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Основно преимущество на тримерното моделиране е, че 3D моделът съдържа пълна и 

единна информация за пространствените характеристики на моделирания обект. Това дава 
възможност моделът да се използва за различни цели: от него могат да се извличат данни, да 
се изчисляват автоматично различни материални характеристики, да се проверяват 
взаимовръзки между елементи, могат да се правят изследвания за устойчивост и др. 

 
Единството на информацията в 3D моделите гарантира, че всяка промяна в модела 

автоматично ще се отрази на всички следващи негови изобразявания и изследвания. 
 
Съществуват много методи за построяване на тримерни модели. Нито един от тях обаче 

не е универсален и затова се налага да се търсят комбинации и компромисни решения в 
зависимост от конкретните области на приложение. Доста често вместо думата „модел” се 
използва думата „представяне” (representation). 
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I. Методи за 3D геометрично моделиране и представяне – ръбово, гранично, 
твърдотелно (конструктивно). Шаблонно моделиране.  
 
1. Ръбово представяне (Wire-frame model) 

При това представяне формата на обекта се задава само чрез ръбовете му (отсечки или дъги). При 
него се задава метрична информация (тримерни координати на точки) и частична топологична 
информация – ръбовете като връзки между върховете на обектите. Информацията за описване на куб с 
размери 2 х 2 х 2 е представена на фиг. 1 в 2 таблици:  

а) таблица на върховете (с координати на точки);  
б) таблица на ръбовете (с посочени начален и краен връх на всеки ръб). 
 

                     
Фиг. 1. Таблица на върховете (vertex table) и таблица на ръбовете (edge table) на куб. 
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С тези две таблици описанието на обектите се изчерпа. Така повърхнините им не са определени и 
затова ръбовото представяне не е еднозначно, както личи от следващата фигура 2, която съдържа два 
свързани и едновременно с това вложени един в друг куба. 

 

 
 
Фиг. 2. Ръбово представяне на два вложени един в друг куба и три различни възможни тълкувания на оформящите го 

повърхнини 
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Нека разгледаме и още един пример – тетраедър (триъгълна пирамида) – виж фиг. 3. 
  
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3. Тетраедър (триъгълна пирамида) като 
обект за моделиране на фиг. 4 

 
Ръбовото представяне на тетраедъра е показано на фиг. 4. 

 
Фиг. 4. Ръбово представяне на тетраедъра от фиг. 3. Моделът включва топологична информация за връзките между 

върховете и метрична информация (координати на върхове). 
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Понеже равнините и обемите не са зададени, този вид представяне не съдържа информация, която 
може да се използва за изчисляване на материални характеристики, или за премахване на скрити 
(невидими) линии, за изчертаване на светлосенки. 

Все пак това представяне е лесно за употреба и се използва за бързо изчертаване на тримерни обекти, 
когато не е нужно повърхнините му да се изобразяват, както се вижда на фиг. 5, например в режим 
Preview или в Realtime режим (когато изобразяването трябва да догонва реално случващи се събития). 

 
Фиг. 5. Изображение в режим Preview на автомобил Audi – wire-frame представяне 

 
Допълнително информация за това представяне можете да намерите в: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wire-frame_model 
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2. Гранично представяне (B-схема, Boundary representation) 
 

Даден обект е еднозначно определен, когато са известни граничните му (ограждащите го, boundary) 
повърхности. Те може да са и криволинейни. Все пак при това представяне най-често се работи с 
равнинни стени, като криволинейните повърхности на телата се разбиват по метода на крайните 
елементи. 

 
На тази основа граничното представяне представлява описание на обекта (тялото) чрез списък на 

всичките му стени. От своя страна стените се описват чрез ръбовете си, ръбовете се описват чрез 
върховете си, а върховете – чрез тримерните си координати. Това представяне е много удобно при 
визуализиране на обектите, защото на практика се изобразяват техните повърхности, а описанията на 
повърхностите в случая са зададени в явен вид. 

 
Например при тетраедъра, който разгледахме преди малко (фиг. 3), едно възможно представяне в B-

схема е показано на фиг. 6: 
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Фиг. 6. Гранично представяне (В-схема) на тетраедъра от фиг. 3. Моделът включва по-разширена топологична 
информация и метрична информация (координати на върхове). 
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Ако сравним информацията при ръбовото 
(фиг. 4) и граничното (фиг. 6) представяне, и 
двете схеми включват метрични данни 
(координати на върховете на обекта), но 
топологичните връзки при B-схемата са по-
пълноценни, отколкото при ръбовото 
представяне, понеже съдържат информация 
кои ръбове оформят повърхнините на обекта и 
кои повърхнини оформят тялото. 
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Най-доброто приложение на B-схемата е в случаите, когато обектът трябва да се изчертае със 
скриване на т.н. невидими линии (hidden lines), т.е. линии, които се намират от задната страна на 
непрозрачни плътни обекти. Това представяне предлага ценни възможности и затова се включва във 
всички CAD-системи. 

 
Фиг. 7. Скриване на невидими линии. 
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Чрез това представяне могат да се представят и изобразяват повърхности със значителна сложност, 
като например човешкото лице или тяло – фиг. 8 и 9. 

  
Фиг. 8. Повърхнинен модел на човешко лице – реално и фантастично (от филма „Аватар”). 

 

 
Фиг. 9. Опростен повърхнинен модел на човешко тяло. 
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Тази форма на представяне има голям потенциал за генериране на реалистични 
изображения. Към модела на стените (повърхнините) може да се добави информация за 
цветове, фактура (грапавост) и текстура (шарка). Ако към модела на наблюдавания обект се 
добави и модел на един или повече светлинни източници с различна сила, разсеяна дифузна 
светлина, фон и др., се получават реалистичните изображения на екстериори и интериори от 
типа на показаните на фиг. 10 и 11. 

 

   
 

Фиг. 10. Рендерирани екстериорни изображения. Всички участващи обекти са описани чрез повърхнините си с техните 
цветове и текстури. Източник: http://www.3dlabz.com/3d-architectural-modeling-residential.htm 
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Фиг. 11. Рендерирани интериорни изображения. Всички участващи обекти са описани чрез повърхнините си с техните 
цветове и текстури. Източник: http://www.3dlabz.com/3d-architectural-modeling-residential.htm 

 
 

Допълнително информация за това представяне можете да намерите в: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation 
 



Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции – Модул 2 
 

 

УАСГ, катедра АИТ       страница  13 
 

3. Твърдотелно (конструктивно) представяне (C-схема, Solid modeling) 
 

При този начин на представяне на обектите се въвежда и понятието материя, затова се говори за 
твърди тела и твърдотелно моделиране (Solid modeling) Нарича се още конструктивно моделиране, 
защото генерирането на по-сложни обекти става чрез последователно конструиране. Работи се с 
тримерни геометрични примитиви от типа на показаните на фиг. 12: 

• сфера; 
• призма; 
• цилиндър; 
• конус; 
и др. 

 
Фиг. 12. Примерни базови тримерни геометрични примитиви. 
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В някои тримерни моделиери базовият списък от обемни примитиви може да бъде разширяван и с 
други по-сложни примитиви – фиг. 13: 

 

 
 

Фиг. 13. Някои тримерни моделиери предлагат разширен списък от тримерни геометрични примитиви. 
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Моделът на обекта се получава чрез т.н. булеви операции, приложени върху споменатите 
вече обемни примитиви. Основните булеви операции са 3 на брой: 

 
• Обединение – UNION (фиг. 14а и 15а); 
• Сечение – INTERSECTION (фиг. 14б и 15б); 
• Разлика – DIFFERENCE (фиг. 14в и 15в). 

 
 

 
а)     б)      в) 

 
Фиг. 14. Илюстриране на булевите операции (двумерни примитиви). 
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  а) Обединение 
 

  б) Сечение 
 

  в) Разлика 
Фиг. 15. Илюстриране на булевите операции върху обемните примитиви. 
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Ето един пример как може да се използват булевите операции, за да се получи обект с по-
сложна форма (фиг. 16): 

 
Фиг. 16. Илюстриране на булевите операции между обемни примитиви.  

Комбинация от 1) сечение; 2) обединение; 3) разлика. 
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Характерно за твърдотелното конструктивно моделиране е, че един и същ резултат понякога може да 
се получи по различен начин. Например моделирането на греда с Т-сечение може да стане по следните 
два начина – фиг. 17 и 18. 

 
Фиг. 17. Моделиране на греда с Т-сечение чрез разлика (без и със скриване на невидимите линии). 

 
 

 
 

Фиг. 18. Моделиране на греда с Т-сечение чрез обединение (без и със скриване на невидимите линии). 
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Свободата на действие на потребителя и лекотата, с която се създават обеми, включително и с много 
сложна форма, правят това представяне удобно за създаване на геометричния модел.  

 
Проблем е да се установи дали два обекта, получени по различен начин с различни булеви операции 

от различни базови примитиви (както посочените на фиг. 17 и 18), са идентични, защото процедурно те 
са конструирани по различен начин. Еднаквостта им може да се установи само с преминаване към 
гранично представяне (B-схема). 
 
Допълнително информация можете да намерите в: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid_modeling 
https://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_solid_geometry 
http://www.ahinson.com/algorithms_designed/Alg_GeometricBooleanOperations.htm 
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4. Шаблонно моделиране (S-схема) 
 

При този начин на моделиране моделът на обекта се получава чрез движение на даден 
шаблон по зададена траектория. Шаблонът може да бъде и обемен, но най-често е 
равнинен. Траекторията обикновено е права, перпендикулярна на шаблона, но може да е и 
произволна крива. Така при шаблон кръг и движение перпендикулярно на равнината му се 
получава цилиндър (фиг. 19а), при шаблон правоъгълник – паралелепипед или призма (фиг. 
19б).  

 
а)      б) 

Фиг. 19. Моделиране на цилиндър и призма чрез транслация по права линия на окръжност и правоъгълник 
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Траекторията, по която може да се движи шаблонът, може да е и кръг. Тогава се получава 
ротационно тяло. Например, ако вертикален правоъгълник се завърти около единия си 
вертикален ръб на 180°, се получава ротационното тяло цилиндър. Ако кръг се завърти около 
един от своите диаметри, се получава сфера и т.н. (фиг. 20). 

 

 
Фиг. 20. Моделиране чрез ротация на равнинен контур 
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Когато говорим за шаблонно моделиране, трябва да споменем и 2.5D моделирането (фиг. 20). То е 
частен случай на S-схема с равнинни шаблони, успоредни на равнината xOy и траектория, успоредна на 
оста Z. Този начин на моделиране е бърз и затова се използва често, включително при моделиране на 
строителни конструкции, където стените на сградите са вертикални и следват хоризонтални контури. 

 

 
Фиг. 20. S-схемата за моделиране е удобна за ползване в моделирането на сгради. Хоризонталният контур в равнината 
трябва да се издигне вертикално нагоре. От така направените стени после трябва да се извадят паралелепипеди, за да се 

оформят прозорци и врати. 
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Фиг. 21. S-схемата за моделиране е удобна за ползване в моделирането на сгради. 

 



Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции – Модул 2 
 

 

УАСГ, катедра АИТ       страница  24 
 

II. Сравнение на различните методи за 3D геометрично моделиране – 
предимства и недостатъци. 

Всяка една от представените схеми за 3D моделиране има свои преимущества и недостатъци.  
Модели Предимства Недостатъци 

WF-схема 
(ръбово представяне) 

• Бързо изобразяване в режим preview или 
real mode; 

• Нискокачествено изобразяване; 
• Нереалистично изображение; 

B-схема 
(гранично 
представяне) 

• Пълноценна информация за повърхностите 
– цвят, фактура, текстура; 
• Подходящ за генериране на 
висококачествени изображения; 
• Подходящ за моделиране на процеси, 
където предмет на интерес са сградните 
повърхности; 

• Скриването на невидимите линии 
отнема повече време; 
• По-висококачествените 
изображения отнемат също повече 
време; 

C-схема 
(твърдотелно 
конструктивно 
представяне) 

• Удобство при моделиране; 
• Пълноценна информация за твърдите тела; 
• Подходящ за моделиране на процеси, в 
които сградните части са представени като 
взаимодействащи си твърди тела; 

• Трудна проверка за 
еквивалентност; 
• Не е възможно скриване на 
невидимите линии, без да се 
премине към B-схема; 

S-схема 
(шаблонно 
представяне) 

• Лекота на моделирането при специфични 
обекти; 
• Подходящ за ротационни обекти; 
• Удобен за задачи в строителството (2.5D); 

• Подходящ само за ограничен брой 
типове обекти; 
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С цел улесняване на работата на потребителя повечето сериозни CAD програми включват 
всички посочени схеми, като се осигурява възможност за вътрешен програмен преход от една 
към друга. Например при въвеждането на модела най-често се ползват S- и C-схема, за бързо 
визуализиране – WF-схема, а за качествена визуализация – B-схема. 
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