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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Сътворените материални ценности са живите символи на човешкия гений. Те ни 

заобикалят, съществуваме хармонично заедно, проникваме духовно в тях и им се 

възхищаваме. Ето защо запазването и пресъздаването на безспорно стойностни 

исторически и архитектурни творения се превърна в сериозно предизвикателство за 

специалистите, които не само използват, но и непрестанно разширяват техниките и 

възможностите на фотограметрията и лазерното сканиране за постигането на крайната 

цел. А тя е свързана както с виртуалното представяне на сгради, църкви, музеи и дори 

цели градове, но и придобива незаменима стойност при заснемането и документирането 

им. Да не говорим за динамично нарастващата практическа полза в съответствие с 

технологичната революция за създаването на точни виртуални триизмерни  модели  при 

навигационните системи, градското планиране, архитектурата, симулацията на бедствия, 

онагледяването и възстановяването на културни и исторически символи, та дори и в 

областта на видеоигрите и анимацията.  

Естествено гореизброените приложни практики са само част от дългия списък с 

възможни приложения на триизмерното моделиране. Едва ли ще е преувеличено ако 

посоча, че този изключително реалистичен метод за визуализация елиминира 

необходимостта и затрудненията при избора на език за описание на обектите и процесите 

като същевременно осигурява адекватна скорост, навременност и математическа точност 

на представяната информация. При това съвсем не е за пренебрегване и ресурсът за 

интеграция с други приложения и технологии.  

Едно от изключителните предимства за триизмерното визуализиране е 

предоставената възможност за реалистично, динамично и точно представяне на 

заобикалящия ни свят използвайки методите на моделиране и симулация. В последно 

време обаче се наблюдава и активно обвързване на фотограметричните методи с тези, 

използващи компютърната графика. Невъзможно е в този смисъл да отмина и 

възникващите открити разногласия на конгреси, симпозиуми и други професионални 

форуми между привържениците на класическата фотограметрия и тези от т.нар. 

компютърна визуализация и графика. Именно поради това обстоятелство считам за 

необходимо да сме наясно с технологиите, използвани за създаването на всеки един 

атрактивен проект, представян в Интернет пространството и неговата точност.  

Динамичният технологичен напредък през последните години изправи властите на 

много от силно развитите градски структури пред изкушението да притежават цялостни 

триизмерни модели на своята метрополия. Използването им е насочено предимно за 

планирането, ориентирането и визуализацията с помощта на триизмерното моделиране и 

компютърната графика. Архитектурната фотограметрия не остава на заден план. Така 

например в универсално актуална тема в световен мащаб се превръща архивирането на 

паметници на културата чрез усъвършенстващите се методи за заснемане [14]. При това 

за разлика от въздушната фотограметрия, при наземното заснемане на сгради с цел 

реконструкция и реставрация, ограниченията по отношение на скъпото техническо 

оборудване и законови разпоредби са значително по-малко. Ето защо с пълно основание 

констатираме, че тази съвкупност от факти дава тласък на архитектурната фотограметрия 

към използването на все повече неметрични камери или наземни лазерни скенери. И като 

допълнение към всичко това бих добавила особеното значение при осъществяването на 

проекти в архитектурната фотограметрия на лесно преносимото и достъпно техническо 

оборудване, което освен със своята точност и широки възможности да осигури и подбере 

най-приложимия е и ефективен метод за обработка на данните в пълно съответствие с 

изискванията на проекта. 
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Многообразието от атрактивно представени триизмерни модели в Интернет 

пространството и разработените безплатни и платени софтуерни продукти са причините 

да се търси най-подходящия метод за триизмерно онагледяване и кой сoфтуерен продукт 

е най-удачен да бъде използван за съответната задача. С тези и други въпроси от този 

характер бихме се сблъскали в желанието си да онагледим триизмерно паметник на 

културата или сгради представляващи интерес за клиент или институция. 

Основната цел на докторската работа е да се изяснят  принципите, методите на 

получаване на триизмерни модели и софтуерните продукти, които могат да се използват в 

съвременната архитектурна фотограметрия за решаването на различни задачи.  

За постигане на целта са поставени следните задачи: 

 Детайлно запознаване с възможните решения по отношение на разнородните 
проблеми свързани с триизмерното моделиране; 

 Теоретично разглеждане на методите и средствата за заснемане и научните 
постижения по темата в страната и извън нея; 

 Разглеждане на стандартите за документиране и реставриране, както и обмена 
на данни; 

 Преглеждане, анализ и систематизиране на софтуерните продукти използвани за 
триизмерно визуализиране и моделиране. Извършено е сравнение и е 
предложена класификационна схема базирана на конкретно формулирана 
система за съпоставка; 

 Съпоставяне и анализ на различни технологични процеси за получаване на 3D 
модели. 

Създаването и използването на триизмерни модели, тяхната точност, подробност, 

атрактивност и виртуалност са обект на теоретични изследвания и научноизследователски 

дейности и разработки в областта на архитектурната фотограметрия през последните 

петнадесет години. Актуалността им в днешно време е безспорна и скоростта на развитие 

се характеризира с повишена динамика поради възможностите, които те предлагат. 

Описаните технологични схеми и класификацията на създадените софтуерни продукти за 

триизмерно визуализиране и моделиране са от огромно значение особено за нашата 

страна, където прилагането на технологиите на лазерно сканиране, въпреки безспорното 

качество на крайните продукти, са скъпи за масово използване. 
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ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
I ГЛАВА - Анализ на състоянието на проблема. 

 

1. Предизвикателства и проблеми. 

Както във всяка инженерна дейност така и при осъществяване на триизмерното 

заснемане и моделиране се сблъскваме с редица предизвикателства и проблеми. Ето 

защо ще систематизирам проучванията си в тази област на базата на натрупания опит и 

желанието да структурирам и опиша етапите до реализирането на крайния продукт. 

1.1. Избор на метод за триизмерно моделиране и подбор на софтуерен 

продукт. 

Един от основните проблеми е подходящият избор на метод за моделиране и 

софтуерите, предлагащи възможност за изработване на точни, атрактивни и 

функционални триизмерни модели. Съществуват множество безплатни и платени 

софтуерни продукти чрез които да се изработят качествени триизмерни модели, 

пресъздаващи по интерактивен начин обекти, местности или цели градове. Основен 

проблем е правилният избор и съчетание, което понякога може да доведе до влошаване 

на изходните данни и натрупване на геометрични грешки. Поради този факт в 

дисертационната си работа съм съсредоточила  особено внимание към методите за 

получаване на триизмерни модели, както и за класификацията на възможните за 

използване софтуерни продукти.  

1.2. Автоматизиране на процесите.  

Проблем от особено значение за създаването на триизмерни модели в днешно 

време е желанието и стремежът на разработчиците към автоматизиране на процесите. 

През последните години научните изследователи се сблъскват с редица проблеми, 

произлизащи от факта, че в действителност толкова пълна автоматизираност на процеса 

е много трудно постижима и не съществува правило, което стриктно да бъде следвано. За 

всеки индивидуален случай или проект  процедурата е в пряка зависимост от 

изискванията и стандартите, но в повечето случаи се прилагат полуавтоматични методи за 

получаване на триизмерни модели.  

1.3. Качество и точност на получените модели.  

Геометричната точност е един от важните фактори, който е необходимо да бъде 

внимателно проследяван и оценяван. За триизмерното онагледяване е необходимо този 

точен геометричен модел да бъде в правилно съчетание и с другите фактори като 

визуализация, текстура, осветеност и сянка. Поради обективни причини всички изисквания 

понякога се оказват трудно изпълними. Синхронът е трудно постижим, но не и 

невъзможен. В дисертацията са подробно описани и онагледени методи, предоставящи 

възможност за сполучливо съчетание на горе описаните фактори. 

В желанието и старанието да се разработят автоматични методи доста често за 

съжаление налице е намаляване на качеството на получения резултат. От друга страна 

огромният масив от данни трудно би могъл да бъде обработен ръчно, което логично ни 

насочва към полуавтоматична обработка. Практикува се автоматично моделиране на 

първоначалния обем от данни и разпределяне на последващата обработка в зависимост 

от нивата на детайлност и изисквани за проекта.  Много често за елементарно 

снимкообработване се използват непрофесионалисти, което също води до влошаване на 

качеството на крайния продукт. В дисертацията съм разгледала варианти за получаване 

на качествени триизмерни модели и съм предложила примери за тяхното приложение, 

като някои от тях са вече реализирани.   



„3D моделиране в архитектурната фотограметрия“   инж. Мила Коева 
 

 
 

 
   - 9 - 

1.4. Заснемане на обектите.  

Факторите, които имат пряко влияние за триизмерното онагледяване са осветеност, 

текстуриране, засенчване и т н. Поради обективни причини всички изисквания понякога се 

оказват трудно изпълними и точно поради този факт като предизвикателство приемам в 

тази дисертация да разгледам вариантите за решаване на горе споменатите проблеми и 

да приложа експерименталните си резултати. 

Друг проблем, който не би могъл да не бъде споменат е, че при фотограметричното 

заснемане на обектите се сблъскваме с пречки като тесни улични пространства, 

засенченост, закритост на обектите за моделиране. Обикновено това се случва в градска 

среда при наличие на множество сгради, растителност, пътни знаци, пейки, лампи и др.    

По-нетипичен, но все пак проблем се оказват сгради със стъклени фасади, където 

трябва по-специфична обработка по отношение на отражение и отблясък. Важен фактор е 

и до каква степен обектите ни са осветени. Ако са в постоянна засенченост или 

недостъпност, то те трудно биха могли да бъдат качествено моделирани и онагледени.  От 

горе изброените възможни причини за затруднения се стига до заключението, че 

триизмерното моделиране е трудно реализуемо без необходимите познания за 

извършване на заснемането и последващата обработка на снимковия материал. Поради 

този факт в дисертацията си наблягам на предложения, свързани с решаване или 

избягване на горе изброените фактори и проблеми. 

1.5. Документиране и съхранение.  

Един от най-важните моменти, съпътсващи всеки един проект или задача, е свързан 

с коректното документиране, запазване и съхранение на финално изработените 

материали или модели. Той е в непосредствена зависимост  с регламентирани правила и 

техники за разпространение, визуализиране и запазване на информация. От особено 

значение това се отнася до обекти с изявена архитектурно-историческа ценност. В 

дисертацията са разгледани решения на поставения въпрос по света и у нас. Представени 

са и органицазиите, чиято основна цел има пряко отношение именно с горе-споменатия 

проблем. 

 

2. Предложения за разрешаването на описаните проблеми.  

Множество научни специалисти и организации в страната и чужбина на сегашиня 

етап се занимават с решаването на някои от вече визираните проблеми поради тяхната 

актуалност и модерност. При това безспорно във фотограметрията се използват все 

повече методите за виртуално онагледяване и компютърната графика. 

В процеса на обстоен преглед на постигнатите резултати от други специалисти за 

получаване на триизмерни модели за мен бе удоволствие да прочета, че нашата страна е 

била включена в международен проект,  финансиран от Field Museum гр. Чикаго. 

Основната цел е била реконструкцията на конкретен археологически ландшафт чрез 

използването на иновационни методи за регистриране и проучване на археологически 

обекти. За решаването на поставената им задача колегите са използвали средствата на 

въздушното наблюдение, аерофотографията, инфрачервеното сканиране, геомагнитни 

измервания и геохимично пробване. За зона на изследване е била избрана община 

Мирково, в която почти липсват писмени исторически сведения. В резултат на изброените 

по-горе методи за заснемане и анализ изследователите са успели да извършат  

регистрирането на археологически обекти на труднодостъпни или със затруднена 

видимост места. Като част от крайните продукти на проекта са били представени 

двуизмерни планове и карти и триизмерни модели, а чрез сканирането в инфрачервения 

спектър от пилотираните летателни устройства са регистрирани невидимите на терена 

структури, които възстановяват облика на древния релеф.  
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Споменавам този пример в дисертационната си работа, за да онагледя как са се 

справили колегите от НБУ с решаването на част от фиксираните от мен проблеми за 

анализ. В случая са избрали интересен метод за заснемане и моделиране на 

труднодостъпни археологически обекти. Много често се получава липсата на каквито и да 

било допълнителни източници на информация, които да помогнат за създаването на 

моделите  поради което се търсят алтернативни варианти за получаване и извличане на 

информация. Един много точен и удобен метод е да се използват архитектурни чертежи 

или съществуващи скици за обекта. За доказване на това твърдение един от 

експерименталните обекти за моделиране, който избрах да извърша, е представен в края 

на настоящия ми труд и се основава на триизмерно моделиране на базата на 

архитектурен чертеж.  

В преглед на усилията, полагани от други български колеги за решаване на 

поставените проблеми, бих желала да спомена  участието на Миглена Василева в първия 

международен симпозиум „Виртуална археология, музеи и културен туризъм“ 2013 в 

Гърция. На събитието тя представя проекти на НАИМ-БАН “Караре“, късометражни 

документални филми с 3D реконструкция на Тронната палата в Плиска и Царския 

комплекс в Преслав, както и лазерно сканиране на някои археологически паметници като 

гробницата при Бузовград, Казанлък и късносредновековната църква Дева Мария в 

Правец [105]. На същата проява e изнесен доклад от Луис Ернандес от университета в Ла 

Коруня, Испания, който е представя проект „Празен музей“, в който посетителят, с 

помощта на дигитални очила се разхожда във виртуален модел на келтско жилище, 

открито в Сан Сибриан, град Оренсе /Испания/. Моделът представя в детайлност 

интериорът и екстериорът на жилището с цел демонстриране на атмосферата и обичаите 

на живот на древните хора. Сред докладите има представител на Националния 

технически институт - Андреас Георгопулос, който изтъква предимствата на виртуалното 

моделиране като демонстрира такива на вече унищожено археологическо наследство в 

Средна Стояна атинската Агора и най-ранната базилика Сан Пруденцио в провинцията Ла 

Риоха в северна Испания. За получаването на моделите са били използвани лазерно 

сканиране (3D облак от точки) и цифрови снимки от времето на разкопките, както и 

ортофотопланове. За целите на интерактивното и атрактивно триизмерно онагледяване е 

демонстрирана специална платформа наречена „Open Simulator” като инженерът Спирос 

Васинакис от Егейския университет е използвал специален програмен език за създаването 

и. Тя дава възможност за виртуална разходка в интерактивна обстановка представена 

посредством анимации на обекти, персонажи и уеб портали [106]. 

През  септември 2008 година бе създаден и първият виртуален музей в София 

реализиран с помощта на д-р Марко Мерлини – директор на института по археология и 

изследователския институт в Италия- Euro Innovation. Събитието събра множество млади 

учени, студенти и медии и представи възможностите за триизмерно онагледяване на  

експозициите. За целите на триизмерно визуализиране в случая са използвани освен 

методи от 3D графиката така и мощни аудио визуални ефекти.  

Актуалността и съзвучието с необходимостта на дневния ден на избраната 

дисертационна тема се доказва с представените по-горе примери. Те са красноречиво 

доказателство за желанието и усилията на специалистите по света и в страната ни за 

решаването на сходни проблеми с цел атрактивно представяне и онагледяване на 

културното наследство. При това с експертно прилагане на модерна методика, която дава 

възможност за максимално реалистично съзерцание на  стойностни обекти от миналото с 

историческа и архитектурна значимост в обкръжаващата среда на нашето съвремие. 

Друг подобен пример е създаденото сдружение „Български национален комитет на 

Международния съвет за паметници на културата и забележителните места (БНК на 
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ИКОМОС), сформирано веднага след основаването на ИКОМОС (1964). В партньорство с 

международни организации тази структура реализира редица национални проекти в 

областта на опазването, представянето и популяризирането на паметници на културата. 

Сред тях са: 

 Консервация и реставрация на църквата „Свети Стефан” в Несебър (2005-2008);  

 Укрепване, консервация и реставрация на църквата „Свети Димитър” в Бобошево 
(2003-2007); 

 Проучване и паспортизация, укрепване и хидроизолация на скалния масив в 
участъка на “Църквата” – скални църкви край с. Иваново;  

 Тракийската гробница край с. Свещари – отворена за публика (1998 – 2000). 
Един от поставените проблеми е коректното геометрично конструиране и създаване 

на триизмерните модели и особено степента на автоматизираност. С решаването му се 
занимават множество изследователи и научни институти [45;52].  Както вече споменах 
напоследък се разработват алгоритми за детайлно триизмерно моделиране с цел 
съхраняване на културното наследство. Тези алгоритми предоставят възможност за 
генерализация на описанието на структурата на моделите [7].  Като пример за такъв 
алгоритъм мога да представя създадения от Zhao приложим за сгради с особена сложност 
в конструкцията като тези в Китай [104].  

Подробен анализ от гледна точка на точност и пълнота за създаването на сложни 

геометрични модели е направен от учените в Техническия университет в Малайзия чрез 

използването на софтуерни продукти като Autocad, Erdas, SpacEyes и Google SketchUp 

[27]. Техники за генериране на повърхнини от двуизмерни снимкови изображения  с 

помощта на методите за заснемане на близкообхватната фотограметрия са анализирани 

също и в статията написана от  Butnariu [41].  Описано е използването на множество 

средства и вече разработени софтуери за реконструкция на геометрията на моделите.  

Решения на проблемите, свързани със съхранението,  документирането и 

атрактивното визуализиране на сгради-паметници на културата са представени и в 

статията, публикувана в списание „Computers&structures” от Arias през 2005 година [33]. В 

нея се разглеждат т.нар. методи за CAD моделиране с цел получаване на коректни 

геометрични модели, служещи за реконструкция на сгради с особено значение. Много 

полезни технологии са представени в статията на Merlo [74] за онагледяване на 

културното наследство наречени „game  engines”, които се използват за визуализация на 

обекти в градска среда в реално време. Територията, която е изследвана се намира в 

Италия. 

3D моделите намират широко приложение, като например за реставрация на обекти, 

разрушени от природни бедствия или пожари [23]. Такъв пример е разгледан от Yilmaz 

през 2007 година [102], който е създал модел на историческа сграда в Коня (Турция), която 

два пъти е била подложена на пожар. Работата му се базира на снимков материал, 

направен преди пожарите и след него и на архитектурни чертежи и схеми. 

За създаването на триизмерни модели освен снимков материал от неметрични и 

метрични камери се използват и данни от наземни лазерни скенери. Множество примери 

използващи тази технология са изложени в статията на [70] Lerma, в която се прилага 

разработена методология за генериране на дигитален модел на терена и създаване на 

повърхнини приложими за документиране на археологически местности. Напоследък 

множество специалисти в областта се фокусират върху възможностите за получаване на 

триизмерни модели получени от комбинация от изходни данни заснети с различни 

технологии. Техники съчетаващи лазерно сканиране и снимков материал са описани и в 

статията на El-Hakim [48]. 

Точността във всяка инженерна област, както и във фотограметрията, е от 

първостепенно значение. Ето защо към нея трябва да бъде съсредоточено особено 

http://icomos-bg.org/?p=25&l=1&id=124
http://icomos-bg.org/?p=25&l=1&id=123
http://icomos-bg.org/?p=25&l=1&id=123
http://icomos-bg.org/?p=25&l=1&id=122
http://icomos-bg.org/?p=25&l=1&id=122
http://icomos-bg.org/?p=25&l=1&id=110
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внимание и в същото време  да се оценят възможностите за получаването и. В зависимост 

от предназначението на обекта за моделиране съществуват различни изисквания за 

точност. В някои случаи интерактивността и виртуалността на моделите е по-важна, но в 

други без, точна конструкция, служеща за основа на модела, той би бил безполезен.  

Една от основните статии, разглеждаща получените точности при създаването на 

триизмерни модели, базирани на автоматично привързване на снимков материал заснет с 

неметрични камери, е на Santagati [91]. В проучването си той се фокусира върху 

изследване на точността, получена чрез софтуерния продукт, базиран на Autocad – 123D 

Catch. Той я сравнява с данни от наземен лазерен скенер (облак от точки) или измерени 

опорни точки. Обектът, който е избран да бъде моделиран е параклисът Аутери.  В 

таблицата по-долу са предоставени данни за обекта, който той използва. 

Обект - параклис Аутери 

размери 4,20х14м. 

Брой използвани снимки 40 

Резолюция (разд. способност) 4 Мегапиксела 

Повърхнината създадена чрез 123D Catch 590,869 триъгълници 306,001 възли 

Таблица: 1 Оценка на точността с 123D Catch – 1. 

 
От анализа на получения триизмернен модел става ясно, че софтуерът се справя 

безпроблемно с овални повърхнини (цилиндрични или сферични) и контурите на модела 

се открояват с отчетливост и ясност. Този финален вариант по принцип е трудно постижим 

с други програми за триизмерно моделиране. Овалните форми се явяват като проблемни, 

особено ако към тях са добавени орнаменти, капители и др. сложни констуктивни 

елементи. 

С цел изследванне на геометричната точност на получения модел той е сравнен с 

измерени координати на опорни точки с GPS и в последствие чертежът е наложен върху 

изчертан точен модел, получен от геодезически измервания. Получените хоризонтални 

разлики са между 0.75м. и 1.50м.  

Друг експеримент е направен за църквата San Nikola I‘Аrena в Catania 

 

 

Обект – фасада на църква San Nikola I‘Аrena в Catania 

Размер на обекта 45х25м. 

Брой използвани снимки 136 

Резолюция (разд. способност) 8.5 Мегапиксела 

Повърхнината създадена чрез 123D Catch 2,481,252 триъгълници 1,261,619 възли 

Облак от точки от лазерно сканиране 2,801,344 точки 

Средна кв. грашка 0.014 м. 

           

 Таблица: 3 Оценка на точността с 123D Catch – 3. 

 

Обект – архитектурен елемент от църква San Nikola I‘Аrena в Catania 

Размер на обекта 8х12м. 

Брой използвани снимки 21 

Резолюция (разд. способност) 8.5 Мегапиксела 

Повърхнината създадена чрез 123D Catch 1,768,595 триъгълници 886,705 възли 

Облак от точки от лазерно сканиране 169,363 точки 

Средна кв. грашка 0.0125 м. 

Таблица: 2 Оценка на точността с 123D Catch – 2. 



„3D моделиране в архитектурната фотограметрия“   инж. Мила Коева 
 

 
 

 
   - 13 - 

В софтуерния продукт Meshlab е извършен визуален анализ и съпоставяне на 

получените резултати като наличие на празни места без повърхнина, яркост и отчетливост 

на модела и геометрична точност. Meshlab e софтуер създаден в края на 2005г. с цел 

обработка на големи неструктурирани триизмерни модели получени чрез лазерно 

сканиране. След успешната реконструкция на множество паметници на културата изводът 

е, че софтуерът 123D Catch е удобен и надежден продукт за тези цели, използващ само 

снимков материал от неметрични камери. 

В следствие на експериментите, направени със софтуера и разгледаните научни 

публикации по темата, изводът е, че точността значително зависи от коректността на 

повърхнината, която се получава от заснетия материал. Съответно повърхността зависи 

от разделителната способност на снимките и от броя им. Количеството на  необходимите 

снимки за съответния обект зависи от нивото на детайлност, която изисква проектът (LOD) 

В статия, публикувана в специално издание на ISPRS  Bashar Alsadik [35] доказва 

високата точност на получените резултати, базирани на автоматични алгоритми за 

привързване на снимков материал. Първоначално за автоматично ориентиране и 

калибриране на фотокамерата е използван софтуерният продукт Photomodeler. След 

което се извършват експерименти, целящи доказването на необходимия минимум брой 

позиции на камерата за заснемане на обекта. Изчисленията са базирани на научни 

изследвания относно оптималния вариант на фотограметрична мрежа направени от [30; 

54;72]. 

За експериментален обект е избран паметник, на който са били направени 30 снимки 

с фотокамера Canon 500D (15Mpx), с фокусно разстояние 18 мм. Извършени са проби с 

множество алгоритми за автоматично привързване. 

Сравнени са резултатите получени чрез алгоритмите SIFT, SURF, NCC, както и 

софтуерните продукти Photomodeler и VSfM. Резултатите са онагледени в следващата 

таблица: 

 Алгоритми Photomodeler VSfM 

 SIFT SURF NCC   

Брой ориентирани снимки 4 4 4 3 3 

Брой свързващи точки 256 144 103 287 304 

Ср.кв. грешка (RMSE) 0.012м. 0.013м. 0.030м. 0.143 пикс. 0.258 

пикс. 

 
Таблица: 4 Оценка на точността-сравнителна таблица. 

 

Изводи на база на получените резултати: 

 SfM – технологията, която се базира на разпознаване на идентични 

области и точки при движещи се обекти не е толкова надеждна поради 

ниската разделителна способност на снимковия материал; 

 В следствие на ръчно помагане на софтуера да съчетае по-точно 

снимките се получават по-добри резултати от колкото чрез 

автоматичния метод SfM; 

 За по-детайлно съпоставяне на резултатите в бъдеще е добре да се 

анализира съчетаването на снимките на ниво епиполярни повърхнини. 

Метод използващ неметрични камери, сравнително лесен и удобен за триизмерно 

онагледяване, е представен от Westoby [101] в статия публикувана в списание 

„Geomorphology“ през 2012 година. В нея подробно се описва използването на 

споменатите в дисертацията методи за съчетаване на снимки на база разпознаване на 

идентични области, точки и линии SfM, SIFT, RANSAC. Интересното в статията е анализът 
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на получената точност на моделите като за изходни данни са използвани високоточни 

измервания направени с лазерен скенер. Доказва се, че чрез автоматичните алгоритми 

споменати по-горе може успешно да се създаде модел на терена със сантиметрова 

точност дори за сложни релефни форми. Разликите в точността са от порядъка на +/- 

0,50м. и се наблюдават в силно залесените участъци. 

 

3. Възможни методи за заснемане на обектите за целите на триизмерното 

моделиране в архитектурната фотограметрия. 

Съществуват различни методи за заснемане на обекти в резултат, на което да се 

получат данни, подходящи за атрактивно триизмерно онагледяване. Основни два 

източника са снимков материал или облак от точки от лазерно сканиране (Lidar).  

В дисертационната си работа съм се фокусирала върху методите за триизмерно 

онагледяване, използвани в архитектурната фотограметрия чрез снимков материал 

получен чрез наземно заснемане с метрични или неметрични фотокамери. 

Ежегодно се заснемат билиони снимки по цял свят, които се обменят свободно в 

Интернет. Въпреки това професионалните методи за фотограметрично, въздушно и 

наземно заснемане си остават скъпи услуги, използвани съобразно спецификите на 

съответния проект. Независимо от този факт с навлизането на Google Maps  и Bing Maps в 

ежедневието ни  използването на висококачествен снимков материал значително 

нарастна. Съществуват научни разработки, които подробно анализират и разглеждат 

възможностите за извличане на информация и получаване на триизмерни модели от 

свободно публикувани в Интернет  снимки. Някои от предизвикателствата в случая са да 

се подберат за съответния обект на изследване достатъчно на брой снимки с 

необходимото застъпване и сравнително еднаква осветеност, контрастност и други.  

Като пример за решаване на гореизброените проблеми и сполучливо получаване на 

триизмерен модел чрез използване на снимки, изпращани от граждани в Интернет,  е 

описана технология в статията на Agarwal [25]. Чрез използване на алгоритми (SfM и 

SIFT), които са описани в дисертацията ми, той е приложил автоматично привързване на 

снимки по идентични точки и линии за  постигане на пълна реконструкция на заснетите 

обекти.  За получаване на дълбочина на моделите чрез заснемане на еднакви елементи 

от различни позиции е използвал т. нар. Multiview stereo algorythm (MVS). В процесите на 

съчетаване на разнородните източници на снимков материал се е наложило 

отстраняването на получените метрични и визуални грешки, както от несъвместимост на 

снимките така и от факта, че снимките са с различни радиометрични характеристики.  

 

4. Преглед на  възприетите стандарти за документиране, реставриране и 

визуализиране на триизмерните модели. 

Както е написано още през 1964 година задължително е използването на единни 

принципи и правила при запазването и реставрацията на сградите и те трябва да са 

определени на международно ниво, като всяка държава е отговорна за спазването им, 

съобразно план за съхранение на собствените културни ценности и традиции.  

Дори и документацията да е създадена преди 40 години тя трябва да бъде ясна, 

съдържаща стандартизирана терминология и методология, дефинираща конкретни и 

точни правила за интерпретация и презентация. Такива правила са описани от ЮНЕСКО в 

„The UNESCO Charter on the Preservation of the Digital Heritage“, 2003. Същевременно с 

развитието на компютърните технологии правилата за обмен на информация и нейното 

съхранение се налага да бъдат обновени с оглед на разнородните форми на 

разпространение на дигитални данни и множеството формати за обмен. 
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Като цяло все още няма финален стандарт, създаден и одобрен специално за обмен 

на триизмерни дигитални данни.  

В дисертацията са разгледани множеството организации започнали работа по този 

въпрос и създадените до момента стандарти. 

 

5. Структурни езици за описание и визуализиране на данни.  

За създаването на триизмерни модели посредством фотограметрични методи се 

използват различни съвременни техники и методи за описание и визуализация както на 

векторни, така и на растерни данни. Представянето на тези данни се извършва от 

графични системи, позволяващи от подходящо кодирани данни да се визуализират и 

моделират изследваните обекти. За успешното прилагане на процесите по визуализиране, 

данните се представят в структури със специални взаимовръзки между тях.  

В дисертацията си се спирам на този въпрос, тъй като смятам за важно той да бъде 

разгледан с особено внимание поради факта, че напоследък се наблюдават значими 

постижения в областта на абстрактното описание на данни. До скоро данните се описваха 

чрез т. нар. пряко и скриптово описание и бяха зависими от използваната графичната 

система, което не им дава възможност сами да управляват процеса за визуализиране.  

Абстрактното описание на данни днес позволява прилагането на специализирани езици за 

структурно описание като VRML, XML, X3D, HTML, WRL, SVG. 

Предимствата нa съвременното описание на данни е, че значително се улеснява 

обменът им между системите, подпомага се процеса на визуализиране, наблюдава се 

позиционна независимост между данните и визуализацията се извършва без обвързване 

със специализирана графична среда. 

 

6. Преглед на организациите, занимаващи се с проблемите на архитектурната 

фотограметрия. 

Една от основните организации, която се занимава активно с развитието на методите 

за създаване и съхраняване на паметниците на културата и архитектурата е 

международният комитет за архитектурна фотограметрия CIPA (Comite International de 

Photogrammetrie Architecturale). Тя е създадена през 1968 година съвместно с 

международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания ISPRS 

(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) с цел да създава 

специализирани сайтове, приложения,  софтуерни продукти и коректното и актуално 

документиране и възстановяване на културно-историческото наследство. Работните групи 

на CIPA са в тясно сътрудничество с ISPRS, както и с Международния съвет за паметници 

на културата ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) [107].  

Освен тези организации съществува и т. нар. EPOCH - Европейска мрежа на високо 

ниво в областта на публичното културно наследство (European Network of Excellence in 

Open Cultural Heritage). Това е мрежа включваща около 100 европейски институции, 

обединили усилията си за подобряване на ефективността от използването на 

информационните технологии в областта на културното наследство. Сред институциите са 

множество университети, изследователски центрове, музеи, културно-исторически 

институции. Целта е да се създаде организация за по-ефективна работа за съхраняването 

и представянето на паметниците на културата и историческите забележителности. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/XML
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II ГЛАВА - Теоретична обосновка и изследвания. 

 

В съвременното триизмерно моделиране и визуализиране за целите на 

архитектурната фотограметрия се използват множество методи и принципи. Финалните 

триизмерни модели намират приложение в много области като съхраняване и 

документиране на паметниците на културата и архитектурното наследство като все повече 

се използва тяхното атрактивно  виртуално онагледяване. Безспорен факт е, че изборът 

на метод трябва да бъде ръководен от изискването за бъдещото му приложение. Поради 

това в дисертацията са разгледани етапите за получаване на атрактивни триизмерни 

модели и методите за обработка на изображенията, от които те са съставени.  

 

1. Формиране на геометричен пространствен модел на кадрови снимки. 

Фотограметрията е наука занимаваща се с получаване на точна триизмерна 

геометрична информация за обектите като позиция и размер в пространството се 

използват принципи разглеждани в инженерната фотограметрия. За получаването на 

геометричен пространствен модел посредством две изображения заснети от две 

положения и за да можем да определим координатите на точка от модела по тези 

изображения е необходимо да знаем положението на снимката в момента на заснемане. 

За целите на дисертацията ще си позволя да систематизирам основните аналитични 

зависимости необходими за формиране на геометричен пространствен модел 

представляващи основна теоретична база. 

 В архитектурната фотограметрия за онагледяване на връзките между образните и 

пространствени координати се използват т. нар образна (S xyz) и моделна координатна 

система (SXYZ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Връзката между координатните оси е следната: 

 

𝑋 = 𝑎1𝑥 +  𝑎2𝑓 + 𝑎3𝑧 

𝑌 = 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑓 + 𝑏3𝑧 

𝑍 = 𝑐1𝑥 +  𝑐2𝑓 + 𝑐3𝑧 

oт където 

 

𝑥 = 𝑎1𝑋 +  𝑏1𝑌 + 𝑐1𝑍 

O 

 ω 

O 

X 

Z 

S 

Y 

Ys 

Xs 

Zs 

 ϰ 

 α 

X 

Y 

Z 

x 

z 

11 Геометричен пространствен модел на изображение 

 Фигура: 1 Геометричен пространствен модел на 
изображение 

(II.1.1.) 

(II.1.2.) 

Фигура: 11 Геометричен пространствен модел на 
изображение 
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𝑦 = 𝑓 = 𝑎2𝑋 +  𝑏2𝑌 + 𝑐2𝑍 

𝑧 = 𝑎3𝑋 +  𝑏3𝑌 + 𝑐3𝑍 

 

Където a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3са функции на ъглите α, ω, ϰ, които могат да 

бъдат определени чрез завъртане на Sxyz на ъгъл ϰ около ос Sy, завъртане на Sxyz 

около ос Sx на ъгъл ω , завъртане на Sxyz на ъгъл α около ос Sz. След което ще се 

получи: 

 

Аα,ω,ϰ = Аα Аω Аϰ = ⌊

𝑎1     𝑎2      𝑎3

𝑏1     𝑏2      𝑏3

 𝑐1     𝑐2      𝑐3

⌋ 

 

 

Аα,ω,ϰ =  Аα Аω Аϰ = ⌊
  cos α     sin α         0
−sin α    cos α      0
          0         0          1

⌋ ⌊
1            0           0      
 0    cos ω   −sin ω   
0         sin ω   cosω

⌋ ⌊
cos ϰ   0 − sin ϰ 
0          1             0

  sin ϰ       0       cosϰ
⌋= 

 

 

= ⌊
cos α     sin α cos ω   −sin α sin ω    

−sinα   cos α cos ω        −cos α sin ω         
0                    sin ω             cosω

⌋ ⌊
cos ϰ   0 − sin ϰ 
0          1             0

  sin ϰ       0       cosϰ
⌋ = 

 

= ⌊        (
(cos αcosϰ − sin α sin ω sinϰ)  𝑠𝑖𝑛αcosω   (−cosαsinϰ − sinαsinωcosϰ)

−sinα cosϰ −  cosαsinωsinϰ)   cosαcosω   (sinαsinϰ − cosαsinωcosϰ)     
cosωsinϰ                       sinω                     𝑐𝑜𝑠ω𝑐𝑜𝑠 ϰ

⌋ 

 

Косинус директориите изразени чрез ориентировъчните елементи на 

снимката са: 

 

𝑎1 = 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜘 − 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝜔 𝑠𝑖𝑛𝜘 

𝑎2 =  𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝜔 

𝑎3 =  −𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝜘 − 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝜔𝑐𝑜𝑠𝜘 

𝑏1 =  −𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜘 −  𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠𝑖𝑛𝜘 

𝑏2 =  𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑜𝑠𝜔 

𝑏3 =  𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝜘 − 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝜔𝑐𝑜𝑠𝜘 

𝑐1 =  𝑐𝑜𝑠𝜔𝑠𝑖𝑛𝜘 

𝑐2 = 𝑠𝑖𝑛𝜔 

𝑐3 = 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑐𝑜𝑠𝜘 

 

α, ω, ϰ.- наречени още Ойлерови ъгли могат да бъдат определени, ако са 

известни направляващите косинуси, по следните формули: 

 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑎2

𝑏2
     

𝜔 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑐2 

 

𝜘 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑐1

𝑐3
 

 

 

 

(II.1.3.) 

(II.1.4.) 

(II.1.5.) 

(II.1.6.) 
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Векторите 𝑟1̅ и 𝑟2̅ са колинеарни на 𝑅1
̅̅ ̅ и 𝑅2

̅̅ ̅ и можем да запишем следното: 

𝑅1
̅̅ ̅ =N1 𝑟1̅ 

𝑅2
̅̅ ̅ =N2 𝑟2̅ 

𝑅0
̅̅ ̅ = 𝑅1

̅̅ ̅ − 𝑅2
̅̅ ̅ 

 

𝐵𝑋 = 𝑁1𝑋1 − 𝑁2𝑋2 

𝐵𝑌 = 𝑁1𝑌1 − 𝑁2𝑌2 

𝐵𝑍 = 𝑁1𝑍1 − 𝑁2𝑍2 

 

Където  BX, BY, BZ  са координатите на проекционния център S2  и образната 

точка m1  в координатната система S1XYZ.  

Между 𝑁1и 𝑁2 същесвтуват следните зависимотси: 

𝑁1 =  
𝐵𝑋𝑌2 − 𝐵𝑌𝑋2

𝑋1𝑌2 −  𝑌1𝑋2
=

𝐵𝑋𝑍2 − 𝐵𝑍𝑋2

𝑋1𝑍2 −  𝑍1𝑋2
=

𝐵𝑌𝑍2 − 𝐵𝑍𝑋2

𝑋1𝑍2 − 𝑍1𝑋2
  

 

𝑁2 =  
𝐵𝑋𝑌1−𝐵𝑌𝑋1

𝑋1𝑌2− 𝑌1𝑋2
=

𝐵𝑋𝑍1−𝐵𝑍𝑋1

𝑋1𝑍2− 𝑍1𝑋2
=

𝐵𝑌𝑍1−𝐵𝑍𝑋1

𝑋1𝑍2− 𝑍1𝑋2
 

За точка М в пространството важат следните връзки: 

 

𝑋𝑀 = 𝑋𝑆1
+  𝑁1𝑋1 =  𝑋𝑆1

+ 𝐵𝑋 + 𝑁2𝑋2 

𝑌𝑀 = 𝑌𝑆1
+  𝑁1𝑌1 =  𝑌𝑆1

+  𝐵𝑌 +  𝑁2𝑌2 

𝑍𝑀 = 𝑍𝑆1
+  𝑁1𝑍1 =  𝑍𝑆1

+ 𝐵𝑍 + 𝑁2𝑍2 

Ако модела се построи относно левия център на проектиране за скаларния 

множител 𝑁 може да се запише следното: 

 

𝑁 =  
𝐵𝑋𝑌2−𝐵𝑌𝑋2

𝑋1𝑌2− 𝑌1𝑋2
 

 

𝑋 = 𝑁𝑋1 

𝑌 = 𝑁𝑌1 

𝑍 = 𝑁𝑍1 

 

(II.1.7.) 

(II.1.8.) 

(II.1.9.) 

(II.1.10.) 

(II.1.11.) 

(II.1.12.) 

Фигура: 12 Геометричен пространствен модел на стереодвойка снимки  
O X 

Z 

S1 

Y 

Y 
 

X 

Z S2 

Y 
 

X 

Z 

𝑅0
̅̅ ̅ 

𝑅2
̅̅ ̅ 

𝑅𝑀̅̅ ̅̅  
M 

𝑅𝑆̅̅ ̅ 
𝑟1̅ 

𝑟2̅ 

 
𝑅1
̅̅ ̅ 
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За конвергентен случай се приема за начало на моделната координатна 

система левия център на проектиране, оста Z по посока на надира, а ос SY по 

посока на главния снимачена лъч. При такъв случай за базисните компоненти важи 

следното:   

 

𝐵𝑋 = 𝐵𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝐵𝑌 = 𝐵𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝐵𝑍 = 𝑂 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tъй като разглеждаме конвергентен случай то за елементите на взаимно 

ориентиране на двете снимки важи следното: 

𝛼1= 𝜔1 =  𝜘1 =  𝜔2 =  𝜘2= 0 

𝛼2 = 𝛾      

Където  γ е конвергентен ъгъл 

Съответно за лявата и дясната снимка можем да съставим следните матрици  А1 и 

А2. 

 

А1 = ⌊
1     0      0
0     1      0
 0     0       1

⌋ 

 

А2 = ⌊
𝑐𝑜𝑠𝛾    − 𝑠𝑖𝑛𝛾      0
𝑠𝑖𝑛𝛾          𝑐𝑜𝑠𝛾      0
 0               0            1

⌋ 

 

Съответно за координатите на междинната система важи следното: 

 

 𝑋1 = 𝑥1    

 𝑌1 = 𝑓 

 𝑍1 = 𝑧1 

 𝑋2 = 𝑥2𝑐𝑜𝑠𝛾 −  𝑓𝑠𝑖𝑛𝛾 

 𝑌2 = 𝑥2𝑠𝑖𝑛𝛾 +  𝑓𝑐𝑜𝑠𝛾 

 𝑍2 = 𝑧2 

 
За N се получава следното: 

 

𝑁 = 𝐵 
𝑥2𝑠𝑖𝑛 (𝜑 + 𝛾)

(𝑓2 + 𝑥1𝑥2)𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑓𝑝𝑐𝑜𝑠𝛾
 

(II.1.14.) 

(II.1.15.) 

(II.1.16.) 

(II.1.17.) 

(II.1.18.) 

(II.1.19.) 

Фигура: 13 Конвергентен случай 

Sn 

Z 

X 

Y 

x 

z 
z 

x 

𝜑 
Sm 
 

(II.1.13.) 
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Като p =  x1 − x2  е хоризонталния паралакс на точката от обекта. 

При положение, че  x0 = z0 = 0 (камерата е юстирана), тогава може да се разгледат 

следните случаи: 

 Когато снимките са успоредно отклонени (𝜑1=𝜑2 =  𝜑;    𝛾 = 0) 

𝑌 =  
𝐵

𝑝
 𝑓(𝑐𝑜𝑠 𝜑 +

𝑥2

𝑓
𝑠𝑖𝑛𝜑) 

 

𝑋 =  
𝑌

𝑓
𝑥1  

𝑍 =  
𝑌

𝑓
𝑧1 

  Нормален случай (φ1=φ2 = 0;    γ = 0) 

𝑋 =  
𝐵

𝑝
𝑥1 =  

𝑌

𝑓
𝑥1  

 

𝑌 =  
𝐵

𝑝
𝑓 

 

𝑍 =   
𝑌

𝑓
𝑧1  

Чрез следните формули може да се извърши преход от моделната координатна 

система към тази на местността: 

 

𝑋𝐺 = 𝑋𝑆1
+  𝑌𝑐𝑜𝑠𝛼0 − 𝑋𝑠𝑖𝑛𝛼0 

𝑌𝐺 = 𝑌𝑠 +  𝑌𝑠𝑖𝑛𝛼0 − 𝑋𝑐𝑜𝑠𝛼0 

 

𝑍𝐺 = 𝑍𝑠 +  𝑍 + ∆𝑍𝑅 

∆𝑍𝑅 = (1 − 𝑘)
𝑋2+ 𝑌2

𝑅
 

 

Където α0 e посочният ъгъл на глания оптичен лъч, 𝑘 е коефициентът на рефракция, 

R e средния радиус на Земята, ∆ZR е поправка заради кривината на Земята и 

атмосферната рефракция, а X и Y са моделните координати на точката. 

 

С цел да се обоснове точността на аналитичния модел в монографията си „Развитие 

на методите за заснемане и обработка на данни в архитектурната фотограметрия“ проф. 

П. Малджански [16] предлага да бъдат диференцирани формулите за успоредния и 

нормалния случай ато се покажат връзките между пространствените координати X,Y,Z  на 

точки от местността и грешките при измерване на образните координати и паралакси (mx, 

mz, mp): 

𝑑𝑋 =
𝑥𝑡

𝑝
𝑑𝐵 +  

𝐵𝑡

𝑝
𝑑𝑋 −

𝐵𝑡𝑥

𝑝
𝑑𝑝 =  

𝑋𝑑𝐵

𝐵
+  

𝑋𝑌

𝐵𝑓𝑡
𝑑𝑝 

𝑑𝑌 =
𝑓𝑡

𝑝
𝑑𝐵 +  

𝐵𝑡

𝑝
𝑑𝑓 −

𝐵𝑓𝑡

𝑝2
𝑑𝑝 =  

𝑌𝑑𝐵

𝐵
+  

𝑌𝑑𝑓

𝑓
−

𝑌2

𝐵𝑓𝑡
𝑑𝑝 

𝑑𝑍 =
𝑧𝑡

𝑝
𝑑𝐵 +  

𝐵𝑡

𝑝
𝑑𝑍 −

𝐵𝑧𝑓

𝑝2
𝑑𝑝 =  

𝑍𝑑𝐵

𝐵
+  

𝑌𝑑𝑍

𝑓
−

𝑍𝑌

𝐵𝑓𝑡
𝑑𝑝 

t= (cos 𝜑 +
𝑥2

𝑓
𝑠𝑖𝑛𝜑) 

След като се направи преход към средни квадратни грешки се получава следното: 

(II.1.20.) 

(II.1.21.) 

(II.1.22.) 

(II.1.23.) 

(II.1.24.) 

(II.1.25.) 
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𝑚𝑥 = 𝑌√(
𝑚𝑥

𝑓
)

2

+ (
𝑥1𝑚𝑦

𝑓 𝑌
)

2

 

𝑚𝑧 = 𝑌√(
𝑚𝑧

𝑓
)

2
+ (

𝑧1𝑚𝑦

𝑓 𝑌
)

2
 

𝑚𝑦 = 𝑌√
𝑌

𝐵𝑓𝑡

2

𝑚𝑝 

От получените формули е направен изводът, че грешката в измерените координати е 

пропорционална на проекционното отдалечение Y  и в същото време на хоризонталния 

паралакс и квадрата на проекционното отдалечение. Освен това от последните формули е 

видно, че в геометричния модел на земно фотограметричните снимки действат 

систематични грешки, дължащи се на неточно определените елементи на вътрешното 

ориентиране (∆f, x0, z0)  и външното ориентиране на снимките (∆φ, ∆ω, ∆ϰ).  

 Установено е от многобройните изследвания по този въпрос, че тези систематични 

грешки могат да бъдат коригирани, като се въведат поправки към измерените образни 

координати по следните формули: 

∆𝑥 = (𝑓 +
𝑥2

𝑓
) ∆𝜑 − 

𝑥𝑧

𝑓
∆𝜔 + 𝑧∆𝜘 

∆𝑥 =  
𝑥

𝑓
∆𝑓 −  

𝑥2

𝑓
𝑥0 −

𝑥𝑧

𝑓
𝑧0  

 

∆𝑧 =  
𝑥𝑧

𝑓
∆𝜑 − (𝑓 +

𝑧2

𝑓
) ∆𝜔 − 𝑥∆𝜘   

 

∆𝑧 =  
𝑧

𝑓
∆𝑓 −

𝑧2

𝑓2
𝑧0 − 

𝑥𝑧

𝑓2
𝑥0   

 

Систематични грешки на хоризонталните паралакси: 

∆𝑝 =  
𝑝

𝑓
∆𝑓 − 

𝑥1
2−𝑥2

2

𝑓2 𝑥0 −
𝑥2𝑧2 −𝑥1𝑧1

𝑓2 𝑧0  

∆𝑝 =  (𝑓 +
𝑥1

2

𝑓
) ∆𝜑1 −    (𝑓 +

𝑥2
2

𝑓
) ∆𝜑2 −

𝑧

𝑓
(𝑥1∆𝜔1- 𝑥2∆𝜔2) + 𝑧(∆𝜘1 − ∆𝜘2) 

Случайните грешки при отчитане на образните координати и паралакси са от 

порядъка на mx =  mz = ±10 микрона  mp = ±5 микрона. 

От изведените зависимости следва изводът, че в архитектурната фотограметрия 

систематичните грешки по отношение на геометричния модел могат да бъдат 

пренебрегнати, тъй като имат слабо влияние върху точността на определяне на 

аналитичния модел. Важно е да се спомене, че особено с навлизането на цифровите 

технологии в съвременната фотограметрия се оредоставиха много повече възможности за 

подобряване на точността и проследяване и коригиране на горе споменатите 

систематични грешки.  

За извличането на триизмерна информация от изображения съществуват някои 

принципи касаещи броя на използваните снимки. 

При наличие само на едно изображение за тази цел ни е необходима информация за 

теренната повърхнина. Без нея не бихме могли да разберем къде точно се пресича 

проектиращия лъч със заснеманата повърхност. Ако позицията на камерата и елементите 

на вътрешното ориентиране са известни, то тогава ще са ни необходими минимум 3 

контролни точки с известни координати за да можем да определим елементите на външно 

ориентиране. По този начин ще определим позицията на камерата в пространството. По-

(II.1.26.) 

(II.1.27.) 

(II.1.28.) 



„3D моделиране в архитектурната фотограметрия“   инж. Мила Коева 
 

 
 

 
   - 22 - 

често срещаният случай в архитектурната фотограметрия обаче  е използването на 

камера с неизвестни параметри. За осъществяване на връзката между изображението и 

повърхнината се използва   проективна трансформация за всеки пиксел. 

 

𝑋 =
𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑦 + 𝑎3

𝑐1𝑥 + 𝑐2𝑦 + 1
   

 

𝑌 =
𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑏3

𝑐1𝑥 + 𝑐2𝑦 + 1
 

 

Където    Х    и    У са координатите на модела; 

х      и    у   са измерените образни координати от изображението; 

а i, b i, с i   са параметрите описващи проективната трансформация (8 бр.). За 

получаване на двуизмерни координати ще са ни необходими 4 контролни точки с 

по 2 координати за една снимка.  

В съвременната архитектурна фотограметрия много рядко се среща използването на 

едно изображение. Практикува се използват на две или повече като се цели максимално 

застъпване и цялостно покриване на обекта със снимков материал. Дори някои софтуерни 

продукти имат първоначални изисквания за минимум три снимки.  

В практиката и в експерименталната част към настоящия труд за получаване на 

положението на точка от модела се използва методът  наречен в теорията като „метод 

чрез снопове от проектиращи лъчи“. Положението на всяка точка от модела се получава 

от пресичането на проектиращите снопове лъчи. С този метод могат да се съчетават 

снимки заснети с различни камери и разстояния, което води до промяна в мащабите. Той е 

един от най-използваните в архитектурната фотограметрия. При него могат да се 

комбинират метрични и неметрични камери като по този начин можем да откриваме 

грешките още в процеса на построяване на модела.  

От споменатото по-горе възниква въпросът кои камери са подходящи за целите на 

архитектурната фотограметрия и каква е разликата между метричните и неметричните. 

 

2. Цифрови фотокамери за целите на архитектурната фотограметрия. 

Теоретично за целите на архитектурната фотограметрия служат както аналоговите, 

така и цифровите CCD - камери, където вместо фотографски филм се използва 

електронен сензор наречен CCD елемент. Всяко цифрово изображение се характеризира 

с геометрични и радиометрични характеристики. Геометричните зависят от размера на 

пиксела и определят качеството на изображението, а радиометричните се свързват с  

цветовете, яркостта и контраста. Едно от основните предимства за използването на 

цифрови камери, е, че се дава възможност за обработка на изображенията с цел 

подобряване на тези характеристики. Те в литературата се наричат „фотометрични 

корекции“. Освен при фотокамерите CCD сензорите намират приложение и във 

видеокамерите. За целите на триизмерното моделиране все повече се използват цифрови 

камери с висока разделителна способност, но от моето проучване стигнах до извода, че  

тенденцията е да се използват все повече неметрични любителски камери и дори 

вградените камери в мобилните телефони. За тази цел в последно време  специалистите 

в областта разработват множество алгоритми за автоматично привързване на снимков 

материал от неметрични камери. За постигане на по-голяма точност  те твърдят, че 

единственото изискване е на бъдат направени множество на брой снимки, които да 

покриват изцяло обекта представляващ интерес [25].  

(II.1.29.) 



„3D моделиране в архитектурната фотограметрия“   инж. Мила Коева 
 

 
 

 
   - 23 - 

На поставеният въпрос кои фотокамери са подходящи за използване в 

архитектурната фотограметрия може да се отговори единствено, ако се знаят конкретните 

изисквания за съответната задача или проект. Необходимо е да се изчислят параметри 

касаещи изисквания за качество, точност и финанси, но могат да се използват както 

метрични така и неметрични камери. Разликата между тях се състои в това, че 

параметрите на вътрешно ориентиране за първите са известни, докато при вторите е 

необходимо предварително да се извърши процедура по т. нар. фотограметрично 

калибриране.  

Съществуват множество производители на метрични камери една,  от които е на 

фирмата Тримбъл.  Матрицата на тази камера се състои от  60 или 80 мегапиксела и може 

да се комбинира с обективи с фокусно разстояние 35мм., 50мм., 80мм., или 100мм. Като 

пример за неметрична камера от специалистите се препоръчва Hasselblad H4D с матрица 

от 16 до 60 мегапиксела, Canon EOS 5D с матрица 640 на 480 пиксела [12]. За целите на 

архитектурната фотограметрия се използват и стереокамери. 

Тъй-като една от основните цели на дисертационната работа е да се разгледат и 

съпоставят няколко метода и технологии за получаването на триизмерни модели, за това 

е важно да се споменат и представителите на камерите, с които може да се получат 

сферични и цилиндрични панорамни изображения. Един от първите учени използващи 

панорамна камера е Джоузеф Пучбергер извършил своите експерименти през 1843г. Не 

след дълго през 1844г. бил последван от немския фотограф Фредерих фон Мартенс. 

Масовото производство на панорамни камери започва през 1888 г. с камерите 

Cylindrograph, Wonder Panoramic, Pantascopic, Cyclo-pan. 

Панорамните камери се разделят съобразно възможностите им за въртене. 

Представители на камерите, които нямат способността на пълен кръг са Widelux, Noblex, 

Horizon и Spaceview FT-2. Тези камери обикновено се характеризират със слаби 

фокусиращи възможности и скорост на затвора. За изследванията свързани с докторската 

работа са от особено значение камерите, които извършват завъртане на 3600. 

Представител на такива камери е цифровата камера Panoscan и Spheron VR.  

Съществуват и т.нар триизмерни панорамни камери, чиито изображения създават 

илюзията за триизмерност. Представители на тези камери са Samsung NX 1000, Sony 

Cyber-shot DSC-RX. 

 

3. Фотограметрично калибриране.   

Изследванията на геометричните принципи използвани при формирането на  модел 

на заснемане са започнали от древни времена като пръв с принципите на централната 

перспектива се сблъсква  Албрехт Дюрер през 1525г. За да се опишат геометричните 

принципи на снимката е необходимо да се опише геометрията на камерата и пътя на 

Фигура: 21 Схематично представяне на 
светлинните лъчи в цифровата камера 

Фигура: 20 Път на светлинните лъчи, 
радиална дисторция (централна проекция) 
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светлинните лъчи.  

Всички светлинни лъчи преминават през един център наречен проекционен център. 

Проекцията на този център се нарича главна точка на изображението. За съжаление 

обаче геометричния модел на камерата не е идеален и практически лъчите се пречупват и 

точките А и С се проектират в точки а‘и с‘, а не в точките а и с. Разстоянието между а и а‘ и 

с и с‘ се нарича радиална дисторзия и нейното значение се изразява като функция на 

разстоянието от центъра на снимката до точката: 

∆r=𝐾1  𝑟3 + 𝐾2  𝑟5 + ⋯ 

Където r е разстоянието на точката от центъра на снимката, а 𝐾1   и 𝐾2   са 

параметрите на радиалната дисторзия на обектива. Тези параметри се определят за 

конкретната система на съответната фотокамера, в която се включват и камерата и 

лещите [3].  

Според Atkinson за широкообхватни метрични камери (до 150мм.) максималната 

стойност на радиална дисторзия е между 10-20 микрона. Освен радиална съществува и 

тангенциалната дисторзия, която се дължи на изместване на компонентите на лещите в 

посока х и посока у.  

Дисторзията дължаща се на несъвършенството на лещите заедно с фокусното 

разстояние fc и координатите на главната точка  х0 и у0 са елементите на вътрешно 

ориентиране на камерата. По-доброто им познаване води съответно до по-висока точност. 

Може да се обобщи, че точността на крайните резултати зависи от грешките в следствие 

на отклонението в положението на точките от фотоизображението по отношение на 

централната проекция. Определянето на тези отклонения, които предизвикват 

нарушаване на геометричните характеристики на образа и неговия мащаб, и тяхното 

коригиране се нарича калибриране на снимката.  

Първите анализи на по отношение на дисторзията на лещите се занимава Brown [38]. 

Някои от направените изводи по въпроса са свързани с факта, че най-често дисторзията е 

радиално-симетрична. След усърдна работа свързана с анализа и определянето на 

параметрите на дисторзията той обобщава своите изводи по отношение на  

калибрирането в публикацията си през 1971година [39].  

Въпросът свързан с калибриране е един от основните във фотограметрията и 

съществуват множество предложени методи за решаването му и поради този факт за 

целите на дисертационната работа извърших предлед на развитието на въпроса до 

момента. Все повече се използват нови математически принципи базирани на 

проективната и епиполярната геометрия. 

Съществуват два основни метода в зависимост от предмета на калибриране. При 

първия се извършва прецизно калибриране на самата камера, а при втория на 

изображението. Изработени са класификации по отношение на методите за калибриране 

чрез съоставка по отношение на степента на влияние на външните фактори. Много 

полезен исторически преглед на методите за калибриране на камерите е извършен през 

1998 година от Clarke и Fryer. (От оптико-лабораторно калибриране до самокалибриране) 

[44]. За традиционен метод се смята лабораторният метод, при който не се отчита 

влиянието на външните фактори. При него се определят в лабораторни условия 

елементите на вътрешно ориентиране и дисторзия на обектива, разделителна способност 

и др. Като основни недостатъци на тези методи се явяват неотчитането на разликите 

между идеалните лабораторни условия и действителните,  невъзможността от 

калибриране на камери с променливи стойности и липсата на възможност за отчитане на 

систематични грешки по самите снимки. През годините този метод претърпява известно 

развитие с частично отчитане на влиянието на външната среда чрез въвеждане на 

(II.3.1.) 
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поправки и допълнителни измервания на външния свят като влажност на въздуха, 

температура и др. [119].  

Освен горе-споменатите методи съществуват и аналитични подходи за калибриране, 

като в зависимост от използваните изходни данни се разделят на такива, при които за 

изходни данни се използват измерените образни координати, координати на опорни точки, 

измерени разстояния. 

Към тази група методи спада т. нар калибриране чрез „тестов обект“, което е обект с 

известна геометрия в пространството т.е. с известни координати. Основната идея се 

състои в  използването на снимки на специално приготвени тестови обекти върху, които са 

маркирани през определен интервал опорни точки с известни координати. При липса на 

такава възможност в практиката се реализира същата задача чрез поставяне на марки 

върху мишени с неидеална форма или върху самите обекти. Такъв метод е представен от 

Heikkilä и Silven през 1997 година [57]. В предложения от тях метод за калибриране на 

камерата първо се идентифицират опорни точки, формира се модел, изображението се 

коригира и се извършва оценка на точността.  

Като цяло калибриране чрез тестов обект се базира на принципите на проективната 

геометрия. Един от първите опити за извършване на фотограметрично калибриране на 

фотокамери чрез заснемане на тестов обект, e бил предложен още през 1982г от 

Дубиновский [5]. При този метод по снимки на пространствен тестов обект с известни 

координати на контролни точки се решава обратна пространствена фотограметрична 

засечка с едновременно определяне на елементите на вътрешно ориентиране и 

параметрите на дисторзията на фотообектива. Като недостатък на предложения метод 

може да се изтъкне изискването за дълбочина на тестовия обект, която не винаги е лесно 

постижима. Друг известен подход за калибриране е бил предложен от Гелман отново през 

1982 година [2]. Той се основава на заснемане на тестов обект с две фотокамери от една 

точка, като интересното е, че елементите на вътрешно ориентиране на едната са 

известни, а параметрите на дисторзия са и пренебрежимо малки. Недостатък на този 

предложен метод е изискването за наличие на една камера с известни параметри и малка 

дисторзия.  Отново метод базиран на заснемане на тестов обект е бил предложен от [20]. 

Той се базира на заснемане на един и същи обект, два пъти с една и съща камера. 

Елементите на вътрешно ориентиране се изчисляват заедно с тези на външно на базата 

на условието за колинеарност. Като недостатък на предложения метод се явява 

неприложимостта му за калибриране на широкообхватни камери с нормален обектив, 

защото с тях няма как да се заснеме тестов обект с размери 75/75м. описан в 

предложения метод.  

Освен плосък тестов обект за целите на калибрирането може да се използва и 

обемен. Такъв пример е използван в МИИГАИК за определяне на параметрите на 

различни камери. Техният обект се състои от повече от 100 точки, като за целта се 

използва специално разработена програма за определяне на елементите на вътрешното 

ориентиране и дисторзията на обектива [13]. Също обемен тестов обект е разгледан и 

предложен от Гельман и Динц, който се основана на заснемане от близко разстояние и 

ръчна промяна на пикселните координати на точките от снимките. Последващата 

обработка се основава на условието за колинеарност [17]. Като добър пример за метод 

използващ обемен пространствен тестов обект е разгледаният в книгата на Михайлова и 

Чибуничева [12].  
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В този случай пространствен обект е с маркирани точки през определен интервал.  

За целите на калибрирането може да бъде подбрано помещение с размери 

дължина/ширина от 2.5м.до 50м., а височина от 6 до 10м. Максималното разстояние 

между маркираните точки не трябва да надвишава от 0,2 до 0,4 разстоянието от мястото 

на фотографиране до най-далечната стена. За точното изпълнение на калибрирането 

трябва да се използват повече от две плоскости, но за получаване на по-голяма точност 

се препоръчват от три до пет плоскости. Марките се разполагат в 6-7 реда по 8-10 марки 

на всяка стена като се стараем да ги разполагаме във вид на правилни геометрични 

фигури. Координатите на точките от тестовия обект трябва да се определят в правоъгълна 

координатна система. Координатите Х и У на точките трябва да се определят със средна 

квадратна грешка чийто максимално допустими стойности се определят по следната 

формула: 

𝑚𝑥= 𝑚𝑦=0.05 
𝑧𝑚𝑖𝑛

𝑓
Δ 

Където  

zmin -  разстоянието по ос Z от точката на фотографиране до най-близката до 

нея точка от тестовия обект; 

f  - фокусното разстояние на камерата; 

Δ – размера на пиксела на матрицата на камерата. 

- За определяне на координатата Z трябва да се изчислят средните 

квадратни грешки грешка чийто максимално допустими стойности се 

определят по следната формула 

mz =
𝛥 Z 

20000
 

 

Където  

Δ Z е разстоянието по ос Z от най-далечната стена до най-близката до камерата 

точка от тестовия обект. 

Намирането на пространствените координати на точки от тестовия обект става чрез 

права геодезическа засечка, като се измерват хоризонтални и вертикални ъгли със средни 

квадратни грешки между 3“ – 5“. 

За извършване на фотограметричното калибриране е необходимо определянето на 

елементите на вътрешното което се основава на решението на системите колинеарни 

уравнения от следния вид: 

 

𝑥0 − 𝑓
𝑎11(𝑋−𝑋𝑠)+ 𝑎21(𝑌−𝑌𝑠)+ 𝑎31(𝑍−𝑍𝑠)

𝑎13(𝑋−𝑋𝑠)+ 𝑎23(𝑌−𝑌𝑠)+ 𝑎33(𝑍−𝑍𝑠)
− 𝑥 + 𝑑𝑥 = 0 

𝑦0 − 𝑓
𝑎12(𝑋 − 𝑋𝑠) +  𝑎22(𝑌 − 𝑌𝑠) + 𝑎32(𝑍 − 𝑍𝑠)

𝑎13(𝑋 − 𝑋𝑠) +  𝑎23(𝑌 − 𝑌𝑠) + 𝑎33(𝑍 − 𝑍𝑠)
− 𝑦 + 𝑑𝑦 = 0 

(II.3.2.) 

(II.3.3.) 

(II.3.4.) 

Фигура: 22 Пространствен тестов обект. 
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Където  

f  - фокусното разстояние на камерата; 

𝑥0, 𝑦0– координатите на главната точка в координатната система на снимката; 

x,y  - координатите на точка от снимката от тествания обект в координатната 

система на снимката; 

X,Y,Z – координатите на съответната точка от тест обекта в координатната 

система на обекта; 

𝑋𝑆, 𝑌𝑆, 𝑍𝑆– координатите на проекционния център; 

aij – елементите на матрицата на преобразование (направляващите 

косинуси), които се явяват функции на ъглите на външното ориентиране на 

камерата ω,α,ϰ. 

dx,dy – поправките към измерените образни координати х и у на точки от 

тестовия обект заради дисторзията на обектива, които се определят по формулите 

на Браун: 

𝑑𝑥 = 𝑥(𝑟2𝑘1 + 𝑟4𝑘2+𝑟6𝑘3) + (𝑟2 + 2𝑥2)𝑝1 + 2𝑥𝑦𝑝2 

𝑑𝑦 = 𝑦(𝑟2𝑘1 + 𝑟4𝑘2+𝑟6𝑘3) + (𝑟2 + 2𝑦2)𝑝2 + 2𝑥𝑦𝑝1 

Където 

x,y  - координатите на точка от снимката от тествания обект в координатната 

система на снимката; 

𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 – са коефициентите на радиалната дисторция на обектива 

𝑝1, 𝑝2 – са коефициентите на тангенциалната дисторзия на обектива 

 

𝑟 = √(𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 

𝑥0, 𝑦0 – координатите на главната точка на снимката; 

 

По отношение на дисторзията изводът е, че при използване на цифрови камери е 

достатъчно да се ограничим в разглеждането само на тези на радиалната дисторзия на 

обектива. След измерване на координати на точките по снимките на тестовия обект се 

съставят системи уравнения и се ивършва оценка на точността по метода на най-малките 

квадрати. Като резултат от решаването на системите уравнения се определят елементите 

на външно ориентиране на снимката 𝑋𝑆 , 𝑌𝑆, 𝑍𝑆, ω,α,ϰ. и  параметрите на вътрешно 

ориентиране f, 𝑥0, 𝑦0, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑝1, 𝑝2. Като критерий за точност се явяват остатъчните 

грешки при измерване на точките по снимките, които в зависимост от камерата трябва да 

бъдат от порядъка на 0.15 - 0.5 пиксела.  

Съществуват и т. нар методи за самокалибриране, които се основават на аналитично 

калибриране базирано на фототриангулация по снопове от проекционни лъчи или на 

условието за колинеарност. Според редица автори от теоретична и практична гледна 

точка този метод е най-успешен и подходящ за целите на архитектурната фотограметрия 

[11;95]. Много подробен сравнителен анализ по отношение на методите за 

самокалибриране е представен от В.М. Курова [8]. Като предимства са изтъкнати, че няма 

необходимост от създаване на допълнителен тестов обект, но за сметка на това се 

появява възможност от систематични грешки, които трудно се проследяват. През 1989 

Brown дефинира критерии, при които да бъде изпълнено успешно процесът по 

самокалибриране [40]. През 1992 е предложен нов метод за калибриране на камерите, 

който се базира на получаване на пространствена информация от стереоизображения 

[49].  В него Faugeras предлага да се анализира каква информация може да се извлече от 

тези снимки, за които не разполага с друга допълнителна триизмерна информация. Той 

(II.3.5.) 

(II.3.6.) 
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доказва, че между стереоизображенията съществува съответствие и образните точки 

принадлежат на една и съща пространствена точка. В случая имаме неизвестни както 

параметрите на вътрешно така и тези на външно ориентиране.  

За целите на съвременната архитектурна фотограметрия са разработени софтуерни 

продукти, чрез които се извършва процеса на самокалибриране на любителските 

неметрични камери. Такъв пример е софтуерният пакет Photomodeller разглеждан в 

следващата глава на дисертацията. При работа с такива камери е необходимо да се мине 

през този процес едновременно със заснемането на обекта. В последствие елементите на 

вътрешно ориентиране ще се използват за получаване на тези на външно ориентиране.  

Независимо по кой от предложените методи се извършва калибрирането неговата 

цел е да се определят параметрите на централната проекция на изображението и 

отклонението на точките от снимката относно тази проекция. Тези величини в теорията са 

наречени калибровъчни параметри и отчитат систематичните грешки на снимките.  

 

4. Епиполярна геометрия.  

Епиполярната геометрия описва геометричната взаимовръзка между две 

перспективни камери и съответно двете изображение заснети с тях.  

Точката на пресичане на линията свързваща двата оптически центъра и образните 

равнини се нарича епиполюс. Разстоянието между двата центъра се нарича база. 

Епиполюсът е образ на оптическия център на първата камера в образната равнина на 

втората. Съобразно теорията епиполярната равнина се определя от една пространствена 

точка и два оптически центъра (ОL,Х,ОR), а епиполярната линия е пресечницата на 

епиполярната с образната равнина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Множеството епиполярни равнини се нарича епиполярен сноп. Съобразно връзката 

между двете получени изображения една точка от първото изображение създава линия в 

другото, на която тази точка принадлежи. Тази точка се намира върху линия, а не в цялата 

област защото пространствената точка, образната точка и оптическите центрове са 

компланарни. Епиполярната геометрия зависи от относителното ориентиране на снимките 

и елементите на вътрешно ориентиране на камерата. Така наречената Фундаментална 

матрица реално е алгебричното описание на епиполярната геометрия.  

Ако съществуват две координатни системи(ОL,ХL,YL,ZL) и (ОR,ХR,YR,ZR)    с начала 

проекционните центрове на двете изображения  ОL и ОR . Между тях съществува връзка 

чрез матрица на завъртане R и на транслация Т. 

 

𝑋𝑅 = 𝑅𝑋𝐿 + 𝑇 

     или 

𝑋𝑅 = (𝑇х𝑅𝑋𝐿) 

Това означава, че векторите ОLХ, ОRХ и ОLОR са копланарни. Както е известно от 

теорията   

(II.4.1.) 

(II.4.2.) 

(II.4.3.) 

Фигура: 23 Епополярна геометрия. 
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 х𝑐𝐿
= 𝑓𝐿

𝑋𝐿

𝑍𝐿
   и     х𝑐𝑅

= 𝑓𝑅
𝑋𝑅

𝑍𝑅
  

Връзката между образните координати и координатите на камерата е 

следната:  

  х𝑐𝑅
(𝑇ℎ𝑅х𝑐𝐿

) = 0 

Което може да се запише също и в следния вид: 

  х𝑐𝑅
 𝑐𝐿

𝑇(𝑇ℎ𝑅 х𝑐𝐿
) = 0,       

 където 

 𝐸 = [𝑇]𝑥𝑅 

𝐸 се нарича Основна матрица и представлява алгебричен вид на епиполярната 

геометрия с известни елементи на вътрешно ориентиранена камерата. Ако запишем 

стойностите на вътрешно ориентиране в матричен вид като: 

  х𝑅𝑇𝐶𝑅−𝑇𝐸𝐶−1𝑥 = 0 

Може да се дефинира фундаменталната матрица P. 

  х𝑅𝑇𝐹𝑥 = 0, където 

𝐹 = 𝐶𝑅−𝑇  𝐸𝐶−1 е Фундаментална матрица. 

Ако ХL и ХR са съответни точки от двете изображения тогава получаваме следното: 

[𝑢𝑅 𝑣𝑅 1][𝐹] [
𝑢
𝑣
1

] = 0 

С помощта на Фундаменталната матрица получените нови изображения са 

трансформирани така, че епиполярните линии да са паралелни. 

В дисертацията обръщам внимание на епиполярната геометрия и Фундаменталната 

матрица поради факта, че те имат съществено значение за обработка на изображения и 

особенно за процеса по автоматизираност. Смятам, че в съвременната архитектурна 

фотограметрия тя е в основата на повечето от софтуерните продукти, които се използват 

в момента за целите на триизмерното моделиране базирано на снимков материал.  

 

5. Автоматизация по откриване на идентичност между изображенията и 

корелация. 

Традиционната фотограметрия винаги е била разглеждана като наука използваща 

технологии изискващи много ръчна работа, време и знания. С усъвършенстването на 

компютърните технологии това твърдение започва постепенно да се променя. Едно от 

предимствата на цифровата фотограметрия е, че някои измервания могат да се извършат 

автоматично с помощта на корелация. Принципът се базира на определяне на т. нар. 

матрица на търсене при положение, че ние известно приблизителното позиция на 

измерваните точки. Теоретично за определянето на тази позиция се използват таблици на 

изчисления, които помагат за откриване на съответствие между пикселите. Тези 

съответствия се базират на строг анализ на яркостта и геометричното положение на всеки 

елемент от изображението, като тяхната надеждност се определя от сложността и 

геометричните свойства на снимката. Съществуват много изследвания относно видовете 

корелации и методите за разпознаване. При някои от тях в последните етапи се прилагат и 

методът на най-малките квадрати с цел определяне на съвпадението на подпикселно 

ниво.  

Наблюдения ми водят до извода, че тези методи са особено приложими в 

архитектурната фотограметрия поради спецификата на обектите и се използват както за 

откриване на марки (опорни точки) служещи за вътрешно ориентиране, така и за 

определяне на принадлежност към повърхнина. За фотограметричното привързване на 

снимки са необходими поне четири контролни точки с известни координати или шест 

(II.4.4.) 

(II.4.5.) 

(II.4.6.) 

(II.4.7.) 

(II.4.8.) 
(II.4.9.) 

(II.4.10.) 
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свързващи точки видими в застъпената част на снимките. Този процес изисква прецизен 

избор на точки и доста ръчна работа от страна на фотограметриста.  

За решаване на тази задача по ускоряване на намиране на идентични области или 

точки между снимките през последните години бяха разработени множество алгоритми за 

автоматично привързване като DatuGram TM3D и др. В най-модерните съвременни 

софтуерни продукти са заложени принципите на т. нар. SfM (Structure from Motion) и SIFT 

(Scale Invariant Feature Transform), които се базират на автоматично намиране на 

свързващи точки между снимките. В тях се използват и методи за филтриране на грешно 

свързаните точки като RANSAC. Такива софтуери са PhotoSynth, 3D See, ACID Vision. 

 

6. Методи за триизмерно моделиране в зависимост от начина на изграждане. 

За създаването на триизмерни модели с точни метрични характеристики се 

използват принципите за моделиране на материални тела. Те се базират  на 

представянето на всяко тяло като съвкупност от отделни елементи обединени в обемни 

тела.  

Структурата на геометричния модел, образуван от пространствени елементи е 

йерархична и в зависимост от това дали структурираме върху отделни части на тялото или 

на цялото тяло методите за моделиране се разделят на две групи: 

 Клетъчно разлагане на пространството; 

 Разлагане на материалното тяло на части..  

Методите за моделиране на тела, както са описани в „Развитие на методите за 

заснемане и обработка на данни в архитектурната фотограметрия“ са: 

 Методи за моделиране на тела, основани на разлагане на клетки на 

обектното пространство.  

 Методи за запълване на пространството.  

 Метод на осмичното дърво.  

 Метод на полидървото.  

 Методи за моделиране чрез разлагане на материалното тяло на части. 

В изданието от 2012 година написано от проф. П. Малджански подробно са 

разгледани предимствата и недостатъците на методите за моделиране, както 

възможностите за съхранение на допълнителна информация за отделните елементи.  

 

7. Теоретична методика на работа с 3600 панорамни изображения. 

За получаване на триизмерни модели може да се използват освен кадрови така и 

3600 панорамни изображения. За извличането на метрична информация от тях обаче е 

необходимо специално разработен софтуер познаващ параметрите на въвежданите 

изображения. Панорамните изображения могат да се проектират и трансформират върху 

сферична или цилиндрична повърхност, което води до деформации. Въпреки този факт за 

целите на триизмерното визуализиране те намират изключително голямо приложение в 

областта на туризма, рекламния бизнес и за онагледяване на паметници на архитектурата 

и прилаганите все по-често виртуални разходки. 

Теоретичната методика на работа включва следните процеси: 

 Регистриране; 

 Калибриране  

 Използване на бленди  

 Проектиране на снимките. Използвани проекции при създаването на 

панорами биват сферични и цилиндрини. 

В експерименталната част към дисертационния труд за заснемането на панорамни 
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изображения бе използвана фотокамера с въртящ се линеен набор сензор. 

Както и в предния тип  моделиране така и при 3600 панорамни модели  в последно 

време бяха развити доста методи за автоматично привързване базирано на намиране на 

общи контролни точки. На този метод се базират множество софтуерни продукти за 

панорамно онагледяване като Hugin например. Фиг. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Трансформация на панорамни снимки  

 

В  архитектурната фотограметрия един от основните въпроси се състои в 

трансформирането на изображения върху дефинираните стени от цифровия модел. 

Теоретично е възможно използването на всякакви картографски проекции за тази задача, 

но трансформирането на изображение върху сферична повърхност е труден процес. Този 

въпрос представлява интерес за редица учени в областта поради факта, че обикновено 

обектите в архитектурната фотограметрия се характеризират с овални елементи като 

куполи на църкви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑖
𝑡 = 𝑥𝑐 + 𝑅𝛼

𝑥𝑖−𝑥𝑐

𝑟
 

𝑦𝑖
𝑡 = {

𝑦𝑐 + 𝑅
𝑦𝑐 − 𝑅

 

𝑦𝑖 ≥ 𝑦𝑐 

𝑦𝑖 < 𝑦𝑐 

𝑧𝑖
𝑡 =  𝑧𝑐 + 𝑅𝛼

𝑧𝑖 − 𝑧𝑐

𝑟
 

 

Където 

α = arctg
𝑅2− 𝑦𝑖

2

𝑦𝑖
2   

(II.8.1.) 

(II.8.2.) 

(II.8.3.) 

Фигура: 29 Трансформация на изображение върху сферична повърхност. 

Фигура: 28 Hugin. 
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𝑟 =  √𝑥𝑖
2 + 𝑧𝑖

2 = 𝑅𝑠𝑖𝑛𝛼 

𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝑧𝑐 са координатите на центъра на сферичната повърхнина. 

𝑅 е нейния радиус,    𝑥𝑖𝑦𝑖𝑧𝑖 – са координатите на конкретна точка. 

За преобразуване върху цилиндрична повърхнина се получават следните формули: 

𝑥𝑖
𝑖 = {

𝑥𝑐 + 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑥𝑖−𝑥𝑐

𝑧𝑖−𝑧𝑐

𝑥𝑐 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑖 − 𝑥𝑐) ⌊
𝜋

2
𝑅 + (𝑧𝑐 − 𝑧𝑖)⌋

 

𝑧𝑖 ≥ 𝑧𝑐  

𝑧𝑖 < 𝑧𝑐  

𝑦𝑖
𝑡 = 𝑦𝑖  

𝑧𝑖
𝑡=𝑧𝑐 + 𝑅 

Където 

𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝑧𝑐- координатите на центъра на цилиндричната повърхнина. 

 

𝑅𝑐 e нейният радиус, 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 са координатите на конкретна точка. 

Основната разлика при трансформирането на панорамни изображения е, че всеки 

ред се получава при промяна на положението на проекционния център. Всеки ред от 

панорамното изображение се проектира върху сфера като всяка точка от него се определя 

чрез географска ширина и дължина.  

 
 

 

Положението на точка P’ от сферата се определя като се измерват двата 
перпендикулярни ъгъла φ, ϴ и радиуса r. Параметрите за ориентиране при панорамните 

снимки са шест: 
- Трите координати на центъра на проектиране 

- Трите ъгъла 

Известните условия за колинеарност важат и при панорамните изображения като се 
изразяват във връзката между центъра на проектиране, образа и оригинала на точката. 
Условията за компланарност важат и за панорамните изображения. Чрез общи точки могат  
да се свържат две съседни панорамни изображения, като ако ъглите φ и ϴ са радиални 

важат следните формули: 
 

𝑥 = 𝑟𝛳               𝑦 = 𝑟𝜑 

𝑟 =
𝑎

2𝜋
         𝛳 =

𝑥

𝑟
        φ = 

𝑦

𝑟
 

При образуването на панорамното изображение е необходимо да се извърши 
компенсация при двата ъгъла. За тази цел се извършва корекция на базата на условията за 
колинеарност, която е подробно разгледана в [16].   

(II.8.4.) 

(II.8.5.) 

(II.8.6.) 

(II.8.7.) 

(II.8.8.) 

Фигура: 30 Трансформация на панорамни изображения. 
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III Глава – Приложно-експериментална част. 

 

Създаването на триизмерни модели е трудоемък процес, който изисква задълбочени 

знания, тъй като е необходимо да се изчертае точен геометричен модел, който в 

последствие да се текстурира, освети и оформи. Повечето методи за получаване на 

триизмерни модели се базират на снимков материал, получен с неметрични камери, чиято 

геометрия е известна. Особено предизвикателство са обаче изображения, получени чрез 

панорамно 360 градусово заснемане. За извличането на метрична информация от тях е 

необходимо специалното разработване на софтуерен продукт, трансформиращ 

панорамното изображение. Този тип триизмерно визуализиране и репрезентиране на 

действителността е изключително актуален и използван в днешно време поради 

възможностите за бързо и сравнително лесно атрактивно нагледно представяне на 

забележителности, музеи, паметници на културата или архитектурно-исторически обекти. 

За целите на дистертацията бяха направени множество експерименти с горе описаните 

методи в интересно съчетание с възможности за получаване на географски координати за 

туристически маршрути или уникални обекти. В експерименталната част към 

дисертационната работа е представен портал, състоящ се от 50 туристически обекта, 

онагледени чрез тази технология. 

 

1. Създаване на класификационна схема.  

За решаването на проблемът, свързан с избора на метод за моделиране и 

визуализиране,  предлагам следната класификация на възможните за използване 

софтуерни продукти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Система за съпоставка между софтуерните продукти. 

За решаване на проблемите представени в дисертацията в следствие на личен опит 

предлагам съпоставката на избраните софтуерни продукти да се осъществи съобразно 

следните  характеристики и свойства: 

 Надеждност; 

 Полезност; 

 Компютърни изисквания; 

 Приложимост; 

 Разбираемост/сложност (GUI); 

 Размер; 

Фигура: 31 Класификация на софтуерните продукти 
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 Модулност; 

 Стабилност; 

 Функционални възможности; 

 Пълнота и обем на документацията; 

 Възможност за обмен на данни; 

 Цена. 

В Приложение №1 към дисертационната работа е представена подробна съпоставка 

на избраните софтуерни продукти в съответствие с предложената класификационна схема 

и дефинираната система за съпоставка. 

 

3. Изводи в следствие на съпоставката между софтуерните продукти.  

Един от водещите софтуерни продукти, използван за триизмерно моделиране с 

множество приложения е Photomodeller. В сравнение с някои от конкурентните продукти, 

разгледани в таблицата, на пръв поглед интерфейсът му изглежда по-сложен, но опитен 

фотограметрист или специалист след първоначалното запознаване с основните принципи 

не би се затруднил. Интерфейсът дава възможност за модификация от страна на 

ползвателя и настройка за най-използваните команди. За разлика от 123Dcatch или 

StrabVR той разполага с множество удобни функции за моделиране и обработка на 

изображения, инструменти за генериране на точки, линии и полигони за създаване на 

повърхнини, инструменти за извличане на координати, измерване на разстояния, площи и 

обеми. Изводът, който може да се направи е, че едно от основното му предимства е 

възможността за калибриране и съществуването на функции за измерване на фокусно 

разстояние, главния фокус и дисторзията. По този начин се дава възможност за 

изчисляване на елементите на вътрешно ориентиране, което повечето от изброените в 

таблицата софтуери не предлагат. Безспорно разполага с усъвършенствана система за 

работа с фототекстури. Друг особено важен факт при оценката е възможността, която 

дават софтуерите за обмен на данни.   Photomodeller разполага с експорт във файлови 

формати като *3DS, *3dm, *.fbx, *.kml, *.kmz, *.las, *.wrl, *.obj, *.vrml, *.3dm,*. dxf, *.stl, *.raw, 

*.gif, *.avi, *. Jpg, *.tif, *.bmp, *.png, *. psd, *. rgb, *.tga, *pct и др. които се явяват основни за 

обмен на данни с подобни по функции системи. Един от важните фактори в днешно време, 

при така бързо развиващите се технологии, е възможността за виртуално и атрактивно 

представяне на крайният резултат в Интернет пространствотo например в Google Earth – 

това става с експорт към файлови формати *.kml *.kmz. В разработената от мен 

сравнителна таблица всички разгледани софтуери предоставят тази възможност с 

изключение на тези, които разглеждам за обработка на панорамни изображения. Важен 

момент е възможността за импорт и експорт на данни от лазерно сканиране. Като 

единствен недостатък на системата  вследствие на експериментите, които извърших е, че 

според мен софтуерът е много подходящ за детайлно, точно, фотограметрично 

триизмерно моделиране на малко на брой обекти, например една или две сгради. 

 Голяма част от експериментите ми по отношение на създаването на триизмерни 

фотореалистични модели се осъществиха чрез използването на австрийския продукт 

StrabVR. Това, с което той ме впечатли първоначално, за да го избера сред множеството 

на пазара, бе фактът, че се базира на добре познатия в инженерните и проектантски среди 

Autocad. В момента този продукт се разпространява като част от продуктите на Autodesk 

под името AKG Virtual Reality. Като основни предимства пред Photomodeler мога да 

изтъкна възможността за бързо, лесно и точно изчертаване на геометричния модел за 

триизмерно моделиране. За разлика от горе споменатия, той дава възможност за успешно 

съчетаване на много на брой триизмерни обекти и виртуално представяне на цели 
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градове.  

За разлика от горе споменатите софтуерни продукти за целите на бързото и ефектно 

получаване на триизмерни модели, чрез съчетание от снимков материал, заснет с 

неметрична камера, съществуват варианти на системи, които са базирани на т. нар. 

oблачни услуги. Такъв пример от изброените в таблицата са 123DCatch, GTA и PhotoSynth, 

както и някои от изброените софтуери за работа с панорамни изображения. При желание 

ползвателите могат ръчно да коригират снимки, които са некоректно привързани. 

Специално за софтуерния продукт 123Dcatch, бих искала да спомена, че това е същата 

програма добре известна на потребителите под наименованието Acute3D преди да бъде 

закупена от Autodesk. Основно предимство е скоростта на работа и бързата възможност 

за визуализация на получените модели директно във видео формати или визуализация в 

Youtube  или Google. Геометричната точност на по-малки обекти като статуи, 

произведения на изкуството, археологически и архитектурни детайли  елементи е от 

порядъка на милиметри до 1 см. Геометричната точност на средно големи обекти като 

сгради с архитектурно-историческа стойност е от порядъка на 1-2 см. За постигане на 

горе-споменатата точност е необходимо да се използват фотокамери с разделителна 

способност между 6-12 Мегапиксела. Сред другите предимства на тази система са 

възможностите за ръчно измерване на свързващи точки при необходимост, дефиниране 

на координатна система и мащабиране, експорт към ключови системи, много добро 

получаване и визуализация на повърхнини,  за виртуална разходка. Като недостатъци на 

123DCatch може да се отбележи липсата на експорт към някои формати за обработка на 

облаци от точки и за ориентирането. Програмата предлага само в собствения си формат и 

този на ImageModeler. Снимките трябва да са напревени последователно и не може да се 

използват широкоъгълни обективи. Обектите трябва да са покрити изцяло със снимков 

материал с голямо застъпване от всички страни за да не се получат участъци с липсваща 

информация. Един от водещите продукти в областта на триизмерното моделиране в 

момента, на който бих искала да обърна внимание, е руският софтуерен продукт 

Photoscan. Съпоставяйки го с останалите представени в таблицата бих желала да 

отбележа, че той предоставя възможност за пълен цикъл на обработка на въздушни 

снимки с процесите аеротриангулация, създаване на дигитален модел на терена и 

получаване на ортофотоплан и триизмерно моделиране. Този продукт не е безплатен, но 

предоставя възможност за работа с данни от различни източници и многообразие от 

функции. Един от предложените признаците за съпоставка е модулност или съществуване 

на различни пакети като стандартна и професионална версия. Photoscan е един от 

типичните примери по отношение на този параметър за съпоставка. В зависимост от 

съответната задача или проект, потребителят може да избира дали да закупи 

стандартната версия или тази за професионално използване. В първата от споменатите 

се предлагат функции като аеротриангулация, както за въздушни така и за наземни 

снимки, обработка на облаци от точки от лазерно сканиране, получаване на триизмерни 

модели и текстуриране. Също така потребителите могат да извършват настройки на 

координатни системи, да получават дигитални модели на терена, да извършват 

георефериране, получаване на ортофотопланеове и мозайкиране.  

Специално внимание сред основните водещи софтуери, предимно с приложения в 

триизмерното моделиране и интерактивна симулация на бедствия,   се нарежда и 

заслужава внимание немският продукт GTA. Това, с което той ме впечатли по време на 

тестването на безплатната демонстрационна версия, е автоматичното генериране на 

геометричен модел по въведен двуизмерен чертеж, автоматичното текстуриране на 

повърхнини на наклонени снимки.  Определено предимство е възможността да се 

използва снимков материал от всякакви източници като въздушни, спътникови, наклонени, 
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от подвижна мобилна лаборатория или наземни. Този продукт е особено подходящ за 

триизмерно моделиране на големи пространства като градове и местности и успява да 

поддържа тежка геометрична структура с множество текстури едновременно.  

Разглежданите и съпоставяните софтуерни продукти до момента са за обработка на 

снимки с известни геометрични характеристики. За мен бе предизвикателство да 

анализирам и експериментирам за целите на дисертационната си работа възможностите, 

които предлагат панорамните изображения по отношение на триизмерното онагледяване. 

Поради това съпоставените в таблицата софтуерни продукти от Panoweaver 

Standard/Professional до края се отнасят за обработка именно на такива изображения. Тези 

продукти се отличават с лесен за употреба потребителски интерфейс и интерактивност. Те 

разполагат с възможности за въвеждане или създаване на карти и схеми на местността, 

вграждане на текстова информация за обектите, преход от един модел в друг, интеграция 

с Google Maps и BING, импортиране на видео материал или интерактивно визуализиране  

чрез „флаш“ на снимков материал. Важен момент при разглеждането на представените 

продукти бе също, че при някои от тях съществува ограничение за минимално необходимо 

количество снимки, както и фактът, че не всички от тях поддържат възможността за 

визуализация както на цилиндрични, така и на сферични панорами.  

В Приложение №2 към дисертацията съм разделила съпоставяните софтуерни 

продукти в табличен вид  по отношение на възможностите, които притежават.  

 

4. Експериментална част с предложения за технологични схеми за работа.  

След прегледа, анализа и съпоставката, съобразно предложената класификационна 

схема и дефинираната система, бяха избрани някои софтуерни продукта, с които 

извърших експериментални изследвания. 

 На базата на опита придобит като резултат на многобройните тестове предлагам три 

технологични схеми:  

 За създаване на триизмерни модели в архитектурната фотограметрия от снимков 

материал, заснет с неметрична камера; 

 За триизмерно моделиране и визуализиране, базирано на панорамни 

изображения; 

 За триизмерно моделиране, базирано на архитектурни двуизмерни чертежи. 

4.1. Създаване на триизмерни модели в архитектурната фотограметрия от 

снимков материал заснет с неметрична камера – практическа част. 

4.1.1. Практическо изпълнение с предложена методика на работа. 

След извършената съпоставка и запознаването с предимствата и недостатъците на 

основните софтуерни продукти, които се използват за триизмерно моделиране, базирано 

на снимков материал, за осъществяване на експерименталната част към дисертационната 

работа избрах австрийския продукт StrabVR. Едно от основните предимства за мен бе 

обстоятелството, че за изчертаването на геометричния модел се използва AutoCAD. 

Освен възможностите за постигане на точност тази система не се затруднява с 

визуализацията на много на брой обекти едновременно. След първоначалното 

овладяване на функционалностите на системата потребителят бързо може да свикне с 

привързването на снимковия материал и използването на готовите текстури.  

В стремежът си да реша основните проблеми, поставени в дисертацията свързани с 

точно геометрично построяване на триизмерен модел, количество ръчна работа, 

обработка на голям масив от данни, както и пречки по време на заснемане като 

осветеност, отблясъци, засенченост, предлагам следната методика съпроводена със 

съвети по отношение на прилагането й. Тя е приложима и за други софтуерни продукти.  
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 Методика на работа за създаване на триизмерни модели чрез използване на 

снимков материал заснет с неметрична камера.  

 Като експериментални обекти за целите на докторската работа избрах сгради с 

особено значение в централната градска част на столицата.  

За решаването на проблемите свързани с едновременната обработка на огромен 

масив от данни всички изработени модели бяха визуализирани в един обединен като за 

основа бе използван фрагмент от спътниково изображение.  

За всеки обект процесът на работа ми се базираше на представената методика.  

4.1.2.  Подготвителни дейности. 

Преди започването на заснеманeто извърших необходимите подготвителни 

дейности. За всеки от обектите се постарах да набавя по възможност допълнителни 

материали, които биха били в помощ за правилното конструиране на геометричния модел 

на обекта. Такива са архитектурни чертежи, топографски карти, спътникови изображения  

и др.  Тъй като обектите, които си бях поставила за цел да заснема бяха концентрирани в 

централната част на града, но все пак са много на брой, за заснемането им изработих 

план, който стриктно следвах. С помощта на Google Earth изпринтих маршрутите, които да 

следвам с оглед на пълнотата на заснемане на сградите и съобразно слънчевото 

осветление. Чрез Google Earth определих и времето, което ми е необходимо за 

заснемането на съответния маршрут, което определено дава ясна представа като цяло за 

пълнотата на изчисленията по отношение на планиране. Преди всяко излизане по 

набелязания маршрут за заснемане бе стриктно прегледано техническото състояние на 

оборудването. За изработване на точен геометричен модел могат да бъдат изработени и 

поставени марки върху обектите, които да бъдат заснети с GPS и в последствие да се 

Фигура: 33 Методика за работа със StrabVR. 
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използват като опорни точки). 

4.1.3. Заснемане на обектите. 

По време на заснемането на обектите се съобразих със следните фактори, които 

могат да имат отрицателен ефект върху изображенията като осветеност, отблясъци и др. 

4.1.4. Канцеларска работа. 

4.1.4.1. Преглед на заснетия материал. 

Важен момент е преди да премина към последваща обработка да проверя заснетия 

материал за пълнота, качество и точност. Проверява се геометричната точност на 

изображенията за изкривяване и усукване. 

След извършване на проверката на снимковия материал при необходимост 

преминавам към повторно заснемане на участъците с недостатъчно качество ако е 

необходимо. 

4.1.4.2. Обработка на снимковия материал. 

Стъпките по които преминах за създаването на всеки от обектите по отношение на 

обработване на снимковия материал са подреждане, създаване на работни директории, 

преглед, компресиране и запис  на всеки кадър. 

4.1.4.3. Изчертаване на граничните повърхнини или т. нар. Boundary 

representation в средата на Autocad. 

Границата на всяко тяло се изчертава по точно определени правила като съвкупност 

от страни (faces) и ребра (edges) и върхове (vertexes). За основа на някои от обектите 

използвах границите им от кадастрална карта или друг цифров източник на векторни 

данни. С помощта на софтуерния продукт Аутокад (Autocad RasterDesign) след 

изчертаване на основата на сградата с командата „extrude” я повдигнах на съответната и 

височина. От особено значение бе за  всяка една от страните на бъдещия векторен модел 

да я изчертая в стриктна последователност (от ляво на дясно) до затваряне на полигона. 

За това действие се използвах командата 3D face от менюто Surfaces. 

Така изглежда геометричния модел на Националния дворец на културата, който се 

оказа един от експериментаните обекти с най-сложна конструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура: 36 Национален дворец на културата. 

4.1.4.4. Привързване на снимковия материал към изчертания 

геометричен модел в AutoCAD. 

Един от ключовите етапи в изработването на триизмерен модел е моментът с 

привързването на снимковия материал към изчертания геометричен модел.  В случая 

австрийският софтуер предлага автоматична връзка между двата софтуерни продукта, но 

при използване на друга система това действие е необходимо да се извършва ръчно. За 

изработване на тестовите обекти с цел решаване на поставените задачи в докторската 

разработка обърнах специално внимание на материала, от който бяха изработени 

сградите, тяхното осветяване и отражателност. Обработката на снимките се състоеше в 

изчистване на фасадите от растителност, уеднаквяване на цветовете поради засенченост, 
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изравняване на осветеността и контраста за всички фасади на съответната сграда и др. 

За подобни корекции е добре да разполагаме с повече снимков материал за обекта на 

моделиране, за да можем да извършваме необходимите комбинации. Въпреки силно 

урбанизираната зона, която избрах за изследване положих усилия само при изключителна 

необходимост да коригирам оригиналните изображения, тъй като всяка промяна води до 

съответните последствия. За привързване на снимките използвах функциите на 

австрийския софтуер като следвах следните стъпки: 

 Изработване на основния триизмерен модел. 

 Въвеждане на допълнителни елементи към модела. 

 Въвеждане на теренна повърхнина. 

 Окончателно оформяне и запис на модела. 

4.1.5. Изводи и резултати. 

Предложената методология е тествана многократно с експерименталните обекти от 

централната градска част на Столицата.  Изборът на софтуерен продукт за онагледяване 

на забележителностите в София бе дълъг и съобразен с множество фактори.  

За онагледяване на крайните резултати е необходимо инсталиране на програма за 

онагледяване (viewer), като в случая се използва Blaxxun. Тя може безплатно да се свали 

от сайта на StrabVR http://www.strabvr.com или от http://www.blaxxun.com/en/site/index.html. 

Предоставени са интерактивни възможности за движение като ходене, летене, въртене, 

приближаване и отдалечаване във виртуалното пространство.  

Чрез използването на този софтуерен продукт получих отговор на поставените 

възпроси по отношение на правилното съчетаване на геометрия, снимкообработка и и 

тяхното съчетаване.  

 

4.2. Триизмерна визуализация на 50 туристически обекта в районите на градовете 

Ловеч, Троян, Летница и Априлци -  практическа част.  

4.2.1. Практическо изпълнение с предложена методика на работа. 

Като особено предизвикателство за мен бе участието ми в проекта, включващ 

заснемане и картиране на районите около градовете Ловеч, Троян, Летница и Априлци 

поради възможността да организирам изцяло работния процес като същевременно 

използвам резултатите и изследванията си за дисертационната работа. Задачите, които 

трябваше да извърша за триизмерно визуализиране на обектите бяха следните: 

 Да подбера подходящи обекти за заснемане и същевременно достатъчно  

атрактивни, че да привличат туристи в региона и да осигуря достъп до тях; 

 Да съставя план за заснемането на поне 50 обекта и съставя туристически 

маршрути съобразно различните категории туристи, посещаващи местността; 

 Да проуча и тествам възможностите на софтуерите за обработка на панорамни 

снимки и да избера най-подходящия за тази задача; 

 Да избера фотограметрична технология и оборудване, с което да се заснемат 

обектите, което в последствие да осигури панорамни изображения, съвместими с 

избрания софтуерен продукт за работа; 

 Да избера метод за интерактивна визуализация на крайните триизмерни 

панорамни продукти в съчетание с вграден картен материал за територията и 

измерени с GPS координати на обектите по маршрути. 

За постигането на горе описаните задачи следвах следната методика за работа: 

 

  

 

http://www.strabvr.com/
http://www.blaxxun.com/en/site/index.html
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Методика на работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Избор на туристически обекти. 

Една от първите задачи бе да се подберат подходящи за триизмерно онагледяване 

обекти на територията на туристическия регион, обхващащ четири общини Априлци, 

Ловеч, Летница и Троян, намиращи се в североизточна България. Разстоянията между 

отделните центрове са незначителни, което дава възможност за висока степен на 

мобилност в рамките на туристическия район, но не всеки обект е подходящ за 

триизмерно онагледяване.  За избора на обекти бяха необходими детайлни познания за 

природните забележителности, културно-историческите паметници и религиозни обекти. 

Поради този факт дейността се осъществи в съвместно сътрудничество с представители 

на община Ловеч и местна туристическа компания.  

Към момента туристическият район няма изграден единен образ, чрез който да бъде 

идентифициран като една туристическа дестинация. Една от целите е да се представят в 

портал триизмерно онагледените архитектурни и природни забележителности и 

специализирани маршрути на района. Със съдействието на ръководството на община 

Ловеч бе осигурено разрешение за достъп на религиозните обекти  за заснемането, на 

които такъв документ бе задължителен. Преди същинската работа по заснемане на 

обектите дейност ми се състоеше в комбинирането на тези обекти в маршрути и 

организирането на обхождането им в дневен график с необходимото техническо 

оборудване. 

 

В представената таблица са описани финално заснетите обекти: 

 

 

Фигура: 38 Методика на работа за иработване на модели 
базирани на панорамни изборажения. 
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 ОБЕКТ ОБЩИНА 

1 Музей на художествените занаяти и приложни изкуства Троян 

2 Римска крепост "Состра" - с. Ломец Троян 

3 Троянски манастир Троян 

4 Църква"Св. Николай Летни" - с. Гумошник Троян 

5 Национално изложение на художествените занаяти и изкуства Орешак Троян 

6 Природо-научен музей - с. Черни Осъм Троян 

7 Туристически комплекс Беклемето (поляна с хотели) Троян 

8 Айдушка поляна (Балканец)-Празник на билките Троян 

9 Минерални извори - с.Чифлик Троян 

10 Язовир на ИПЖ Троян Троян 

11 Язовир "Сопот" Троян 

12 Пещера Топля-с. Голяма Желязна Троян 

13 Деветашката пещера Ловеч 

14 Музей "Къкринско Ханче" Ловеч 

15 Арх-ист. резерват "Старо Стефаново" Ловеч 

16 Ловешка средновековна крепост "Хисаря" Ловеч 

17 Паметник на Васил Левски Ловеч 

18 Покрит мост Ловеч Ловеч 

19 Пощад „Тодор Кирков“ Ловеч 

20 Музей „Васил Левски“ Ловеч 

21 Етнографски комплекс Драсова и Рашова къщи Ловеч 

22 Художествена галерия „Вароша” Ловеч 

23 Галерия „Дарение Казаков“ Ловеч 

24 Църква „Успение Богородично” Ловеч 

25 Църква "Света Неделя" Ловеч 

26 Парк „Стратеш” Ловеч 

27 Зоопарк Ловеч 

28 Алея "Баш Бунар" Ловеч 

29 Музей "Минерали и минерални суровини" Ловеч 

30 Катедрален храм „Света Троица“ Ловеч 

31 Алеята на космонавтите Ловеч 

32 Турската баня „Дали Хамам“ Ловеч 

33 Мин. извори - с. Шипково Троян 

34 Еко-пътека "По пътя на еделвайса" Троян 

35 Художествена галерия Серякова къща Троян 

36 Екопътека Видимско пръскало Априлци 

37 Екопътека и пещера "Водните дупки" Априлци 

38 Девически манастир "Света Троица" Априлци 

39 Църква „Св. Георги Победоносец” Априлци 

40 Исторически музей-Априлци Априлци 

41 Екопътека "Крушунски водопади" Летница 

42 Водопад Зелената скала (Екоп. "Кр.водопади") Летница 

43 Пещера Урушка маара Летница 

44 Пътека Крушуна- Кърпачево:Скални образувания Даран-амбаръ, Калето Летница 

45 Пещера Стълбица Летница 

46 Пешера Бонинска дупка Летница 

47 Пещера Голяма Гарваница Летница 

48 Църква "Св. Теодор Тирон" Летница 

49 Църква "Св. Архангел Михаил" Летница 

50 Летнишко съкровище - в туристически център Летница Летница 

Таблица: 5 Таблица със заснетите обекти. 
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За осъществяването на фотографските дейности бе необходимо да се подбере 

технология и да се извършат финансови изчисления. Въпреки желанието ми да се 

използва наземно лазерно сканиране това не бе възможно поради липсата на финансови 

средства за реализиране на подобна мащабна задача. След проучване на други методи, 

които биха могли да се използват се спрях на триизмерно онагледяване чрез панорамно 

заснемане. 

4.2.3. Избор на технологично оборудване. 

За реализирането на панорамното заснемане проведох редица срещи с фирми и 

фотографи с целта да избера подходящо техническо оборудване на достъпна цена. След 

детайлно проучване на възможностите по отношение на фотографското заснемане бе 

избрана фирма „Алан“ (Ал.Нишков), които разполагаха с нова глава за заснемане на 

панорами и с готовност приеха предложението за заснемане..  

Техническото оборудване, което бе използвано е следното: 

 Canon EOS 1Ds Mark 3; Canon EOS 5D Mark 2;  

 обективи EF 24-70, f/2.8L USM; EF 70-200, f/2.8L USM; 15 mm, f/2.8L; 

 Телеконвертор Extender EF 2x II;Стативи Manfrotto 808RC4 и Slik ; 

 панорамна глава Nodal Ninja 5 R + D16 Rotator. 

 Nodal Ninja е специално разработена панорамна сферична глава, която позволява 

на фотографа да разположи “входната зеница” на обектива (от анг.: entrance pupil) точно 

върху правилната ос на въртене. Това помага за избягването на паралактичната грешка 

при заснемането и съединяването на последователните кадри в панорама. По този начин 

е възможно безпроблемното съединяване на кадрите в единно изображение с висока 

резолюция. Тази глава позволява много фина настройка – позиции при различни градуси с 

едно завъртане на дисковете за настройка: 15º/18º (по подразбиране) 20º/24º, 45º/60º, 

72º/0º, 90º/120º. 

 При създаването на панорамите бе използвано заснемане на обектите през 60º. 

Фотографиите са реализирани при преобладаващ диафрагмен отвор f9 за използване 

максималните характеристики на обективите, и експонационно време от 1/250 sek. до 30 

sek. при ръчен режим на камерата, на принципа на цайтраферната фотография - 

необходимост, която се изисква от HDR програмата за обработка на готовите файлове. 

За записване на координати на всеки от обектите и маршрутите бе използван GPS – 

Garmin. За изпълнение на описаните дейности по заснемане и триизмерно визуализиране 

на обектите следвах стриктно приложената в дисертацията методика. 

4.2.4. Подготвителни дейности. 

Преди извършването на същинското заснемане бе извършена необходимата 

подготовка. 

4.2.4.1. План за заснемане. 

За заснемането изработих план по дни и часове и комбинирах обектите по маршрути 

като ги онагледих чрез Google Earth в различен цвят за пригледност и яснота и разпечатах 

на големи платна.  

4.2.4.2. Преглед на състоянието на техническото оборудване. 

 Общо състояние на техниката;  

 Зареденост на батериите; 

 Необходим капацитет на СИМ картата; 

 Осигуряване на допълнителни батерии, светкавици и карти и др. 

4.2.5. Заснемане на обектите. 

По време на заснемането с фотографите стриктно следихме за избягване или 

справяне с проблемите, които биха могли да окажат отрицателен ефект върху снимковия 
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ни материал в последствие.  

4.2.6. Обработка на заснетия материал. 

Първоначално оригиналните изображения  беха подредени във формат *. Raw. 
След което конвертирани чрез специализираната програма Capture One 7. Отделните 
кадри бяха обработени с помощта на софтуерните продукти HDR Expose 3 и SNS-HDR Pro, 
след което разпределихме снимките за детайла обработка с помощта на софтуерния 
продукт Photoshop  CS 5.1. За финалното събиране на отделните изображения в панорама 
използвахме следните софтуерни продукти - Pano2VR 64bit и PTGui. 

Финалните триизмерни панорамни изображения са в две резолюции - Full HD - 1920 х 

1080 px. и на по-ниска - 1440 х 900 px. 

 

4.2.7.  Методика за публикуване на триизмерни модели в Интернет и тяхното 

интерактивно представяне. 

За обединяване на всички панорами  в единен продукт, който да представи по 

атрактивен и съвременен начин туристическите обекти се сблъсках с предизвикателствата 

по създаване на интерактивен портал. Поради факта, че за целта са необходими 

специализирани познания в областта на програмирането пристъпих към варианта за 

намиране на готов софтуерен продукт или комбинация от няколко такива за решаване на 

задачата. След детайлно проучване и тестване на подходящите системи за обработка и 

визуализация на панорамни изображения се оказа най-подходящ безплатния софтуер  

TourWiever 7. Той фигурира в сравнителната таблица, създадена в дисертационната ми 

работа, под името Panoweaver, което е платената професионална версия. Този продукт 

избрах поради много причини. Основната е, че успяваше да се справи с огромния обем от 

снимкови данни, които му бяха въведени, разполага с функциите за трансформация и 

коректно привързване, дава възможност за привързване на картен материал и GPS 

координати и има лесен за употреба интерфейс. Друг определящ фактор за избора беше, 

че въпреки множеството от предложени шаблони за работа ни се предоставя възможност 

сами да изработим дизайн на приложението си и да подредим и аранжираме менюта и 

икони в съответствие с поставената задача. За целта всеки бутон бе старателно 

моделиран чрез програмата CorelDraw, след което следва въвеждането и 

експериментирането на функционалността му в изготвяния портал. На същата програма 

бяха изчертани в няколко мащаба множество карти от инж. С. Петкова, която положи 

усилия да онагледи всеки от предоставените от мен маршрути в отделен цвят. С нейна 

помощ се борихме с предизвикателствата и преодоляхме редица трудности свързани с 

намирането на оптимални технически решения за   настройката на картите в съчетание с 

панорамните изображения. В крайна сметка съвместната ни работа, която бе съпътствана 

с множество експерименти, ни донесе удовлетворение и краен успех.  

На практика за решаването на основния проблем с визуализацията на картите се 

наложи да преобразуваме изцяло стандартно предоставения шаблон в TourWiever като 

използваме по собствен начин основните прозорци на програмата - Scene viewer и Map 

viewer. Първия споменат прозорец служеше в новия вариант на портала за онагледяване 

на панорамите, а втория за визуализация на маршрутите по цветове. За начало на 

портала на CorelDraw бе оформена въвеждаща страница (Loading Window). Тъй като 

заснетите панорамни изображения са сферични, в софтуерния продукт се зареждат като 

тип Spherical, а снимките са от тип Still image. Поради това при въвеждането на всяка 

панорама се наложи да се извършват специфични настройки за появяване и заличаване, с 

или без ефект и др.  
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Фигура: 39 Настройка на панорамите в TourWiever. 
 

За по-интересно представяне на туристическите обекти бе използвана възможността 

предоставяна от софтуера за онагледяване на маршрутите и чрез Google/Bing в 

допълнителен  Map Viewer. За ориентация за предходна и следваща панорама се 

предлага функция от програмата „Tumbnail”. Сред другите функционалностите на 

системата атрактивен е варианта за ориентиране на панорамите в посока Север и 

визуализацията на това действие с интерактивен бутон – РАДАР. Този малък детайл се 

оказа в последствие доста впечатляващ.  

Най-трудоемък е процесът по задаване на точно определена функция за всеки 

отделен бутон като коя панорама да отваря и затваря и към коя карта да е привързан. За 

осъществяването на тази задача  се включи на помощ още един колега поради факта, че 

действието е трудоемко и софтуерът се справяше бавно с всички заредени панорами 

едновременно. Осъществяването на тази задача се оказа бавен процес като при това и 

софтуерът очевидно изпитваше сериозни затруднения с всички заредени панорами 

едновременно. Важно бе и обстоятелството, че в хода на работата се наложи редовен 

преглед за резултата от публикуването му в Интернет, тъй като не винаги зададените 

команди отговаряха на желаните функции.  Обяснявам си това несъвършенство на 

версията на програмата, която бе използвана.  

 Фигура: 40 Подредба на карти, бутони и панорами в TourWiever. 
 

След финалното комплектоване и настройване на портала, тъй като положения труд 

бе високо оценен, бях поканена да го представя на местна конференция в с. Чифлик, след 

което намери място и в официалните страници на четирите общини (Ловеч, Троян, 

Летница и Априлци). По настояване на общините допълнително бе интегриран филм, 

онагледяващ туристическите забележителности на региона и бе поставено музикално 

оформление. За визуализацията в сайтовете им изработих специален интерактивен 

банер, предназначен за привличането на туристи. Порталът може да бъде видян на 

следния линк -  http://regtour.lovech.bg/ 

http://regtour.lovech.bg/
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4.2.8. Изводи и резултати. 

Триизмерното панорамно визуализиране е един съвременен метод за атрактивно 

визуално представяне на културно- историческото наследство, както и природните 

дадености и забележителности. Доказателство за това е впечатляващият с качествени 

изображения и майсторско изпълнение итерактивен портал подчинен на идеята 

интегриране, обединяване и онагледяване на  избраните обекти. За мен бе 

предизвикателство да организирам и участвам активно в създаването на този портал, тъй 

като до  момента такъв в България не съществува. По време на планирането се запознах с 

разработени приложения, използващи панорамни изображения, но повечето бяха 

направени с непрофесионална техника или с цилиндрични панорами, които са лесни за 

реализиране и с обикновена неметрична камера. Поради това с изразен професионален 

интерес подходих към нетипичната задача по обединяването на разнородни изходни 

материали в единен портал.  

За целите на реалистичното представяне на културните забележителности в района 

по настояване на общините бе изработен триизмерен макет. За целта проучих фирмите, 

които разполагат с подобни принтери в България. За пълнота в странично изработената 

легенда на всеки обект съответстваха измерените координати с GPS по време на 

заснемането.  

4.3. Изработване на триизмерен модел на обекти по съществуващ единствено 

архитектурен чертеж – практическа част. 

Като много актуална тема в областта на архитектурната фотограметрия в последните 

години се налага  реставрацията на сгради, разрушени  вследствие на природни бедствия. 

За възстановяването им се използва триизмерно моделиране на основата на 

архитектурни чертежи и скици. Подобни техники се прилагат и за сгради, чието 

застрояване предстои. За целите на доктората извърших експериментално моделиране на 

сграда, за която единственият източник на информация, с който разполагах, бе подробен 

архитектурен план с всички разрези. Целта бе да се създаде геометрично верен модел и 

да се изясни ролята на текстурирането при фотореалистичното им представяне. 

4.3.1. Практическо изпълнение с предложена методика на работа. 

За целите на моделирането използвах софтуерните продукти AutoCad и StrabVR. По 

време на работа следвах следната методика на работа: 

 

Методика на работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фигура: 42 Методика на работа за изработване на триизмерен 
модел на база архитектурен чертеж 



„3D моделиране в архитектурната фотограметрия“   инж. Мила Коева 
 

 
 

 
   - 46 - 

 

 

 

                                  

4.3.2. Подготвителни дейности. 

С цел вярно конструиране на геометричния триизмерен модел на обекта се наложи 
да се проведат няколко консултации със специалиста архитект, изработил плановете и 
чертежите за застрояване на сградата. Обсъдени бяха детайлно архитектурните елементи 
и идеите за визуализация, които са били обмисляни в процеса на проектиране и се 
изясниха детайли, отнасящи се до специфичните желания и виждания на архитекта за 
бъдещото изпълнение на сградата в съответствие с проекта му и създадения от мен 
триизмерен модел.  

4.3.3. Изчертаване на модела.  

За създаването на триизмерния модел използвах софтуерния продукт Autocad чрез 

оформяне на граничните повърхнини или т нар. Boundary representation. За всеки етаж от 

сградата оформих отделен триизмерен модел т. нар прототип, които в последствие 

обединих в единно тяло. С помощта на геодезическите данни от заснемането 

позиционирах моделът по координати на точното място предвидено в парцела. 

Благодарение на размерите на всеки проектиран елемент от сградата конструкцията на 

геометричния модел се получи с  много висока точност (мм). С помощта на командата 3D 

face от менюто Surfaces създадох повърхнини за всяка фасада, балкон, тераса, колона и 

т.н. Всеки изчертан обект стриктно подредих по слоеве по правилата на софтуерния 

продукт, който използвах. 

 

4.3.4. Моделиране и фотореалистично представяне чрез тектуриране в 

средата на софтуерния продукт StrabVR. 

Преди осъществяване на връзката между двата софтуерни продукта (Autocad и 

StrabVR) извърших настройка и подготовка на работното пространство за въвеждане на 

чертежа. Освен вярна геометрична структура за целите на този тип моделиране е важно 

да се подбере най-подходящата тектура за фотореалистичното представяне на модела. 

След въвеждане на конструирания модел, поради липсата на снимков материал, 

фотореализтичното оформление осъществих чрез текстурите, палитрите и ефектите 

предоставени от системата. За всяка от фасадите след тестове и експерименти бе 

подбрана тектура и бе насочено осветление. Извършена бе също и настройка на 

отразяването. След настройка на фоновото оформление и въвеждане на допълнителни 

елементи бяха създадени различни изгледи с цел триизмерно визуализиране в Интернет 

пространството.  

Фигура: 43 Архитектурни чертежи на сграда за бъдещо застрояване 
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4.3.5. Изводи и резултати. 

Предложената в доктората методология за изработване на триизмерни модели, 

базирани на архитектурни чертежи, се оказва изключително полезна и с очевидно 

практическа стойност. От една страна архитектът получава възможност да  

експериментира с цветове, настилки и материали, а от друга - изпълнителят придобива 

предварително реална представа за бъдещия цялостен и детайлен вид на сградата.. 

Този метод би могъл успешно да се използва за реставрация на разрушени или 

полуразрушени сгради – паметници на културата, когато е налице  план или чертеж на 

обекта. 

Важен е фактът, че при предоставен коректно изчертан архитектурен план с всички 

прилежащи към него разрези, геометрията на получения триизмерен модел е много точна 

и при необходимост и желание може да  се получат координати на отделни точки в 

тримерното пространство, както и да се измерят разстояния по фасадите. 

След успешното приемане и анализ на триизмерния модел тази сграда след година 

бе построена в р-н Красна поляна, ул."Златна Добруджа" №3 

Повече информация за фирмата, реализирала проекта, може да се получи на 

предоставената страница във фейсбук: 

https://www.facebook.com/Vladimex/photos_stream 

 

5. Технологични процеси за създаване на триизмерни модели. 

5.1. Технологичен процес за създаване на триизмерни модели базирани на 

кадрови снимки. 

За създаване на триизмерни модели чрез кадрови снимки изискват познания в 

областта на архитектурната фотограметрия и опитност. Основните процеси през, които 

задължително трябва да се премине са: 

 Избор на техническо оборудване; 

 Калибриране на неметрична камера (ако е необходимо); 

 Фотограметрично заснемане; (При използване на аналогови камери се включват 

процеси по проявяване на филмовия материал) 

 Избор на софтуерни продукти за работа; 

 Ориентиране (мащабиране и хоризонтиране на модела). Създаване на 

геометричен модел на обекта и трансформиране; 

 Обработка на снимковия материал; 

 Привързване на снимковия материал към геометричния векторен модел на 

обекта (използване на ръчни или автоматични методи); 

 Финална обработка на създадения триизмерен модел – корекция на 

радиометричните характеристики, настройка на визуализацията и 

възможностите за интерактивно представяне. 

Процесът сам по себе си е затворен и води до бързо и последователно създаване и 

онагледяване на крайните резултати. Той съчетава висока геометрична точност и 

фотореалистично онагледяване на обектите.  Проблемите, които могат да възникнат са 

свързани както с коректното използване на подходящите камери така и с прецизната 

обработка на заснетия материал. Влияещ фактор е също изборът на метод и софтуер за 

обработка и получаване на геометрично верен триизмерен модел с интерактивни функции 

за визуализация. 

5.2. Технологичен процес за създаване на триизмерни модели базирани на 

360о панорамни изображения. 

За създаване на триизмерни модели чрез 360о панорамни изображения се изискват 
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повече познания в областта на фотографията. Познания относно видовете проекции 

използвани за разлагането на сфера на отделни плоскости и методите за 

трансформиране. За извършването на тези преобразования в днешно време съществуват 

множество софтуерни продукти. Необходимо е детайлно проучване на техническото 

оборудване и в частност камерите, които могат да се използват съобразно изискванията 

на конкретния проект или задача. Основните технически процеси, които се включват в 

изработването на моделите са: 

 Избор на техническо оборудване; 

 Проверка и настройка и на камерата; 

 Фотозаснемане; 

 Преглеждане и Обработка на снимковия материал; 

 Избор на софтуерни продукти за работа; 

 Създаване на триизмерно панорамно изображение; 

 Финална обработка на създадения триизмерен модел – корекция на 

радиометричните характеристики, настройка на визуализацията и 

възможностите за интерактивно представяне. 

Какви са трудностите, които могат да възникнат?  Могат да бъдат заснети обекти от 

обкръжаващия ни свят, които да се явят като пречка в последствие. Поради този факт се 

препоръчва използването на широкоъгълни обективи, които позволяват да се заснеме  

максимална площ с минимален брой кадри. За съжаление обаче използването им води до 

геометрични изкривявания /дисторзия на изображенията в резултат на което последващата 

обработка на изображенията значително се усложнява. В зависимост от целите, за които е 

предназначен крайният продукт моите изследвания показват, че е необходимо да се 

направят някои компромиси по отношение на качеството на изображението или просто 

панорама без широкоъгълен обектив. Не без значение е и качественият статив, който 

трябва да бъде достатъчно устойчив, с достатъчни възможности за допълнително 

регулиране без физическото му преместване. При процеса на заснемане е необходимо да 

се наблюдава стриктно за фактори, които могат да окажат влияние по отношение на 

завъртането на оптичеката ос и поддръжката на постоянен   ъгъл на наклона и ъгъл на 

въртене. Съществуват проекти, в които е необходимо да се извърши панорамно заснемане 

на определена височина. За изпълнението им се използват стълби или специално 

изработени стативи. Стабилността на камерата и съпътстващите елементи към нея в 

такива случаи е от особено значение. При обекти на открито важни фактори се явяват и 

метеорологичните условия. При наличие на вятър е необходима проверка по отношение на 

стабилното захващане на всеки един от елементите към статива и допълнителните 

метални пластинки. След заснемане възникват въпроси и проблеми свързани със 

същинската им обработка с цел съчетаването им в хомогенно панорамно изображение. За 

целта след изчистване на геометричните изкривявания се обработва по отношение на 

радиометричните характеристики на финалния модел, като уеднаквяване на цветове, 

премахване на излишни обекти и отблясъци и т. н. Процесът по обединяване на няколко 

панорами в единен портал или създаване на виртуални интерактивни маршрути, по които 

да може ползвателя да разгледа обекта също се оказват трудоемки и изискват специфични 

познания в областта на програмирането или съчетаването на готови разработки. 

Програмните езици, които могат да се използват за тези цели са .NET C# и среда на работа 

Visual Studio. Този процес включва проектиране на UML диаграми да дейностите и 

вариантите им за използване, търсене на съществуващи готови компонентии механизмите 

им на взаимовръзка, генериране на функционален UML код по тези диаграми и пълното му 

тестване. Необходима е и работа по отношение на графическия интерфейс като дизайн, 
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менюта, бутони, взаимосвързани функционални възможности, инструменти за 

визуализация,  търсене и др. манипулации. Обикновено за виртуално презентиране се 

използва Flash Player  и XML редактор.  

5.3. Технологичен процес за създаване на триизмерни модели базирани на 

архитектурни проекти. 

За създаване на триизмерни по съществуващ архитектурен проект се изискват повече 

познания в областта на архитектурата и обемното визуализиране на обекти по дадено 

двумерното им представяне. Необходим е анализ на изходните материали с оглед на 

коректното изработване на геометрично вярна триизмерна структура. Основните процеси, 

които се включват в изработването на моделите са: 

 Анализ на изходните архитектурни чертежи и намеренията и вижданията на 

архитекта като създател на проекта; 

 Избор на софтуерни продукти за създаване и обработка на моделите; 

 Детайлно геометрично конструиране на модела; 

 Проверка на точността чрез използване на други източници на информация като 

карти или данни от геодезическо заснемане; 

 Текстуриране и обработа на радиометричните характеристики на модела; 

 Финална обработка, настройка на визуализацията и възможностите за 

интерактивно представяне и съхранение. 

С развитието на триизмерната графика значително се увеличиха креативните 

възможности на архитекти и дизайнери използвайки инструменти за интерактивно 

представяне и моделиране. Това твърдение важи както за външния вид на сградите така и 

за вътрешния атрактивен и функционален интериор и цялостния пространствен дизайн. 

 

6. Анализ и съпоставка на трите технологични процеса използвани за 

изработване на триизмерни модели използвани в практическатата част на 

докторската работа. 

Сравнявайки двата разгледани процеса използващи снимков материал от 

технологична гледна точка при методът използващ панорамни изображения едно от 

предимствата е, че се избягва създаване на триизмерен геометричен модел, който е доста 

трудоемък и изисква познания и конкретни умения. Един от основните количествен 

показатели за сравнение между горе-изброените методи е необходимият брой снимков 

материал за пълното покриване на обекта за заснемане. Този брой зависи от избраното 

технологично оборудване, но като цяло може да се заключи, че поради необходимостта от 

използване на широкоъгълни обективи за получаване на триизмерни модели чрез 3600 

панорамни изображения, са необходими много по-малко на брой кадри.  

Обемът на полска работа и при двата процеса е съпоставим и му влияят еднакво 

външните условия на обкръжаващия ни свят. Основните разлики се състоят в 

последващата обработка на изображенията или т. нар. канцеларска работа. За обработка 

на панорамни снимки се използват различни подходи и софтуерни продукти в сравнениние 

с тези базирани на кадрови снимки или на архитектурни чертежи поради спецификата в 

геометричния модел на изходния материал. Поради този факт и крайните резултати се 

различават и имат различни сфери на приложения.  

По отношение на точността като изключим метода с панорамни изображения 

другите два разглеждани в дисертационната работа методи могат да бъдат съпоставени. 

Те се базират на точна конструкция на геометричния модел използвайки функциите на 

CAD/CAM системите с функции за мерене, мащабиране и моделиране. И за трите горе 

изброени технологични процеси все още не е съставена ясно формулирана нормативна 

уредба. Поради трудностите свързани с точността на моделите  базирани на панорамни 
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изображения не могат да бъдат изпринтени чрез технологиите на триизмерното 

принтиране. За реализирането на тази задача е необходим точен геометричен модел и се 

използват материали като пластмаса или метал на прах, които се нагряват и стопяват до 

сливането им в определената форма.  

 

7. Предложения за използване на постигнатите резултати и насоки за рaзвитие. 

Представените в дисертацията експерименти се явяват типични примери в областта 

на триизмерното моделиране и визуализиране. Предложените за осъществяването им 

технологични схеми могат да бъдат следвани, използвани и прилагани, независимо от 

използвания от потребителя софтуерен продукт.  

Същностната характеристика и насока за сегашното и перспективно развитие на 

архитектурната фотограметрия се базира на възможността за бързо и точно създаване на 

геометрична структура на моделите, максимална автоматизация на процесите по 

съчетаване на снимков материал, текстуриране и виртуално онлайн представяне.  

Динамичното развитие на технологиите предполага съчетаването за в бъдеще на 

описаните технологични процеси в дисертацията с високоточните и прогресивни методи за 

лазерно сканиране. Като допълнителен научен въпрос за развитие на архитектурната 

фотограметрия може да се добави и четвъртото измерение като фактор за съпоставка. То 

ще отговаря на въпросът „Кога този триизмерен модел е бил създаден?“. Това са само част 

от насоките за бъдещо развитие на така разглежданата дисертационна тема. 

 

IV. Глава - Научно-приложни приноси.  

 

1. Създадена е класификационна схема за съпоставка на софтуерните продукти, 

използвани в 3D моделирането .  

Резултатите са показани в две таблични приложения. (III Глава, точка1,2,3). 

2. Създадена е методика за триизмерно моделиране базирана на кадрови снимки. 

(III Глава, точка 4.1.1.). 

3. Създадена е методика за триизмерно моделиране базирана на панорамни 

изображения. (III Глава, точка 4.2.1.).  

4. Формирани са основните технологични процеси необходими за триизмерно 

моделиране базирано на архитектурни чертежи и е изяснена ролята на 

текстурирането при фотореалистичното им представяне. (III Глава, точка 4.3.4.). 

5. Разработена е методика за публикуване на триизмерни модели в Интернет и 

тяхното интерактивно представяне. (III Глава, точка 4.2.7.). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Използването на триизмерни модели в професионалната практика и ежедневието ни 

става все по-значимо и поради това обстоятелство те са обект на постоянен научно-

изследователски интерес и активност. Моите проучвания и експерименти във връзка с 

темата датират още от 2002 година, като през този период бях свидетел на ускореното 

технологично развитие в областта и активен стремеж за постигане на точност, виртуалност 

и съвършенство както у нас, така и в чужбина.  

Подчинявайки усилията си на задачата за представяне на научната и практическа 

стойност на триизмерното моделиране, съсредоточих професионалните си умения и 

натрупан опит към осъществяване на целта на докторската работа, а именно: да се изяснят  

принципите, методите на получаване на триизмерни модели и софтуерните продукти, които 

могат да се използват в съвременната архитектурна фотограметрия. За реализирането на 

целта в дисертацията са разгледани възможните изходни материали, възприетите 
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стандарти за документиране и реставриране, както и тези за обмен на специфични данни. 

Направен е преглед на структурните езици за описание и визуализиране на данни и са 

представени официалните организации, ангажирани с проблематиката на архитектурната 

фотограметрия.  

За осъществяването  на основните задачи в работата ми  се запознах детайлно с 

видовете решения на разнородни проблеми в разработваната проблематика, но и проучих 

детайлно постиженията на колеги в същата област като по-значимите са цитирани в 

дисертационния ми труд. Както е добре известно много създатели на софтуерни продукти 

или отделни алгоритми по света се занимават с въпросите на триизмерното моделиране и 

визуализиране, което води до изобилие от програми, с взаимно допълващи се функции, 

някои от които са безплатни, а други на доста скъпи цени.Безспорен факт е, че изборът на 

софтуерен продукт и като цяло на метод на работа изключително много зависи от 

характера и изискванията на конкретната задача или проект. Поради тази причина 

специално внимание съм отделила в работата си на методите за получаване на 

триизмерни модели и софтуерните продукти, с помощта на които те биха могли да се 

реализират. Интересен и безспорно важен фактор е и технологичното оборудване, както и 

спецификите, свързани с използването му и незибежните пречки от заобикалящата ни 

среда по време на заснемане.   

 За разрешаването и преодоляването на горе споменатите проблеми извърших 

задълбочено и детайлно проучване, подробен анализ и сравнение на методите за 

моделиране и софтуерните продукти като за целта съставих специална класификационна 

схема. Тя се базира на конкретно формулирана система за съпоставка на някои от най-

използваните продукти за триизмерно моделиране и визуализиране. Подробно разгледан и 

представен е и международният опит по отношение на избраните сравнявани системи и са 

систематизирани изводи и препоръки за тяхното използване и прилагане.  

В зависимост от първоначалните изисквания за всеки проект подходът е различен и 

поради това в дисертацията разгледах три случая. За всеки един от тях на базата на 

извършените експерименти предлагам методика за работа, която е независима от 

използвания софтуер. Именно тази специфична характеристика на предложените схеми 

определя тяхната универсална стойност и приложимост в практиката при различни случаи 

и ситуации, независимо от галопиращото научно и технологично развитие в областта на 

триизмерното моделиране и визуализиране.     

Превратностите в международната политическа конюнктура в началото на новия век, 

военните стълкновения и разрушения, както и съпътстващите локални и глобални 

природни аномалии, несъмнено оказват негативно въздействие спрямо стойностни 

символи на културно-историческото наследство в световен мащаб. Като организация към 

ООН, ангажирана и с опазването и възстановяването на обекти с непреходна стойност за 

човечеството, ЮНЕСКО извършва общополезната си дейност с разбиране и отговорност за 

планетарна мисия във  време на много предизвикателства и противоречия. Ето защо 

постановката на организацията, че културното наследство може да се разглежда като 

преход между това, което сме наследили и това, което ще оставим след нас, може да се 

разглежда и като своеобразно предизвикателство към специалистите в нашата професия. 

А именно: чрез съвременните методи за триизмерно визуализиране на ценни исторически, 

верски и архитектурни символи да се провокира естетическо чувство сред хората и 

стремеж за опазване, а при необходимост и възстановяване в първообраз на шедьоври на 

човешкия гений от миналото, които да ни водят със своето съвършенство и хуманни 

послания към бъдещето. Ето в това, в наглед по-слабо емоционалната ни професия, аз 

виждам и мисия, която си струва да изпълним в интерес на днешните и бъдните поколения.     
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ОБУЧЕНИЯ ПО 3D МОДЕЛИРАНЕ 

 

 Германия (Щутгарт) – Обучение на тема “All about 3D modelling from 2.5D Meshes to 

3D Virtual Reality Models” – 07.09.2007.-8.09.2007  

o (09.09.2007 -13.09.2007 “51 th Photogrammetric week”) 

 Германия (Щутгарт) – Обучение на тема “All about 3D modelling from 2.5D Meshes to 

3D Virtual Reality Models” – 07.09.2013.-8.09.2013  

o (09.09.2013 -13.09.2013 “54 th Photogrammetric week”) 

 

ВНЕДРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ 

 

 Разработен портал за градовете Ловеч, Троян, Летница и Априлци на база 

триизмерно визуализирани 360 градусови панорами: 

http://regtour.lovech.bg/ 

 

 Построена сграда в р-н Красна поляна, ул."Златна Добруджа" №3 на база изработен 

триизмерен модел: 

Повече информация за фирмата реализирала проекта може да се види на 

предоставната страница във фейсбук: 

https://www.facebook.com/Vladimex/photos_stream 

https://www.youtube.com/watch?v=2TFU_0sHo3w&feature=youtu.be 

 

 Триизмерни модели в гр. София:  

https://www.youtube.com/watch?v=LhGM12h4lig&feature=youtu.be&hd=1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на триизмерни модели в архитектурната фотограметрия от 
снимков материал, заснет с неметрична камера. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Българска академия на науките 

 

Народно събрание на пл. „Народно събрание“2         Народно събрание на пл. "Княз Александър І" 
 

Народно събрание на пл. "Княз Александър І" 

Народно събрание на пл. "Княз Александър І" 
Народно събрание на пл. "Княз Александър І" 

Народно събрание на пл. "Княз Александър І" 

Народно събрание на пл. "Княз Александър І" 

http://regtour.lovech.bg/
https://www.facebook.com/Vladimex/photos_stream
https://www.youtube.com/watch?v=2TFU_0sHo3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LhGM12h4lig&feature=youtu.be&hd=1


„3D моделиране в архитектурната фотограметрия“   инж. Мила Коева 
 

 
 

 
   - 55 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска народна банка 

Хотел Шератон     Българска народна банка 
 

Всички изработени експериментални обекта 

Хотел Хилтън      Хотел Хилтън 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Катедрален храм “Св. Троица“, гр.Ловеч 
 

Триизмерно моделиране базирано на 360о панорамни изображения  
- http://regtour.lovech.bg/  
 

Църква Св. Георги победоносец, гр. Априлци 
 

„Троянски манастир“,  гр. Троян 

 

Църква „Св. Архангел Михаил“, гр. Летница  
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Деветашка пещера 
 

 Туристически комплекс  „Беклемето“  
 

„Музей на художествените занаяти и изкуства“, гр. Троян 
 

„Исторически музей, гр. Априлци 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Триизмерно моделиране базирано на архитектурен проект  
-  https://www.facebook.com/Vladimex/photos_stream 
 

ен храм “Св. Троица“, гр.Ловеч 
 

Построена сграда на ул."Златна Добруджа" №3 на база 3D модел 
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