Polygon – 

последната част на израза (II.52) след клаузата then.Ако описаното в горния 

израз логическо условие не се удовлетворява, извършват се допълнителни 

проверки на двата обединявани полигона. Тези проверки са следните: 

Проверка на описанието на контурите на двата обединявани обекта 

от клас Polygon – функция Check_Contour. Тази проверка се извършва по 

начина, описан при първия етап от окончателното формиране на границите на 

площните обекти чрез двукратно изпълнение на разработената към приложната 

програма функция Check_Contour. 
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Проверка на всички контури от двата обединявани обекта от клас 

Polygon за висящи сегменти и дублирaне на линии – функция 

Check_Segments. Тази проверка се извършва по начина, описан при първия 

етап от окончателното формиране на границите на площните обекти чрез 

двукратно изпълнение на разработената към приложната програма функция 

Check_Segments. При първото обръщение се проверяват контурите на първия, а 

при второто обръщение - на втория от двата обединявани полигона.  

След направените проверки при обръщенията към функциите 

Check_Contour и Check_Segments обединяването на двата обекта от клас 

Polygon продължава с ново изпълнение на оператора (II.52). Ако логическото 

условие в проверката (II.52) се изпълни, резултатният обект, получен от 

обединяването на двата полигона PolDis[0].Polygon и PolDis[i].Polygon се 

записва в полето Polygon на първия елемент на масива PolDis (т.е. записва се в 

PolDis[0].Polygon) и се продължава с изпълнението на следващата стъпка на 

втория етап от окончателното формиране на границите на обработвания 

подотдел – обединяването на резултатния обект от изпълнението на 

предишната стъпка PolDis[0].Polygon с обекта от клас Polygon, записан в 

полето Polygon на следващия  елемент от масива PolDis. 

Ако и след второто обръщение към (II.52) не се получи коректен 

резултат от изпълнението на стандартно дефинираната за графичната система 

функция Union, двата обединявани обекта от клас Polygon се предават като 

параметри за изпълнение на разработената към приложната програма 

потребителска функция OwnUnion. Обръщението към тази функция има 

следния вид: 
 

(II.55)     OwnUnion(PolDis[0].Polygon,PolDis[i].Polygon,име на ZEM файл,stArr, 

                                       epsXY,epsPoLine,epsArea); 
 

Списъкът с фактически параметри на  (II.55) има следния смисъл: 

PolDis[0].Polygon е обект от клас Polygon, съдържащ определен брой 

точкови колекции, като всяка от тях представя отделен контур, а съвкупността 

от всички контури представя формираните в момента на обръщението към 

функцията OwnUnion граници на определен площен обект (подотдел). В общия 

случай на обръщението (II.55) PolDis[0].Polygon е резултатния обект от 

предишни стъпки за обединяване на обекти от клас Polygon, изпълнени чрез 

обръщения към стандартно дефинираната за графичната система функция 

Union или предходни обръщения към разработената потребителска функция 

OwnUnion. 

PolDis[i].Polygon е обект от клас Polygon, съдържащ определен брой 

точкови колекции, които представят предварително формираните на първия 

етап (отчитане на вложеността на контурите) граници на определен площен 

обект. Съвкупността от контурите на обекта PolDis[i].Polygon представя част от 

границите на площния обект преди да завърши втория етап от окончателното 

формиране на тези граници. 
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име на ZEM файла се използва за издаване на текущи съобщения, 

свързани с изпълнението на потребителската функция OwnUnion. 

stArr е динамичен масив с базов тип стринг за съхраняване и издаване на 

текущи съобщения  

epsXY,epsPoLine,epsArea са използваните в приложната програма 

толеранс за минимални координатни разлики ΔX и ΔY, толеранс за минимално 

разстояние от точка до линия и толеранс за минимална площ на контур. 

Описанието на разработената потребителска функция OwnUnion има 

следния вид: 
 

(II.56)        Function OwnUnion(var PolMain,PolNest:Polygon;FName:string; 

              var stArr:TStringList;epsXY,epsPoLine,epsArea:LongWord):Boolean; 
 

Списъкът с формални параметри на (II.56) има следния смисъл: 

PolMain е обект от клас Polygon, съдържащ определен брой точкови 

колекции, като всяка от тях представя отделен контур. В по-нататъшното 

изложение обектът PolMain от клас Polygon ще бъде наричан основен полигон. 

PolNest е обект от клас Polygon, съдържащ произволен брой точкови 

колекции, които представят отделни контури от добавяния обект от клас 

Polygon. В по-нататъшното изложение параметърът PolNest ще бъде наричан 

добавян полигон. 

File_Name и stArr имат същия смисъл, както при списъка с фактически 

параметри при обръщението (II.55) към функцията OwnUnion. 

epsXY, epsPoLine и epsArea имат същия смисъл, както при списъка с 

фактически параметри при обръщението (II.55) към функцията OwnUnion.. 

Изпълнението на разработената към приложната програма 

потребителска функция OwnUnion започва със същите проверки и свързаните с 

тях операции върху контурите на основния и добавяния полигон, които са 

описани при изложението на разработената потребителска функция OwnXor:  

 Уеднаквяване на координатите на точките, описващи контурите 

на основния и добавяния полигон – извършва се по същия начин, както при 

потребителската функция OwnXor с обръщение към разработената и 

разгледана по-горе функция EqualPointsPoly, на която се предават като 

параметри основния и добавяния полигон. 

 Проверка за пресичане на сегменти от контури на основния и 

добавяния полигон, без да има точка в мястото на пресичане - извършва се по 

същия начин, както при потребителската функция OwnXor с обръщение към 

разработената и разгледана по-горе функция GetSegmentsCrossings, на която се 

предават като параметри основния и добавяния полигон. 

 Проверка дали точка от един контур лежи на сегмент от друг 

контур – извършва се по същия начин, както при потребителската функция 

OwnXor с обръщение към разработената и разгледана по-горе функция 

PointToSegment, на която се предават като параметри основния и добавяния 

полигон. Извършва се двукратно обръщение към функцията PointToSegment – 
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първия път за да се установи дали има точки от основния полигон, които лежат 

върху сегменти от добавяния полигон и втория път за да се установи дали има 

точки от добавяния полигон, които лежат върху сегменти от основния полигон. 

Следват допълнителни проверки и свързаните с тях операции върху 

обработваните контури от основния и добавяния полигон: 

 Проверка на вложените контури от основния полигон и 

обхващащите контури на добавяния полигон - функция 

MainMinus_SubPlus. Проверява се дали някой от положително ориентираните, 

обхващащи контури от добавяния полигон не припокрива вложен контур от 

основния полигон. Възможни са случаите, показани на фиг.II.36. 
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Фиг.II.36 

 

 Проверка на обхващащите контури от основния полигон и 

вложените контури от добавяния полигон - функция MainPlus_SubMinus. 

Проверява се дали някой от положително ориентираните, обхващащи контури 

от основния полигон PolMain не припокрива вложен контур («остров») от 

добавяния полигон. Възможни са следните случаи: 
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 Положително ориентиран, обхващащ контур на основния полигон 

напълно припокрива «остров» от добавяния полигон – фиг.II.37. 

 Положително ориентиран, обхващащ контур на основния полигон 

частично припокрива «остров» от добавяния полигон – фиг.II.38. 

 Проверка за застъпване на обхващащите контури от основния и 

вложения полигон – функция MainPlus_SubPlus. Проверява се дали някой от 

положително ориентираните, обхващащи контури от основния полигон 

PolMain не припокрива обхващащ контур от добавяния полигон PolNest 
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Фиг.II.37 
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Фиг.II.38 
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 Обработка на останалите «острови» от добавяния полигон – 

точковата колекция, представяща всеки от вложените контури на добавяния 

полигон, който не е бил обработен в резултат на описаните по-горе проверки и 

свързаното с тях изпълнение на функциите MainMinus_SubPlus, 

MainPlus_SubMinus и MainPlus_SubPlus се добавя в списъка с точкови 

колекции на основния полигон и се заличава от списъка с точкови колекции на 

добавяния полигон. 

При по-нататъшното изпълнение на функцията OwnUnion се обособяват 

следните случаи: 

 Добавяният контур няма общи точки с нито един външен, 

обхващащ контур на основния полигон или се допира само в една точка до 

него. 

 Добавяният контур допира с две точки основния полигон. Явяват се 

следните две възможности: 

  Добавяният контур допира с по една точка два отделни 

контура от основния полигон. 

 Добавяният контур допира с две точки един контур на основния 

полигон – ако двете общи точки не са съседни в описанието на контура от 

основния полигон и/или в описанието на добавяния контур, явява се случай на 

обединяване с формиране на остров между основния и добавяния контур - 

фиг.II.41. 
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 Общ случай на добавян контур – при този случай, показан на 

фиг.II.44 се разглежда обединяването на няколко контура от основния полигон 

с един контур от добавяния полигон. 
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За всеки от систематизираните и разгледани  по-горе случаи на 

обединяване на два контура (основен и добавян) са дефинирани подходящи 

структури данни (динамични масиви) и са  разработени алгоритмични решения 

и програмна реализация. Извършено е тестване на алгоритмите, като са 

използвани голям брой ZEM-файлове. При тестването не са открити грешки и 

непълноти на разработените алгоритми и тяхната програмна реализация. 

Поради сравнително големия обем самите алгоритми не са изложени в 

настоящия автореферат. Те са описани с необходимата степен на пълнота в 

самата дисертация.  

След обединяването на добавяния контур с всички граничещи с него 

контури от основния полигон се пристъпва към обработка на следващия контур 
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от добавяния полигон, като той се обединява с всички контури от основния 

полигон, с които граничи. . С обработката на всички контури от добавяния 

полигон изпълнението на потребителската функция OwnUnion за двата 

полигона (основния и добавяния) е завършено. 
 

II.2.2. Въвеждане на данни от други CAD системи (DWG/DXF и 

DGN файлове)– разгледани са следните възможности за въвеждане на данни: 

 Чрез използване на готов фирмен софтуер, който се създава и 

разпространява от специализирани фирми – разработчици на софтуерни 

продукти. Като пример е разгледан софтуерния продукт CAD2Shape 6.0 на 

компанията Guthrie CAD/GIS Software Pty Ltd, специализирана за разработка на 

софтуер за конвертиране на CAD и GIS данни. 

 Чрез разработване на потребителски софтуер, който може да бъде: 

 Процедура или функция от приложната програма, която се явява 

метод на визуален компонент (обикновено бутон или елемент от падащо 

меню). Извиква се чрез обработване на събитието  «OnClick», което настъпва 

при кликване с мишката върху съответния визуален компонент. 

 Процедура или функция от динамична библиотека. 

 Самостоятелен програмен модул, който е независим от 

приложната програма и се стартира ръчно от потребителя. 

При разработената  приложна програма е избран първият подход, като 

програмният модул, извършващ конвертирането на файлове, получени от други 

CAD системи в набори данни във формата на ESRI е реализиран като 

процедура, явяваща се метод на главното меню на първата страница на 

приложната програма – фиг.II.46. Въпросният метод с идентификатор 

«AutoCADClick» се извиква при кликване с мишката върху елемента 

«AutoCAD», т.е. той обработва събитието «OnClick» на елемента «AutoCAD». 
 

 
Фиг.II.46 

 

 Чрез ръчно задаване на източника на данни (CAD файла) в средата 

на графичната система MapObjects. 
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II.3. Визуализация на графична и семантична информация от 

цифровия модел на територията. 
 

II.3.1. Общи бележки върху визуализацията на графичната 

информация – дадени са общи сведения от областта на компютърната 

графика - пространства и координатни системи, използвани при визуализация 

на графичната информация, потребителски прозорец, чертожно поле, изглед, 

трансформация на изгледа, нормирано чертожно пространство, отсичане на 

геометрични примитиви. Накрая са изложени основните принципи при 

визуализация на потребителски символи (условни знаци). 
 

II.3.2. Функции за визуализация на графичната информация. 
1. Потребителски прозорец - Zoom Window. 

Дефинирането на нов потребителски прозорец и визуализацията на 

обектите от геометричния модел или части от тях, попадащи в него включва 

следните основни операции: 

 Задаване на началния ъгъл на потребителския прозорец чрез натискане 

на левия бутон на мишката – определя се точка в потребителското 

пространство, т.е. в координатната система на цифровия модел. 

 Текущо визуализиране на рамката на новия потребителски прозорец 

при движение на мишката, като положението на курсора на мишката 

съответства на срещуположния ъгъл на прозореца в потребителското 

пространство, т.е. в координатната система на модела. 

 Окончателно задаване на срещуположния ъгъл на новия потребителски 

прозорец чрез натискане на левия бутон на мишката (респ. десния бутон, 

клавиша <Enter> и т.н.). 

 Създаване на нов изглед (двойката «потребителски прозорец-чертожно 

поле»), като се визуализират обектите от геометричния модел или части от тях, 

които попадат в новия потребителски прозорец върху работната област на 

визуалния компонент, съдържащ графичната информация от модела (визуалния 

компонент от клас TMap).  

Направен е преглед на различните начини за текуща визуализация на 

рамката на потребителския прозорец върху екрана на графичния дисплей и е 

обоснован избор за визуализация на рамката в режим на чертане Xor. 

2. Увеличаване и намаляване на графичното изображение – Zoom 

In/Zoom Out – създава се нов изглед, при който съответно се увеличава и 

намалява графичното изображение с постоянен коефициент (съответно 2 и 0.5). 

3. Предишен прозорец – Zoom Previous – създава се нов изглед, който е 

съществувал преди текущия изглед към момента на активирането на 

функцията. Въпросът се свежда до «съхраняване» на предишните създадени 

изгледи, т.е. съхраняване на границите на предишни потребителски прозорци. 

4. Прозорец в реално време – Zoom Realtime - извършва се 

непрекъснато, многократно и последователно създаване на нови изгледи, което 
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продължава, докато е активирана функцията. Наблюдава се плавна и 

постепенна промяна на графичното изображение, което се увеличава при 

движение на мишката към горната част на графичния дисплей и се намалява 

при движение на мишката към долната част на дисплея. Движението на 

мишката се извършва със задържан натиснат ляв бутон. 

5. Динамичен прозорец – Zoom Dynamic – този вид потребителски 

прозорец има по-специфичен начин за визуализация на рамката и задаване на 

правоъгълника от потребителското пространство, който го дефинира. При 

началното активиране на функцията ZoomDynamic в горния десен край на 

работната област на визуалния компонент от клас TMap, използван в 

приложната програма се изчертава рамката на един начален потребителски 

прозорец с определени размери. Следват две възможни операции: 

 Чрез движение на мишката този прозорец се премества на желаното от 

потребителя място върху графичното изображение – извършва се в описания в 

приложната програма метод, обработващ събитието OnMouseMove. Прехода 

към втората операция се извършва чрез натискане на левия бутон на мишката – 

извършва се в описания в приложната програма метод, обработващ събитието 

OnMouseDown. 

 Чрез движение на мишката се променят размерите на прозореца – 

извършва се в описания в приложната програма метод, обработващ събитието 

OnMouseMove. Прехода към първата операция се извършва чрез натискане на 

левия бутон на мишката – извършва се в описания в приложната програма 

метод, обработващ събитието OnMouseDown. 

Окончателното задаване на динамичния прозорец се извършва чрез 

натискане на десния бутон на мишката. Подобно на функцията Zoom Window е 

направен анализ на начина за текущо визуализиране на рамката на прозореца, 

като отново е избран режим на чертана Xor. 

6. Цяла карта на видимите слоеве - Zoom Extent и цяла карта на 

всички слоеве – Zoom All - създава се съответно общ изглед на всички обекти 

от слоевете, които са видими към момента на активиране на първата функция и 

общ изглед на всички обекти от модела без отчитане на видимостта на слоевете 

при втората функция. 

7. Преместване - Pan и прерисуване - Redraw. 

При изпълнението на функцията «Преместване – Pan» се извършва 

непрекъснато, многократно и последователно създаване на нови изгледи, което 

продължава, докато е активирана функцията. Наблюдава се плавно 

преместване на графичното изображение в работното поле на на дисплея без 

промяна на неговия мащаб. Функцията се изпълнява, като курсорът на мишката 

се позиционира на подходящо место върху графиката, след което със задържан 

натиснат ляв бутон се извършва преместване на изображението чрез 

придвижване на мишката. При всяко придвижване на мишката се създава нов 

потребителски прозорец, чийто размери, трансформирани от потребителската в 

чертожната координатна система съвпадат с размерите на работното поле на 
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графичния дисплей, но новият потребителски прозорец е отместен спрямо 

потребителския прозорец, използван за създаването на текущия към момента 

на преместването изглед така. 

При изпълнението на функцията «Прерисуване – Redraw» се създава нов 

изглед на същата част от графичното изображение, която е била визуализирана 

при предишния изглед. Обикновено всяка графична система поддържа 

стандартно дефиниран метод за прерисуване на изображението. При 

графичната система MapObjects се използва методът Refresh на визуалния 

компонент от клас TMap. 

8. Избор (селектиране) на отделен графичен графичен обект - Select. 

Изборът (селектирането) на отделен обект от графичната информация за 

цифровия модел на територията включва следните три основни операции: 

  Посочване на обекта от графиката, който потребителят желае да 

избере – извършва се чрез позициониране на курсора на мишката върху 

желания обект и натискане на левия бутон. 

  Съхраняване на избрания обект в някаква подходяща структура данни 

– обикновено се създава указател към селектирания обект.  

  Маркиране на посочения обект, т.е. визуализация на този обект с 

определен символ за селектиране. Този символ може да бъде стандартно 

дефиниран за съответната графична система или да бъде специално създаден 

потребителски символ. Обикновено избрания обект се оцветява в жълт цвят, а 

границите му се визуализират червени. Следователно при изпълнението на 

функцията Select трябва да се използва стандартно дефиниран за графичната 

система символ с посочените характеристики или ако няма такъв, то той следва 

да се създаде като потребителски символ и да се използва за визуализация на 

избрания обект. 

След изпълнението на функцията Select могат да бъдат решавани 

следните задачи: 

 Редактиране на графичната информация за избран обект. 

 Визуализация и редактиране на атрибутните данни за избран обект. 

 Визуализация на избрания обект с определен потребителски символ. 

Направен е анализ на задачата за избор на определен точков, линеен или 

площен обект чрез посочване с курсора на мишката. Направеният анализ води 

до дефиниране на толеранс за избор на точков или линиен обект. Обоснована е 

необходимостта този толеранс да бъде определен в чертожна координатна 

система, т.е. неговата стойност да се задава в дименсия пиксели. 

Разгледан е въпросът кои точкови и линейни обекти от цифровия модел, 

попадащи изцяло или част от тях в окръжността с радиус, равен на толеранса за 

избор да бъдат подложени на анализ, за да бъде избран най-близкия обект. 

Направен е извода, че най-целесъобразно е функцията за селектиране на 

отделен графичен обект да се изпълнява само върху обектите от назначения 

текущ слой. Текущия слой, в съответствие с казаното в II.1.1 и II.1.2 може да 

бъде точков, линеен или площен. Следователно при селектирането на точков 
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или линеен обект на анализ ще бъде подложен набор от точкови обекти, 

попадащи в окръжността с радиус, равен на толеранса за избор, ако текущият 

слой е точков или набор от линейни обекти, които попадат изцяло или част от 

тях в окръжността с радиус, равен на толеранса за избор ако текущият слой е 

линеен. Ако потребителят желае да избере и визуализира с назначения символ 

за селектиране обект от друг слой, този слой трябва да бъде назначен за текущ. 

При избор на площен обект не се използва толеранс за избор. От 

всички площни обекти на текущия слой се определя този, който съдържа в себе 

си местоположението на курсора на мишката към момента на натискане на 

левия бутон и този обект се маркира и използва като селектиран. 

Направените изводи са възприети при разработването на алгоритмите за 

избор (селектиране) на отделен графичен обект и на графични обекти в 

прозорец – следващата т.9 на II.3.2. Програмната реализация на разработените 

алгоритми за избор (селектиране) е тествана многократно. Подходът за избор 

(селектиране) на отделен обект или група обекти в прозорец само от текущия 

слой задължително налага още едно много важно алгоритмично решение – 

всички редакционни операции върху графичните обекти и свързаната с тях 

атрибутна информация се извършват само върху обектите от текущия слой. 

9. Избор (селектиране) на графични обекти в прозорец – Select Zoom. 

При описанието на функцията Select Zoom за избор (селектиране) на 

графични обекти в прозорец са валидни повечето от съображенията, изложени 

при описанието на функцията Select за избор на отделен графичен обект в 

II.3.2, т.8. Различията между двете функции са: 

 По отношение на посочване на обектите от графиката, които 

потребителят желае да избере – извършва се чрез задаване на потребителски 

прозорец, който ще бъде наричан прозорец за избор. Дефинирането на 

прозореца за избор се извършва по същия начин, както при функцията за 

потребителски прозорец Zoom Window. Избират се всички обекти от текущия 

слой, попадащи изцяло в зададения прозорец за избор. Самото търсене на 

попадащите изцяло в прозореца за избор обекти от текущия слой се извършва, 

като се използват стандартно дефинираните функции на графичната система. 

 По отношение на съхраняването на избраните обекти в подходяща 

структура данни – там се записват указателите на всички обекти, попадащи 

изцяло в прозореца за търсене и обособени в резултат на използването на някоя 

стандартно дефинирана за графичната система функция за търсене. 

 По отношение на маркирането на избраните обекти – всички изцяло 

попадащи в прозореца за избор обекти се визуализират със специално 

назначения за селектиране символ. 
 

II.3.3. Визуализация на надписи, номера и коти.  
1. Визуализация на номера и/или коти на геодезически точки. 

Под «геодезически точки» се разбират точките от геодезически мрежи и 

подробните точки от геодезическата снимка. В редица случаи при създаването 
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и използването на цифровия модел се налага визуализация на номерата и/или 

коти на геодезическите точки. Разработен е алгоритъм за решаване на този 

проблем и програмна реализация под формата на функция SetNumH към 

приложната програма. След активирането на тази функция се появява 

диалоговия панел, показан на фиг.II.50, като компонентите, разположени в 

лявата му част се използват за визуализация на номерата и котите на 

геодезическите точки. 
 

 

Фиг.II.50 
 

Визуализацията на номерата и/или котите на геодезическите 

точки всъщност се свежда до изобразяването на всяка от тези точки с 

отделен потребителски символ, който се състои от един или няколко 

елемента. Тези съставни елементи могат да бъдат потребителски символ за 

визуализация на самата точка, ако е от геодезическа мрежа – символ (условен 

знак) за триангулачна точка, точка от прецизна полигонометрия, полигонова 

точка, осова точка и т.н., номер и/или кота на геодезическа точка и дробна 

черта като съставна част на потребителския символ ако са визуализирани 

едновременно номерата и котите. Всички тези съставни елементи са показани в 

долната част на фиг.II.50. 
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Създаването на поребителски символи (условни знаци) за самите точки 

от геодезическата мрежа (символи за триангулачна, полигонова и т.н. точка) се 

извършва от OLE Automation Server и е разгледано в II.3.4, т.2. 

Визуализацията на номерата и/или котите на геодезическите точки от модела се 

извършва от характеристиката Renderer на обекта от клас MapLayer (точков 

слой с векторни данни), който съдържа геодезическите точки. Описанието на 

алгоритъма за визуализация на номера и/или коти на геодезически точки е 

дадено в самата дисертация. Там са приложени и програмните текстове на най-

важните фрагменти от реализираната функция SetNumH заедно с обяснения на 

отделните оператори, обекти, характеристики и методи. 

2. Визуализация на номера на поземлени имоти и номера и надписи 

на сгради. 

При визуализацията на номерата на поземлените имоти са дадени две 

алгоритмични решения – едно чрез използване на обект от клас LabelRenderer, 

поддържан от графичната система MapObject и друго решение чрез използване 

на служебния слой на контролата TMap, наречен TrackingLayer, който съдържа 

оперативно използвани данни – обекти от клас GeoEvent (събития). При втория 

случай номерът на поземленият имот се визуализира като потребителски 

символ, създаден от OLE сървъра и предоставен за визуализация на графичната 

система по заявка от приложната програма. Разположението на потребителския 

символ, визуализиращ номера се определя от вътрешната точка на поземления 

имот. Визуализацията на номерата и надписите на сгради се извършва, както 

при показания първи начин за визуализация на номера на поземлени имоти. 

Разработени са подходящи алгоритми и е приложена по-важната част от 

тяхната програмна реализация, като показаните програмни текстове са 

снабдени с необходимите обяснения. 

3. Визуализация на номера и площи на горски отдели и подотдели 

при създаване на цифров модел на територията за целите на 

лесоустройствените проекти. 

При визуализацията на номера и площи на горски отдели и подотдели се 

възприема подход, аналогичен на втория подход при визуализацията на 

номерата на поземлените имоти - чрез използване на служебния слой на 

контролата TMap, наречен TrackingLayer, който съдържа оперативно 

използвани данни – обекти от клас GeoEvent (събития). Отново надписът на 

съответния обект се представя като потребителски символ, изработен от OLE 

сървъра и предоставен за визуализация на графичната система по заявка на 

приложната програма. Разработен е алгоритъм и програмно осигуряване и са 

направени необходимите тестове. Алгоритъмът и части от текста на 

програмното осигуряване са дадени в дисертацията. 

4. Визуализация на други надписи - под «други надписи» в настоящето 

изложение се разбират всички възможни надписи, посочени в т.1.3 на 

Приложение №1 на [20], като от тях се изключат надписите, чиято 

визуализация вече е разгледана в точки 1, 2 и 3 на II.3.3. Валидни са всички 



47 
 

съобръжения, изложени при визуализацията на номера на поземлени имоти (по 

първия начин) и номера и надписи на сгради. 
 

II.3.4. Създаване и визуализация на потребителски символи 

(условни знаци). 
 

1. Разработване и използване на OLE Automation Server. 
Съгласно изложените в същата точка съображения като средство за 

визуализация на отделни обекти от цифровия модел с определени 

потребителски символи (условни знаци) се използва специално разработен  под 

формата на динамична библиотека OLE сървър (OLE Automation server). По 

заявка на приложната програма OLE сървърът създава необходимите 

потребителски символи (условни знаци), липсващи в стандартния набор 

точкови, линейни и площни символи на графичната система и ги предоставя на 

същата графична система за визуализация на обектите от цифровия модел. 

Създадените поребителски символи всъщност са OLE/COM обекти, разгледани 

в II.3.1, т.6. Заявката на приложната програма за изготвяне на отделен 

потребителски символ възниква само в случай, когато определен клас обекти 

не може да бъде визуализиран със стандартно дефинирания за графичната 

система набор от точкови, линейни и площни символи.  

OLE сървърът обикновено се създава като динамична библиотека (DLL – 

Dinamyc Link Library). Динамичните библиотеки са приложения на Microsoft
®
, 

които са предназначени за използване от няколко изпълними файла в средата 

на операционните системи Microsoft Windows и OS/2. Тези библиотеки имат 

обикновено разширения на имената DLL, OCX (за библиотеки, съдържащи 

ActiveX контроли) или DRV (за системни драйвери на устройства). Файловите 

формати за динамичните библиотеки са същите, както за изпълнимите файлове 

(Windows EXE files) – това е Portable Executable (PE) формат за 32-битови и 64-

битови версии на операционната система Windows. Също както изпълнимите 

файлове, динамичните библиотеки могат да съдържат програмен код (описани 

процедури и функции), данни и ресурси (растерна графика, икони, курсори). 

Основното предимство на динамичните библиотеки в сравнение със 

статичните програмни модули е по-високата степен на оптимизация на 

използваната компютърна памет – динамичната библиотека се извиква при 

необходимост от приложната програма, след това се извикват и изпълняват 

определени процедури и функции от нея и след приключване на работата 

заетата памет се освобождава. Освен това динамичната библиотека може да се 

използва от няколко приложения по описания начин. И накрая динамичната 

библиотека и извикващата я приложна програма имат общо адресно 

пространство, което означава, че ако програмата предаде определен адрес към 

динамичната библиотека, адресът ще бъде валиден. Когато OLE сървърът е 

реализиран като динамична библиотека, той се нарича «вътрешно-процесен» 

сървър (in-process server). 
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Към разработения от автора OLE Server под формата на динамична 

библиотека са създадени три програмни модула (Automation Objects) с имена 

MyPointSymbol.pas, MyLineSymbol.pas и MyFillSymbol.pas, които създават и 

предоставят на приложната програма съответно точкови, линейни и площни 

(запълващи) потребителски символи. Всеки OLE обект, предоставен на 

приложната програма от сървъра принадлежи към определен клас. Всички 

класове на OLE обектите носят общото наименование ко-класове (CoClasses). 

За всеки от създадените Automation обекти се дефинира по един ко-клас и 

всички създавани от него и предоставяни на приложната програма OLE обекти 

принадлежат на този ко-клас. За програмния модул MyPointSymbol.pas е 

назначен ко-клас с наименование TMyPointSymbol, за програмния модул 

MyLineSymbol.pas е назначен ко-клас TMyLineSymbol, а за програмния модул 

MyFillSymbol е назначен ко-клас TMyFillSymbol 

OLE клиентът комуникира с OLE сървъра посредством т.нар. COM 

интерфейси (COM Interfaces). COM интерфейсът представлява група от 

логически свързани процедури и функции, осъществяващи комуникация между 

клиента и сървъра за създаване на конкретен OLE обект. В разработения от 

автора OLE сървър за създаване на потребителски символи са реализирани три 

интерфейса - IMyPointSymbol за създаване на точкови потребителски символи, 

IMyLineSymbol за създаване на линейни потребителски символи и 

IMyFillSymbol за създаване на площни потребителски символи. Трите 

интерфейса са от клас Dispatch, т.е. те създават OLE Automation обекти - обекти 

в едно приложение (OLE сървъра), които могат програмно да бъдат 

контролирани и използвани от друго приложение (клиента, т.е. 

потребителската програма). 

Подробно описанието на структурата на OLE сървъра, описанието и 

алгоритмите на дефинираните методи (процедури) на трите изброени по-горе 

COM-интерфейса с най-важните програмни текстове и необходимите 

пояснения за тях и примерни алгоритми за създаване на набор от основни 

потребителски символи (условни знаци) са дадени в самата дисертация. 

2. Създаване и визуализация на точкови потребителски символи.  

Визуализацията на точкови, линейни и площни потребителски символи 

се стартира от приложната програма чрез натискане на специално назначен за 

това бутон. Появява се диалогов панел, който е показан на фиг.II.53. 
 

 
 

Фиг.II.53 
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Информацията, необходима за визуализация на точкови потребителски 

символи се намира в точковите слоеве от модела, в които са записани 

геодезически точки и символи. При слоевете с геодезически точки тази 

информация е записана в полето ‘Type’ на записите от характеристиката 

Records за съответния слой – това е код за типа на геодезическата точка (от 

геодезическа мрежа или подробна) съгласно т.1.1 от Приложение №1 на [20]. 

При точковите слоеве със символи информацията за типа на символа (условния 

знак) се съхранява по същия начин и е определена от т.1.4 на същото 

Приложение №1 на [20]. Следователно визуализацията на точковите 

потребителски символи в цифровия модел се свежда до обхождането на всички 

слоеве от модела и проверка на тяхното съдържание. Когато се открие точков 

слой с геодезически точки или символи, приложната програма изпраща заявка 

към OLE сървъра за създаване на необходимите потребителски символи 

съгласно кодовете на обектите, OLE сървърът създава заявените потребителски 

символи и ги предоставя на графичната система, която ги използва за 

визуализация на съответните точкови обекти. 

Изпращането на заявка към сървъра и получаването на изготвените от 

него потребителски символи се извършва чрез използването на обект от клас 

ValueMapRenderer. Това е обект, който предоставя възможност за предаване на 

определен символ съгласно предварително зададен код на този символ. 

Използва се обръщение към методите на COM интерфейса IMyPointSymbol. 

3. Създаване и визуализация на линейни потребителски символи 

(линейни условни знаци). 

Информацията, необходима за визуализация на линейни потребителски 

символи се намира в линейните слоеве от модела, в които са записани 

ситуационни линии и хоризонтали. При слоевете със ситуационни линии 

(различните граници, огради и т.н.) тази информация е записана в полето 

‘Type’ на записите от характеристиката Records за съответния слой – това е код 

за типа на ситуационната линия съгласно т.1.2 от Приложение №1 на [20]. 

При създаването и визуализацията на линейните потребителски символи 

са валидни съображенията, изложени при разглеждане на същия въпрос за 

точковите потребителски символи, като заявката към OLE сървъра се извършва 

чрез обръщение към методите на COM интерфейса IMyLineSymbol. 

4. Създаване и визуализация на площни потребителски символи 

(площни условни знаци). 

Площните потребителски символи (площните условни знаци) показват 

определени характеристики на площни обекти от цифровия модел. Някои от 

тях имат известно сходство с точковите условни знаци и всеки от тях може да 

бъде представен чрез отделна точка, определяща неговото разположение вътре 

в границите на площния обект, като тази точка се визуализира със специално 

назначен потребителски символ, т.е. прилага се разгледания вече начин за 

визуализация на точкови потребителски символи. Следователно при този вид 

площни потребителски символи са валидни съображенията, изложени в т.2 за 
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създаване и визуализация на точкови потребителски символи. Такива са 

площните условни знаци например за начин на трайно ползване на поземлени 

имоти от селскостопанските територии (пасище, ливада, лозе и т.н.), площни 

условни знаци за вид на настилката на улични отсечки (асфалт, макадам и др.) 

Като друг вид площни потребителски символи могат да бъдат 

разгледани различните щриховки и фоново оцветяване, които покриват целия 

площен обект. Такива символи могат да бъдат използвани за изобразяване на 

различни видове територии, почвени категории, климатични явления и т.н. 

Създаването на този вид площни потребителски символи може да стане със 

средствата на графичната система или те да бъдат създадени и предоставени на 

приложната програма от разработения OLE сървър, ако средствата на 

графичната система не са достатъчни да се постигне желаният резултат. На 

фиг.II.54 е показан площен потребителски символ за селектиране на площен 

обект, създаден със средствата на графичната система MapObjects. 
 

 
 

Фиг.II.54 
 

II.3.5. Визуализация на семантична информация от цифровия модел 

на територията. 
1. Визуализация и редактиране на атрибутната информация за 

отделен графичен обект – InfoObject. 

Функцията InfoObject представлява продължение на функцията Select за 

избор на отделен графичен обект. При изпълнението на функцията Select се 

избира и се визуализира със специално  назначен за селектиране символ 

отделен обект, а при изпълнението на функцията InfoObject освен тези две 

операции се визуализира атрибутната информация за избрания обект и по 

желание на потребителя може да се извърши редактиране на тази информация 
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в интерактивен режим. На фиг.II.56 е показан избор на определен графичен 

обект (улична отсечка) и показаната атрибутна информация. 

2. Извеждане на информация за разстояние, посочен и хоризонтален 

ъгъл – InfoDistAngle. 

Извеждането на информация за разстояние, посочен ъгъл и хоризонтален 

ъгъл включва следните операции: 
 

 
 

Фиг.II.56 
 

 Посочване с курсора на мишката на началната точка на отсечката, за 

която се определят разстояние и посочен ъгъл.  

 Посочване с курсора на мишката на крайната точка на отсечката, за 

която се определят разстояние и посочен ъгъл. Следва изчисляване на 

стойностите на разстоянието от първата до втората точка и посочния ъгъл на 

зададената отсечка в потребителска координатна система. Изчислените 

стойности се визуализират по подходящ начин, както е показано на фиг.II.57. 
 

 
 

Фиг.II.57 
 

 Посочване с курсора на мишката на трета точка от поредицата 

задавани точки. Тази операция се извършва само ако потребителят желае да 

дефинира втора отсечка, за която да се определят разстояние и посочен ъгъл и 

да се изчисли хоризонталния ъгъл между двете отсечки. В този случай 
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крайната точка на предишната зададена отсечка (втората точка в поредицата) 

се явява начална точка на текущо дефинираната отсечка и същевременно връх 

на ъгъла, както е показано на фиг.II.58. 
 

 
 

Фиг.II.58 
 

3. Извеждане и редактиране на атрибутна информация за всички 

обекти от определен слой. Избор (селектиране) на обекти и редактиране на 

атрибутните им данни чрез SQL заявки – InfoLyr. 

Извеждането на атрибутната информация за обектите се извършва, като 

се използват средствата на програмната система, използвана за разработването 

на приложната програма. За разработената приложна програма в среда Delphi 

извеждането и редактирането на атрибутната информация за всички обекти от 

определен слой, както и избора (селектирането) на обекти и редактирането на 

атрибутните им данни се извършва чрез специален диалогов панел, който се 

появава при активиране на функцията  – фиг.II.59. 

Селектирането на обекти от текущия слой може да се извърши ръчно, 

чрез маркиране на необходимите редове от панела, което довежда до избора на 

съответните обекти от графиката и визуализацията им със специално 

назначения символ за селектиране. Същата операция може да се извърши чрез 

задаване на подходяща SQL-заявка в бялото поле под панела. Всички обекти от 

текущия слой могат да бъдат селектирани чрез натискане на бутона «Всички», 

разположен под панела за визуализация на атрибутните данни. 

На фиг.II.59 е показан резултатът от изпълнението на SQL-заявка за 

селектиране на всички улици от текущия слой с поземлени имоти, като 

условието за избор е номерът на поземления имот да е по-голям от 501950000. 

Всички атрибутни данни за обектите от текущия слой са достъпни за 

редактиране в интерактивен режим при изпълнението на функцията InfoLyr. 

Всяка от разгледаните функции за визуализация и редактиране на 

атрибутна информация от цифровия модел е програмно реализирана след 

извеждане на съответното алгоритмично решение. Извършени са многобройни 

тестове и проверки на разработените алгоритми и тяхната програмна 

реализация. 
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Фиг.II.59 
 

II.4. Толеранси и режим на прихващане (ObjectSnap) при 

редактиране на графичната информация. 
 

II.4.1. Задаване и използване на толеранси. 
Разгледана е теоретичната обосновка на решенията на следните въпроси: 

 Какви толеранси да бъдат дефинирани и използвани в приложната 

програма? 

 В каква координатна система да бъдат определени дефинираните 

толеранси (потребителска или чертожна), т.е. каква да бъде тяхната дименсия? 
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 Върху кои елементи на цифровия модел да бъдат прилагани 

дефинираните толеранси – върху физическите обекти или върху топологичните 

елементи? 

Дефинирани са следните толеранси: 

 Толеранс за избор на точков или линеен обект TolSelect; 

 Толеранс за минимално разстояние между два възела TolPo – в 

цифровия модел не могат да съществуват два възела, отдалечени един от друг 

на разстояние, по-малко от зададената стойност на толеранса. Най-логично е те 

да се премахнат и да се създаде нов възел, разположен по средата между тях. 

 Толеранс за минимално разстояние от възел до верига TolPoLi – в 

цифровия модел не може да съществува изолиран или свързан възел, който да е 

на разстояние от верига (по-точно казано – от сегмент на верига), по-малко от 

зададената стойност на толеранса. В този случай веригата трябва да се раздели 

на две отделни такива. Същият толеранс следва да се приложи при случая, 

когато вътрешна точка от една верига е на разстояние от сегмент на друга 

верига, по-малко от зададената стойност на TolPoLi – първата и втората верига 

трябва да се разделят на по две отделни вериги. 
 

 
 

Фиг.II.62 
 

 Минимална дължина на сегмент от верига TolLi – в цифровия модел не 

може да съществува верига, в която да има сегмент с дължина, по-малка от 

зададената стойност на толеранса. Такъв сегмент следва да бъде премахнат от 

веригата. 

 Толеранс за прихващане на графични обекти TolOSnap – прилага се 

при прихващане на топологични елементи (режим Object Snap). 

Разработено е средство за задаване на дефинитаните толеранси 

(диалогов панел), показан на фиг.II.62. Програмната реализация на 

процедурите за задаване на различните типове толеранси позволява тяхното 
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прилагане при използването на разработените графичните функции, включени 

в приложната програма. 
 

II.4.2. Прихващане на геометрични примитиви при придвижване на 

курсора на мишката – Object Snap. 
Режимът на прихващане на геометрични примитиви се прилага по 

желание на ползвателя на цифровия модел при всички функции, свързани с 

позициониране на курсора на мишката – извеждане на информация за 

разстояние, посочен и хоризонтален ъгъл (функцията InfoDistAngle), както и 

при различните функции, свързани с въвеждане, редактиране и премахване на 

графична информация. 

Същността на режима на прихващане (Object Snap) се заключава в 

определяне на положението на точка в чертожна координатна система, 

свързано с текущото положение на курсора на мишката по време на 

изпълнението на някоя от изброените по-горе функции – фиг.II,63. Дефинират 

се и се използват следните видове прихващания: 

  Прихващане на възел, който представя геодезическа точка (точка от 

геодезическата мрежа или подробна точка). 

  Прихващане на точка от верига, представяща линеен обект (начален, 

краен възел или вътрешна точка от веригата). 

  Прихващане на петата на перпендикуляр от текущото положение на 

курсора на мишката към сегмент от верига, представяща линеен обект. 

 Прихващане на точка от затворен контур, представящ повърхнина или 

площен обект. 

 Прихващане на петата на перпендикуляр от текущото положение на 

курсора на мишката към сегмент от затворен контур, представящ повърхнина 

или площен обект. 

За всяко от дефинираните прихващания се използва толеранса за 

прихващане на графични обекти TolOSnap, чиято стойност се задава в лявата 

част на панела, показан на фиг.II.62. Разработената методика за реализация на 

основните режими на прихващане е алгоритмично и програмно реализирана 

като е включена във функционалността на приложната програмна система.  

 
 

Фиг.II.63 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящата разработка е посветена на създаването и използването на 

цифров модел на територията, като се формулират определени проблеми и 

задачи, които възникват и се  показват начините за тяхното решаване. Тези 

въпроси се разглеждат от гледна точка на устройството на териториите и 

решаването на различни други проектантски задачи в инженерната геодезия, 

като преимуществено са формулирани проблеми и са дадени решения, 

алгоритми и програмна реализация, свързани с въвеждането, обработката и 

използването на графичната информация от цифровия модел. По отношение на 

буквено-цифровата (семантичната) информация са разгледани някои въпроси, 

свързани основно с визуализацията на тази информация и възможностите за 

нейното редактиране ръчно от потребителя в интерактивен режим. Не е 

направен опит да се дефинира структурата и съдържанието на атрибутната 

компонента на базата данни на модела, което е пряко свързано с различните 

кадастрални дейности. 

В първата част на разработката са дадени общотеоретични сведения за 

цифровите модели и базите данни. Дефинирано е понятието «цифров модел на 

територията» и е разгледана архитектурата на базата данни на този модел. 

Направен е обзорен преглед на подходите при представянето на концептуалния 

модел на базата данни на цифровия модел и начините на представяне на тези 

данни на различни нива - абстрактно ниво, ниво програмен език и физическо 

ниво (ниво компютърна памет). Дадени са сведения за структурата и 

съдържанието на векторните данни при цифровия модел на територията. 

Във втората част са анализирани въпросите за организацията, 

управлението и визуализацията на слоевете от модела, въвеждането на данни в 

цифровия модел от два основни източника – CAD/ZEM файлове и данни от 

други CAD системи (DWG/DXF файлове от продуктите на Autodesk и DGN 

файлове от MicroStation) и обработката на тези данни за формиране на 

границите на площни обекти.  

Разгледани са въпросите за формиране на границите на площни обекти 

от въвежданите контури на два етапа – първи етап, при който се отчита 

вложеността на едни контури в други и втори етап, при който се обединяват 

отделни полигони, представени от един външен, обхващащ контур и 

евентуално един или повече вътрешни контури («острови») в един цялостен 

площен обект. Описани са необходимите проверки за подлаганите на обработка 

графични обекти, систематизирани на възможните случаи на взаимно 

разположение на обработваните графични обекти, дадени са алгоритмични 

решения за всеки от тези случаи. Направена е обосновка за необходимостта от 

разработване на потребителска функция OwnXor за първия етап и 

потребителска функция OwnUnion  за втория етап. Разработени са алгоритми и 

програмна реализация на двете потребителски функции. 
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Направена е систематизaция на функциите за визуализация на графична 

информация от модела. Описани са начините за създаване на всяка от тези 

функции, разработени са алгоритми и програмна реализация на дадените 

решения. Разработен е набор от средства за визуализация на етикети (текстове) 

от цифровия модел – номера и коти на геодезически точки, номера на 

поземлени имоти, номера и надписи на сгради, номера и площи на горски 

отдели и подотдели и други надписи. За извеждането на всеки от тези етикети 

(текстове) като потребителски символ е формулирано решение със средствата 

на определена графична система, създаден е алгоритъм и програмна 

реализация. 

Разгледани са въпросите за създаване и визуализация на точкови, 

линейни и площни потребителски символи (условни знаци). Разработено е 

основно средство за решаване на тази задача – OLE Automation Server под 

формата на динамична библиотека. Описани са съответните алгоритми и е 

показана програмната реализация. Разработени са функции за визуализация и 

редактиране на атрибутна информация за отделен обект, за всички обекти от 

определен слой, за избор (селектиране) и редактиране на атрибутни данни чрез 

SQL–заявки, за задаване и използване на толеранси и за установяване на режим 

на прихващане на геометрични примитива (ObjectSnap). 
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НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
 

1. Предложена е структура на информацията в цифровия модел, която се 

основава на използването на слоеве, дефинирани в съответствие с тяхното 

съдържание. Разработен е алгоритъм за интерактивно управление на слоевете, 

използващ динамична структура от данни. 

 

2. Формулирана е методика и алгоритъм за проверка и генериране на локална 

топология, описваща вложеността на контурите чрез използването на функция 

Xor за графични обекти и при отчитане на възможните случаи на взаимно 

разположение на обхващащ и вложен контур. Разработена е програмна 

реализация на предложения алгоритъм под формата на нестандартна функция 

OwnXor, която доказва неговата пълнота и изчерпателност. 

 

3. Разработена е методика и алгоритъм за формиране на границите на площни 

обекти при обединението на съседни и несъседни полигони, притежаващи 

идентични характеристики съгласно зададен критерий. Алгоритъмът е 

приложим както за прости контури, така също и за различни комбинации на 

обхващащ контур и вложени в него контури. Предложеният алгоритъм е 

реализиран посредством нестандартна функция OwnUnion, която решава 

задачата за формиране на външните обхващащи граници на площния обект, 

получени от обединяването на геометрично съседни части (контури) на 

полигони с идентични характеристики и добавянето на вътрешните граници 

(«острови») в процеса на това формиране. 

 

4. Разработена е модификация на стандартния алгоритъм за двоично търсене в 

сортиран целочислен масив, която се прилага за сортирани масиви с реални 

стойности при зададен толеранс за идентичност. Предлаганата модификация е 

предназначена за търсене в двумерни масиви с реални стойности, но може да се 

разшири и за масиви с по-голяма размерност. Програмната реализация на 

предлаганата модификация се използва за търсене на точки с планови 

координати X и Y. 

 

5. Приложен е системен подход при анализа на реализацията на основни 

функции от компютърната графика, свързани с промяна на размера и 

разположението на прозореца за визуализация на графичната информация 

(Zoom), преместването и селектирането в прозореца на визуализация (Pan и 

Select). Приложената систематизация позволява оптимизирането на основните 

функции при създаване или промяна на графичния изглед в растерна среда. 

Описанието на предлаганите алгоритми позволява разработването на 

OpenSource библиотека за тези базови функции. 
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6. Приложен е подход за създаване и визуализация на потребителски символи 

(условни знаци и надписи), който се основава на използването на OLE 

Automation Server. Разработен е набор от основни условни знаци, групирани в 

трите класа за визуализация на точкови, линейни и площни обекти. 

Създаването на потребителски символи и предоставянето им на цифровия 

модел е реализирано като динамична библиотека (Dynamic Link Library), която 

е подходяща за използване за целите на цифровото моделиране на територията. 

 

7. Дефинирани са няколко основни класа толеранси - за избор на обект, за 

идентичност на точкови обекти, за минимално разстояние от точка до графичен 

примитив, за минимално разстояние между две точки от линия (минимална 

дължина на сегмент от линия), за прихващане на графичен обект. Определени 

са типовете обекти, за които се прилага всеки от тези толеранси и неговата 

дименсия. Програмната реализация на процедурите за задаване на различните 

типове толеранси позволява тяхното прилагане при използването на 

разработените графичните функции, включени в приложната програма. 

 

8. Разработена е методика за реализация на основните режими на прихващане 

(ObjectSnap), използвани при създаване и редактиране на графичната 

информация от цифровия модел. Методиката е алгоритмично и програмно 

реализирана като е включена във функционалността на приложната програмна 

система. 
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