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Обработка на данни за създаване на цифров модел на релефа 

(ЦМР) са лекции ,предназначени за студентите от специалността «Геодезия», на 

Геоодезическия факултет на Университета по Архитектура, Строителство и 
Геодезия по дисциплината: «Обработка на данни за създаване на цифров 

модел на релефа”. Разглеждат се теоритични въпроси от областта на 

геометричното моделиране, техниките за създаване на Цифрови модели на 
релефа и на паметници на културата и архитектурата. Дават се указания за 
работа със съвременни CAD и CAM системи, използвани при геометричното 
моделиране. Посочват се практически примери и описание на най-често 
използваните системи. Въпросите за : същността на геометричното моделиране, 
алгоритмите за представяне абстрактно на проектни и теренни повърхнини, 
както и на обемни тела са разгледани строго теоритично, като тежестта е 
поставена на теоритическите основи и възможности за практическа реализация. 
Последното прави книгата удачно помагало при работата на научни работници и 
аспиранти. Приложенията към книгата илюстрират разглежданите методи и 
спомагат за по-ефективното обучение с разгледаните програмни системи. 

       (от автора) 
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  Създаване на цифрови модели (ЦМ) 
 

  1.Цифров модел 
 

Цифровите модели се използват нашироко в съвременната теория и 
практика при изучаване и моделиране на реални процеси от 
действителността.  

Съществуват множество определения за това какво представлява 
Цифров модел (ЦМ). Някои от тях [1.стр.199] гласят: 

ЦМ е система, множество от взаимно свързани елементи, 

които в теорията на познанието могат да се разглеждат като отделна 
единица; 

ЦМ е специфична, качествено своеобразна форма , използвана в 

теорията на познанието, представляваща някаква реално съществуваща 
система. 

Към тези определения може да се добави и следното: 
ЦМ е висока степен на абстракция при предаване на основните 

качества на даден реален обект или явление с помоща на основни 

градивни елементи (примитиви) , които съществуват в определена 

абстракта среда (наричана често програмна), в която чрез действия върху тях 
се възпроизвейдат основните качества и свойства на реалния обект. 

 

  1.1.Свойства на Цифровите модели 
 

Цифровите модели притежават свойства, които се определят, както от 
степента на абстракция , използвана при тяхното създаване , така и от 
свойствата на програмната среда , която ги възпроизвежда. По-важни 
свойства са: 

• всеки ЦМ може да се разглежда относително самостоятелно по 
отношение на околните обекти; 

• може да се обновява сравнително лесно, чрез подмяна на негови 
градивни елементи, без това да довежда до промяна на важни негови 
свойства; 

• ЦМ се състой от подходящо организирани данни и дефинирани правила 
за тяхното проявление. 
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  1.2.Видове ЦМ 
 

Възможни са различни класификационни схеми за видовете Цифрови 
модели. Едно общо представяне е показано на (фиг.1) 
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  2.Примитиви 
 

Примитивите са елементарните градивни елементи в един ЦМ. Те се 
реализират с помощта на една или повече функции и имат относително 
самостоятелно значение в един ЦМ. Тоест със всеки от тях са възможни 
самостоятелни операции, без това да оказва влияние на общите свойства на 
обекта. 

Примитивите са прости и сложни както и графични и неграфични. 
Приети са функционални стандарти (GKS и PHIGS), според които 

стандартния набор от графични примитиви е: 

• Полилиния (Polyline)- представлява последователно свързани отсечки и 

се определя от крайните точки на всяка отсечка (фиг.2а); 

• Полимаркер(Polymarker)-представлява множество от графични символи 

(маркери) от един и същи тип (фиг.2б), зададени чрез  координатите на 
своите центрове; 

• Текст(Text)-последователност (низ) от буквено-цифрови символи 

(фиг.2в); 

• Запълнена област (Fill Area)-равнинен многоъгълник , който може да  

бъде празен, запълнен с даден цвят или с щриховка (фиг.2г); 

• Матрица от клетки (Sell Area)- матрица от клетки , запълнена с 

различни цветове (фиг.2д); 

• OLE- обект (Object Lincing Emmbeling). Това е по-сложен обект, 

съставен по приета технология. Чрез такива обекти се обменя 
информация между различни приложения , работещи в графична 
среда.(фиг.2е) 
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                                           (фиг.2) 
Всеки примитив има три типа параметри: 

• -геометрични 

• -негеометрични 

• -идентификатори 
Първите два типа са свързани с изобразяването на примитива, докато 

третият е свързан с неговото идентифициране при интерактивна операция. 
Геометричните параметри управляват формата и размерите на примитивите 
(например параметърът за височината на текста). Негеометричните 
параметри указват начина на изобразяване- цвят, тип на линията и др. При 
посочване или улавяне на примитива с интерактивно средство 
идентификаторът се изпраща към програмата. 

С графични примитиви може да се построи всяко графично 
изображение. 

Сегмент е набор от графични примитиви, обединени логически и 

представляващи един обект (например OLE - обект). 
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3.Компютърна графика 
 

Съгласно [2] при ЦМ важно място заема Компютърната графика.Тя се 
занимава с въпросите за визуализация, определя терминологичните 
стандарти като методи и средства за преобразуване на данни в или от 
графично изображение. В смисъла на това определение компютърната 
графика се разделя на : 

• -генерираща графика 

• -анализ на изображения (образи) 
Предмет на детайлно разглеждане в случая ще бъде Генериращата 

графика, тъй като пряко има отношение към проблемите на визуализацията. 
По определение ([2]) тя е съвкупност от методи и средства за генериране на 
графични изображения, тоест преобразуване на данни в графично 
изображение. Обработват се компютърно генерирани геометрични модели на 
обекти и техните графични изображения. Изображението се създава въз 
основа на неграфична изобразителна информация, включваща: 

• -координатна информация; 

• -количествени зависимости; 

• -картинни модели и др. 
Компютърната графика включва: 

• -интерактивната графика за автоматизация на проектирането и 
производството(CAD/ CAM-системи); 

• -илюстративна графика; 

• -компютърно рисуване; 

• -компютърна анимация; 

• -компютърни игри. 
Основни функции на Компютърната графика са: 

• -геометрично моделиране, при което се създава абстрактен 
геометричен модел на обекта. 

• -визуализация-генериране на графично изображение върху дисплея 

• -модифициране на изображението на обекта, посредством 
интерактивни методи и средства 
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• -извеждане на резултатите във вид на чертежи или като 
управляваща информация за цифрово-управляеми устройства 
(плотери, принтери и др.) 

Нивата на обработка на графичната информация най-общо могат да се 
представят чрез процесуалния модел на (фиг.3). 

 
Основната обработка е свързана най-често със задачите на 

геометричното моделиране, като обектите се представят чрез геометричния 
си модел. Геометричните модели и необходимата за дадено приложение от 
негеометрична информация ,изграждат база от данни. 

Визуализационната обработка е процес на генериране на изображения 
на геометричните обекти върху така наречената визуализационна повърхност. 
Тази обработка е обект на графично програмиране и има йерархична 
организация. Извършват се редица геометрични преобразувания на 
геометричните модели до получаване на техен двумерен образ. Крайният 
резултат е дисплеен файл или кадрови буфер. 
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3.1.Основни функции при Компютърната графика 
 

Екранът на графичния дисплей представлява  област , която се 
представя с условна координатна мрежа. Възлите и са адресируеми екранни 
точки и се задават с целочислени координати. (XY-координати). В графичното 
програмиране се въвежда  така наречената нормализирана координатна 
система. Тя е машиннонезависима в някаква числена област, най-често в 
обхвата от 0 до 1. Когато графичното изображение е представено в 
нормализирана координатна система, то има една и съща относителна 
позиция в работното поле, независимо от конкретната координатна система 
на изходното устройство. 

По важните и необходими функции за поддържане на визуализация са: 
1)Моделен прозорец-Това е функция, която определя границите на 

областта за визуализация. 
2)Прозорец.Тя преобразува моделния прозорец или част от него в 

екранен образ за визуализация. 
3)Изрязване.Определя кои части от зададения графичен обект попадат в 

екранната област.След тази операция  в дисплейния файл или в кадровия 
буфер се генерират примитиви само за тези видими части. Съществува и 
обратното (инверсно) изрязване , при което се изрязват всички примитиви, 
вътре в даден прозорец. 

4)Трансформация на обекти или на цялото изображение.Те се 

извършват съгласно описаното в точка 4. По важни от тях са: 

• -разтягане или свиване по дадена ос. Извършва се чрез 

транслация на дадени контури ,линии или точки от тях.( другите 
линии остават непроменени); 

• -огледало (осова симетрия)-построява се огледален образ на 

картинния елемент. 

• -разтягане като ластик. В резултат на интерактивна намеса връх 

или отсечка от дадена фигура се премества в произволна  посока , 
при което свързаните ръбове се разтягат като ластик. 

• -зуминг (лупа).Представлява последователно мащабиране в 

прогресия с еднакви мащабни коефициенти по две оси, така че да 
се получи впечатление за отдалечаване или приближаване на 
картината или сегмент от нея. 
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• -превъртане-динамично изобразяване на ротацията на елементи 

от картината около дадена ос, чиято ориентация непрекъснато се 
сменя в пространството. 

Обикновено при визуализацията картината има фон, който съдържа 
определени дисплейни изображения, като област за съобщения, растерна 
мрежа и др. Тази част от картината се поддържа статична (без движение). 
Стремежа е непрекъснато да се увеличава динамиката на тази част от 
образа, която е обект на проектиране.Някои методи за постигане на тази цел 
са: 

а)Визуализационно открояване.При него чрез изменение на 

параметрите за изобразяване на даден елемент или сегмент (цвят, 
интензивност, режим на мигане) се постига открояване на този елемент от 
останалата дисплейна картина; 

б)Панорама, която се състои в преместване на прозореца вертикално 

или хоризонтално в моделната област по такъв начин, че новите части на 
изображението се появяват постепенно в екранната област, а старите 
изчезват; 

в)Динамично преместване на различни екранни прозорци, смяна на 

фона им и т.н. 
 

4.Трансформации при Цифровите модели 
 

Съгласно [10] афинната трансформация е ядрото на каквато и да е 
геометрична манипулация над един вектор. Тя позволява да извършваме над 
обектите операции като:транслация, мащабиране и ротация. За да се включи 
транслацията в изразяването на геометричните трансформации се използва 
представяне чрез матрица 4x4. Едно общо представяне е показано чрез 
формули (1): 
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Първата колона на матрицата 4x4 представлява транслация с някакъв 
вектор, използвайки стандартното матрично умножение. Във формули (1)  
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a0=1.0,  и [a1, a2, a3 ] е тримерния входен вектор, m00=1.0, m01= m02= m03=0.0  за 
повечето матрици, така че b0=1.0 след умножението. 

В по-конкретен вид функциите, изразяващи горните преобразувания  
изглеждат така: 

Транслация в тримерно пространство с някакъв вектор (форм.(2): 
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С формули (2) могат да се манипулират точки от вектор, когато той се 
намира в началото на координатната система. Матрицата, която има само 
единици по главния диагонал се нарича матрица на единтитета, тъй като не 
променя компонентите на вектора при умножение. Първите елементи на 
последните три реда  се установяват с обратните по знак стойности на 
транслационните елементи (задаващите транслациите по съответните оси), 
които се подават като аргументи на функцията. 

-Мащабиране на всеки елемент на един вектор. Матрицата изглежда 
така : 
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Диагоналът съдържа трите мащабиращи параметри Sx,Sy,Sz и 1.0 . С 

тази трансформация ще се променят само тримерни вектори, различни от 
вектора [0,0,0]. Ако мащабиращите числа са едни и същи, не се променя 
посоката на вектора. Ако мащабиращите числа са различни се променя както 
посоката така и дължината на вектора. 

-Въртене на вектор в пространството, около оста X,Y или Z форм.(4): 
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Огледало (Симетрия). Когато тази трансформация се извършва спрямо 
една от равнините XY,YX или YZ , тя променя знака  на една от координатите 
на точките. Трансформационните матрици са следните (5): 
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                                 спрямо XZ                                                                   (5) 
Паралелна и централна проекция. Те са свързани само с тримерната 

графика и с пространството на наблюдателя при визуализация (фиг.4а), 
(фиг.4б) 
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 (фиг.4) 

Проекционната равнина има уравнение Z=const, следователно тя остава 
винаги перпендикулярна на оста Z , която я пресича на произволно място. 
Трансформационната матрица за паралелна проекция върху равнина Z=q 
(съгласно [2]) има вида (6): 
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Друг е случаят при Централната проекция. Тя се въвежда обикновено с 
цел да имитира естествения процес на проектиране на околния свят върху 
човешкото око. Ако съгласно (фиг.4b) наблюдателят се намира в центъра на 
координатната система и проекционната равнина е перпендикулярна на оста 
Z на разстояние L от наблюдателя , от свойства на подобни триъгълници се 
получават зависимостите (7), характерни за централната проекция. 
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В (7) L е разстоянието от наблюдателя, X`, Y`, Z`- перспективните 
координати на точката, a XP, YP, ZP- нейните моделни координати. В общия 
случай обаче наблюдателят се намира на някакво разстояние от 
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положителната ос Z ,а проекционната равнина е равнината XY. Тогава 
уравнения (7) се изменят в уравнения (8): 
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H е коефициент на хомогенните координати. Трансформационната 
матрица при тази проекция Pr има вида (9): 
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Описаните по-горе трансформации и комбинации от тях запазват 
топологията на преобразуваните елементи([2]) . Права се преобразува в 
права, точка -в точка, след трансформиране успоредни линии остават 
успоредни, две пресичащи се прави остават пресичащи се. Тези 
преобразувания се наричат линейни.  

 

 5.Цифрови модели на релефа (ЦМР) 
 

Цифровият модел на релефа (ЦМР) се явява дискретно (чрез ограничен 
брой елементи) представяне повърхнината на релефа. Като атрибути на 
елементите (примитивите ) се явяват координатите X,Y,Z на точки от тях. 
Повърхнината на релефа се описва чрез елементарни площни елементи, 
наречени фасетки .,Те могат да бъдат образувани от възлите на някаква 
правилна или неправилна мрежа от точки от моделната повърхнина. 

Обикновено за аналитичното представяне на точките от повърхнината на 
терена се използва функция, наречена прогнозна (предсказна). Като най-
често  тя се представя във вида [10] и [11]: 
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),( YXFZ =
                  (10) 
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     (11) 

 

Коефициентите aij се определят по метода на най-малките квадрати 
(МНМК), използвайки ограничен брой теренни точки с известни координати. 
Гъстотата на точките, които моделират релефната повърхнина , определя 
точността на модела. В сила е теоремета на Котелников (критерий на 
Нойкуист), която определя точността на едно дискретно представяне от едно 
изходно аналогово (неорекъснато). Тя гласи (фиг.5) : 

Един аналогов сигнал (разбирай теренната повърхнина) се дискретизира 
(представя като съвкупност от краен брой елементи) тогава и само тогава, 
когата стъпката (апертурата) на дискредизация е по-малка или най-много 
равна на максималната амплитуда на сигнала. 
 

Ht 2≤∆
          (12) 

 

Това означава че при набиране на данни за теренната повърхнина 
(геодезическо заснемане, фотограметрични методи или дигитализиране), е 
важна както гъстотата на дискретните елементи ( в частност теренни точки) 
така и тяхното разположение (топология). Необходимо е предварително 
изучаване на теренните форми (най-често от дребно-мащабна топографска 
карта) и определяне на техните геоморфометрични характеристики 
(хоризонтално и вертикално разчленение , височина и др.). 

 
     (фиг.5) 
В [1.стр.205] се посочва (в резултат на експериментални изследвания) 

,че ако за представяне на теренната повърхнина се използва квадратна 
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мрежа със страна D и разстоянието между разпръснатите точки е Sср. То за 
да има адекватност между реалната повърхнина и моделната е необходимо 
да е в сила зависимостта (13): 

 

35

срср SS
D ≤≤

      (13) 

 

Горната гарница на D се използва при равнинен терен а долната при 
хълмист. 

 

 5.1.Начини за набиране на информация за ЦМР 
 

Основните начини се свеждат  до три типа подходи при набиране на 
данните: фотограметрични,геодезически и картографски . 

При фотограметричните методи (те са основни) директно се получава 
тримерна информация за теренната повърхнина. Методите се разделят 
на:аналогови,аналитични, дигитални, комбинирали.  

Основното при тях е ,че посредством стереоскопично наблюдение и 
мерене в явен или неявен вид се получават векторни данни за дискретните 
елементи от теренната повърхнина. Най често това са точки (random point) и 
линии (break,contour e.t). При фотограметричните методи е възможно и вход 
на разстерни данни. (изображения, получени от заснемане с дигитални 
камери или сканирани на сканер с подходящо разрешение). Те се подлагат на 
корелационна обработка в подходящи фотограметрични системи с цел да се 
подобрят техни качества (тоналност, яркост, контраст и т.н), след което се 
използват за полуавтоматично генериране на ЦМР. Пълно автоматизиране на 
този процес е невъзможно, поради голямото количество грешки, които биха 
се получили в резултат на заснемането и сканирането. Аналоговите 
технологии използват аналогови картировъчни апарати (АКА) като устройство 
за дискретизиране на теренната повърхнина, Тоест непрекъснатата 
повърхнина на терена се дискредизира от отчетените дискретни векторни 
координати на избраните точки и линии, които я представят. Последваща 
операция е трансформацията на координати (моделни-в геодезически). 
Трансформациите са описани в глава 4 . 

При аналитичните се извършват аналитични компараторни измервания 
(на аналитични фотограметрични апарати) За дискретните елементи от 
повърхнината се измерват образни координати и паралакси. След аналитична 
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обработка (най –често аналитична пространствена триангулация) се 
получават векторните данни за дискретните елементи. 

При дигиталните фотограметрични технологии (известни още като 
Цифров видео-плотер) технологичната схема включва: 

• -сканиране (с прецизен фотограметричен сканер, най малко 800dpi 
разрешение ) на входната стереодвойка снимки или използване на 
цифрова камера с подходящо разрешение; 

• -аналитично ориентиране на стереодвойката (минава се през етапи 
вътрешно, относително и абсолютно ориентиране). При него се 
определят елементите на ориентиране за стерео-двойката; 

• -векторизиране (тримерно дигитализиране). На този етап се извършва 
кодиране и дискретно представяне на избраните дискретни елементи от 
повърхнината във векторен вид. Обикновенно след това се използва 
система за графично проектиране (CAD –система) в която се  
извършват по-нататъшните дейности по създаване на ЦМР. 

Най-голяма степен на автоматизация при фотограметричните технологии 
се получава при така наречените Фотограметрични работни станции (ФРС). 
Те са комбинация от хардуерни и софтуерни компоненти и при тях 
технологичният цикъл по дисретизация на теренната повърхнина е 
максимално автоматизиран. Много често събраните данни се обработват с 
Географски информационни системи (ГИС). 

При геодезическите методи векторните данни за дискретните елементи 
от теренната повърхнина се получава в резултат на данни от преки 
геодезически измервания. При това е възможно да се измерват както 
непосредствените количествени стойности на дискретните елементи 
(координати на точки и линии), така и други техни количествени стойности 
(разстояния, посоки, посочни ъгли и др). Към тези методи спадат различните 
видове геодезически снимки: ортогонална, полярна и т.н. Съвременно 
направление е използването на тотални станции (кодови теодолити) и 
електронни карнети. По този начин до известна степен се автоматизират 
процесите по набиране на данни за повърхнината на терена. 

Общото при двата подхода (фотограметричен и геодезически) е ,че за 
дискретните елементи от повърхнината се осигуряват непосредствено 
тримерни векторни количествени данни (координати). При геодезическите 
методи обаче това става обикновенно в полски условия, а при 
фотограметричните в канцеларски. Затова и фотограметричните, като по 
икономични са предпочитаните (разстояния, посоки, посочни ъгли и др). Към 
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тези методи спадат различните видове геодезически снимки: ортогонална, 
полярна и т.н. Съвременно направление е използване на тотални станции 
(кодови теодолити) и електронни карнети. По този начин до известна степен 
се автоматизират процесите по набиране на данни за повърхнината на 
терена. 

Общото при двата подхода (фотограметричен и геодезически) е че за 
дискретните елементи от повърхнината се осигуряват непосредствено 
тримерни векторни количествени данни (координати). При геодезическите 
методи обаче това става обикновенно в полски условия, а при 
фотограметричните в канцеларск. Затова и фотограметричните, като по 
икономични са предпочитаните. 

При картографските-се извършва дигитализиране на избраните 
елементи от тереннтата повърхнина, но при това дигитализиране се получават 
автоматизирано само част от количествените данни (координатите X,Y). 
Останалите (Z-координатите) се въвеждат допълнително. Поради факта че 
измерванията в този случай се извършват върху материал (карти и планове), 
които вече са получени от другите два метода и освен това е извършена вече 
определена генерализация, то за да се получат добри резултати, трябва да се 
разполага с едромащабни картографски материали. Последното 
обстоятелство затруднява приложението на последните методи. 
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При картографските-се извършва дигитализиране на избраните 
елементи от тереннтата повърхнина, но при това дигитализиране се получават 
автоматизирано само част от количествените данни (координатите X,Y). 
Останалите (Z-координатите) се въвеждат допълнително. Поради факта че 
измерванията в този случай се извършват върху материал (карти и планове), 
които вече са получени от другите два метода и освен това е извършена вече 
определена генерализация, то за да се получат добри резултати, трябва да се 
разполага с едромащабни картографски материали. Последното 
обстоятелство затруднява приложението на последните методи. 

 

5.2 Начини за кодиране на дискретната 

информация 
 

Кодирането на данните е процес при който на определен тип данни или 
техни количествени стойности се съпоставят кодове (ключове) или техни 
функции. Кодирането е важен етап при избора на степен на абстракция в 
един ЦМ. Кодирането подготвя данните за тяхната бъдеща организация в ЦМ 
и същевременно забавя набора на данни. Оптималното кодиране е свързано 
както с избор на подходящ код , така и е свързано с вида на базата данни, 
използвана от ЦМ и програмната система в която тя съществува. 
Автоматизацията на процесите по кодиране на данните е важен момент от 
ефективността на една технологична схема. 
При фотограметричните технологични схеми кодирането обикновенно се 
извършва в канцеларски условия. Фотограметричните данни са еднотипни и 
тяхното появяване е предсказуемо .(при отчитане на моделни координати на 
АКА или аналитични измервания на аналитични фотограметрични апарати 
винаги са налице всички данни –координати на моделни точки или образни 
координати и паралакси). При геодезическата информация невинаги 
появяването на количествените характеристики е предсказуемо (при 
измерване на посоки е възможно при второ положение на зрителната тръба 
на геодезическия инструмент да не може да се направи отчет , поради 
влияние на атмосферни неблагоприятни ускюловия). Геодезическите данни се 
кодират в полски условия (използване на карнет ). Електронният карнет 
ускорява етапа на кодирането , но не решава напълно проблема. 

Много често самата CAD система в която се извършва обработката на 
данните определя начина на кодиране на данните. (CAD системите 
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регламентират определени входни файлови формати за данните и 
определена организация на самите данни). 

Във фотограметричната практика са се наложили два начина на 
кодиране:блоков и метод на единичните записи (фиг.6). 

Блок 1

Блок 2

Блок n

елемент  т ип 1

елемент  т ип 2

елемент  т ип n

елемент  т ип 1

елемент  т ип 2

елемент  т ип n

елемент  т ип 3

блоково кодиране кодиране чрез единични 

записи

      (фиг.6) 
При блоковото кодиране различните типове от дискретни елементи се 

кодират в еднотипни, но ограничен брой блокове, докато при кодиране по 
метода на единичните записи всеки елемен е кодиран в самостоятелен запис. 
По висока степен на автоматизиране се постига при блоковото кодиране, но 
по-детайлно описание -при метода на единичните записи. 

 

 6.Методи за създаване на ЦМР 
 

Съществува голямо многообразие от методи за създаване на ЦМР. Но в 
практиката са се наложили два: регулярен и нерегулярен. 

 

 6.1.Регулярен метод 
 

При регулярният (фиг.7) районът зает от дискретните елементи на 
теренната повърхнина (най често точки, равномерно разпределени (Random 
point) се покрива условно с мрежа от квадрати със старна D и линии 
успоредни на координатните оси. Ще приемем за простота, че план-
квадратната мрежа има форма на правоъгълник със страни DX и DY, така че i-
линиите да бъдат успоредни на оста Y, а j- линиите на оста X 
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т очки от  

заснеманет о

опорни т очки 

т очки от  

регулярнат а 

мрежа

     (фиг.7) 
Точките на регулярната мрежа, представляващи върхове на квадратче, в 

чиято вътрешност е попаднала изходна точка (точка от дискредизиране при 
заснемане на теренната повърхнина) ще наричаме опорна точка. 

Ако се възприеме (фиг.7) следната номерация на i-и j-линиите 
 

.

.

,...2,1

;,..,2,1

MAX

MAX

Jj

Ii

=

=

    (14) 

 

и координатите на пресечната точка между i-тата
 и j-тата линия съответно с 

Xij и Yij, a за височината Zij и координатите на точка ( 1,1 == ji
) с X1 и Y1 то ще 

имаме:(15) 

),2(,)1(

),2(,)1(

.1

.1

MAXij

MAXij

IiDjYY

JjDiXX

=−+=

=−+=

     (15) 

Между DDYDXJI MAXMAX ,,,, ..  съществуват следните отношения 
([1.стр.206]): 

 

1

1

.

.

+=

+=

D
DY

MAX

D
DX

MAX

J

I

       (16) 

 

Ако изходните точки са равномерно разпръснати (Random point) върху 

цялата територия, заградена от линиите .. ,1,,1 MAXMAX JjjIii ====
 и ако 
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техният брой е N то е в сила зависимостта (17) за необходимото средно 
разстояние: 

 

N

DYDX
срS

⋅=.         (17) 

Ако на изходната точка М съответстват опорните точки М1,М2,М3 и М4 от 
план-квадратната мрежа, за ЦМР интерес представлява възможността да се 
определят височините на върховете М1,М2,М3 и М4. Най-голямо влияние 
върху тях ще окаже точка М. Дефинираме локално поле със страна DM , чийто 
център съвпада с M1. От експериментални изследвания [1] се установяват 
оптимални размери на локалното поле. Възможно е то да е в границите(18): 

 

.. 42 срср SDMS <<
       (18) 

 

Ако големината на решетката е с малки размери ( .срSD << ), би могло да 
се приеме  

 

MMMMM ZZZZZ ==== 4321      (19) 

 

Ако се приеме че точките от локалното поле за М образуват 

множеството }...2,1{ NM ℜℜℜ=ℜ ,разглеждайки МК като “име” на коя да е 
точка М1,М2,М3,М4 , височината на МК ще се определи като средно-тежестно 

от височините на точките от множеството Mℜ
 

 

M

MM

P

PZ

MKZ
ℜ

ℜℜ ⋅
=

     , MPℜ е тежестта на височината MZℜ  (20) 

 

Ако с MSℜ  означим разстоянието между определяната точка МК и всяка 

една дадена точка от множеството Mℜ , то за тежестите MPℜ ще получим (21) 
 

MS

I

MP
ℜ

=ℜ
1

, MS

II

MP
ℜ

=ℜ 2

1

, MS

III

MP
ℜ

=ℜ
1

    (21) 

 

Тежестта за опорните точки е възможно да се определи и по МНМК като 
се образува полином (определящ интерполационната повърхнина). В някои 
случай обаче усложненият вид на този полином може да доведе до сериозно 
отклонение на моделната повърхнина от реалната. 
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Счита се че опорните точки, намиращи се непосредствено до дадените 
точки очертават скелетни линии на терена и фиксират характерни теренни 
места. Подробните точки трябва да определят дискретно една гладка 
повърхнина. Възможен подход е да се използва диференциално уравнение 
гарантиращо необходимата гладкост на моделната повърхнина. Може да се 
използва ([1.стр.209]) Лапласовото диференциално уравнение от вида (22) 

 

0
2

2

2

2

=
∂

∂
+

∂

∂

Y

Z

X

Z
       (22) 

 

За да намерим частните производни ,
X

Z
Z X

∂

∂
= ,

Y

Z
ZY

∂

∂
= постъпваме по 

следния начин: Функцията ),( 0YXZ  в околността на точката ),( 00 YX  може да 
се представи във вида: 

 

),()(),(),( 00000 YXZXXYXZYXZ X⋅−+≈
   (23) 

 

Преобразувайки (23) се стига до (24) 
 

h

YXZYhXZ
YXZ

I

X

),(),(
),( 0000

00

−+
≈

    (24) 

 

,където hXX += 0 . При hXX −= 0  ще се получи: 
 

h

YhXZYXZ
YXZ

II

X

),(),(
),( 0000

00

−−
≈

    (25) 

 

За диференциалното часно Zxx ще имаме: 
 

h

YXZYhXZ
YXZ XX

XX

),(),(
),( 0000

00

−+
≈

   (26) 

 

За лявото диференциално часно се получава: 
 

h

YXZYhXZ
YhXZ XXII

XX

),(),(
),( 0000

00

−+
≈+

   (27) 

 

Замествайки (25)-и (27) във (26) се получава: 
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2

000000 ),(),(2),(

h

YhXZYXZYhXZ
Z XX

−+−+
≈

 

 

2

000000 ),(),(2),(

h

kYXZYXZkYXZ
ZYY

−+−+
≈

  (28) 

 

Ако предположим ,че функцията ),( YXZ
 e зададена дискретно върху 

една в общия случай правоъгълна мрежа, то удовлетворяването на 
Лапласовото уравнение изисква: 

 
0== YYXX ZZ
        (29) 

 

,където ZXX и ZYY ще се изчисляват по формули (28), така че 
 

ijZYXZ =),( 00  

jiZYhXZ )1(00 ),( +=+
 

jiZYhXZ )1(00 ),( −=−
 

)1(00 ),( +=+ jiZkYXZ
 

)1(00 ),( −=− jiZkYXZ
       (30) 

 

От (29),(28) и (30) след преработка се получават изразите: 
 

0
22

2

)1()1(

2

)1()1(
=

+−
+

+− −+−+

k

ZZZ

h

ZZZ jiijjijiijji

    (31) 

(
λhk =
) се получава: 

 

022 )1()1()1(

22

)1(

2 =+−++− −+−+ jiijjijiijji ZZZZZZ λλλ
   (32) 

[ ]
22 2

)1()1()1()1(

2

+

+++
=

−+−+

λ

λ jijijiji

ij

ZZZZ
Z

 

 

Ако повърхнината удовлетворява Лапласовото уравнение е необходимо 
за всеки възел от мрежата да бъде изпълнето условието (31) или производно 

от него. При мрежа от квадрати ( 1=λ ) може да стигне до (33) 
 

4

)1()1()1()1( −+−+ +++
=

jijijiji

ij

ZZZZ
Z

     (33) 
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Уравнение (33) се използва за решаване на класическата задача на 
Дирихле, представляваща решение на диференциалното уравнение на Лаплас 

0
2

2

2

2

=
∂

∂
+

∂

∂

yx

ξξ
        (34) 

в област R , за чиято граница функцията ),( yxF=ξ е известна. 
Ако се използва формула (32) и се организира един Гаус-Зайдеров 

итерационен процес за определяне на височините на подробните точки на 
точките от план-квадратната мрежа, то получената повърхнина ще 
удовлетворява Лапласовото уравнение само за подробните точки (за 
опорните то няма да се удовлетворява). Гладка повърхнина може да се 
построи чрез итерационният процес дефиниран от уравнението (35) 

4

)1(
)1(

)1(
)1(

)1(
)1(

)1(
)1(

−
−

+
−

−
−

+
− +++

=
ji

k
ji

k
ji

k
ji

k

ij

ZZZZ
Z

 

1,...,3,2

1,...,3,2

max

max

−=

−=

Jj

Ii

        (35) 

 

Ако точката ),( ji  съвпада с опорна (с вече извесна височина) 
тоизчисление по (35) не се извършва. За граничните точки от повърхнината 
могат да се използват формули (36) ([1,стр.212]) 

1,1 =− ji
 

max;)1()1( ,1,2/( JjiZZZ jijiij ==+= ++  
;1,,3/( max)1()1()1( ==++= ++− jIiZZZZ jijijiij  

max;max)1()1( ,,2/( JjIiZZZ jijiij ==+= +−  

max;max)1()1( 1,,2/( JjIiZZZ jijiij <<=+= +−  
;1,1,3/( max)1()1()1( =<<++= −+− jIiZZZZ jijijiij  

;,1,3/( maxmax)1()1()1( JjIiZZZZ jijijiij =<<++= +−+  
;1,1,3/( maxmax)1()1()1( JjIiZZZZ jijijiij <<<<++= −+−         (36) 

;4/)( )1()1()1()1( +−−− +++= jijijijiij ZZZZZ
 

 

Като критерий за прекъсване на итерационния процес се използват 
формули (37) 

ε≤−
+ )()1( k

ij

k

ij ZZ
 

maxmax ..1,..1 JjIi ==
        (37) 

 

,където ε  е подходящо избрано положително число, в зависимост от 
точността на изчисление. Изложеният алгоритъм води до леко заглаждане на 
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повърхнината на терена –изпъкналите елементи се сплескват, а вдлъбнатите 
се изравняват. 

При нерегулярният начин за създаване на ЦМР функциите (37) с които се 
получават точките от повърхнината се нарича предсказна или прогнозна. Тя 
може да бъде от различен вид (линейна, билинейна, сплайнова и т.н) . В 
общият случай тя е полиномен израз от вида: 

,......),,,,,( 22
iijjiiijij yxyxyxZZ =

      (38) 

 

 6.2.Нерегулярен метод 
 

В този случай най-често точките от преките измервания се свързват в 
непокриващи се триъгълници, които се явяват фасетките на повърхнината. 

Един алгоритъм за построяване на мрежа от непокриващи се 
триъгълници е следният: 

à( á( â(

 

     (фиг.8) 
 Задачата се формулира по следния начин: Зададено е множеството 

точки { } ),1(),( NnyxA nnn = , разположени по произволен начин във 
вътрешността или във върховете на изпъкналия многоъгълник G. Необходимо 
е във вътрешността на многоъгълника G да се построят непокриващи се 

триъгълници, чийто върховен да бъдат точки от множеството }{ nA , така че 
цялата област G да бъде покрита. 

Двойната площ на триъгълника (фиг.8) се определя по формули (39) 
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))((

))((

)()()(2

kiki

ijij

jikikjkii

yyxx

yyxx

yyxyyxyyxF

−−

−−
=

=−+−+−=

     (39) 

 

За детерминантата от дясната страна на (39) важи означението ),,det( kji
 

Може да се докаже, че: 
 

),,det(),,det(),,det(

),,det(),,det(),,det(

kijijkjki

jikikjkji

−=−=−=

===

    (40) 

 

От (40) се вижда че знакът на площта F зависи от подредеността на 
),,( kji
.Ако подреждането е в посока на часовниковата стрелка F>0, a при 

подреждане в обратна посока F<0. 
За случайте на (фиг.8) имаме: 

За (фиг.8а)  0),,det( >kji , а за (фиг.8б)  0),,det( <kji
, 

Ако се знае знака на ),,det( kji , веднага можем да определим точка k от 
коя страна (в коя полуравнина ) е.  

Алгоритъма се състой от една подготвителна стъпка и краен брой 
еднообразни изпълнителни стъпки. 

При подготвителната стъпка от множеството }{ nA се избира една 

точка 0n
A ,за която знаем че лежи във вътрешността на изпъкналия 

многоъгълник G . 

След това се избират две точки },{
21 nn AA ,принадлежащи на 

множеството }{ nA , така че точките 
)1(},,{

210 nnn AAA да образуват триъгълник с 

минимален периметър и площ, отлична от нула. За тази цел като 1n
A  избираме 

онази точка от множеството }{ nA , която се намира най-близо до 

0n
A .Определянето на 2n

A се извършва при спазване на условията (41): 
 

)(min
102120 jnjnjnnnn ρρρρ +=+

      (41) 

,където 
22 )()( jijiij yyxx −+−=ρ  при ijAAnni nj ≠∈= },{;, 10  

Нека приемем следните пояснения: 

Затворена старана на триъгълник },,{
210 nnn AAA  наричаме тази от 

неговите страни, върху която вече е построен друг триъгълник },,{
210 jjj AAA , 

удовлетворяващ условията: 
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-площта му да е ненулева; 
-нито една от неговите страни да не се пресича със страните на някои от 

вече построените триъгълници; 
-от множеството триъгълници, удовлетворяващи горните условия, 

триъгълникът },,{
210 jjj AAA  да бъде с минимален периметър. 

Гранична страна на триъгълника },,{
210 nnn AAA се нарича тази, за която 

от множеството от точки }{ nA  не може да се намери такава,която да образува 
триъгълник, затварящ тази страна. Гранична страна е и страна на изпъкналия 
многоъгълник G. 

Затворена точка nA е точка, която в процеса на построяването на 

системата от непокриващи се триъгълници участва в образуване на 

подмножество триъгълници,така че всичките страни, излизащи от nA  да са 
гранични или затворени. 

Изпълнителната стъпка се състои в затваряне на страната на един от 

триъгълниците 

___
)( ,1,},,{

210
jiAAA i

nnn = , който е бил построен на предхождащите J-
стъпки (ако става въпрос за J+1-вата стъпка) и изключване от по-нататъшно 
разглеждане на затворените точки. 

Необходимо е да се изпълнят следните операции: 

1.От страните на триъгълниците 

___
)( ,1,},,{

210
jiAAA i

nnn = , построени в 
резултат на предшествуващите стъпки, избираме първата незатворена и 

негранична страна. Нека това да е страната 21
, mm AA , принадлежаща на 

триъгълника },,{
210 mmm AAA . Ако в списъка на страните от мрежата не се открие 

незатворена страна, то системата непокриващи се триъгълници е построена. 
2.Ако в списъка на страните такава страна се открие, избираме две 

незатворени страни, излизащи от точки 1m
A и 2m

A . Нека това да са страните 
),(

31 mm AA и ),(
52 mm AA и нека тези страни принадлежат на триъгълниците 

},,{
431 mmm AAA и },,{

652 mmm AAA ,всеки от които принадлежи на множеството 

триъгълници 

___
)( ,1,},,{

210
jiAAA i

nnn =
 

3.Нека от множеството незатворени точки }{
~

nA , 

точката qm
A удовлетворява изискването: 

}{),min(
~

2121 nmmmmmmmm Ak
qkqq

∈+=+ ρρρρ
    (42) 
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, при  0),,det( 21 ≠qmmm
 

и не противоречи на нито едно от следните условия: 
 

)],,[det()],,[det( 21021 qmmmsignmmmsign ≠
   (43) 

)],,[det()],,[det( 31431 qmmmsignmmmsign ≠
   (44) 

)],,[det()],,[det( 52652 qmmmsignmmmsign ≠
   (45) 

 

При това преди проверката на условието (44) се проверява дали: 
 

)],,[det()],,[det( 02131 mmmsignmmmsign q ≠
   (46) 

 

и ако то се удовлетворява (44) не се проверява. 

• Ако 0),,det( 31 =qmmm  условието (44) се счита за изпълнено; 

• Ако 0),,det( 52 =qmmm  за изпълнено се счита условието (45) 

4.Ако qm
A е намерена, то страната ),(

21 mm AA  на триъгълника 
},,{

210 mmm AAA се отбелязва като затворена, а от върховете qmmm AAA ,,
21 се 

образува нов триъгълник 
)1(},,{

210

+j

nnn AAA , който се причислява към вече 
образуваните непокриващи се триъгълници. При новото означение 

 

qm

j

nm

j

nm

j

n AAAAAA ≡≡≡
+++ )1()1()1(

22110
,,

   (47) 

 

5.Съвкупностите на страните от мрежата се попълват със страните 
),(

1 qmm AA
 и ),(

2 qmm AA , а страната ),(
21 mm AA се отбелязва като затворена. 

6.Ако при изпълнение на точка 3 условията (44)-(47) не са удовлетворени, 

страната ),(
21 mm AA  е страна на изпъкналия многоъгълник G ,тоест страната 

),(
21 mm AA  е гранична и следва да се отбележи като такава. 

7.Между триъгълниците 1,1,},,{
_______

)(

210
+= jiAAA i

nnn   се търси поне един 
триъгълник, който има незатворена и негранична страна, излизаща от точка 

1m
A .Ако такъв триъгълник не се намери, точката с номер 1m  се отбелязва като 

затворена. По аналогичен начин се определя дали точката с номер 2m е 
затворена или не. 
След изпълнение на горните седем условия се счита ,че (j+1)-тата стъпка е 
завършена и се пристъпва към (j+2)-рата ,която се извършва по същите 
стандартни правила (от 1-7). 
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7.Геометрично моделиране 
 

Геометричното моделиране представлява област от машинната графика, 
която изучава различните методи и средства за представяне и обработка на 
тримерни обемни форми. Описанието на обемната форма се задава с 
помощта на геометричен модел, който позволява изчисляването на 
произволна, добре определена за разглежданата форма характеристика. 
Според различията във вида и съдържанието на информационните структури 
на моделите геометричното моделиране може да се раздели на два класа: 

• моделиране на свободни повърхнини, при които се използват 
структури от линеен тип; 

• моделиране на материални тела, където структурата на 
геометричния модел е йерархична (фиг.9). 

При моделиране на свободни повърхнини полученият чрез 
апроксимация или интерполация модел задава математическото описание на 
отделните повърхнини и не разглежда възможното им съчетаване за 
образуване на затворен обем, тоест обемно тяло. 

Апроксимацията или приближеното представяне като математическа 

задача [11] представлява намиране на функсия )(xf  от каласа функции G, 

която в определен смисъл се отклонява най-малко от функцията )(xf , 
непринадлежаща на клсаса G . Отклонението обикновенно е число от типа на 

полунормата ϕ , където ϕ  принадлежи към даден клас функции. В общ вид  

задачата се формулира така: По дадена функция Vf ∈  да се определи едно 
Gg∈ , което да удовлетворява условието: 
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Gggfgf ∈−=− ,inf  или       

 (48) 
Gggfgf ∈−=≤− ,  

 

 В изчислителната математика G е крайномерно линейно пространство, 
тоест всяко Gxg ∈)(  е линейна комбинация от по –прости функции )(xg i  

 

 ∑
=

=
n

i
ii xgaxg

1

)()(          (49) 

Интерполацията е специален вид апроксимация , при която функцията 
)(xfy =  се апроксимира с функцията Gxg ∈)( , така че двете функции да имат 

еднакви стойности в краен брой предварително избрани точки ix , наречени 

възли. Математически това се изразява с едно от n  ограничения , наречено 
интерполационно , наложено върху независимите константи naaa ,..., 21  на )(xg . 

В машинната графика интерес представлява не качеството на 
апроксимацията , изразена чрез величината на отклонението, а формата на 
кривата или повърхността-гладкост.  
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 Когато се използват апроксимационни методи, 
информационната  структура е линеен списък от плоски стенички (facets), 
фасетки , докато при интерполациите тя е списък  от интерполационни части-
парчета (patches). 
 Към интерполационните методи се отнасят: 

• точкови методи (points methods) , при които повърхнината се 

интерполира по отделни дискретни точки; 
• методи, използващи интерполация по части (парчета)-

повърхнината се представя като съвкупност от парчета, съединени по 
границата с необходимата за конкретния случай гладкост. 
Интерполацията обикновенно се осъществява по: 

o трансфинитни методи ,чрез интерполиране на безкраен 
(неограничен) брой данни (например всички точки от даден 
сегмент); 

o методи , представящи повърхнините като тензорно произведение 
на полиноми; 

o интерполация над правилна мрежа от триъгълни парчета с 
върхове в зададени точки, които поради простотата на формата си 
позволяват бързи и ефективни алгоритми. 

При моделиране на материални тела всяко тяло се представя като 
съвкупност от елементи, които принадлежат на границата му, или са 
обемни съставки, които ограждат затворен обем със свойствата-
ограниченост , свързаност, ориентируемост и несамопресичане. Такива 
обеми представляват естествено ограничение на класа от материални 
тела-обект на моделирането, и съответстват на така наречените r-
множества[17,18,19,20]. 
Структурата на геометричния модел , образуван от пространствените 
елементи е йерархична. В зависимост от това дали йерархичните 
структури се простират върху цялото пространство или само върху 
отделни съставни части на тялото, методите за моделиране се разделят 
на две основни групи: 

• Клетъчно разлагане на пространството (Space decomposition)  , 

където се прилагат редица методи при които йерархичната структура, 
задаваща материалното тяло, обхваща цялото обектно пространство. 
Клетките са разположени във възлите на йерархията и се класифицират 
в зависимост от местоположението им спрямо тялото като външни 
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(непринадлежащи на тялото) , вътрешни 
(принадлежащи на тялото) и частично запълнени (пресичащи тялото); 

• Разлагане на материалното тяло на части (Object decomposition) 

Тази група включва методи, при които се получава структура от 
йерархично подредени компоненти на телата. Видът им (гранични-
ребра,страни-или обемни) определя два типа структури (фиг.9). 

 

7.1.Моделиране на свободни повърхнини 
 

7.1.1.Точкови методи 
 

Точковите методи интерполират търсената повърхнина по дадени 
неравномерно разпръснати точки. (scatter data interpolation) [21,22]. 

За методите на Шепърт е характерно , че измененията в дадена точка 

се отразяват на цялата повърхнина, затова те се наричат и глобални. При тях 

повърхнината се задава: 

a) с точките ),( ii vu  и стойностите P, тогава търсената повърхнина се 
интерполира по  P; 

b) с тангенциалните вектори ),( ii ba  като се дефинира ),( vuP , където  
 

))()((),( iiii bvvauupvuP −+−=       (50) 
 

В този случай ),( vup  се интерполира по ),( vup  като тангенциална 
равнина в P. 

Методите , основани на неравномерна триангулация (irregular 

triangulation) ,наричани често локални , използват първоначално двумерна  

триангулация на точки ),( ii vu  в равнината )(uv  след което се строи 
частичнонепрекъсната функция по тези триъгълни парчета. И тук е възможно 
подобряване на точността  чрез използване на тангенциалната равнина или 
производни от по-висок ред. 

 

7.1.2.Интерполационни методи 
 

Интерполационните методи (paten methods) са най-широко 

разпространени в съвременните системи за геометрично моделиране. При 
тях връзките между формата на повърхнината и множеството от точки е явна 
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– чрез така наречените контролни точки.[21,21] .Чрез 
интерактивно изменение на положението на контролните точки се достига до 
желаната форма. 

 

7.1.2.1. Трансфинитни методи 
 

При тях се използва съвместяване с два вида гранични криви, зададени 
с линейни и нелинейни гладки функции. Две по две срещуположните страни 
на интерполационното парче са  от един и същи вид. Този метод се 
илюстрира с повърхнината на Бал, конструирана  от конични сегменти, 
зададени с рационални функции от втора степен, свързани от линейни 
сегменти, зададени съответно с линейни функции (фиг.10) 

 
    (фиг.10) 
На (фиг.11) се илюстрира интерполиране по четири гранични криви 

),1(),,0(),1,(),0,( sfsfrfrf , зададени в локални координати r,s . 

                    (фиг.11) 

7.1.2.1.1. Билинейни повърхнини на Кунс 
 

Нека )1,(),0,(),,1(),,0( rfrfsfsf  са четирите гранични криви, зададени в 

локални координати ),( sr : 
;)1(,1,0 1ruruusr ii −+−=≤≤      (51) 
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svsvv ii 1)1( −+−=  

Дефинират се линейни оператори: 

)(|),1()(),0(
'

1 rLsfrLsffP n ⋅+⋅=  
)(|)1,()()0,(

'

0 sLrfsLrfPf ⋅+⋅=      (52) 

,където |L са интерполационни полиноми на Лагранж  
fP1  и Pf  интерполират по двете двойки срещуположни криви и 

съответно задават обикновенни линейни части повърхнини на Кунс. 
fPP 21 описва билинейна повърхнина на Кунс, а тяхната булева сума задава 

търсената линейна повърхнина на Кунс ),( srf (фиг.12) 

 
    (фиг.12) 

 

7.1.2.1.2.Бикубични повърхнини на Кунс 
 

За интерполационни полиноми се използват полиномите на Ермит. 
Дефинират се операторите: 

)(),1()(),0(
'

1

'

01

~

rHsfrHsffP +⋅=  

)()1,()()0,(
'

1

'

02

~

sHrfsHrffP +⋅=     (53) 

fPPPPfPPfP )()( 21212

~

1

~~

−+=⊕=  

Операторите 
~

21

~

fPP и 
~

12

~

fPP  задават бикубични повърхнини на Кунс . fP
~

-
кубична повърхнина на Кунс. Ако към началните условия се добавят и 
частните производни, изпълняващи условията за съвместимост в крайщата на 
правоъгълното парче се получава обобщена форма за повърхнината на Кунс. 
 

7.1.2.1.3.Повърхнини на Гордон 
 

При този метод се интерполира по мрежа взаимнопресичащи се две по две 
криви: 

 
____

,0),,( nivuf =  
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____

,1),,( mkvuf k =        (54) 
Дефинират се операторите: 

∑
=

⋅=
n

i

n uLvuffP
0

11 )(),(  

∑
=

⋅=
m

ni

m

nk vJvuffP )(),(2         (55) 

където 
nL1  и 

m

nJ са интерполационни полиноми на Лагранж, интерполиращи 
съответно по първата и втората фамилия криви. Булевата сума 

fPPPf )( 21 ⊕= интерполира по цялата мрежа от криви и задава повърхнината 
на Гордон. 

 

7.1.3. Представяне на повърхнините като тензорно 

произведение на полиноми. 
 

Общата постановка на тези методи е следната [23] . Векторно-
параметричното представяне на пространствената крива се задава с 
уравнението: 

 ∑
=

=
n

t
tt uFCux

0

)()(        (56) 

,където )(uFt са базистни функции, tC  -линейни коефициенти. При движението 
на кривата в пространството се описва повърхнина , която може да се изрази 

чрез коефициентите tC : 

 ∑
=

=
m

nk
kktt vGavC )()( ,        (57) 

Ако , tC  описват криви )(vCt  то 

 ∑∑
= =

=
n

t

m

k
ktkt vGuFavux

0 0
, )()(),(      (58) 

Конкретният вид на базистните функции tF и kG  определя различните 
представяния на повърхнините. 
 

7.1.3.1.Мономиална форма 
 

 ∑∑
= =

=
n

t

m

k

kt

kt vuavux
0 0

,),(
      (59) 
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7.1.3.2.Форма на Лагранж 
 

 
)()(),(

0 0
1, vJuLpvux m

k

m

t

m

k

n

kt∑∑
= =

=
     (60) 

nL1  и 
m

kJ  са полиноми на Лагранж, съответстващи на зададените 

пораметрични линии tu  и kv . Такова повърхнинно парче се определя 

еднозначно от )1)(1( ++ mn  на брой точки p със съответните им стойности на 
параметрите u  и v  

 
    (фиг.13) 

 

7.1.3.3.Форма на Безие 
 

 

     (фиг.14) 

           (61) 

където  са локални параметри.  -контролни точки на Безие, 

задаващи верховете на мрежата на Безие;  и  полиноми на Бернщайн. 

За се получават кривите на Безие от m
-тата

 степен, описани по 
следния начин: 
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        (62) 

За  се получават аналогично кривите . Границите на 
повърхнинното парче представляват криви на Безие, определени от 
контролните точки на Безие за парчето. Това парче повърхнина лежи изцяло 
в изпъкналата обвивка на съответната мрежа на Безие. Връзката между тях е 
афинно инвариантна. Две съседни парчета са непрекъснати по С, ако всички 
редове стълбове от двете мрежи контролни точки са полигони от 

непрекъснати по С криви на Безие. 

 

7.1.3.4.Представяне с B-сплайн 
Повърхнинното парче се интерполира върху мрежа от контролни точки 

 чрез полиномите и -B-сплайн функции. То се описва с израза: 

      (63) 

 
    (фиг.15) 

Точките  се наричат контролни точки на Бур. За  се получава 
B-сплайн криви с определящи точки от мрежата точки на Бур. 

За  се получават -линийте: 

       (64) 

Аналогично за . Съществена особеност на метода е локалността 

му. Промяната на повърхнината в точка  ще се отрази на парчето за 

 и . И тук повърхнинното парче  лежи в изпъкналата 
обвивка, определена от мрежата точки на Бур. 
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7.1.4.Представяне на повърхнини с помоща на 

регулярна мрежа от триъгълни интерполационни 

парчета (Triangular patch surfaces) 
 

Тези методи намират широко приложение при методите на крайните 
елементи.Най- често се използват методът на Безие и методът на 
Кастелджо. 

а) Триъгълно интерполационно парче на Безие се задава с израза: 

      (65) 
, където  са локални барицентрични координати.  изразява 

сумиране по индексите  за които  -полиноми на 

Бернщайн от -та степен, където  са контролни точки, задаваща 
върховете на точките от мрежата на Безие. 

При тензорното представяне с полиномите на Бернщайн бяха посочени 
основните свойства на формата на Безие, които важат и при 
интерполирането на триъгълници. 

б) Оценяването на повърхнината по метода на Кастелджо се задава с 
рекурсивната формула: 

      (66) 
 

за  и . Доказва се че . За 

 илюстрация на алгоритъма на Кастелджо е показана на (фиг.16) 

 
    (фиг.16) 

 



 
 
 

_________________________________________________________________________ 
Обработка на данни за създаване на ЦМР. Геометрично моделиране 
 
 

 -38- 
8. Моделиране на материални тела 
 

С моделиране на материални тела се означава съвъкупността от теории, 
методи и системи за представяне на тела. В някои източници [17,24] вместо 
моделиране на материални тела (solid modelling) се използва понятието 
геометрично моделиране. (geometry modelling). Основа за това е факта че при 
представянето на тялото , то се описва с помоща на граничните си 
повърхнини, като се допуска страни на тялото да лежат върху повърхнини със 
свободна форма. 

Обект на  моделиране на материални тела са  телата, принадлежащи към 
класа на r-множествата. Тези тела имат свойствата недеформируемост, 
хомогенност по трите пространствени измерения, ограниченост.  Те 

образуват затворен клас по отношение на операциите  , допускат крайно 
описание и границите им са еднозначно определени. 

Със символите  се означават регуляризираните булеви 

операции . Пълното описание на теорията на r-множествата и класа на 
регулярните операции, както и доказателство на отделните методи за 
моделиране на материални тела е дадено в [17,25,20,21,26]. 

 

8.1.Методи за моделиране на тела , основани на 

разлагане на клетки на обектното пространство. 

 
Под обектно пространство се разбира реалният тримерен свят в който 

се разполагат материалните тела. Обектното пространство се разделя на 
обектни елементи с постоянни размери, като кубове и тетраедри. Тези 
елементи се генерират във възлите на предварително избрана тримерна 
мрежа.[19,20]  

 

8.1.1.Метод за запълване на пространството (Spatial 

Occupancy Enumeration-SOE-repr.)[19] 
 

Всяко тяло се представя като списък от обемните елементи, които заема. 
Такова описание е апроксимиращо, точността му зависи от това, доколко 
моделиращата форма се схожда с формата на обемните елементи. На (фиг.17) 
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обектното пространство е разположено в 

кубове.  
    (фиг.17) 
Основен недостатък на разглеждания метод е че при неправилни форми 

описанието е твърде грубо.Например: Формата на жилищен блок се схожда с 
формата на клетките и затова той се представя точно, докато формата на 
многостенна призма и  сфера се представят грубо чрез кубобе. Тези 
недостатъци са предпоставка за развитие на методи, при които точността на 
описанието може да се адаптира към сложността на формата на изходното 
тяло. 

 

8.1.1.Метод на осмичното дърво (Oct-tree representation)  
 

При осмичното дърво (което има двумерен аналог Quad –tree) обектното 
пространство първоначално се идентифицира с един единствен начален куб, 
след което последователно се дели на клетки кубове. На всяка клетка се 
извършва ново деление  на началния куб на 8 клетки с еднакви размери 8 
октанта. Делението продължава рекурсивно до достигане на желаната 
точност.[27,28,28] Материалното тяло се задава върху цялото обектно 
пространство като всяка клетка от това пространство е от определен тип: 

• празна, когато клетката лежи изцяло извън тялото; 
• пълна, когато лежи изцяло вътре в тялото; 
• частично запълнена, ако част от клетката принадлежи на тялото. 
• Тялото се задава като наредена двойка: 

         (67) 

,където е множеството от свойства, едно от които задължително 

описва типа на клетката:  е съвкупността от клетки, изпълващи обектното 
пространство на -тото ниво на разделяне. 
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 Методът е илюстрирана на (фиг.18а). рекурентното делене се 

описва по следния начин: 
• делене на начална клетка родител; 
• проверка за типа на всички клетки наследници. Ако са пълни или 

празни се преминава към 3, ако някоя от тях е частично запълнена, то 
за всяка такава става ново връщане към 1; 

• край на деленето. Всички клетки са хомогенни до дадено ниво на 
точност; 

 
 

 
    (фиг.18) 

 

Основни предимства на метода са: 
• възможност за представяне на тела с произволна форма със зададена 

точност; 
• простота на алгоритмите за изчисление на материалните 

характеристики и булевите операции; 
• естествено вградена пространствена наредба и сортиране; 
• компактност на формата на кодиране (фиг.18б е показано линейното 

кодиране , което би могло да се използва). 
Направените изследвания [30,31] показват доколко видът на избраната 

форма на кодиране определя скоростта на обработващите алгоритми. 
Недостатъци на метода са: 

• границата на дадено тяло се представя като съвкупност от квадратни 
стенички (facets) между пълните и празните клетки и следователно 
представлява апроксимация на границата на моделираното тяло с 
помоща на квадратни полигони, чийто страни са успоредни на началния 
куб-обектното пространство; 
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• за да се постигне точно представяне (в рамките на 
допустимата точност на апаратните средства) на тяло със сложна 
форма, е необходим голям обем памет; 

• тъй като oct-tree методът е приближен, материалните характеристики на 
тялото ще се изчисляват също приближено; 

• съвместяването на този метод със съществуващи CAD и CAM системи е 
трудно, тъй като те се основават предимно на методите на моделиране 
на обемни примитиви и гранични повърхнини, а алгоритмите на 
преобразуване между различните видове модели са все още сложни. 

 

8.2.Метод на полидървото (poly tree) 
 

Методът на полидървото [32] представлява обобщение на метода на 
осмичното дърво. Той се основава също на разлагане на обектното  
пространство на правилни клетки. Както при осмичното дърво клетката корен 
съответства на цялото пространство. Обектното пространство се разделя, 
докато клетките –наследници не станат достатъчно прости. При осмичното 
дърво това условие се изразява чрез хомогенността на съответните клетки, 
тоест изцяло пълни или изцяло празни. При метода на поли-дървото клетките 
–листа се класифицират на пет типа(фиг.19): 

 
    (фиг.19) 
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• пълна клетка (хомогенна клетка лежаща изцяло в тялото); 
• празна клетка (хомогенна клетка лежаща изцяло извън тялото); 
• клетка от тип връх-съдържа връх на изходното тяло и полигоните , 
които се задават с равнините пресичащи се в него;(фиг.19а) 

• клетка от тип ребро-съдържа част от ребро на изходното тяло и 
прилежащ полигон (ако реброто лежи върху границата на отсичащата 
повърхнина) или част от ребро на изходното тяло и два принадлежащи 
полигона (задаващи страните, които се пресичат в това ребро) 
(фиг.19б); 

• клетка от тип повърхнина :съдържа равнината , върху която лежи 
страната на тялото, пресичащо тази клетка (фиг.19в). 

• частично запълнена е клетка която не е от посочените типове.(фиг.20г) 
Рекурсивното делене на всяка стъпка се осъществява с помоща на три 
равнини γβα ,, , минаващи през центъра на клетката и успоредни на 

стените на изходното обектно пространство (фиг.20) 

 
    (фиг.20) 
В резултат  от изходната клетка се получават  8 клетки наследници , за 
които се определя дали са терминални клетки (от някой от петте типа) или 
са частично запълнени, за които разделянето се повтаря. За определяне 
на частта от тялото, принадлежаща на дадена под-клетка се осъществява 
отсичане спрямо равнините γβα ,, . Този процес на отсичане има някои 

особености: 
• броят на равнините е 3, а при стандартно отсичане [33,34] спрямо 
видим обем са 6 или 4; 

• и двете части на отсичания полигон се записват (при стандартния 
метод невидимата част се отхвърля); 
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• ако даден елемент (ребро или връх) лежи върху границата на 
отсичащата равнина ( γβα ,, ), при стандартното отсичане се приема, 

че той принадлежи и на двете страни, а в разглеждания случай той 
се присъединява към онази страна, към която принадлежи или която 
се определя от прилежащият полигон. 

В процеса на рекурсивното делене се получават нови върхове и ребра 
върху стените на клетките. За да се различават от върховете (ребрата) 
на изходното тяло, се въвеждат полятията реално ребро и реален връх –
елементи на изходното тяло, псевдоребро , псевдовръх –елементи 
получени при разделянето. 
Предимствата на представянето чрез полидърво спрямо това чреа 
осмично дърво са: 

• икономисва се памет- при полидървото има по-малък брой деления, а 
оттам и по-малък брой клетки; 

• чрез полидървото се представят точно тела с равнинни стени 
(многостени), тъй като плоските стенички се представят съвсем точно, а 
не чрез апроксимация с кубове; 

• обратимост-полидървото съхранява координатна информация за 
изходното тяло и следователно лесно може да се реконструира 
представянето с гранични повърхнини. 

 

8.3.Методи за моделиране чрез разлагане на 

материалното тяло на части. 

 

8.3.1. Методи за моделиране с обемни примитиви 

(Constructive solid geometry ) 
 
Тези методи представят телата като булеви конструкции (CSG дървета) , 

съставени от краен брой примитивни тела. Листата на CSG –дървото 
съдържат обемните примитиви, а възлите регуляризираните булеви операции 

*** /,,UI . При единия клас методи като примитиви се изполлзват 
полупространства, а при другия –крайни примитиви (например блок, 
цилиндър, сфера). Описанието на крайните обемни примитиви може да се 
зададе с полупространства, ограничени от равнините на страните им, 
параметрично или чрез представяне с гранични повърхнини. При 
параметричното задаване всеки примитив се определя от името си (задаващо 
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типа му) и набор от параметри (други характеристики-размери, вид материал 
и др.) 

Частен случай на моделиране с крайни примитиви е клетъчното 
разлагане (Cell decomposition) . При този метод се използват еднотипни 
примитиви, които  чреа слепване образуват разнообразни по форма тела. 

Методите за моделиране с примитиви имат сериозни предимства: 

• гарантират семантичната непротиворечивост на модела (получените 
модели съответстват на реалните тела); 

• удобни са при задаване на параметрични фамилии от тела 
Основни недостатъци са: 

• ограничение на набора от допустими операции и конструктивни 
техники; 

• сложна реализация на локалните операции и получаването на 
технически чертежи; 

• трудно съчетаване с методите за моделиране на повърхнини със 
свободна форма за образуване на интегрирани системи за моделиране; 

• за получаване на изображения със сенки и светлосенки е необходима 
допълнителна обработка на модела за извличане на информация за 
ребрата и страните на тялото (model evolution) . 

За да се избегнат посочените недостатъци, тези методи обикновенно се 
съчетават с представянето с гранични повърхнини. Примерни набори от 
примитиви в по-разпространените системи са:сфера, конус, цилиндър 
пирамида, призма , плато и др. 
 

8.3.2. Методи за моделиране с гранични елементи 
 
При тези методи [25] телата се задават чрез описание на границата им, 
състояща се от гранични елементи-върхове, ребра, страни. Еднозначното 
описание на тялото зависи от информацията за границата, тоест кои гранични 
елементи и връзки между тях са дадени. Например представянето на тела 
като скелет (съвкупност) от ребра неопределя еднозначно тялото. На (фиг.21) 
са илюстрирани алтернативни тълкувания (б,в) на модела (а). 
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    (фиг.21) 
От друга старна съхраняването на информация само за граничните 
повърхнини е достатъчно, ако телата са изпъкнали. За неизпъкнали тела тази 
информация не е достатъчна. Така се достига до идеята за съхранение на 
геометрични и топологични данни за моделирания обект. 

 

8.3.3. Метод за моделиране с гранични повърхнини 

(boundary representation ) 
 
 При този метод тялото се задава чрез съвкупността от граничните си 
повърхнини. В термините на йерархичното представяне тялото се описва като 
йерархия от 3 нива. Н а всяко ниво са разположени множеста от съответни 
еднотипни елементи- страни, ребра, върхове на тялото. 
Точни формулировки на разглежданите понятия са дадени в [25]. Общото 
описание на метода се състои в следното: Границата на всяко тяло се 
представя като съвкупност от части, всяко от които заема крайна площ и 
лежи върху повърхнина със зададено уравнение. Такава част се нарича 
страна (face F).Старните се пресичат по двойки в ребра (edges E). Едно ребро 
представлява част от крива, ограничена от два върха. Всеки връх (vertex V) се 
задава от координатна точка. 
 Страните могат да представляват многосвързани области и да се 
ограничават от един или няколко контура (цикли от ребра). 
Моделът на материалното тяло се състои от две части (фиг.22) 
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     (фиг.22) 
Първата представлява описание на начина, по който отделните страни, ребра 
и върхове са свързани помежду си. Втората част се състои от координатите 
на върховете, уравненията на повърхнините, върху които лежат страните на 
тялото и други геометрични данни. Те задават геометрията на тялото.  
 Важна особеност на този тип модели е начинът на съхранението им. 
Изследвани са различни начини за съхранение на  другите йерархични 
структури (осмично CSG-дърво)[31] , обаче при метода на представяне с 
гранични повърхнини съществуват все още спорни проблеми: 

• взаимодействието между топологията и геометрията на тялото; 

• тестове за геометрична и топологична непротиворечивост; 

• начинът на съхранение на модела и тестовете; 

• условието за дискретност на числовите данни и др. 
Най-разпространената структура за съхранение е “winged-edge 
”.Първоначалният и вид е изложен в [35]. В центъра на съхранение на този 
начин е реброто (фиг.23) 
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    (фиг.23) 
То се записва с указатели към ограждащите върхове, двете страни, които се 
пресичат в него, четирите следващи (или предхождащи) ребра от контурите на 
тези страни. Основното свойство на такова съхранение  е, че с негова помощ  
(както се доказва в [18]) може да се представи произволен планарен граф, 
описващ топологията на тялото по естествен начин. Връзките между двойките 
основни топологични елементи-връх/ребро или страна/ребро  в планарния 
граф се кодират явно (фиг.24) 

  
   (фиг.24) 
Представяйки произволен планарен граф, чрез тази структура може да се 
представи и съответстващото му материално тяло, ако има такова [18]. 
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 Основният проблем при моделирането с граночни повърхнини се състои 
в това, че реалните материални тела се изграждат от голям брой страни, 
ребра , върхове и е трудно да се проверяват ограниченията, осигуряващи 
топологичната непротиворечивост на представянето. В [36] се доказва, че 
процесът на създаване на модела и редактирането му може да се разложи на 
елементарни операции-Ойлеровите оператори. Те се основатват на 
формулата на Ойлер за произволни многостени: 

RHSFEV +−=+− )(2         (68) 

,където V  е общият брой на върховете; 
E - общият брой на ребрата; 
F  -общият брой на страните 
S  -общият брой на отделните компоненти на тялото; 
H -общият брой на кухините; 
R -общият брой на вътрешните цикли в страните. 

Тази формула дава уравнението на равнината в 6-мерно хиперпространство, 
където са изпълнени условията: 

 
RHSFEVXZ

RHSFEVX

VZX

−+−+−=

=

=

22)(

);,,,,,(

;0

       (69) 

 Следователно всяка точка върху 5-мерната равнина задава реално тяло-
многостен и се представя като линейна комбинация от 5 линейно-назависими 
базисни вектора (5 оператора). Всяко тяло може да се представи като 
комбинация от петте базисни оператора. Изборът им за различните системи е 
различен. Той се определя в голяма степен от съображения за удобство при 
конструирането на модела. Класическият им вид се задава така: 

  V E F R H S 

Направи ребро ,връх mev 1 1 0 0 0 0 

Направи страна ,ребро mfe 0 1 1 0 0 0 

Направи тяло, страна връх msfv 1 0 1 0 0 1 

Направи тяло msh 0 0 0 0 1 1 

Направи ребро, унищожи пръстен Me-kr 0 1 0 -1 0 0 

Запис на формулата на Ойлер  1 -1 1 -1 2 2 

     (фиг.25) 
Основно предимство на този метод е възможността за съчетаване с методи 
за моделиране на повърхнини със свободна форма, за получаване на 
интегрирани системи за моделиране [37] , в които тялото се ограничава не 
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само от плоски стени или прости квадратични повърхнини (цилиндрична, 
конична , сферична). В този случай представянето с гранични повърхнини по 
естествен начин ще бъде надстроено, като в съответните структури вместо 
аналитичните уравнения на равнините, върху които лежат страните на тялото, 
ще се записват криволинейните участъци от границата на тялото. 
 Друго предимство е възможното съхранение на допълнителна 
информация за отделните елементи. Обемът на използваната памет е по-
голям от този при моделирането с обемни примитиви. Основният проблем за 
осигуряване на семантична коректност на модела се решава чрез използване 
на Ойлеровите оператори. Те съвмесно с метода за моделиране с 
транслационно/ротационно движение са основно средство за въвеждане на 
данни и построяване на модела. 

 
    (фиг.26) 

8.3.4.Метод на транслационното/ ротационно движение 
 
 При движение на крива (повърхнина, тяло) по дадена траектория се 
описва тримерен обем. Когато описания обем е краен, се получават 
транслационни/ ротационни тела. Моделът задаващ изходното тяло е 
двойката образувателно тяло и траектория. При този метод практически се 
описва начинът  на получаване на изходното тяло. Много от съществуващите 
системи за моделиране го използват като метод за въвеждане на 
първоначално описание на тялото. 
 Методът е приложим за тела с ротационна/ транслационна симетрия. 
Той може да се използва и при тест за динамично пресичане на две тела. 
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Едно интересно приложение на метода е получаване на ефекти при 
компютърна анимация. 
 Едно от най-важните направления при развитие на програмното 
осигуряване е разработка на системи, които автоматично генерират мрежа от 
крайни елементи. Съществуващите системи като цяло работят върху тела, 
представени с помоща на система от прости елементи-кубове и тетраедри. 
Тези представяния са близки до модела на клетъчното разлагане. 
Съществуват алгоритми за автоматична триангулация на тела, описани чрез 
метода на граничните повърхнини, метода на двумерните примитиви и метода 
на осмичното дърво. Проблемите при съвместяване на моделите в  системите 
за моделиране на тела с моделите , използвани в системите за автоматично 
гемнериране на мрежа от крайни елементи се изследват. 
 Геометричното моделиране все още е област на активни научни 
изследвания. 
 По важни направления са: 

• трябва да се обогатят познанията за обектите на моделирането- тела, 
принадлежащи към класа на r-множествата, които не са многосвързани 
области (no manifold );  

• да се усъвършенстват съществуващите  и разработят нови надежни 
методи за автоматизация на процеса на проектиране във все по-широк 
спектър от приложения; 

• автоматизирано генериране на мрежа от крайни елементи; 

• интегрирани CAD, CAM системи; 

• проектиране и симулация на сложни роботи и механизми. 
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9.Програмни системи за създаване на ЦМ 

 

9.1.Системи за създаване на Цифрови модели на 

релефа(ЦМР) 

 
Обикновенно за създаване на ЦМР се зползват CAD-системи от по-общ 

характер (AutoCAD или Microstation) или специализирани такива АКСТЪР, 
LKAD , Telus . Често дейностите по поддържане на кадастъра се съпътствуват 
от създаване и използване на такива модели. Съществуват и специализирани 
системи само за генериране на ЦМР . Такива са системите SCOP, ListCAD, 
Inroads , Civil engineering и др. Обикновенно изходните данни за модела се 
осигуряват чрез фотограметрични, геодезически или картографски 
технологични схеми. Фотограметричните могат да включват следните 
процеси: 

 -набиране на необходимата информация за създаване на Цифровите 
модели от фотограметричен апарат, свързан с компютър. Най-често се 
регистрират фотограметрични координати от аналогов апарат 
(Стереометрограф) или образни координати и паралакси от аналитичен 
апарат (Стекометър-Цайс). Извършва се кодиране на данните , съобразено с 
възможностите на всяка една от посочените по-горе системи. Градивни 
елементи за цифровите модели са точки и линии . Точките се вземат на етапа 
на работа с картировъчния или аналитичен апарат. Те могат да бъдат 
равномерно разпределени или дискретно описващи характерни особености 
от релефната повърхнина. Линиите обикновено са линиите на прекъсване , 
хоризонтали , гранични области и др. 

 -чрез системата за аналитична обработка на фотограметрични 
измервания ORIENT или друга подобна може да се стигне до геодезически 
координати на снетите обекти, формиращи бъдещия цифров модел. 

 -със системата SCOP се получават регулярни ЦМР. При приемане на 
гъстотата на мрежата се вземат в предвид геоморфометричните  елементи на 
релефа , чрез изследване от дребно мащабна карта на същия район. 
Системата позволява да се провеждат: моделиране на релефната повърхнина 
(оглаждане и промяна на наклоните); да се извеждат полутонови и 
перспективни изображения на релефа в приета проекция и положение на 
центъра на проектиране; да се формират трасета за извеждане на надлъжни 
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и напречни профили , както и възможности за съчетаване на ЦМР със такъв 
за ситуацията. 

 -нерегулярни модели се формират със системите Inroads и АКСТЪР-М. 
Там възможностите за работа с моделите са аналогични , но има разлика в 
механизма на получаване на модела. Inroads e модул явяващ се надстройка 
над графичната CAD система Microstation. Чрез него могат да се 
автоматизират още дейностите по проектиране на пътната мрежа; земно-
изкопни работи и др. 

Civil engineering e надстройка над системата AutoCAD и действията с него 
са аналогични на тези с Inroads. 

 На следващите фигури са показани изображения , формирани   в 
резултат на създадени цифрови модели с описаните по-горе системи. 
Примерите третират измервания , извършени при разработки на дипломни 
работи и курсови задачи като измерванията са извършени на аналогов 
картировъчен апарат Стереометрограф-Цайс. В резултат на това са 
направени различни изследвания , касаещи дейности по събиране и 
използване на кадастрална информация. 

 

9.2. Система SCOP 

 
Системата SCOP е създадена в резултат на сътрудничеството на Institut f. 

Photogrammetrie and Fernerkubdung вув Виена и INPHO Gmbh  в Щутгарт. Това 
е система за създаване и използване на цифров модел на релефа , 
ориентирана към фотограметричен вход на информацията. Допуска се още 
използване на данни от тахиметрично заснемане и дигитализиране на 
топографски карти. Системата е изградена на модулен принцип и включва 
следните групи от функционални модули: 

• модули за предварителна обработка и създаване на ЦМР; 
• модули за използване на ЦМР; 
• модули, обслужващи комуникациите на системата с други графични 

системи. 
От технологична гледна точка в системата SCOP се извършват следните 

операции: 
o проверка и структуриране на входната информация и 

създаване на логически структури. Използват се систените за 
кодиране на входната информация TOPIAS и системата за 
проверка ZORA. [38] 
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o създава се логически модел на базата на дефинираните 
структури, като се използва итеративен режим и регулярна 
мрежа, която може да бъде с различна гъстота, в зависимост 
от конкретните условия; 

o построяват се разстерен и векторен модел; 
o интерполират се хоризонтали; 
o извършват се различни операции върху създадения модел, 

като:определяне на трасета за профили, изчертаване на 
профили (надлъжни и напречни),формиране на перспективни и 
ортогонални тримерни полутонови изображения на релефа, 
създаване на плот-файлове като краен продукт от работата със 
системата и възможности за връзка с други системи и 
програми (AutoCAD, ORIENT и др.) 

Ефективността на работа със системата се повишава, ако се използва в 
режим на организиране на командни процедури, написани на интерфейсния 
език за системата DRE. Пример за блоково кодирани входни данни (от 
Стереометрограф) са показани на (Приложение 1), а вида на командния файл 
на езика DRE на (Приложение 2). Итеративният режим на работа с модулите 
позволява да се намери оптимално решение при работа с конкретните 
модули. Изходните продукти от пакета SCOP могат да се използват за 
създаване на атласи и слайтове, както и за други проектански задачи. SCOP 
съдържа широк набор от различни формати на графични файлове, за да се 
осигури подходяща връзка с други графични системи. Вътрешният формата за 
системата е ZIFFI . Той се използва като основен при комуникация между 
отделни модули. 

Системата за създаване на ЦМР SCOP изисква 2 Mb свободна 
оперативна памет и 10 Mb дисково пространство. Основно за кодиране на 
входните данни се използват два стандарта. Това са структурите WINPUT 
(TOPIAS) и КА001. (виж Приложение 1). На (фиг.27) е показана архитектурата на 
пакета SCOP. 
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(фиг.27) 

Създаването на ЦМР се осъществява на няколко стъпки (минава се през 
три нива в архитектурата на системата). 

Първото ниво (модул SCOP.DMS) извършва предварителна обработка и 
логическо представяне на входните данни. Класифицират се дефинираните 
обекти и се адресират подходящо.  

Второто ниво (модул SCOP.DTM) създава празна база за цифровия модел, 
съобразена с предварително дефинираните структури и типове обекти 
(основни обекти са точки и линии). SCOP.INT създава линеен и разстерен 
модел от дефинираните логически структури, а чрез SCOP.SLP се извършва в 
итеративен режим оглаждане на повърхнината на терена.  

На трето ниво са разположени модулите , имащи отношение към 
използването на ЦМР. Функционалните им възможности са следните: 

• SCOP.ISO се използва за интерполиране на хоризонтали; 
• SCOP.PER създава перспективни и аксонометрични проекции; 
• SCOP.PIX  формира пoлутонови изображения; 
• SCOP.PRO съставя надлъжни и напречни профили; 
• SCOP.PLO формира плот-файлове в различни формати; 
• SCOP.GVE графичен видео-редактор. Чрез него се коригират графични 

данни и се проверява логическата непротиворечивост между данните. 
Всички модули са функционално зависими от начина на създаване на ЦМР 

и работата с тях е възможна при спазване на описаната йерархична 
последователност. 

Важно място в ръководството за работа със SCOP се отделя на 
изучаването и използването на езика DRE . Това е език чрез който могат да 
се разширяват възможностите на системата. В (Приложение 2) е полказан 
пример на команден файл (*.cmd) , в който са организирани процедури за 
работа със системата SCOP. Извършено е обяснение на значението на 
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отделни директиви във всяка една от процедурите, както и пояснения за 
структурата и лексикалното значение на всяка процедура, написана на езика 
DRE. Крайни резултати от работата със системата са показани в (Приложение 
3) , а кратки сведения за езика DRE –в (Приложение 4). 

 

9.3. Система Inroads 
 
Inroads е надстройка на  CAD системата Microstation.. Предназначена е за 

проектиране на линейни съоръжения (пътища и ж.п. линии), както и за 
автоматизиране на проектанската дейност при формиране на 
трасета,изчертаване на надлъжни и напречни профили, изготвяне баланс на 
земно-изкопните работи и др. Системата притежава език (MDL ) чрез който е 
възможно да се създават програмни надстройки за решаване на конкретни 
практически задачи. На (фиг.28) е показан общ вид на системата Inroads. 

 

     (фиг.28) 
За да се създаде ЦМР със модула Inroads се минава през следните 

технологични етапи: 
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• дефинира се име на проект (виж Приложение 5 за видовете файлове 
поддържани от Inroads) 

• дефинира се се геометрия (хоризонтална , вертикална или друга, 
Приложение 6) 

• може да се дефинира и използвана библиотека, както и да се настроят 
параметрите за визуализиране и работа със системата (Приложение 5); 

• вкарват се данни (точкови в ASCII –формат, линии на прекъсване и др). 
Възможно е да се наследява геометрия от графика , при входни файлове 
от други графични системи (Microstation, AutoCAD и др.); 

• създават се проектни повърхнини (surface ) за терена или проектно 
положение на съоръжение, или за вертикално планиране (grading) . 
Образуването на повърхнината се извършва по нерегулярен метод, като 
се образуват непокриващи се триъгълници (най-често от точковите 
входни данни); 

• възможни са операции като цветно кодиране по зони, формиранена 
трасета, извеждане на профили и др. 

Като графична среда за редактиране на работата със системата се използва 
средата Microstation и всички промени се отразяват във файловете *.dgn –
работни за Microstation. На (Приложение 7) са показани някои изходни 
резултати, получени от работата със системата Inroads и довели до създаване 
и използване на ЦМР. 
 

9.4. Система AutoDesk Civil Engineering  

 
AutoDesk Civil Engineering е надстройка на CAD системата AutoCAD .Тя 

работи съвместно с AutoCAD Development system на AutoDesk. Накратко 
нейните възможности се заключават в следното: 

• създаване на ЦМР (по нерегулярен метод); 
• определяне на водосборни области (намиране на положението на 

вододели и водосливи, както и линии на прекъсване); 
• създаване на проектни повърхнини (grading) на определени области и 

автоматизиране на процесите при тяхното проектиране; 
• генериране на трасета , профили и др.; 
• улеснено използване на библиотеки от съоръжения при различни 

дейности и етапи от проектирането. 
Общият вид на системата е показан на (фиг.29). 
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     (фиг.29) 
Civil Engineering създава ЦМР в среда на AutoCAD и използва за надстройла 
интерфейсните езици Visual Lisp и Visual Basic for Application (VBA) 
.Познаването на тези езици помага за настройка на системата и за 
разработването на функции, улесняващи и автоматизиращи процесите по 
създаване на ЦМР 

Civil engineering съдържа надстройки и самостоятелни модули, 
позволяващи използване на графичен интерфейс и улеснения при етапите на 
изграждане на ЦМР. Такива модули са: 
Terrain Model Explorer  за моделиране на теренни повърхнини (проектни и 

реални).Състои се от две секции (фиг.30) 
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Civil Engineering създава ЦМР в среда на AutoCAD и използва за надстройла 
интерфейсните езици Visual Lisp и Visual Basic for Application (VBA) 
.Познаването на тези езици помага за настройка на системата и за 
разработването на функции, улесняващи и автоматизиращи процесите по 
създаване на ЦМР 

Civil engineering съдържа надстройки и самостоятелни модули, 
позволяващи използване на графичен интерфейс и улеснения при етапите на 
изграждане на ЦМР. Такива модули са: 
Terrain Model Explorer  за моделиране на теренни повърхнини (проектни и 

реални).Състои се от две секции (фиг.30) 
  

 
    (фиг.30) 
Лявата част представлява възможност за управлвние на основните 

елементи от модела на терена. Възможно е да се въвеждат точки от терена, 
хоризонтали, линии на прекъсване гранични линии и др. Десният прозорец 
позволява да се получи информация за съответните елементи. Възможно е да 
се създават различни по брой повърхнини с Terrain Model Explorer. Които да 

включват както различни части от една повърхнина (теренната), така и от 
различни повърхнини (проектни). Управляеми са както дейности по промени с 
данните, изграждащи модела, така и по неговото визуализиране. 
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Всеки модел на повърхнината заема отделна папка в прозореца от ляво. 
 

9.4.1.Създаване на модел на повърхнина 
 
С клик върху папката за съответния модел за повърхнина в подгрупата 

point files се въвеждат данни (точки или линии от графика) .Това са изходните 
елементи за повърхнината на терена. (фиг.31) 

 
 

     (фиг.31) 
С Contour Style Manager се извършват настройки по вида за 

хоризонталите (вида на предикатната функция), както и за раположението и 
начина на ориентиране на надписите на хоризонталите. (фиг.32) 
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     (фиг.32) 
Възможно е да се проектира план-квадратна мрежа в района с 

дефинираната повърхнина и да се интерполират хоризонталите. (фиг.33) 

     (фиг.33) 
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Въвеждането на трасета за извеждане на профили става с помоща на 
специален Horizontal Alignment Editor. (фиг.34) 

 
    (фиг.34) 
За разглеждания примен е възможно да се получат по нерегулярния метод 

мрежа от непокриващи се триъгълници (фиг.35) 

 
    (фиг.35) 
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Аналогично се получават и другите моделни повърхнини.(фиг.36) 

 
    (фиг.36) 

Чрез подходящ избор на таблица на цветови съответствия може да стане 
оцветяване на фасетките от различните мотелни теренни повърхнини, като се 
получи реалистична представа за повърхнините.(фиг.37) 

 
     (фиг.37) 
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След създаване на ЦМР същият може да се опише във формата VRML и да 
се разглежда с помощта на браузери в Internet. (фиг.38) 

 
     (фиг.38) 

 

10.Създаване на ЦМ (Цифрови модели) при архивиране 

паметници на културата и архитектурата 
 
Архивирането на паметниците на архитектурата обикновенно се извършва 

чрез фотограметрично заснемане и използване на прецизно определена 
геодезическа мрежа (виж [11]). Много често се използват аналогови или 
цифрови фотограметрични камери, даващи високи качества и 
правдоподобност на изображенията. Многообразието от разработени методи 
и техники за корелационна обработка на изображения позволяват да се 
постигне високо качество на изходните материали, а съвременните методи на 
Дигиталната фотограметрия дават възможност  сравнително бързо и с висока 
точност да се векторизират входните данни. При използването на Цифрови 
камери снетите образи са направо в цифров вид и се избягва технологичния 
процес на сканиране. Точността на геодезическата опорна мрежа може да се 
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постигне с прецизни геодезически измервания и използване на съвременни 
геодезически инструменти (тотални станции). Добро съчетание представлява 
комбинацията на JPS-измервания за ограничен брой точки и съчетаването на 
тези измервания с фотограметрични начини за пространствено определяне 
координати на точки (аналитична фототриангулация). Често представяните 
крайни резултати са графични материали и текстови данни, описващи 
особеностите на даден архитектурен обект. Значително повишение на 
ефективността от архивиране на паметниците на културата и архитектурата се 
получава когато задачата се сведе до създаване на ЦМ (Цифров модел). Чрез 
него освен достоверното предаване на данните за обекта се постига и една 
взаимосвързаност и възможност за тяхната оценка с отчитане на 
специфичните им особености. ЦМ позволява не само надеждното и 
достоверно съхраняване на даните за един архитектурен обект , но и 
възможността той да се използва за избор и преценка на нови решения, 
свързани с неговото бъдещо развитие и опазване. Изборът за създаване на 
ЦМ е продиктуван от следната група задачи: 

 видът на изходните материали 
 целите на разработката 
 техническата съоръженост и умения на колектива 
Използвани CAD системи и техники за създаване на ЦМ при паметниците 

на културата са: 
 

10.1.Група техники, основани на използване на Photo 

modeler [12]  
 
Това е програмна система позволяваща от няколко снимки за даден обект, 

които отразяват различни негови аспекти (различно положение на камерата и 
т.н.) да се сглоби  пространствен модел по общи контури, които потребителя 
дефинира  във снимките. Такъв е примерът  на проф. Peter Waldhhausl от 
Техническия Университет във Виена, показан на (фиг.39). Вижда се 
положенията на базите от заснемането ,част от изходниите снимки   и изглед 
на самия модел. 
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    (фиг.39) 
Програмата Photo Modeler  позволява извършването на различни 

операции при създаден модел (ZoomIn,ZoomOut ,Промяна центъра на 
проектиране и др.) 

 Много често чрез използване на GIF-аниматори от отделните 

фотограметрични снимки на обекта могат да се получат “кадри” даващи 

различно положение при движение на центъра на наблюдение (заснемане). 
По този начин се получава движение на обекта, което е в зависимост от 
закона за движение на снимачния център.(фиг.40) 

      (фиг.40) 
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10.2.Използване на CAD-система при модели на 

паметници на културата и архитектурата 

 
Използването на CAD-система, позволяваща направо получаване на 

векторен  тримерен модел, към който могат да се прикрепват отделни 
текстури (изображения) е най-разпространения начин за създаване на 
цифрови модели на архитектурни онбекти. Почти всички CAD –системи за 
тримерно моделиране позволяват това, но като най- ефективни могат да се 
посочат: 3D Studio-Max ,Microstation и AutoCADMap  На (фиг.41) е показан 

същия пример в системата AutoCAD Map3, а на (фиг.42) в системата 
Microstation 

 
     (фиг.41) 

 
    (фиг.42) 
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Системата 3D Max позволява едновременно със създаване на Цифровия 

модел да се изграждат мултимедийни приложения (*.avi-файлове) , които 
допълват многофункционалното приложение на Цифровия модел на 
паметника на културата и архитектурата.  

 
     (фиг.43) 
Възможно е да се създават специализирани клипове за различни 

архитектурни особености на даден обект, които освен за познавателна цел да 
се използват и като полезна информация за разкриване на взаимовръзките 
между обектите. (фиг.44) 

 
      (фиг.44) 
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10.3.Използване на мултимедиини техники за създаване 

на подходящо свързани изгледи (слайдове)., с 

множество препратки към други страници в Internet и 

към техните URL-адреси (уникални адреси).  

 
Тази възможност прави ЦМ , получен при архивирането на Архитектурния 

обект  в своеобразен мултимедиен продукт, с възможност да бъде 
наблюдаван и изследван от много подтебители. Използват се “броузери” 
(програми поддържащи формирането и разглеждането на така наречени WEB-
страници (www-pages) .Съвременните Броузери поддържат специални езици 
за хипер-графика (начин за съчетаване на текст и графика в документ). 
Съществуват различни стандарти (HTML,VRML) и други. Напоследък се 
използват и така наречените JAVA-аплети и Active-X контроли, 

унифициращи механизмите и техниките при писане на такива страници (както 
по отношение на бързодействието, така и по отношение на независимостта 
към операционната система). Съвременните версии на CAD –системите 
поддържат специализирани формати за работа в Internet- среда (формата 
*.dwf на AutoCAD). Те съчетават векторни и разстерни данни и позволяват  
висока скорост на обмен. Във WRML формат разглеждането на модела е 
възможно чрез броузери , а не  от специализирана система. (фиг.45) 
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      (фиг.45) 
Отделните URL-адреси са свързани йерархично в едно WEB-приложение. 

Визуалният интерфейс при вмъкване на аплети и контроли максимално 
улеснява ползването на създадения модел. 

 

10.4.Използване на специализирани софтуерни 

продукти. 
 
Най-често това са своеобразни ГИС (географски информационни системи). 

Освен широко разпространените такива като ArcInfo, ArcCAD или MGE 

съществурват възможности за разработка на специфични продукти, 
адаптирани за конкретните особености на даден архитектурен продукт. 
Улеснение в това отношение са богатите възможности, които предлагат 
системите ALLIAS PROFESIONAL ,MINICAD и др. 

 Не се изключва и възможността “Разработване на уникална програмна 
система за даден архитектурен обект” чрез използване на съвременни 
програмни езици. (DELPHI,Visual C++,Visual Basic и др.), работещи с бази 
данни и ползващи СУБД (Система за управление на базата данни) 

 От казаното могат да се направят следните изводи: 
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• все още няма единен стандарт и унификация на изискванията към 
създаване на ЦМ на паметниците на архитектурата; 

• при създаването на ЦМ обаче се ползват най-съвременните 
концепсии и разработки при абстрактното представяне на данните и 
техните взаимовръзки; 

• посочените по –горе техники обикновенно се ползват комбинирано 
за да удовлетворят широките изисквания при създаване и 
използване на ЦМ; 

• бурното развитие на Изчислителната техника повишава 
изискванията към все по-задълбоченото и многофункционално 
предназначение на Цифровите модели на паметници на 
архитектурата и културата 

 Създадена е организация следяща новостите и развитието на методите 
за създаване на ЦМ на паметниците на културата и архитектурата и на 
цялостните фотограметрични дейности в областа на архитектурата CIPA ( 

Comite International de Photogrammetrie Architecturale). В нея се 

разработват и популяризират проекти , свързани с развитие на 
фотограметрията в архитектурата. 
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Заключение 
 
Създаването на цифрови модели и геометричното моделиране на обекти е 

област, която непрекъснато се развива и усъвършенства. Създават се все по-
нови техники и средства за улеснение при изготвянето на моделите. Развива 
се степента на абстракция при представяне на реалната действителност. 
Бурното развитие на изчислителната техника и усъвършенстването на 
компютрите довежда до създаване на мощни графични системи, с 
възможности за създаване на уникални мултимедийни продукти. Развитието 
на комуникациите (Internet-технологиите) довежда до нови концепции за 
обмен на данни , които рефлектират върху техниките за създаване на цифрови 
модели и геометрично моделиране. Появяват се техники на моделиране , в 
които преоритетно място се отделя на бързината на обмен на данни , 
подобрение на операции като refresh, retracing и др. Трудоемките процеси, 

свързани със проверка, кодиране и създаване на цифровия модел се 
предоставят на специализирани системи за геометрично моделиране и 
разработка. Изграждат се стандарти (езици и протоколи) за извеждане на 
създадените модели, така че те да се ползват едновременно от повече 
потребители. Крачка напред в това отошение са броузерите (browsers ), чрез 
които се разглегда изградени вече цифрови модели, като максимално се 
унифицират и стандартизират операциите по контрол над модела. (Пример е 
използването на VRML-описания и JAVA –аплети, както и на Active X- 
контроли). 
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Приложение 1 

Блоков запис на входни данни за системата SCOP (структура WINPUT) 
  99999991         0         0         0 
      4243         0         0         0 
  99999992         0         0         0 
      1500         0         0         0 
         5         0         0         0 
         1         0         0         0 
         2         0         0         0 
  99999993         0         0         0 
         1    100000    100000         0 
         2    120800    128900         0 
  99999994         0         0         0 
       401    114596    102359     63085 
       705    100663    111335     57954 
       438    110490    121348     59989 
       400    116407    130423     62992 
      2201    102156    130730     64294 
  99999995         0         0         0 
       300         0         0         0 
       300         0         0         0 
  99999998         0         0         0 
  10000001    113800    111100     60502 
  10000001    113800    111400     60450 
  10000001    113800    111700     60083 
  10000001    113800    112000     59813 
  10000001    113800    112300     59591 
  10000000    113800    112600     59576 
  10000000    113800    112900     59474 
  10000000    113800    113200     59243 
  10000000    113800    113500     59105 
  10000000    113800    113800     58946 
  90000000         0         0         0 
  90000000         0         0         0 
  90000000         0         0         0 
  90000000         0         0         0 
  10000000    113801    111101     60511 
  99999994         0         0         0 
       401    114596    102359     63085 
       705    100663    111335     57954 
       438    110490    121348     59989 
       400    116407    130423     62992 
      2201    102156    130730     64294 
  99999995         0         0         0 
       300         0         0         0 
       300         0         0         0 
  99999998         0         0         0 
  10000000    113800    111100     60502 
  10000000    113800    111400     60450 

………………………………………………. 
  50000024    118300    111380     60527 
  50000024    118342    111400     60527 
  50000024    118500    111461     60527 
  50000024    118700    111550     60527 
  50000024    118810    111600     60527 
  50000024    118900    111630     60527 
  99999999         0         0         0 
  99999999         0         0         0 
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Приложение 2 

Съдържание на команден файл за организиране на процедури за работа със 

системата SCOP 
.HELPDMS 
$C **********************************************************************; 
$C                         SCOP.DMS-описание             -1-             ; 
$C  Входни данни:[име обект].inp {[име обект].cmd {[име обект].dmi]}     ; 
$C     [име обект] -име до 8-символа,с което се индентифицира обекта,    ; 
$C     [име обект].inp-файл с фотоггаметричните измервания;              ; 
$C     [име обект].cmd-+айл с описани процедури на интерфейса за         ; 
$C           системата SCOP(DRE-команден език);                          ; 
$C     [име обект].dmi]-програмен файл за отделната процедура;           ; 
$C  Начин на описание:В поддиректорията на обекта, се съдържа поне       ; 
$C  файла [име обект].inp -е пи¬е:DMS [име обек-]                        ; 
$C  Описание в интерфейса DRE на процедура за рабоса с SCOP.DMS          ; 
$C  ще намерите в следващия по-долу пример:                              ; 
$C      [.......]-Задължителна част                                      ; 
$C      {.......}-Незадължителна част                                    ; 
$C **********************************************************************; 
EDIT;$C                  За да продължите напишете $A; 
$A; 
$C **********************************************************************; 
$C      Пример:    SCOP.DMS                              -2-             ; 
$C     ======================                                            ; 
$C  PROJT,LIMITS(72800 93550,72920 93650),      /отваряне на проекта и / ; 
$C  DAF=NEW,CODE(TEST),TITEL(SCOP (TEST));$C    /задаване на граници   / ; 
$C  MODEL;                                $C    /Деф. на модел         / ; 
$C  GROUND,LIST,REF=FIL=OVWR=ALLSTORE,FMT=FR;$C /Задава се ¦ег.мрежа   / ; 
$C  401 72694.2  93543.2  630.85                /                      / ; 
$C  705 72724.09 93796.84 579.05                /  Въвеждане на контр. / ; 
$C  999 72724.09 93796.84 579.05                /  опорни точки        / ; 
$C  438 72925.09 93729.6  599.62                /                      / ; 
$C  400 73087.41 93709.36  629.78               /                      / ; 
$C  2201 72997.43 93904.7  642.89               /                      / ; 
$C  -999 0 0 0                                  / Край на данните      / ; 
$C  MODDAT,FORMAT=(4D10.0),REW,BLCK=1;$C      /Задав.на формат за *.inp/ ; 
$C **********************************************************************; 
EDIT;$C                  За да продължите напишете $A; 
$A; 
$C **********************************************************************; 
$C     Продължение на примера:                             -3-       ;     
 
$C  ABSOR,XYT=.25,ZT=.15,EXTR=(500 50),NOTRANS;$C /Начин на ориентиране/ ; 
$C  TRFORM;                                    $C / и допуски          / ; 
$C  RET; 
$C  PRO,ACC=FR; 
$C  EDIT; 
$C     inserting a border line surrounding the points:                   ; 
$C  .BORDER       ;                            $C /Въвеждане на рамките/ ; 
$C   UPDATE,INSERT(630000,0,1),NEWDATA(                                  ; 
$C        72840.948      93550.372   0.                                  ; 
$C        72918.565      93585.881   0.                                  ; 
$C        72883.238      93649.357   0.                                  ; 
$C        72808.508      93616.702   0.); 
$C   ********************************************************************; 
EDIT;$C                  За да продължите напишете $A; 
$A; 
$C   ********************************************************************; 
$C     Продължение на примера:                             -4-           ; 
$C UPDATE,MINMAX; 
$C MATRIX; 
$C         --- Въведете $A за визуализиране на граничнич прозорец     ---; 
$C $A; 
$C PINIT,PLOTTER=600;                        $C /Инициализация за типа / ; 
$C DRAW,DAF,WINDOW=FULLMAP;                  $C /на плот-файла и изчерт./ ; 
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$C DRAW,WINDOW FULLMAP,BREAK; 
$C MATRIX,WINDOW,Z; 
$C RETURN; 
$C STOP; 
$C                        Край на примера:                                ; 
$C ***********************************************************************; 
EDIT;$A; 
.TESTDMS 
 PROJT,LIMITS(72800 93550,72920 93650), 
 DAF=NEW,CODE(TEST),TITEL(SCOP (TEST)); 
 MODEL;GROUND,LIST,REF=FIL=OVWR=ALLSTORE,FMT=FR; 
 401 72694.2  93543.2  630.85 
 705 72724.09 93796.84 579.05 
 999 72724.09 93796.84 579.05 
 438 72925.09 93729.6  599.62 
 400 73087.41 93709.36  629.78 
 2201 72997.43 93904.7  642.89 
 -999 0 0 0 
 MODDAT,FORMAT=(4D10.0),REW,BLCK=1; 
 ABSOR,XYT=.25,ZT=.15,EXTR=(500 50),NOTRANS; 
 TRFORM;RET; 
 PRO,ACC=FR; 
 EDIT;$C     inserting a border line surrounding the points: 
.BORDER       ; 
 UPDATE,INSERT(630000,0,1),NEWDATA( 
        72840.948      93550.372   0. 
        72918.565      93585.881   0. 
        72883.238      93649.357   0. 
        72808.508      93616.702   0.); 
 UPDATE,MINMAX; 
 MATRIX; 
$C 
              --- enter $A to go on with screen graphics ---; 
$A; 
 ;PINIT,PLOTTER=600;DRAW,DAF,WINDOW=FULLMAP; 
 DRAW,WINDOW FULLMAP,BREAK; 
 MATRIX,WINDOW,Z; 
 RETURN;STOP; 
.HELPDTM 
$C **********************************************************************; 
$C                 Работа с модула SCOP.DTM                              ; 
$C Чрез този модул се дефинират структурата на ЦМР,като се използва      ; 
$C логическото кодиране в структурата DAF,получена в резултат на работата; 
$C с модула SCOP.DMS.Описанието на процедурата протича в следни¬ ред:    ; 
$C   1.Дефиниране на DTM-структурата                                     ; 
$C   2.Интерполация на DTM с въведена регулчрна мрежа                    ; 
$C При дефинирането на DTM-структурите се използват различни типове      ; 
 
$C обекти като:точки(теренни,контролни),линии(контурни,гранични )и др.   ; 
$C Подробно описание ще намерите в ръководството на DTM към SCOP         ; 
$C             Пример:                                                   ; 
$C 
$C      DHM; 
$C      PREDICT; 
$C      STOP; 
$C **********************************************************************; 
$A; 
.TESTDTM 
 DHM; 
 PREDICT; 
 STOP; 
.HELPISO 
 $C  ********************************************************************; 
 $C                     Интерполация на хоризонтали SCOP.ISO             ; 
 $C  Извършва се в следната последователност:                            ; 
 $C     1.Определяне на контурите -директива CONTURS LEVEL=INTERVAL=value; 
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 $C     2.Вика се сегмента PLOTCON                                       ; 
 $C     3.Инициализация на типа плотер и приемане  на мащаба             ; 
 $C     4.Интерполацич на хоризонталите                                  ; 
 $C                    Пример:                                           ; 
 $C     CONTOURS,LEVEL=INTER=1;          $C   PINIT; 
 $C     PLOT;                            $C   ISOPLOT; 
 $C     PINIT,PLOTTER=600;               $C   RETURN; 
 $C     OUT,LST OFF;                     $C   STOP; 
 $C     ISOPLOT; 
 $C     RETURN; 
 $C     PLOT; 
 $C *********************************************************************; 
 $A 
.TESTISO 
 CONTOURS,LEVEL=INTER=1; 
 PLOT;PINIT,PLOTTER=600; 
 OUT,LST OFF;ISOPLOT; 
 RETURN;PLOT;PINIT;ISOPLOT; 
 RETURN;STOP; 
.HELPPRF 
$C **********************************************************************; 
$C                 Извеждане на профили SCOP.PRF                         ; 
$C  Възможностите на програмата са:Изчислчване и извежданее на надлъжни  ; 
$C  и напречни профили.Профилите се записват във файлове в система:KA55, ; 
$C  KA055 и KA000.За получаването на профилите се използват следните     ; 
$C ¦криви:линии,със зададена кривина,окръжност и и клотоиди.Задава се    ; 
$C  посоката на надписване на хоризонталите                    .         ; 
$C               Пример:                                                 ; 
$C  PROFILE, ALIGN(72850 93600 72870 93620)=XYONLY,                      ; 
$C           STATION(0 28 4 2 10 10)=CROSS; 
$C  LONGPL, PLTR 600, LSCALE 200, HSCALE 100, FILENAME (PLO); 
$C  $A; 
$C  CROSSPL, SIZE(20 16), SCALE(200), ZFACTOR(2), PLOTTER(600), REWIND; 
$C  .REP           ; 
$C  CROSSPL, SIZE(20 16), SCALE(200), ZFACTOR(2), PLOTTER(600); 
$C  STOP; 
$C **********************************************************************; 
$A; 
.TESTPRF 
 PROFILE, ALIGN(72850 93600 72870 93620)=XYONLY, 
          STATION(0 28 4 2 10 10)=CROSS; 
 LONGPL, PLTR 600, LSCALE 200, HSCALE 100, FILENAME (PLO); $A; 
 CROSSPL, SIZE(20 16), SCALE(200), ZFACTOR(2), PLOTTER(600), REWIND; $C 
.REP           ; 
 CROSSPL, SIZE(20 16), SCALE(200), ZFACTOR(2), PLOTTER(605); 
 STOP; $A; 
.HELPPER 
$C **********************************************************************; 
$C           Получаване на перспективни изображения SCOP.PER             ; 
$C  Възможно е получаването на перспективни изоражения,чрез задаване    ; 
$C  на положението на центъра на проектиране,както получаване на ортого-  ; 
$C  нална проекция.Необходимо е обаче да бъде зададен файла с теренния  ; 
$C  модел [ime obekt].rnd.                                               ; 
$C           П-име-:                                                     ; 
$C PERSPECT; 
$C PHOTO,PLOTTER=600,FR(TESTING CENTRAL PROJECTION), VMP NEW, INT OFF; 
$C VISPLT FR(TESTING VISIBILITY OVERLAY); 
$C AXO; 
$C PHOTO,PLOTTER=600,FR(TESTING PARALLEL PROJECTION), VMP NEW, INT OFF; 
$C VISPLT FR(TESTING SHADOW OVERLAY);                                                                      
; 
$C STOP; 
$C **********************************************************************; 
$A; 
.TESTPER 
 PERSPECT; 
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 PHOTO,PLOTTER=600,FR(TESTING CENTRAL PROJECTION), VMP NEW, INT OFF; 
 VISPLT FR(TESTING VISIBILITY OVERLAY); 
 $C 
.AXO          ; 
 AXO; 
 PHOTO,PLOTTER=600,FR(TESTING PARALLEL PROJECTION), VMP NEW, INT OFF; 
 VISPLT FR(TESTING SHADOW OVERLAY); 
 STOP; 
 $A; 
.DATAPLT 
 PRO, DAF OLD,CODE(TEST); EDIT; 
 PINIT,PLTR 200,SCALE 500; 
 DRAW,DAF; 
 RET;STOP; 
 $A; 
.ISOPLT 
 CONTOURS, LEVEL INTER 1; 
 PLOT; PINIT, PLTR 200, SCALE 500; 
 ISOPLT; 
 STOP; 
 $A; 
.LIMITS 
 LIMITS(72800 93550,72920 93650), 
 $A; 
.HELPSLP 
$C ********************************************************************; 
$C            Прогмама SCOP.SLP  за създаване на векторен модел на     ; 
$C  терена и оглаждане на повърхнината!Изпълнява се в следня ред:     ; 
$C  1.DTM   2.SLP 3.PINIT 4.VLENGTH 5.SLOPEVEC   .Трябва да е          ; 
$C  създаден модела на терена (*.rhm),да са формирани ¦контурните      ; 
$C  линии.!Първо се ининиализира плотера $SP(.SLPLOT)                  ; 
$C        Пример:                                                      ; 
$C   DSM,LILO SHORT; 
$C  .SLPLOT; 
$C   PIN, PLO=600, MODNAME(RSM), LIMIT(72830 93580 72900 93630); 
$C   PLOT, PEN(1 2 3 4 5 6 7),CLA(5 10 20 30 40 50),LIN=0.0002; 
$C   SLV, LILO=OFF, PEN=8; 
$C  $A; 
$C  .TESTSLV 
$C   PINIT, PLOTTER=401, LIMIT(72825 93570 72900 93630), SCALE 250,    ; 
$C          FRAME=(SLOPE VECTORS); 
$C  SLV, VECTORTYPE=4, LISTLOC=OFF; 
$C ********************************************************************; 
$A; 
.TESTSLP 
 DSM,LILO SHORT; 
 $C 
.SLPLOT     ; 
 PIN, PLO=600, MODNAME(RSM), LIMIT(72830 93580 72900 93630); 
 PLOT, PEN(1 2 3 4 5 6 7),CLA(5 10 20 30 40 50),LIN=0.0002; 
 SLV, LILO=OFF, PEN=8; 
 $A; 
.TESTSLV 
 PINIT, PLOTTER=401, LIMIT(72825 93570 72900 93630), SCALE 250, 
        FRAME=(SLOPE VECTORS); 
 SLV, VECTORTYPE=4, LISTLOC=OFF; 
 $A; 
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.HELPINT 
$C ********************************************************************; 
$C                  SCOP.INTERSPECT                                    ; 
$C  Чрез този модул се получава линеен разстерен модел.                 ; 
$C  Разстерния модел подържа:затворени по рамките области  точки и    ; 
$C  точки от регулярната мрежа.Съществуват различни начини за получава-; 
$C  не на RLM-модела.Преминава се през два етапа:LRM и LIM модели      ; 
$C  Общия вид на формулата по която се извършват изчисленията е:       ; 
$C  z3=f(a0+a1*f1(z1)+a2*f2(z2)+a3*f1(z1)*f2(z2)+a4*(f1(z1))/f2(z2))+  ; 
$C     +a5*(f2(z2))/(f1(z1))+a6/(f1(z1)*f2(z2)),като в итеративен      ; 
$C  Режим се настройват кофициентите на полинома                       ; 
$C  По подразбиране се приемат:f(x)=x,a0=0,a1=-1,a2=1 и                ; 
$C                             a3=a4=a5=a6=0                           ; 
$C Пример: 
$C SECTION,CLASSES(580 585 590 595 600 605 610),DHM(TEST.RDH); 
$C STOP; 
$C ********************************************************************; 
$A; 
.TESTINT 
 SECTION,CLASSES(580 585 590 595 600 605 610),DHM(TEST.RDH); 
 STOP; 
$A; 
.TESTPIX      ; 
DISPLAY PLO=6080   LUT=(COLOR.LUT); 
ZCOD LEV=CONT=36 FR=LEG=2 TEXT1=(TU-WIEN UND INPHO-GSMBH), 
TEXT2=(WIEN-STUTTGART) TEXT3=(Plamen Maldjanski); 
DISPLAY REST       LUT=(GRAU60.LUT); 
DISPLAY PLO=6080   LUT=(GRAU60.LUT); 
ZCOD LEV=CONT=36 FR=LEG=2 TEXT1=(TU-WIEN UND INPHO-GSMBH), 
TEXT2=(WIEN-STUTTGART) TEXT3=(Plamen Maldjanski ); 
DISPLAY PLO=6080   LUT=(RGBR.LUT); 
ZCOD LEV=CONT=6; 
DISP PLO=6080      LUT=(GRAU255.LUT); 
SHAD  MAXCOL=245; 
$A; 
.PIXPER        ;$A; 
DISP PLO=4080 PIX=(TEST.XZC); 
ZCOD LEVEL=CONT=36 MAP=GRID=.5; 
DISP PIX=(TEST.XSH); 
SHADING MAXCOL=248 MAP=GRID=.5; 
ST; 
$A; 
.PERPIX      ; 
DISP PLO=6080 LUT=(COLOR.LUT); 
IMAGE THEM=(TEST.XZC) FR=1; 
DISP LUT=(GRAU255.LUT); 
IMAGE THEM=(TEST.XSH) FR=1; 
$A; 
$C 
.PERGEO      ;$A; 
IMAGE GEO=NEW; 
IMAGE GEO=OLD THEM; 
$A; 
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Приложение3 

Резултати от работата сис системата SCOP 
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Приложение 4 

Описание на езика DRE за работа със ситемата SCOP 

 
$C **********************************************************************; 
$C                   Описание на интерфейсния език DRE:                  ; 
$C Процедурите се пишат във файлове с разширение [*.cmd],със следния син-; 
$C таксис: -Фразите се състоят от директиви,параметри,променливи,атрибути; 
$C          и разделилели                                                ; 
$C         -Вяка директива завършва със символа ;                          
$C         -Във PROMPTA на интерфейса се съдържжа подсказка за синтаксиса; 
$C          на командното изречение                                      ; 
$C         -Работи се в два режима:{BATH-  команден файл .cmd } и        ; 
$C                                 {INTERATIV-непосредствено от модулите}; 
$C Разделителите се употребяват както следва:                            ; 
$C  ___________________________________________________________________  ; 
$C  |   Тип     |  Тип     | Раздел.||   Тип     | Тип      | Раздел. |  ; 
$C  |___________|__________|________||___________|__________|_________|  ; 
$C  | директива | дииектива|        || параметри | параметри|    = ,  |  ; 
$C  |___________|__________|________||___________|__________|_________|  ; 
$C  | директива |параметри | , () = || параметри | атрибут  |   =     |  ; 
$C  |___________|__________|________||___________|__________|_________|  ; 
EDIT;$A; 
.DIRECTIVI 
$C  *********************************************************************; 
$C    По важни директиви в интепфейса DRE                                ; 
$C    Всички започват със знака $ и завършват с ;                        ; 
$C  $X- включва и изключва интерфейса     $D-изтриване на директива      ; 
$C  $Е- изпълнение                       $C-коментар                     ; 
$C  $N(-N)-въвеждане на нова стойност    $А-продължение                  ; 
$C  $SP(.label)-извикване на процедура описана в команден файл с етикет  ; 
$C    .label                                                             ; 
$C  EDIT-въвеждане                       STOP-край на изп¦лнение         ; 
$C  RETURN-връщане към ниво              ЕDD -край                       ; 
$C  $?-извежда достъпните директиви                                      ; 
$C    За всяка пореден етап от създаването на ЦМР-чрез системама SCOP    ; 
$C  се използват различни директиви,с различен по вид и тип параметри,   ; 
$C  описанието на които ще намерите в документацията на SCOP             ; 
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Приложение 5 

Списък с променливите и видовете файлове, поддържани от Inroads 

Променлива Описание 

CIVIL_DTM_DIR Указва директорията, съдържаща файла с теренния модел 

(*..dtm )-файла  

CIVIL_DAT_DIR   Указва директорията, съдържаща файловете ASCII (.dat )- 

За входни текстови данни; (.xyz )-за бинарни входни танни за точки; 

(.se )-файл с данни за височините Z; (.soe )-файл с релативни 

координати за точки от модела; (.tin )-файл с информация за 

триъгълниците (фасетките ) на формираната терена повърхнина. 

CIVIL_COG_DIR   Указва директорията, съдържаща файла с проекта за геометрията(.alg 

) 

CIVIL_PRF_DIR   Указва директорията, съдържаща InRoads предпочитаните (.rsc )-

файлове 

CIVIL_PRJ_DIR   Указва директорията, съдържаща InRoads проектните (.rwk )-файлове 

CIVIL_RWL_DIR   Указва директорията, съдържаща InRoads библиотечните(.rwl )-

файлове 

CIVIL_STY_DIR   Указва директорията, съдържаща InRoads стиловите (.sty )-файлове 

CIVIL_TML_DIR   Указва директорията, съдържаща InRoads шаблонните (.tml )-файлове 

 

            Приложение 6 

Задаване на геометрия в ASCII-формат с Inroads 

   (хоризонтална) 
* Alignment name: north  * Alignment description: north bypass  * Alignment feature: grand  *  { TYPE STATION 

RADIUS X_CRD Y_CRD DIRECTION SPI_LENGTH  LIN     0+00.0000       0.0000    525214.8620    1833471.8330  

56^40'40.9887"     0.0000  CIR    10+21.1755   -1000.0000    526068.1532    1834032.8086  56^40'40.9887"     0.0000  

LIN    12+20.4088       0.0000    526222.6660    1834158.0626  45^15'46.1658"     0.0000  CIR    20+13.3013     

400.0000    526785.8916    1834716.1446  45^15'46.1658"     0.0000  LIN    26+50.4797       0.0000    527357.7369    

1834707.1876 136^31'54.8426"     0.0000  CIR    29+23.1488     300.0000    527545.3198    1834509.2960 

136^31'54.8426"     0.0000  LIN    35+22.3207       0.0000    527425.4347    1834019.3144 250^57'55.1112"     0.0000  

* 

 

   (вертикална) 
* Alignment name: vnorth  * Alignment description:  * Alignment feature: default  *  { TYPE STATION ELEVATION 

SLOPE VC_LENGTH  LIN      -0+00.0000       7480.0000        0.045827          0.0000  PAR       1+20.0280       

7485.5005        0.045827        300.0000  PAR       4+20.0280       7492.5489        0.001162        800.0000  LIN      

12+20.0280       7486.7789       -0.015587          0.0000  PAR      27+67.3963       7462.6599       -0.015587        

612.1153  LIN      33+79.5117       7468.8131        0.035692          0.0000  PAR      35+56.4950       7475.1299        

0.035692        150.0000  PAR      37+06.4950       7478.9491        0.015231        250.0000  LIN      39+56.4950       

7481.2222        0.002954          0.0000  PAR      47+79.2900       7483.6532        0.002954        242.2281  LIN      

50+21.5180       7477.8494       -0.050874          0.0000  LIN      54+51.0000       7456.0000        0.000000     CIR    

40+82.9188    -850.0000    526895.4894    1833836.4806 250^57'55.1112"     0.0000  LIN    46+52.7943       0.0000    

526456.2395    1833490.3104 212^33'06.5636"     0.0000  LIN    54+51.0413       0.0000    526026.7330    

1832817.4640 212^33'06.5636"     3.7097   

 

   (указана чрез точки) 

 
{ FEATURE POINT_TXT Y_CRD X_CRD Z_CRD  ESP 1000         9202.984    2425.017     52.230  ESP 1001         

9221.065    2415.948     51.984  ESP 1002         9239.307    2407.651     51.730  ESP 1003         9257.879    2400.100     

51.466  ESP 1004         9276.719    2393.293     51.204  ESP 1005         9295.811    2387.244     50.938  *ENDOF LINE  

ESP 1006         9352.376    2374.042     50.373  ESP 1007         9372.199    2371.057     50.305  ESP 1008         

9392.131    2368.864     50.236  ESP 1009         9412.127    2367.496     50.187  *ENDOF LINE  *EOF   

Приложение 7 
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Цифрови модели  получени с Inroads 

 

 
   (път в изкоп и насип) 

 

 
   (ж.п. линия) 
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   (нерегулярен модел на релефа) 

 
(цветно кодиране и определяне на зони с еднаква височина) 
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Приложение 8 

Цифрови модели  получени с Civil Engineering  

 
  (интерполиране на хоризонтали) 

 
 (мрежа от непокриващи се триъгълници при създаден нерегулярен модел) 
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Азбучен терминологичен речник 
 

A 

абстрактен модел –модел , създаден в цифрова среда, максимално 

наподобяващ реалния обект; 
апертура на дискредизация-стъпка, минимално отстояние при 

дискретизация; 
Б 

база от данни (database)-организация по определени правила и с 

определени средства на данните; 
блоковото кодиране-начин на кодиране при който се използват еднотипни 

блокове за описания на различни по тип данни; 
булева сума-сума на булеви (логически) величини в булевата алгебра; 
В 

векторизиране-тримерно дигитализиране; 

векторен модел-модел , състоящ се от векторни данни; 

визуализационно открояване- чрез изменение на параметрите за 

изобразяване на даден елемент или сегмент (цвят, интензивност, режим на 
мигане) се постига открояване на този елемент от останалата дисплейна 
картина; 
визуализационна повърхност-абстрактна повърхнина , върху която се 

извършва геометричното моделиране; 
възли-характерни точки в които апроксимиращата (интерполираща) функция 

и реалната вункция имат единтични стойности; 
визуализация- генериране на графично изображение върху дисплея; 

 
Г 

генерираща графика- съвкупност от методи и средства за генериране на 

графични изображения; 
геометрично моделиране –процес при който се създава абстрактен 

геометричен модел на обекта; 
гранична страна (на триъгълник)- страна,за която от множеството от точки  

на върховете не може да се намери такава,която да образува триъгълник, 
затварящ тази страна 
Д 

дигитализиране- кодиране и дискретно представяне на избраните дискретни 

елементи от повърхнината във векторен вид; 



 

 

 

________________________________________________________________________ 

Обработка на данни за съсдаване на ЦМР. Азбучен указател 

 

 

-88- 

динамично преместване –преместване на различни екранни прозорци и 

едновременна  смяна на фона им и други техни атрибути; 
дискредизация- операция, при която от непрекъснати форми (сигнали) се 

преминава към дискретни количествени стойности  и се извършва 
своеобразно геометрично моделиране; 
дисплеен файл- файл (количество информация), което може да се 

визуализира на изходнто устройство при абстрактното моделиране (дисплей); 
дисплей-изходно устройство за визуализация; 
Е  

единтитет на матрица - матрицата, която има само единици по главния си 

диагонал; 
Ж-З 

запълнена област (Fill Area)-равнинен многоъгълник , който може да  бъде 

празен, запълнен с даден цвят или с щриховка; 
затворена старана (на триъгълник)- тази от неговите страни, върху която 

вече е построен друг триъгълник; 
затворена точка - точка, която в процеса на построяването на системата от 

непокриващи се триъгълници участва в образуване на подмножество 
триъгълници,така че всичките страни, излизащи от даден връх да са гранични 
или затворени; 
зуминг(лупа).Представлява последователно мащабиране в прогресия с 

еднакви мащабни коефициенти по две оси, така че да се получи впечатление 
за отдалечаване или приближаване на картината или сегмент от нея; 
И 

изрязване-операция,която определя кои части от зададения графичен обект 

попадат в екранната област; 
идентификатори-свойства на примитива, по които той може да бъде 

разпознат; 
интерактивна операция -операция, изискваща разпознаване на примитива; 

интерполацията - специален вид апроксимация при която така че двете 

функции (реалната и апроксимиращата) да имат еднакви стойности в краен 
брой предварително избрани точки, наречени възли; 
интерполационните методи (paten methods) са най-широко разпространени 

в съвременните системи за геометрично моделиране. При тях връзките между 
формата на повърхнината и множеството от точки е явна – чрез така 
наречените контролни точки; 
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интерполация по части (парчета)-метод, при който повърхнината се 

представя като съвкупност от парчета, съединени по границата с 
необходимата за конкретния случай гладкост; 
Й 

йерархична организация-организация на данните по нива (тип главно-

подчинено) 
 

К 

кадрови буфер-място за съхранение на една или няколко порции 

информация за визуализиране; 
клетка от тип връх-съдържа връх на изходното тяло и полигоните , които се 

задават с равнините пресичащи се в него; 
клетка от тип ребро-съдържа част от ребро на изходното тяло и прилежащ 

полигон; 
клетка от тип повърхнина -съдържа равнината , върху която лежи страната 

на тялото, пресичащо тази клетка; 
клетъчно разлагане на пространството (Space decomposition) метод, при 

които йерархичната структура, задаваща материалното тяло, обхваща цялото 
обектно пространство; 
кодирането на данните- процес при който на определен тип данни или 

техни количествени стойности се съпоставят кодове (ключове) или техни 
функции; 
кодиране по метода на единичните записи- всеки елемен е кодиран в 

самостоятелен запис; 
координатна трансформация-преобразуване на координати; 
Л 

локалното поле- ограничена област с крайни размери; 
М 

матрица от клетки (Sell Area)- матрица от клетки , запълнена с различни 

цветове; 
методи на Шепърт-глобални методи, при които измененията в дадена точка 

се отразяват на цялата повърхнина; 
МНМК- метод на най-малките квадрати; 

моделен прозорец- функция, която определя границите на областта за 

визуализация; 
моделиране на материални тела, моделиране при което структурата на 

геометричния модел е йерархична; разглежда се възможното  съчетаване на 
отделните повърхнини за образуване на затворен обем, тоест обемно тяло 
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моделиране с гранични елементи- телата се задават чрез описание на 

границата им, състояща се от гранични елементи-върхове, ребра, страни; 
моделиране с гранични повърхнини- метод , при който тялото се задава 

чрез съвкупността от граничните си повърхнини; 
моделиране на свободни повърхнини- моделиране чрез използване на 

структури от линеен тип, не се разглежда възможното  съчетаване на 
отделните повърхнини за образуване на затворен обем, тоест обемно тяло 
моделиране с обемни примитиви- методи , които представят телата като 

булеви конструкции (CSG дървета) , съставени от краен брой примитивни 
тела; 
Н 

неравномерна триангулация-локални методи, които използват 

първоначално двумерна  триангулация на точки ,а  след това построяване на  
частичнонепрекъсната функция от върху елементарните триъгълни парчета; 
нерегулярен начин за създаване на ЦМР-точките от преките измервания 

се използват при геометричното моделиране на повърхнината; 
нормализирана координатна система- машиннонезависима координатна 

система в някаква числена област (най-често в обхвата от 0 до 1); 
О 

обектно пространство - реалният тримерен свят в който се разполагат 

материалните тела; 
огледало (осова симетрия)-построява се огледален образ на картинния 

елемент; 
OLE- обект (Object Lincing Emmbeling). Това е по-сложен обект, съставен по 

приета технология; 
осмичното дърво метод ,при който обектното пространство първоначално 

се идентифицира с един единствен начален куб, след което последователно 
се дели на клетки кубове; 
П 

панорама- преместване на прозореца вертикално или хоризонтално в 

моделната област по такъв начин, че новите части на изображението да се 
появяват постепенно в екранната област, а старите да изчезват; 
паралелна проекция-проекция при която центъра на проектиране е в 

безкрайността; 
парчета (patches)- минимални интерполационни части; 

плот-файл - краен продукт от работата със системата ,създаващ 

възможности за връзка с други системи и програми; 
повърхнинното парче-елементарна част от повърхнината; 
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полилиния (Polyline)- представлява последователно свързани отсечки и се 

определя от крайните точки на всяка отсечка; 
полимаркер (Polymarker)-представлява множество от графични символи 

(маркери) от един и същи тип , зададени чрез  координатите на своите 
центрове; 
псевдовръх--елемент(връх), получен в резултат на разделянето 

псевдоребро-елемент(ребро), получено в резултат на разделянето; 

примитиви –елементарни градивни елементи на Цифровия модел (ЦМ); 

превъртане-динамично изобразяване на ротацията на елементи от картината 

около дадена ос, чиято ориентация непрекъснато се сменя в пространството; 
прогнозна функция- функция , която се използва за аналитичното 

представяне на точките от повърхнината на терена; 
прозорец- функция,преобразуваща моделния прозорец или част от него в 

екранен образ за визуализация; 
процесуалния модел-модел от технологични последователности; 
Р 

разлагане на материалното тяло на части (Object decomposition)- 

методи, при които се получава структура от йерархично подредени 
компоненти на телата; 
разтягане или свиване по дадена ос-операция при която се извършва 

транслация на дадени контури ,линии или точки от тях( другите линии остават 
непроменени); 
разтягане като ластик.В резултат на интерактивна намеса връх или отсечка 

от дадена фигура се премества в произволна  посока , при което свързаните 
ръбове се разтягат като ластик; 
реален връх- елемент (връх) от изходното тяло; 

реално ребро-елемент (ребро) от изходното тяло; 

регулярен начин за създаване на ЦМР-метод при който района се 

покрива с равномерна мрежа (най-често от квадрати) и тя се използва  при 
геометричното моделиране на повърхнината; 
С 

сегмент - набор от графични примитиви, обединени логически и 

представляващи един обект; 
скелетни линии на терена- фиксират характерни теренни места; 
Т 

текст(Text)-последователност (низ) от буквено-цифрови символи; 

терминални клетки-обобщено наименование за тип клетки, използвано при 

моделирането; 
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топология-начин на подредба; 

точкови методи (points methods) –методи, при които повърхнината се 

интерполира по отделни дискретни точки; 
трансфинитни методи –методи за интерполиране чрез безкраен 

(неограничен) брой данни (например всички точки от даден сегмент); 
?-? 

фасетки -елементарни площни елементи от повърхнина;  
Х 

хомогенните координати-координати , използвани в машинната графика; 
Ц 

централната проекция-проекция от определн (координатно) център на 

проектиране; 
цифров модел (ЦМ) висока степен на абстракция при предаване на 

основните качества на даден реален обект или явление с помоща на основни 
градивни елементи (примитиви); 
цифров модел на релефа (ЦМР) се явява дискретно (чрез ограничен брой 

елементи) представяне повърхнината на релефа; 
Ч-Ш-Щ-Ъ-Ь-Ю-Я 
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