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Традиционните карти на хартиен носител носят своя принос в обучението по география 

и картография, но с навлизането на новите технологии се предоставя информацията по 

атрактивен начин и се засилва интереса на учащите. Това е и причината при 

разработването на монографията да бъде поставена задача за създаване на концепция 

на мобилно приложение с картографско съдържание, което да осъвремени 

традиционната образователна система. 

Комбинацията на технологиите добавена реалност и 3D принтиране, дават насоки за 

бъдещето на картографската работа. Предлага се метод за използване на добавена 

реалност като нова технология в картографията и начин за предоставяне на 

допълнителна информация за навигацията до ключови точки и туристически маршрути. 

3D принтирането е технология, на която предстои интегрирането й в картографията. От 

моделирането със специализиран софтуер, през обработката преди принтиране на даден 

модел, се стига до краен резултат на физически обект, който е умален размер на 

действителната местност, до която всеки потребител може да се „докосне“. Основната 

цел е да се даде нова перспектива в дигитално обучение, която ще работи по-добре за 

учащите. 

Връзката между дизайна и мащабираният модел, заедно с виртуалните елементи е по-

лесна за усвояване от потребителите. Бъдещите цели поставени пред разработването на 

приложението на следващ етап са реализация в достъпен и работещ продукт. Това 

включва работа със специалисти в сферата на 3D принтирането, софтуерното 

инженерство, с които да бъдат обсъедни стъпките за съществяване на максимално 

близък вариант до концептуалният прототип. 
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Въведение 

 

Актуалност 

В историята на картографията са направени множество изследвания за 

картографското моделиране на планинските територии. Определяне на пространствения 

обхват на планинските области винаги е било предизвикателство за картографите. В 

наши дни, наличието на цифрови модели на релефа (DEM), в комбинация с 

геоинформационните системи (ГИС) определят дефиницията за планина въз основа на 

топографски и други критерии. Дигиталната картография дава възможност за преглед на 

света през друга перспектива.  

Картите на планински територии в хартиен формат са много използваеми и все още 

ще се използват в бъдеще. Но развитието на технологии като мултимедия и 

интерактивност дават шанс да се намери ново картографско представяне на планинските 

региони, които биха се превърнали в много използваеми продукти. Създаването на 

прототипни модели и анализирането на мненията на потребителите за такива модели ще 

помогне за проектирането на широко използвани и икономически успешни планински 

ресурси. 3D принтирани планински територии с добавена реалност се постигат чрез едни 

от най-новите и иновативни картографски визуализационни техники. 

3D принтирането представлява съвременна технология за изработка на 3D обект на 

произволна форма, с помощта на цифров модел. Това е кумулатвен процес, при който се 

натрупват слой след слой, за да се образуват различни обекти. 3D принтирането се състои 

от три основни стъпки - моделиране (създаване на модел чрез CAD софтуер), 

отпечатване (структурирането на слоевете от течност, прахови частици, хартия и т.н.) и 

апретура (полиране и добавяне на цвят) (Aсенова А., Афзали Ю., 2018). Сред най-често 

използваните материали в триизмерното принтиране са полилактидна киселина (PLA; 

вид полиестер, който е биоразградим и биоактивен при нагряване). Триизмерният печат 

намира приложение както при изработката на прототипи, така и в много различни 

области. Учените все още търсят нови приложения на този вид технология. 

Картографията, колкото и древна наука да е, винаги се развива, използвайки последните 

научно-технически постижения, което се доказва и с последните принтирани 3D 

картографски модели. 

Добавената реалност е пряк или косвен изглед в реално време на физическа, реална 

среда, чиито елементи се "добавят" от компютърно генерирана информация. Тя се 
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използва за подобряване на естествената среда или ситуации. С помощта на добавената 

реалност, информацията за заобикалящият реален свят на потребителя става 

интерактивен и цифрово манипулируем (Trajkovski K., 2018). Информация, относно 

околната среда и нейните обекти, се наслагват върху съществуващата среда. Тази 

информация може да бъде виртуална или реална. Добавената реалност може да се 

основава на изображение или обект. Целевото изображение може да бъде всяко растерно 

изображение с достатъчно отличителни точки. Това дава неизчерпаеми идеи и на 

картографите по пътя на обогатяване на съществуващи и новопроектирани картографски 

модели. 

В педагогиката е важно да се увеличи удовлетворението от участието на учениците в 

изучаването на дейности със значителен материал, който генерира положителен интерес, 

време за учене и индивидуално темпо на учене (Piccoli et al 2001). Описаните две 

технологии в горните редове, представляват нови и допълнителни начини за учене, в 

които съществува потенциал за революционизиране на мястото, преценка и ефективност 

на образованието. От друга страна тези процеси са изключително трудни за внедряване 

в учебният процес, тък като това са нововъзникващи технологии, при които има недостиг 

на специалисти с професионални умения в областта. Основните изисквания на 

компетентните лица са 3D моделиране, познания в програмирането и подробно 

разбиране на предмета на разработване на съдържанието. Следователно е необходимо да 

се извършват повече изследвания и разработки в областта на добавената реалност и 3D 

картографското принтиране за да могат тези два „ресурса“ да се имплементират в 

образованието. Така картографията ще задоволи нарастващите нужди на новото 

поколение чрез изработване на най-нов вид картографски модели и нови техники на 

предаване на геоинформация в различни области на знанието. 

 

Цел 

Основната цел на монографията е: 

Да се разработи и създаде съвременен подход за картографско представяне на 

планински територии и имплементирането му в учебните дисциплини.  

За постигането на тази цел са формулирани следните задачи: 

1. Да се направи класификация на картографските модели. 

2. Да се направи анализ на картографирането на планински територии. 

3. Да се разгледат съвременните методи на картографското моделиране. 
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4. Да се предложи нов вид технология, която да се внедри в картографското 

моделиране на планински територии. 

5. Да се разработи предложение за за по-лесно усвояване на учебният материал по 

картография и визуална и физическа представа по география за студенти и ученици. 

 

Обект на изследване  

Обект на изследване на монографията са планинските територии в България и по-

конкретно част от Национален парк „Пирин“, в района на връх Вихрен. 

 

Предмет на изследване 

Съвременните методи на картографско моделиране на планински територии 
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Структура на монографията 

Монографията е оформена в следните части: въведение, структура на монографията, 

5 глави, заключение, цитирана литература и приложения. 

В първа глава са дадени общи сведения за картографското моделиране, дефиниции и 

основни класификации на картите и картографските модели. Извършена е класификация 

на картографските модели, съгласно съдържанието им, дименсионалността и материала 

на производството, както са разгледани и приложенията на картографските модели, 

съгласно видовете реалност. 

Във втора глава е представена същността на картографирането  на планински 

територии, материалите и методите при картографиране, видовете картографиране на 

планински територии и е разгледано бъдещето развитие в картографирането на 

планински територии. 

В трета глава е предложен нов метод и допълнителен инструмент за картографиране 

на планински територии и навигация чрез създадената 3D карта на планинска местност 

с добавена реалност за навигация. В началото е описано местоположението на 

изследвания обект и е представена 3D карта в района на връх Вихрен. Описана е 

същността на областта добавена реалност, изброени са видовете добавена реалност, а за 

финал е показана технология за създаване и прилагане на добавена реалност. 

В четвърта глава е представена същността на технологията 3D принтиране, 

предимствата и недостатъците в тази област, приложенията на 3D принтираните 

пластмаси, различните видове методи при 3D принтирането, приложенията на 3D 

принтирането, както и предложение за 3D принтирането в картографията.  

В пета глава е представена нов вид технология за обучение чрез дигитално обучение 

и концепция на приложение за добавена реалност към 3D принтирана планинска 

територия. 

Заключението съдържа обобщение на изпълнените предварително поставени задачи, 

постигнатите резултати и изводи.  
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1. Общи сведения за картографското моделиране 

 

1.1.  Дефиниции 

В световната литература се срещат редица определения за термина „моделиране“. 

Съществуват множество сфери, в които се използва моделирането: моделиране на 

скулптури, моделиране в моделният бизнес, моделиране и симулация за разработване на 

данни за технически решения и др. Какво наричаме картографско моделиране? 

Според Пенев (2013), картографското моделиране представлява заместване на реален 

обект с неговото подобие (модел) и изследване на модела, с цел получаване на нови 

знания за свойствата на обекта. Малко по-късно Tomlin (2017) определя картографското 

моделиране като използване на координиран набор от инструменти и техники за анализ 

и синтез на геопространствени данни чрез географска информационна система (ГИС). В 

наши дни Buttenfield и Charisoulis (2021) определят картографското моделиране като 

интегрирана последователност от задачи за обработка на данни, които организират, 

комбинират, анализират и показват информация за отговор на конкретен въпрос. От 

приведеното до тук може да се заключи, че под "картографското моделиране" се разбира 

създаването и анализа на картографско произведение – заместване на реални 

пространствени обекти с гео-реферирани дигитални и/или реални модели и използването 

им за придобиване на нови знания за самите тях. 

На Фигура 1 Василев (2013) описва етапите на картографско моделиране и показва 

как се създава образно-знаков модел, какъвто е картографсият модел. 
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Фиг.1. Етапи на картографското моделиране (Василев, 2013). 

Моделирането включва изграждане и изучаване на модели на реални обекти, явления 

и конструирани обекти: 

- определяне или подобряване на техните характеристики; 

- рационализиране на начините за тяхното изграждане; 

- за управление и прогнозиране. 

Процесът на картографското моделиране включва три елемента: 

- субект (изследовател); 

- обект на изследване; 

- модел, който определя (отразява) връзката на познаващия субект и познатия 

обект. 

 

1.2.  Различни видове класификации на картите и картографските модели 

Картографското моделиране е общ начин за изразяване и организиране на методите, 

чрез които пространствените променливи и действия се избират и използват за 

разработване на аналитично решение с ГИС (Trodd, 2005). Картографското моделиране 

се основава на концепцията за слоевете данни, операции и процедури. Tomlin (2012) 

заявява, че „условността на картографското моделиране не са конкретни ГИС. Напротив, 

те са обобщени и предназначени да се отнасят до възможно най-много системи." 

„Моделирането е свързано с проектирането“, казва Trodd (2005). Той споменава, че 

наистина полезното при моделите е, че те могат да се използват за предсказване на 

неизвестно - или стойността на нещо, което не може да бъде измерено директно, или 

бъдещото състояние или явления от интереси. Ако модел, който показва как различните 

фактори - местни и глобални - влияят върху метеорологичните модели, той би могъл да 

предскаже какво е вероятно да се случи, както и какво може да се случи, ако има промени 

според един или повече фактори. 

Ikonovich (2007) заявява, че целта и смисълът на картографското моделиране е да 

представи съществени, типични и характерни атрибути на картографиране на територия. 

Тя разделя картографското моделиране на две фази:  

▪ чрез теоретично моделиране и създаване на модели на ума; 

▪ чрез практическо моделиране и изработване на прототип на модел.  

Ще обърнем внимание на втория - практически модел, който може да се използва за 

много приложения и за вземане на решения в различни ситуации. 
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Въпреки, че в наши дни картата се определя като „Средство, предназначено за 

комуникация на обобщена пространствена информация и връзки“  (Lapaine и др., 2021), 

то тя може да се определи като пример за картографски модел, но не всеки картографски 

модел е карта. Обикновено в картографската литература има много класификации на 

картите и картографските модели, които не са традиционните хартиени карти  и са 

класифицирани като други картографски произведения: глобуси, атласи, релефни карти, 

блок-диаграми, анаглифни карти, фотокарти, цифрови, електронни карти, анимации на 

карти (Berlyant, 2003). Една от първите класификации на моделите, според тяхното 

използване в Географската информационна система, може да бъде намерена в Konečny 

and Rais (1985).  

Srbinovski (2012) разделя картографските продукти на карти, атласи, глобуси, релефни 

карти и модели. Тъй като споменахме, че всички горепосочени продукти са картографски 

модели, можем да се съгласим да класифицираме моделите като вид картографски 

продукти. Освен това можем да кажем, че картографският продукт съдържа 

картографския модел. 

Ikonovich (2006) класифицира картографските модели на карти, тематични модели, 

атласи (сложни модели на геопространството) и виртуални. 

Idrizi (2004) прави много подробна класификация на картите:  

• според територията (космос, земя, полукълба, океани, континенти, държави и 

др.); 

•  според мащаб;  

• според съдържание (топографски, географски, тематични, аеро-фото карти);  

• според предназначение (туристическо, училищно, информативно, военно, 

кадастър и др.), начин на използване;  

• според вида на съдържанието (аналитично, синтетично, сложно);  

• според материала (хартия, пластмаса, цифрова, цветна, черно-бяла, релеф, аеро-

снимка и др.);  

• според изобразяване на съдържанието (статично, кинематично, динамично, 

прогнозно, 2D, 3D, 4D и др.).  

Тъй като това е класификация на картите, тук не можем да намерим други 

картографски продукти, като атласи и глобуси. 

Друга подробна класификация на картите е направена от Markoski (2018). 

Класификацията му е следната: 
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▪ според територията (световни карти, карти на сухоземните повърхности - 

континенти, държави, региони и др.; 

▪  карти на водните повърхности - океани, морета, заливи и др.);  

▪ съдържание (географско, топографско, тематично);  

▪ мащаб (планове, мащабни, средносрочни, дребномащабни); п 

▪ риложения (училищни, информативни, военни, ...),  

▪ картна проекция, издател, употреба и други характеристики.  

Тази класификация е подобна на други автори, но не включва картите на полукълба 

според териториален обхват; появява се нова категория според картните проекции. 

Въпросът за проекцията на картите може да бъде обсъден, ако това наистина е различна 

класификация на картите. 

Библиотеките се нуждаят и от класификация на картографските произведения, но не 

според картографската характеристика. В една от предложените класификации на карти 

и свързаните с тях картографски материали при каталогизиране, класификация и 

библиографски контрол, се предлагат следните категории:  

o листови карти;  

o ранни и съвременни атласи;  

o изображения с дистанционно наблюдение като въздушни снимки и сателитни 

изображения;  

o глобуси;  

o геоложки разрези;  

o цифрови материал;  

o елементи на CD-ROM (Andrew, Lansgaard, 2000). 

Новата класификация, включително развитието на технологиите в картографията, е 

направена от Peng и Tsou (2003), които предлагат класификация на онлайн цифрови 

карти, според възходящ мащаб на нивото на интерактивност и на богатството на 

наличните функции:  

❖ статични карти ; 

❖ статични уеб карти;  

❖ взаимодействат с уеб карти и разпределени ГИС услуги.  

Друга класификация и анализ на различните видове цифрови карти са направени от 

Caron et al. (2005). Тяхната класифиция на цифровите карти е: статични, хипермапи, 

динамични карти и уеб базирана ГИС. Трудно е да се каже, че последните са карти, по -

подходящи, ако могат да бъдат наречени картографски продукти. 
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Класификацията е важна за изследователите да идентифицират, групират и да назоват 

правилно картографските модели чрез стандартизирана система, въз основа на сходства 

и разлики, открити в моделите. 

Следващата точка предлага класификация на картографските продукти по четири 

характеристики: съдържание, размерност, материал на производството и видове 

реалност. 

 

1.3.  Класификация на картографските модели, съгласно съдържанието им, 

дименсионалността, материала на производството и начина на тяхната 

визуализация 

1.3.1. Класификация на картографските модели, съгласно съдържанието им 

Съгласно класификацията на картите от различни автори, като Berlyant, 2003; Пенев, 

2016; Idrizi, 2004;Srbinovski, 2012, могат да се предложат три вида картографски модели 

според тяхното съдържание: общогеографски тематични и специализирани. 

▪ Общогеографски картографски модели - представляват съвкупността от 

елементите на територията. Те имат универсална употреба за изучаване на територията, 

ориентация и решаване на научни и практически задачи. Всички представени обекти 

имат една и съща тежест на изобразяване върху картата, обратно на тематичните карти, 

където тематичните обекти трябва да бъдат изобразени на преден план спрямо 

общогеографските обекти.  

Общогеографските картографски модели предоставят много видове информация. 

Следват някои характеристики, които могат да бъдат показани на общогеографски 

картографски модели: топография, водни обекти, пътища, железопътни линии, 

растителност, селища, политически граници и т.н. Тези модели дават широко понятие за 

местоположението и характеристиките на даден район. Потребителят може да получи 

информация за вида на ландшафта, местоположението на градските места и 

местоположението на основния транспорт с всички маршрути наведнъж. Типични 

общогеографски картографски модели са природогеографски карти, 2D и 3D карти на 

града. 

▪ Тематични картографски модели - най-разнообразната категория картографски 

модели на природни и обществени явления, тяхната комбинация и цялост. Съдържанието 

на модела се определя от една или друга тема. 
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Тематичният модел се фокусира върху определена тема или предметна област като 

физически явления като температурни вариации, разпределение на валежите и плътност 

на населението в даден район (Farooq, 2002). 

▪ Специализирани картографски модели - картографските модели в тази група са 

предназначени за решаване на определен набор от задачи или са предназначени за 

определени кръгове от потребители. 

Тези модели имат отделна функция. Те са резултат от систематично картографиране 

в специфична област. Също така те са създадени за използване в специфични социално-

икономически сектори. Тяхното изготвя и издаване се одобрява от насоки, инструкции, 

правила и стандарти в съответствие със съществуващите закони и разпоредби (Пенев, 

2016).  

Най-често използваните специализирани модели в други индустрии или науки са: 

техническа инфраструктура; планиране на морските разходи; гори; геология; екология; 

навигация; почва; защитени територии; културно наследство; минерални ресурси; наука 

за земята и др. 

 

1.3.2. Класификация на картографските модели, съгласно дименсионалността им 

Картографите трябва да представят триизмерната (3D) реална среда върху картата. До 

преди двадесет години имахме само възможност да използваме картни проекции и 

двуизмерни карти от летателни апарати. Сега е време, когато чрез компютърна графика 

можем да добавим третото измерение, дизайн, проектирайте и вече отпечатани 3D карти. 

Използвайки виртуална реалност, можем да добавим времето като четвърто измерение. 

Включвайки различни явления върху 4D карта, свързани с картографираното 

съдържание, ще се получават многомерни картографски модели. 

➢ 2D картографски модел 

Основното използване на двуизмерен картографски модел е при топографските карти. 

Те имат еднакъв мащаб в x и y измеренията. От топографски карти до атласи, пътни 

карти, по-голямата част от наличните днес карти са множество от 2D (Schobesberger, 

Patterson, 2008). Тези карти се използват за редица приложения, от къмпинг, лов, риболов 

и пешеходен туризъм до градско планиране, управление на ресурсите и геодезия. 

Предимствата на 2D картографските модели са във формата, лесни за четене и 

тълкуване, и добър изглед към проектираната местност. Недостатъците са, че могат да 

бъдат създавани само в две измерения (например, трудно е да се изчисли височината на 

повърхнината), и следователно плоското представяне може да наруши възприемането на 
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пространството. Бандрова (2001) прави сравнителни анализи на 2D и 3D картографски 

модели според техните практически приложения въз основа на тематично 

картографиране на съдържанието за различни потребители. Открива се, че вторите  имат 

по-добри приложения и представяне в реалистична визуализация, ситуация на нов обект, 

пълно отражение на осветлението и сенки, представяне на метеорологичните условия в 

динамично околната среда и така нататък. 

➢ 2.5D картографски модел 

2.5D картографският модел е компактно представяне на данни, оптимизирано за 

поточно предаване на данни за 3D модели (Liang J., Gong J., Liu J., Zou Y., Zhang J., Sun 

J., Chen S., 2016). Съвременната 2.5D картография, известна като пикселно изкуство в 

някои контексти, интегрира компютърна техника (CAD) - базирани на фотореалистични 

или художествени дизайни в карти. 

Според MacEachren (1995), „Две и половина измерната (2.5D) карта или още 2D 

проектираната карта (с подобни техники), се използва за добавяне на изображения или 

сцени за симулация на 3D, които са ограничени до двумерна равнина с ограничен достъп 

до третото измерение”. 

2.5D карти, известни също като перспективни карти или карти от „птичи поглед“, са 

представени в наклонена перспектива (Liang et al., 2016). 2.5D картите имат потенциал 

да увеличат стойността и разширяване на използването на съществуващите 3D модели. 

➢ 3D картографски модел 

3D моделирането и картографирането се използват от нарастващ брой и различен кръг 

от потребители за разнообразни цели като градско планиране и архитектура, дизайн и 

реклама, управление, транспортни и туристически карти. 3D картата предоставя 

възможности за анализ на неразпознаваема информация в 2D проектирането (Бандрова, 

2001). 

Godchild пише за парадокса на съвременната картография, като дава пример за плосък 

2D изглед и деформация, които трябва да допълним с перспективи, показани в 

последните версии на „Encarta Atlas“ на Microsoft. Той отбелязва, че „обикновеният” 

потребител ще работи с цифров глобус по-удобно и разбираемо, отколкото с цифровия 

изглед на света в Меркаторова проекция. 

Терминът „3D карта“, обикновено се разбира като карта, съдържаща цифров модел на 

терена (DTM), 2D данни, импортирани върху терена, 3D модели на обекти (в мащаб) и 

3D условни знаци (изразяващи обекти, които не могат да бъдат моделирани в реалните 

им детайли) (Hájek et al., 2016). Най-често използваната 3D карта е карта на градските 
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райони (по-често наричани 3D градски карти). Такива карти обикновено са средно и 

едромащабни. 3D картографските модели (карти, атласи, глобуси и други) могат да се 

използват за различни 3D анализи, пространствено планиране, 3D кадастър, управление 

на кризи и т.н. На фиг. 2 е показана перспективна проекция на 3D карта на 

лавиноопасните зони. 

Предимствата на 3D картографските модели са, че относителните височини и 

дълбочини са по-добре представени в 3D и връзката между проектирането и човешките 

измерения е по-лесна за усвояване. Недостатъците са, че 3D картографските модели са 

по-трудни за създаване и обработка от 2D картографски модели. 

 

Фиг.2. 3D карта на лавиноопасните зони на западният склон на вр.Тодорка, Пирин, 

България. 

➢ 4D картографски модел 

4D картографският модел позволява да се наблюдава динамиката на обекта. Модели 

в 4D формат са създадени за наблюдение на технологичните процеси или последствията 

от природни бедствия. За разработването на 4D модели се използват аерокосмически 

изображения и база данни за надморска височина.  

3D и 4D картографски модели се използват в следните области: 

❖ териториално планиране на населените места; 

❖ управление на комуникационни мрежи; 

❖ проектиране в строителството; 

❖ моделиране на природни бедствия; 

❖ други. 



17 
 

Аерокосмическите изображения могат да предоставят надежна информация дори за 

труднодостъпни райони, при които наземни методи не са подходящи. 

4D представяне (три пространствени измерения плюс време) на вариращи във времето 

явления, т.е. тематично 4D картографиране, все още е широко неизползвано (Resch et al., 

2013). Тези автори също споменават, че е особено изненадващо, както бързото 

популяризиране на Google Earth от 2005 г., което направи революция в областта на 

географската информация чрез предоставяне на 3D геоинформация на неопитни 

потребители и по този начин ги насърчи да използват карти, базирани на информационни 

системи, в интернет пространството. Това вероятно се дължи на факта, че Google Earth 

се използва най-вече за преглед на квазистатично съдържание като сателитни 

изображения, 3D градски модели или различни обекти на интерес. Друг  пример за 

използване на 4D картографски модели е фактът, че Yano et al. (2009) включват 

вертикални и временни измерения на 2D модели на реална среда и създават виртуална 

разходка на Киото (Япония) като 4D ГИС. 

За разлика от статичната информация, ефектът на обучение, т.е. разбирането на 

пространствено-времевия процес е по-сложно за изменящи се във времето явления. 

Може да бъде оптимизиран чрез двойни кодиращи методи, например различни графични 

променливи като цвят, форма, интензивност или издигане на z-стойност. 

➢ Мулти-дименсионален картографски модел 

Мулти-дименсионалната визуализация чрез ГИС се отнася за използване на 2.5D, 3D 

и 4D методи за картографиране, за да отразят мултидименсионални характеристики на 

географските обекти. Многомерната визуализация на географската информация е от 

голямо значение за геонауката. Тя има подчертано методологично значение за описване 

на реалността динамично, живо, от различни гледни точки, и за изследвания на 

виртуалността, възпроизвеждане и прогнозиране на гео-явления. Например, в науката за 

атмосферата, поява, развитие и еволюция на циклони, торнадо и валежи , изразена под 

формата на четиримерно (триизмерно плюс времево измерение) изобразяване от голямо 

научно и практическо значение, е да се симулира изтичане, флуктуация, ерозия на речния 

насип и подводно състояние след пробив. 

 

1.3.3. Класификация на картографските модели, съгласно материала на 

производство 

▪ Модели на хартия срещу цифрови модели 
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Разработването и използването на компютърните устройства доведе до значителни 

промени в много области на науката и практиката. Картографията е сред тях (Василев, 

2000). Василев казва, че „последните приложения на картографското моделиране 

обхващат повече области от класическата картография”. Картографирането е вечна 

наука, както и изкуство, съществуващо от векове. Използвана е от потребителите за 

идентифициране на места и намиране на упътвания дестинации, особено от туристи и 

изследователи. С развитието на технологиите, използването на хартиени топографски 

карти е намалена в сравнение с карти в цифров вид. Използването на приложения за 

смартфони и цифрови карти чрез GPS устройства набира популярност. 

Това са някои от разликите между цифровите карти и хартиените карти: 

Карти, отпечатани на хартиен носител, носят следните характеристики: 

➢ достъпни и налични в повечето специализирани магазини; 

➢ изискват съхраняване в специални места; 

➢ не се нуждаят от компютър или интернет за използването им; 

➢ актуализацията им е трудна; 

➢ не могат да представят различни видове характеристики едновременно; 

➢ ограничени до конкретна област въз основа на мащаба на картата;  

➢ подходящи за изобразяване на граници на територия и анализ на данни; 

➢ подходящи за съхранение на данни за справочни цели при промени във формите 

на релефа. 

 

Картите в цифров вид, носят следните характеристики: 

➢ не се предлагат в специализираните магазини, но вместо това са достъпни онлайн, 

като някои от тях могат да бъдат изтеглени безплатно; 

➢ не изискват физическо пространство за съхранение, но изискват свободно 

цифрово пространство; 

➢ изискват интернет връзка за онлайн достъп до тях; 

➢ може да се актуализират лесно, тъй като промените могат да се обновят 

автоматично; 

➢ не се ограничават до определена област въз основа на мащаба. Те могат да бъдат 

всеобхватни и да покажат цялата площ; 

➢ по-лесно се разчитат от хартиените карти, тъй като характеристиките представят 

реални обекти от реалния свят; 
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➢ не са ограничени единствено с 2D обeкти. Те могат да се използват за 

изобразяване на 3D обекти и пространства и техните наслагвания в пространството; 

➢ винаги са актуални, следователно саподходящи за изобразяване на всякакви 

промени в съдържанието. 

Картографските модели в традиционен хартиен формат са много използваеми и все 

още ще се използват. Но развитието на технологии като мултимедия и интерактивност 

дават възможност да се намери нов тип картографиращо представяне на изследваната 

област, което може да се превърне в много използваем продукт в бъдеще. Проектирането 

на прототипни модели и анализирането на мненията на потребителите на такива модели , 

ще помогнат при проектирането и широкото използване на икономически успешни 

картографски продукти. 

▪ Анаглифни карти 

Съществуват много подходи за създаване и изглед на стереоскопични изображения, 

но всички те разчитат на независимо представяне на различни изображения на лявото и 

дясното око. Въпреки че има много недостатъци в анаглифа, това е най-евтиният подход 

за създаване и изглед на 3D изображения. Ананаглифът е комбинация от две 

изображения в едно, по такъв начин, че те могат да бъдат разделени чрез прозрачни 

филтри с подходящ цвят. Като стереодвойка отляво и отдясно се обединяват в едно 

изображение, с чифт цветно филтрирани очила се разделят и се насочва лявото и дясното 

изображение към съответните очи, за да осигури възприемане на наситеността (Zeng, 

Zeng, 2011). 

Въпреки че анаглифите имат голямо предимство, те могат да бъдат представени с 

помощта на традиционни едноканални носители като печат, филм, дисплей и др. Типът 

носител трябва да се определи като двойка изображения, които се комбинират в едно 

изображение, за да се сведе до минимум съперничеството на ретината и стерео модела. 

Повечето анаглифни изображения и софтуер за генериране на анаглифни изображения 

са оптимизирани за изобразяване и се предполага, че за демонстриране се използват 

филтрирани очила с магентено-циан цвят. 

Повечето от гама методите за картографиране, използвани за обикновен печат, 

произвеждат сериозен „призрачен“ ефект при отпечатване на анаглифни изображения, 

оптимизирани за показване. Следователно, гама методът за картографиране произвежда 

таблици за характеризиране на цветовете за отпечатване на анаглифни изображения и 

карти, които се разработват за решаване проблемът. Той приблизително запазва леката 
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връзка на ляв и десен изглед. Анаглифният режим, използващ такъв гама метод на 

картографиране, прави анаглифния печат в полза на потребителите. 

▪ Холографски карти 

Холографията е единствената известна техника за 3D реконструкция на реални 

обекти, която предоставя всички необходими физиологични характеристики на 

човешкото зрение. За разлика от други техники, като например лещовидни плоско-

панелни дисплеи, автостереоскопия и обемо-системната холография е много естествена 

за човешкия мозък, докато обработва 3D информация (Dalkiran et al., 2020). 

Използването на холография в картографията също има някои ограничения в момента. 

Това са: 

➢ ниска резолюция; 

➢ липса на реални цветове и нива на контраст; 

➢ трудно се създава 360° ъгъл на видимост; 

➢ необходимост от кохерентна светлина и осветление; 

➢ висока цена; 

Бъдещите карти ще предоставят информация за n-измерения, данни за актуализиране 

в реално време, подобрена 3D символика и географско анализиране чрез използване на 

изкуствен интелект. Тези продукти могат да бъдат категоризирани като цифрови, 

полудигитални и аналогови. Каквато и да е тази категория, продуктите ще използват 

холографска технология в своите приложения. През следващото десетилетие 

използването на карти ще придобие по-голямо значение и ще намери повече области на 

приложение. Компютърно подпомаганата картография и тактилните карти ще станат 

широко разпространени. Тенденцията на търговията ще се премести в обсега на 3D 

медиите. Най-вероятно холографските карти ще заместят конвенционалните хартиени 

карти (Dalkiran H.P.,2020). 

▪ Уеб карти 

Картографската комуникация е много сложен процес, тъй като хората имат различно 

тълкуване и изразяване възгледа на заобикалящата ги среда чрез символи и знаци. Под 

влияние на цивилизационното развитие, графично визуалното моделиране на 

геопространствени данни се е променило (Esri Press Team, 2017). Геопространството е 

сложна система и неговата демонстрация е свързана със създаването на модел на реалния 

свят. Аналоговата карта е била единственият начин за визуално представяне на 

космически данни. Като модел, целта ѝ е да наблюдава геопространствената сложност и 

е служила като средство за съхранение на геопространствена информация. Днес 
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информацията е стока от най-висока стойност, включително скоростта на 

разпространението ѝ . Уеб означава най-новите средства за предаване на 

геопространствена информация, с възможност за нейното многостранно представяне. 

WWW е глобална информационна система, чиято функционална същност е нейната 

универсалност. Всяка актуална част от информацията е достъпна за всеки потребител в 

реално време. Какво различава уеб картографията от традиционната е нейното 

ограничение в мрежата като средство. Разработването на уеб картографията е пряко 

свързана с развитието на интернет като средство за комуникация. Уеб картографията 

изучава възможностите за създаване, прехвърляне и използване на картографска 

информация и визуализации, представени в Интернет (Stock, 2016). По този начин 

картографията има както визуално, така и виртуално състояние. Когато създаваме уеб 

карти, трябва да вземем предвид характеристиките, ограниченията и възможностите на 

уеб средата. Уеб картографията изследва и характеристиките на уеб картите като се има 

предвид съдържанието на картата (цвят, текст и символи), качеството на картата (размер, 

разделителна способност) и картната среда (дизайн на интерфейс, съдържание на уеб 

сайт). Картографските продукти се качват в интернет като средство за интегриране на 

данни, разпространение и визуализация в мрежата с възможност за интегриране на данни 

от различни системи по неограничен начин. Интеграцията на пространствените данни от 

различни източници в мрежата ще направят възможно обединяването на пространството 

и време по време на геопространственото проучване и вземане на решения, тъй като в 

бъдеще Интернет ще се превърне в уникална база за картографски данни. 

 

1.3.4. Класификация на картографските модели, съгласно начина на тяхната 

визуализация 

o Виртуална реалност 

Кратко определение за виртуалната реалност (ВР) е дадено от Fisher и Unwin (2002) 

като „способността на потребителя на конструиран изглед на ограничена цифрова 

кодирана информационна област, с която да промени изгледа си в три измерения, което 

води до актуализиране на изгледа, представен на всеки зрител (потребител)”. 

Определението дава кратко резюме на същността на всички визуализации, които могат 

да бъдат наречени виртуална реалност. 

ВР е важен инструмент за навигация и манипулиране на обекти, както и 

задълбочаване в рамките на проектираното приложение (Quaye-Ballard, 2008). Тя 

улеснява егоцентричните възгледи, в които проявата е конструирана от гледна точка на 
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потребителя, който може да е вътре в проектираното приложение в сравнение с 

настолните инструменти, което обикновено ограничава потребителя (наричан 

екзоцентричен изглед). ВР дава много по-всеобхватен начин за визуализиране на данни. 

Потребителят е в средата на планирането и може директно да взаимодейства с 3D данни. 

ВР е много важна за анализиране и визуализиране на научни данни поради 3D и 

динамични характеристики, които предоставя. 

Има няколко реални приложения за виртуална реалност, които се използват в 

следните области: 

▪ градско и регионално планиране; 

▪ екологично планиране, моделиране и оценка на въздействието; 

▪ научна/географска визуализация; 

▪ военна симулация и приложение за разузнаване; 

▪ географска информационна наука; 

▪ археологическо моделиране; 

▪ образование; 

▪ екология. 

Последното изследване на Pérez и неговия екип беше виртуалната реалност за 

насърчаване на социалната интеграция като позволява на потребителите на инвалидни 

колички да обикалят реалистично сложни археологически обекти. Дистанционното  

разпознаването на сайта позволява създаването на реалистичен 3D модел, водещ до 

създаването на виртуален свят, който потребителят ще изследва (Pérez et al., 2020). 

Приложението с ВР е било разработено за преминаване през една от най-важните 

монументални сгради в испанската протоистория, мястото на Канчо Роано (Заламеа де 

ла Серена, Испания). Две стратегии са използвани в допълнение към класическите ВР 

процедури. Първият е създаването на 3D картографски модели от 3D  данни, събрани с 

лазерен скенер, позволяващи визуализация и интеграция във ВР приложение. Втората 

стратегия е да се създаде преживяването от обиколката на сайта толкова реалистично, 

колкото възможно за посетител в инвалидна количка. 

Има нужда от 3D представяне на околната среда, към която картографи, градски и 

регионални планиращи, природозащитници, учени, използващи географска 

информация, военни, археолози, еколози, педагози, агенти на недвижими имоти и т.н. 

биха могли да си взаимодействат. Освен това, ВР може да се използва за оценка на 

визуалното въздействие на различните схеми за визуализация, даващи възможност за 

смислено и ефективно вземане на решения, мониторинг и поддръжка. 
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o Добавена реалност 

Добавената реалност (ДР) е разновидност на виртуалната среда (ВС) и виртуалната 

реалност (ВР). Технологиите на ВС напълно потапят потребителя в синтетичната среда. 

Докато е „потопен“, потребителят не може да види реалния свят около себе си. За разлика 

от това, ДР позволява на потребителя да погледне реалния свят, с виртуални обекти, 

наслагвани или съставени от реалния свят (Azuma, 1997). ДР подобрява възприемането 

и взаимодействието на потребителя с реалния свят. Виртуалните обекти показват 

информация, която потребителят не може директно да открие със собствените си сетива. 

Информацията, предавана от виртуалните обекти, помага на потребителя да изпълнява  

задачи от реалния свят. ДР е конкретен пример за това, което Fred Brooks нарича 

“Усилване на интелигентността” (УИ): използване на компютъра като инструмент за 

улесняване на изпълняваните задачи. Такъв добър пример може да се види на фиг. 3, 

където ДР помага на учениците да разберат картите и представената информация по-

лесно. 

 

Фиг. 3. Добавена реалност на базата на училищен атлас на хартиен носител (Yonov, 

2019) 

Потенциалните области на ДР могат да бъдат определени като: 

➢ Образование: интерактивни модели за целите на обучение, от математика до 

картография; 

➢ Туризъм: данни за дестинации, забележителности, навигация и посоки; 

➢ Медицина / здравеопазване: за подпомагане на диагностицирането, 

наблюдението, обучението, локализирането и т.н; 

➢ Военни: за усъвършенствана навигация, маркиране на обекти в реално време; 
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➢ Медийно предаване: подобряване на събития на живо и стрийминг на събития 

чрез наслагване на съдържание; 

➢ Индустриален дизайн: за визуализиране, изчисляване или моделиране; 

➢ Изкуство / инсталации / визуални изкуства / музика (Savova-Georgieva, 2018). 

 

o Физическа реалност  

Иновацията в картографирането е в преминаването към много по-мобилни, достъпни 

(екран вместо хартия), но не по-интуитивни или подобрени в начина, по който се 

подобрява изживяването на физическия свят.  

Повечето хора имат свои собствени сложни системи, които влияят върху 

ориентацията, запомнянето и разбирането. Всъщност процесът на тези различни системи 

на високо ниво е един и същ: чрез изграждане на познавателен модел. Когнитивният 

модел е само умствено представяне на физическите места. Така нашият мозък създава 

усещане за място. Хората (и повечето животни) използват тези психически модели за 

навигиране и запомняне на важни характеристики на околната среда. Forrester (1971) 

заявява че: „Образът на света около нас, който носим в главата си, е само модел. Никой 

в главата си не представя целия свят, правителство или държава. Той е избрал само 

понятия и взаимоотношения между тях и ги използва за представяне на реалната 

система”.  

Шърман и Крейг (2003) казват, че има много информация за физическата реалност от 

чувството на допир на хората, което не е точно така при виртуалната реалност. Липсата 

на хаптичното усещане не е пагубно за много видове събиране на информация; кога 

обаче докосването е важен аспект на преживяването, до голяма степен разчита на него. 

Още една обратна връзка от Шърман и Крейг (2018) във физическата реалност, когато 

хората взаимодействат с обект и следват с възприето удобство, полученото действие им 

казва дали това е реално или не. Потребителите получават незабавна обратна връзка от 

действията си. По същия начин във виртуалната реалност и в други компютърно-

медиирани системи обратната връзка е важен начин за компютърен интерфейс, за да 

информира потребителя, че действието му е разпознато.  

Бъдещето на картографията ще бъде цифровизирано чрез комбиниране на множество 

смесени реалностни модели. Има пример за училищен атлас с добавена реалност (Yonov, 

2019). Той комбинира училищен атлас като физическа реалност и 3D анимации като 

добавена реалност за образователна употреба. 
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Фиг. 4. Схема на класификация на картографските модели 

 

Описаните видове модели до тук са обединени в схема на картографските модели 

(фиг. 4), която предлага възможен метод за избор на подходящ модел, който може да се 

използва за визуализиране на набор от данни или информация. За да се приложи 

системата за класификация и да работи чрез схемата, картографът трябва, в идеалния 

случай да притежават ясно и пълно разбиране на характеристиките на данните. Смисълът 

на класификацията е да се вземат голям брой наблюдения и да се групират в диапазони 

или класове данни. Класификацията има значение, защото начинът, по който групираме 

данните си в класове, е един от най-важните основни аспекти на генерализацията на 

модела - процесът, чрез който опростяваме реалния свят да го приспособим към модела 

- и малките разлики в начина, по който правим това, могат драстично да променят 

изгледа и посланието му. 
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2. Картографиране на планински територии 

През последните години картографирането на планински територии се превръща в 

една от най-обсъжданите теми в картографията. Хората все повече се ориентират към 

здравословен начин на живот и пряка връзка с природата. Желанието за „покоряване“ на 

върхове в планинските територии, алпинизъм и туризъм се увеличава. Големият брой 

туристи използват планинските маркировки, обозначени от специализирани екипи, 

които помагат за тяхното придвижване. Туристическата маркировка осигурява 

достъпност до съществуващите природни забележителности и охраняемите природно -

защитени територии. Във високите части на планините и там, където летните и зимните 

пътеки не съвпадат, следва да се прави лятна и зимна маркировка. При липса на 

постоянна зимна маркировка, на маркировъчните стълбове от лятната маркировка – там, 

където се отделя безопасния зимен път, се поставя указателна табела, сочеща зимния път. 

Тенденцията на днешните гео-визуализации е използването на най-новите 

компютърни технологии за създаване на реалистични модели на обкръжаващия ни свят 

(Petrović, D., 2007). Този вид приложения вече не се използват само от специалисти, тъй 

като в последните няколко години обикновеният потребител се сблъсква с реалистични 

модели на света около нас, използвaйки източници като Google Earth, Bing Maps и др.  

Съществуват все още привърженици на традиционните методи с топографска карта и 

компас, използвани от десетилетия от всеки турист, който изпитва надеждност и 

сигурност, къде е реалното му местоположение в дадената ситуация. Новите цифрови 

методи са също толкова актуални и точни, с добавена реалност, която представя 

информацията подробно и сравнително удобно. В следващите  глави са разгледани 

различните видове картографиране на планински територии и техните характеристики.  

2.1. Същност 

Планините са често анализирани и разглеждани заради своята икономическа, 

екологична и социална стойност. Използвани като „водните кули“ на света 

(Bandyopadhyay et al 1997), планините осигуряват голяма част от глобалното 

водоснабдяване, толкова необходимо за оцеляването на човека и постоянството на целия 

живот на планетата. В допълнение към водата, планините осигуряват дървесина и 

недървесни горски продукти, минерални ресурси и много други видове храни, фибри и 

горива. Те модифицират макроклимата, произвеждат мезоклимат (климат в определен 

район) и микроклимата (Bailey 2009). Планините са райони с огромна екосистема, видове 

и генетично разнообразие (Körner 2004; Chape et al 2008). Те са еволюционно важни 
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както за установяване на географски бариери (изолация) за потока на гените, които могат 

да допринесат за спецификация, така и за повлияване на моделите на колонизация и 

промени в разпространението на видове (Knowles и Massatti 2017). Освен това 

културните ценности, свързани с планинската среда, варират от естетическа до 

развлекателна и духовна, а планините често получават висока присъща стойност от 

хората, които не живеят в тях или не ги посещават, но въпреки това знаят, че имат полза 

от тях. 

Картографирането на планински територии се съпровожда с комплекс от изследвания 

от специалисти (картографи, учени), които могат да се обособят в следните етапи:  

• Описание на изследваната местност/район; 

• Изходни данни и материали; 

• Методи на картографиране; 

• Резултати и заключения. 

Визуализацията на планинските територии се е развила от класически, статичен метод 

към модерен, гъвкав, презентиращ, който все повече ще използва 3D и 4D визуализация 

(Buckley, 2004). Към близко бъдеще ще се използва все повече интерактивна и 

динамична визуализация на планинските процеси и среди. Теми като интерактивност, 

виртуална реалност, ГИС и свързаност с базата данни, както и прилагането на логика в 

картографската комуникация и географска визуализация, доминират в настоящите 

подходи в научните изследвания. 

2.2.  Данни и картографски методи на визуализация 

Данните при картографиране изискват съвместяване на различните видове 

информация, представена в различни видове формати. Съществуват няколко етапа при 

обработката на данните от първоначалния изглед на картографския продукт: събиране 

на първични данни, обработката им обикновено в точки, полилинии или многоъгълни 

елементи и накрая създаване на карта или модел. Източник на данни е всеки източник на 

информация, който може да се използва за получаване на крайния продукт.  

Информацията може да е резултат: 

• от измервания; 

Измерванията са често срещан източник на данни. Те могат да бъдат геодезически, 

GPS измервания или фотограметрични. Крайният продукт от тези измервания са 

множество точки, определени пространствено с X,Y и Z координати. Преди да бъдат 

извършени тези измервания е необходимо да се знае, дали ще бъдат основен източник за 
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създаването на картата или модела или второстепенни данни. От това зависи гъстотата 

на точките и тяхното заснемане на терена. 

• векторизация на данни от сканирана 2D карта; 

Векторизирането на картографски материал е друг достъпен начин за набавяне на 

данни за  картографско моделиране. Всяка карта на хартиен носител преминава през 

задължителна обработка - сканиране и георефериране, след което може да бъде основа 

за получаване на различни видове векторни данни. Условие за тяхното използване е 

всеки обект от равнината на картата да получи 2, а често и 3 координати. 

• данни, получени от дистанционни методи - сателитни изображения, аероснимки 

и други; 

Дистанционните методи могат да осигурят изображения с високо качество и широк 

обхват. След обработката им, те стават източници на картен материал с точност, която 

може да е достатъчна за създаването на 2D и 3D картографски модели. Аероснимките 

могат да бъдат използвани за извличане на информация, относно разположението на 

различни инфраструктурни обекти - сгради, пътища, съоръжения. Сателитните снимки 

са основен източник на тематично картографиране след трансформиране и 

дешифриране. 

• цифрови модели на релеф; 

Използването на готов цифров модел на релефа е начин да бъде пропуснат етапа на 

добавяне на 3-та координата към данните, получени от 2D картографски източник. 

• текстови източници; 

Текстовите източници се използват като помощни. Те обогатяват основните 

източници на информация при създаването на всеки картографски модел. Дават яснота, 

както и количествени и качествени данни за картографираните обекти. 

Данните могат да бъдат обособени и като физикогеографска и биотична 

характеристика. Към физикогеографската спадат релеф, климат, хидрология, почви и 

почвени процеси. Към биотичната спадат флора и фауна, гори и защитени територии.  

Релефът е съществена физична особеност на земната повърхност при картографиране 

на планинските територии. Той определя характера и конфигурацията на хидрографската 

мрежа, разпределението на растителността и почвената покривка, микроклимата и 

екологичните условия, разположението на пътищата и населените места – т.е., всички 

особености на местността (Пенев, 2013). Традиционните картографски методи при 

изобразяването на релефа са: 

- метод на стръмните щрихи; 
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- метод на сенчестите щрихи; 

- метод на височинните коти; 

- блок – диаграмите; 

- цифров модел на релефа; 

- хоризонтали; 

- бергщрихи. 

Цифров модел на релефа – това е съвкупност (масив, файл) от височинни коти Z, взети 

във възлите на мрежа от точки с координати X и Y и закодирани в цифрова форма (Пенев, 

2013). 

Различават се четири начина на построяване на ЦМР: 

- получаване на височинни коти във възлите на регулярна мрежа, във върховете на 

квадрати или правоъгълници – създаване на матрица на височините; 

- нерегулярно (или случайно) разполагане на височинни коти във възлите на 

произволна мрежа от триъгълници – такива данни обикновено се получават при снимки 

на местността; 

- разполагане на височинни коти по хоризонтали или изобати с определена стъпка, т.е. 

цифроване на тези изолинии по карта; 

- получаване на височинни коти в точките на пресичане на хоризонталите със 

структурните линии на релефа – осите на вододелите, талвезите и др., което дава 

възможност най-точно да се фиксира морфологията на релефа. 

Цифровите модели на релефа са основа на компютърното картографиране. Те 

позволяват да се възстанови релефа с хоризонтали с помощта на процедури на 

интерполация, екстраполация или апроксимация. 

2.3.  Видове картографиране на планински територии 

2.3.1. Геоложко картографиране 

Геоложката карта е специализирана карта, която има за цел да показва геоложките 

особености и строеж на определен участък от повърхността на земната кора (Harrell, 

Brown, 1992). Скалите и пластовете се изобразяват с цвят или условни знаци, за да се 

посочи мястото, на което са изложени. Скалните легла и структурни особености като 

разломи, гънки, фолиации и линеации се изобразяват чрез определени условни знаци за 

„простиране и гмуркане“, с което се придава триизмерна ориентация на тези 

характеристики. 

Представена е Геоложка карта на България от 1989 г. в М 1:500 000 (фиг.5). На картата 

са отразени скалните единици чрез нюанси в различни цветове и условни знаци.  
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Фиг. 5. Геоложка карта на България от Комитета по геология - Предприятия за 

геофизични проучвания и геоложко картиране, 1989 г. (Kanchev, Cheshitev, 1989). 

 

2.3.2. „Трекинг“ картографиране  

 

Фиг.6. Интерактивна карта за велосипедни и пешеходни пътеки в района на Осогово 

(Стоянова, 2019). 

Картата на фиг.6 показва 50 маршрута не само в Осогово, но и в съседните на нея 

планини. Основната ѝ цел да спомогне популяризирането на природния туризъм в 

региона, за да започнат любителите на природата да прекарват все повече време там.  
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2.3.3. Картографиране на туристически маршрути 

Туристическите карти играят жизненоважна роля при идентифицирането и 

локализирането на туристическите атракции и имат съществена роля за ефективното и 

ефикасно управление на туристическите ресурси. Туристическите карти изпълняват 

множество функции, най-важни от които са: предоставяне на информация за своите 

потребители (туристи) за местоположението на туристическите обекти, улесняване на 

ориентацията в географското пространство и придвижване в района, помагат при избора 

на посещавания туристически регион и при планирането на пътуването. 

 

 

Фиг.7. Интерактивна карта на туристически маршрути в България и Гърция (OS map, 

2017). 

Картата, показана на фигура 7 служи за туризъм, бягане, шосейно колоездене, 

планинско колоездене. Съдържа специалното оцветяване на файлове, за които е посочен 

линк (по идея описващ съдържанието им). Картата има възможност за добавяне и 

споделяне на GPS следи и точки с цел описване на туристически маршрут. Възможно е 

също да се свали GPS трак. 

 

2.3.4. Картографиране на планински територии в Света 

Понятието „планина“ е било спомената през 13 век. Планината представлява обем 

земя, която се издига на 2000 фута (600 м) или повече. Планината е много по -стръмна 

или по-обемна от хълма, но има определено застъпване между двете понятия, така че 

употребата им зависи и от местните условия. По този начин два са топографските 

критерии при идентифицирането на планини: надморска височина и наклон на терена. 
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Друг критерий е изискване за очертаване на планинските зони: неравност на терена или 

местните възвишения (Price, M., 2018). 

Първата карта на планините в света, използваща тази подход е публикуванa през 2000 

г., като продукт за създаване на карта на планински гори в света, които да придружат 

доклад за опознаването на горите в устойчивото планинско развитие (Price and Butt 

2000). Докато картата на горите в света е налична, планинският слой е необходим, за да 

може да се използва за съществуващата карта, която да покаже разпространението на 

планински гори. Планинските райони са разделени в следните класове спрямо 

надморската височина: 1500-2499 м.н.в., 3500-4499 м.н.в. Планините между 1500 и 2499 

м са определени като планини със склонове, които са повече от 2о , който праг е подходящ 

за елиминиране на платата със средни височини. Между 1000 и 1499 м, земите, които 

надвишават стръмните склонове над 5о или имат средна надморска височина от 300 м, се 

определят като планински. Между 300 и 999 м, се определят като планини, ако средната 

надморски височина е от 300 м и нагоре. Накрая се класифицират изолираните 

„непланински“ райони, според преобладаващата височина спрямо непосредствените 

райони в съседство.  

 

Фиг.8. Планините в Световен мащаб, категоризирани по надморска височина от Kapos 

(Kapos et al., 2000). 

 

Картата на фигура 8 ясно показва основните планински вериги с голяма надморска 

височина и също толкова ясно по-ниски, леко наклонени по-стари планински вериги, 

като Урал, Апалачи и Атлантика Хайлендс в Бразилия (Kapos, V., 2000). Планини като 

Rwenzori, които се издигат над платата, са показани, докато платата не са отразени. 

Определени са области с по-ниска кота, които могат да бъдат характеризиращи се като 

планини, защото включват силни градиенти на околната среда и са доста важни. Те 
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включват Шотландския високопланински район, Централния масив във Франция и 

ниските планини на Карибските острови. 

Този вид карти представляват значителен напредък и са мощни аналитични и 

планиращи инструменти. Веднъж финализирани, те дават основа за по-нататъшен анализ 

и планиране за планинските местности. В комбинация с географски данни за защитените 

територии, предоставят основата за по-подробен анализ на защитата на планинските 

екосистеми.  

 

2.3.5. Картографиране на планински територии в Европа 

Световният център за наблюдение и опазване на околната среда е извършил анализ, 

използващ цифров модел, извлечен от сателитни изображения (UNEP-WCMC) (Kapos et 

al., 2000). Подходът на UNEP-WCMC използва само височина за определяне на 

планинските райони над 2500 м и комбинира критерии за надморска височина и наклон, 

за да определи планините над 1000 м. За по-ниските (300-999м) има допълнителен 

критерий, базиран на местните възвишения, използвана за идентифициране на 

планински райони. Тези изследвания, които са разработени от учени, изследователи и 

планинари, са широко приемливи за голямото разнообразие от международни 

организации и научна общност. 

В социално-икономическо отношение природните качества на планинските райони се 

състоят от два елемента: 

• надморска височина, защото зимните температури намаляват и температурните 

контрасти стават по-големи с увеличаване на надморската височина, което ограничава 

земеделското използване на земята, затруднява автомобилния транспорт през зимата, 

увеличава разходите за отопление и др; 

• топография, тъй като нагънатият терен ограничава регионалната достъпност за 

инвестиции в комуникациите, както и други инфраструктури са по-скъпи, и прави 

модерното селскостопанско или промишлено производство по-трудно. 

Значимоста на надморската височина е относителна, тъй като температурите са по-

ниски не само при по-високата надморска височина, но и на по-големи географски 

ширини (т.е. на север). Следователно, климатични условията близо до морското равнище 

на север могат да бъдат сравнени с тези с голяма надморска височина на юг.  



34 
 

 

Фиг.9. Планините в Европа, използващи световното очертаване на UNEP-WCMC 2000 

(https://ec.europa.eu/). 

 

Изхождайки от тези параметри, са разгледани различни набори от промени, за 

създаване на алтернатива за очертаване, която би била оптимална в европейски контекст 

(фиг.9.). Три основни насоки са проучени в това отношение: 

• интегриране на индикатор за климатичните ограничения, за да се вземе предвид 

обсъждането на планинските условия; 

• обмисляне на стандартни отклонения в местното възвишение, а не диапазона на 

локална кота, за да се вземат предвид не само височиннното отношение, но и форма на 

пейзажа; 

• намиране на подходящи начини за включване на зони под 300 метра с планински 

характеристики, коите се срещат по-специално в Средиземноморието и Северна Европа. 
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2.3.6. Картографиране на планински територии в България 

В България защитените територии и обекти се подразделят на: резервати, природни 

залебежителности, защитени местности, национални паркове (НП), природни паркове, 

поддържани резервати, народни паркове и исторически места. НП в България са три: 

Рила, Пирин и Централен Балкан. Те обхващат площ от 150362 ха. 

Като пример ще бъде разгледано картографирането на ПП„Витоша” за целите на 

неговото управление и устойчиво развитите (Коцева, В., Вълева, Д., 2015). Разгледани са 

туристически карти от 8-то и 9-то издания от 1990 г. на ДФ „Картография”. 

В 8-то издание на лицевата страна е представена обзорна карта на Витоша  (фиг.10). 

Релефът е представен по метода на хоризонталите, в кафяв цвят и по метода на сенките, 

в комбинация с двуцветно хипсометрично оцветяване – зелено и бяло, като със зелено са 

нанесени горските масиви (Коцева, В., Вълева, Д., 2015). Хидрографията е представена 

в син цвят за: язовир, реките, притоците и изворите. Условни знаци за туризма са: 

пътища, алеи, пътеки, ски влекове, хижи, заслони и др. За сградния фонд са използвани 

отделни условни знаци за: хотел, ресторант, манастир и църква. В червен цвят са дадени 

два условни знака за: планинска контролно спасителна служба и границите на двата  

резервата. Със специални условни знаци са изобразени: каменни реки, пещери, 

резервати, ски писти (Коцева, В., Вълева, Д., 2015). 

 

Фиг.10. Извадка от Обзорна туристическа карта на Витоша 8-то издание (ДФ 

„Картография“, 1990). 

 

Фиг.11. Извадка от Обзорна туристическа карта на Витоша 9-то издание 1990 г. (ДФ 

„Картография“, 1990). 
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9-то издание на Обзорната туристическа карта на Витоша от ДФ „Картография”  

(фиг.11) се различава от 8-то, по цветовото оформление, като е избран различен 

светлозелен цвят, с който е заменен тъмнозеленият цвят на горския фонд от 8-то издание 

(Коцева, В., Вълева, Д., 2015). 

Първото издание на туристическа карта на Витоша М 1:50000 на „Картография” 

ЕООД (фиг.12) се различава от предходните издания на ДФ „Картография” в цветовото 

оформление, но условните знаци са идентични. 

 

Фиг.12. Извадка от туристическа карта на Витоша в М 1:50000 (ДФ „Картография“, 

1990). 

 

Към Плана за управление са разработени и 17 бр. отделни извадки от картата за 

различните маршрути, които са изобразени с плътна зелена линия. Релефът е представен 

по метода на единичните коти само при върховете (фиг. 13), като за тях е използван 

отделен знак – триъгълник, който съвпада със знака за триангулачна точка. 

Хидрографията е дадена със сиви линейни условни знаци и надписи, а за чешмите и 

използван картинен условен знак. С черни условни знаци са изобразени различните 

туристически обекти, а с 3 линейни знака е представена въжената инфраструктура. 
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Фиг.13. Маршрут Голи връх – Черни връх – Малък Резен (Коцева, В., Вълева, Д., 

2015). 

 

Картографията може да подпомогне управлението на природните паркове и 

развитието на туризма, като представи информацията лесно и достъпно за всички 

ползватели, както и да улесни запознаването на посетителите с всички факти за красотата 

на природата. 

 

2.3.7. Използване на ГИС при туристически маршрути 

Произходът на географските информационни системи (ГИС) датира от периода, в 

който информационните технологии (ИТ) навлизат в географските изследвания 

(Сандинска, Й., 2017). Най-голямото предизвикателство пред ГИС специалистите е 

свързано със съхранение, обработка и визуализация на големи по размер 

геопространствени бази данни за възможно най-кратко време, включително изграждане 

на стремеж за максимално точно представяне на крайни картографски продукти. 

Класическите ГИС проекти се фокусират главно върху съхраняване, редактиране и 

интегриране на геопространствени данни за анализ и визуализация. 

Планините са зони с висок релеф, които имат ясно изразени промени в наклона на 

терена и поради това се нуждаят от триизмерно представяне за пространствено 

моделиране. Картите и ГИС като цяло третират света така, сякаш е плосък (обикновена 

земя). Този двуизмерен изглед води до несъвместимост в целесъобразността на 

приложението на ГИС между равнини и планини. Планините имат някои много 
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специфични характеристики, които се нуждаят от хетерогенност. Изразеният наклон и 

ефектът на сенките създават много проблеми при интерпретирането на данни за 

изображения на дистанционно. В планинските райони все още са необходими 

изследвания как да се използва информация за сенките за класификация на повърхността 

на земята. ГИС има важна роля за подобряване на дигиталната обработка на изображения 

в планинските райони. 

Освен нормалните туристически маршрути с категоризирани нива за трудност, 

съществуват и диви маршрути, които са едни от най-желаните места за авантюристи 

(Alutercu, М., 2014). Използвайки техниките на ГИС, учените от Румъния, избират и 

анализират маршрути и пътеки в района на Западнорумънските планини (Трансилвания).  

Използвани са топографски карти в М 1: 25 000, които действат като основа за карти 

в М 1:5 000 и ортофото изображения (ANCPI, 2005), които допринасят за процеса на 

идентифициране и векторизация на дивите маршрути (Nicoara & Haidu, 2011 г.). 

Използван е цифров модел за да създаване на топографски профилни графики, 

показващи надморската височина като функция на разстоянието по маршрута на 

повърхнината. 

Вулканичният диапазон на изток представя два маршрута за пешеходци и два 

маршрута за мотор /велосипед / автомобил. Селекцията се основава на туристически 

варианти за офроуд турове и туристическа схема, предоставени от метростанция Retitis 

и базов лагер на планински спасители на Lunca Bradului (Gherman, 2011). В планината 

Калимани е избран достъп до върха (връх Пиетросу Калиманулуи, 2303 м) от село Лунка 

Брадлуи в долината на река Муреш, като е изчертан маршрута на 

ортофотоизображението (фиг. 14). 

 

Фиг.14. Пешеходен маршрут в планината Калимани (Alutercu, М., 2014). 
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Изчертани са шест пешеходни пътеки в Калимани, Гургиу, Пиатра Крайулуи, 

Фагарас, Ретезат, Траскау и седем моторни / велосипедни / авто маршрути от Калимани, 

Гургиу, Фагарас, Паранг, Траскау и Апусени, чрез описаните ГИС методи по-горе.  

Използвайки нови карти и географска информация, които се предоставят свободно в 

интернет и се популяризират по различни канали в социалните медии, броят на 

чуждестранните туристи ще се увеличи по дивите маршрути на Трансилвания. 

Електронните устройства с вградени GPS приемници като смартфони и наскоро таблетни 

компютри стават все по-популярни и достъпни през последните години (Schobesberger 

& Kriz, 2010). Свободно изтегляемите GIS данни за GPS устройствата на туристите ще 

им помогнат да останат точно по маршрутите, като минимизират въздействието върху 

околната среда. 

 

2.3.8. Мониторинг на планински територии чрез безпилотни летателни системи  

Дистанционните изследвания са наука за получаване на информация за обектите, 

областите и явленията чрез анализ на данните, получавани от прибори, които не са в пряк 

контакт с обектите, областите или явленията, които са обект на изследване (Малджански, 

2009). Дистанционните изследвания дава възможност за събиране на данни за опасни или 

недостъпни райони. 

Фотограметрията чрез безпилотните летателни апарати (БЛА) е важен инструмент за 

генериране на мулти-времеви орто-изображения с висока разделителна способност и 

цифрови модели на надморската височина (DEM) за изследване на планински територии 

и по-конкретно на ледници и тяхната динамика. В полярните райони неравността на 

терена, силни катабатни ветрове (техническото наименование за дренажен вятър, който 

пренася въздух с висока плътност от по-голяма височина надолу по склона под силата на 

гравитацията), ненадеждността на компаса и недостъпност поради липса на 

инфраструктурата, създават уникални предизвикателства за изследване чрез БЛА 

(Jouvet, G., 2019). 

Последните разработки в технологията за безпилотни летателни апарати (БЛА) 

предлагат широк спектър от решения за получаване на пространствени данни. 

Рентабилността на БЛА, в сравнение с пилотираниte самолети, ги прави особено 

актуални, като се има предвид, че те могат да бъдат оборудвани с персонализирани 

сензори, като оптични и мултиспектрални камери и синтетичен апертурен радар (SAR).  

Миниатюризацията на полезния товар, както и бързо нарастващата издръжливост на 

БЛА с електрическо захранване, дава възможност за изследване на големи територии (10 
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км2) през деня или ранният следобед (когато е ясно и светло времето). Като платформа 

на дистанционните наблюдения, БЛА допълват изображения, придобити от настоящите 

спътникови мисии, чрез преодоляване на пропуските в разделителната способност. Това 

е особено полезно за изследване на динамичната среда в полярните райони, където 

скъпата логистика ограничава наличието на пилотирани самолети. 

Научните изледвания чрез използване на БЛА включват въздушно геомагнитно 

проучване (Higashino and Funaki, 2013), метеорологично / атмосферно измерване 

(Cassano et al., 2016), наблюдение на фауната на сушата (Zmarz et al.,  2015), наблюдение 

на морска дива природа (Moreland et al., 2015), картографиране на растителността (Fraser 

et al., 2016), мониторинг на морския лед (Crocker et al., 2012; Podgorny et al., 2018), 

геоморфологично картографиране (Westoby et al., 2015) и археологията (Pavelka et al., 

2016). 

Въпреки все по-честото използване на БЛА в глациологията, има няколко технически 

и практически предизвикателства, за които тепърва предстои да бъдат напълно 

преодолени при работа на БЛА в екстремни, полярни среди. Те включват:  

• излитане и кацане в стръмен терен; 

• поставяне на наземни контролни точки (GCP) или възстановяване на БЛА в 

недостъпни ландшафти, напр. срутване на ледник с приливни води; 

• реакция на БЛА на силни катабатни ветрове, които са близо до ледени пластове ; 

• ненадеждност на компаса поради високите ширини; 

• влошаване на работата на батерията поради ниски температури, 

• липса на резервни компоненти и ограничена техническа поддръжка. 

Използвайки този метод за картографиране на планински територии и мониторинг 

чрез безпилотни летателни системи, са отчетени резултати от две кампании в 

Гренландия: Ингълфийлдски Фиорд през юли 2017г. и Еки Сърмия (ледника Еки) през 

юли 2018г. 



41 
 

 

Фиг.15. Сателитна снимка на пътя на БЛА изследващи ледниците (Jouvet, 2019).  

Sentinel-2A сателитна снимка (фиг.15) на североизточната част на по-голямата част от 

Inglefield Bredning, показваща селището Qeqertat и шестте отелящи се ледници (Hart, 

Sharp, Melville, Farquhar, Tracy и Heilprin), които са изследвани през 17 юли 2017 г. 

Сините и червените линии показват траекторията на двете ежедневни мисии на БЛА, 

покриващи всички ледници. Картата на Гренландия (Източник: MODIS) е показана в 

долната лява част, а местоположението на Inglefield Bredning е обозначено с червена 

звезда. 

 



42 
 

 

Фиг.16. Ортофото-изображение на Eqip Sermia, придобито по време на изследване на 

БПЛА през месец юли (Jouvet, G., 2019). 

 

Линиите показват траекторията на БЛА по време на полет (сини) и повторен полет 

(червени). Възходящите / низходящите спирали след излитането и преди кацането се 

означават с кръговите коловози около лагера. Районът до лагера също е изследван, за да 

се оцени точността на фотограметрични продукти. Карта на Гренландия (Източник: 

MODIS) се показва в долния десен ъгъл и местоположението на Ледникът Eqip Sermia е 

обозначен с червена звезда. 
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Резултати от двата полета (фиг.17) : 

 

Фиг.17. Подробности данни за червените и сините мисии (Jouvet, G., 2019). 

 

Крайните постижения при изследването на ледници чрез БЛА са: 

• Автономни проучвания на БЛА на дълги разстояния (до 180 км) и при голяма 

продължителност (до ∼3 h) за картографиране до четири ледникови срутвания, 

разположени на повече от 25 км от оператора на БЛА или ∼50 км2 на един ледник, което 

е няколко пъти по-голяма, отколкото във всяка друга зона на ледника, картографирана 

от БЛА в предишни проучвания (Ryan et al., 2015; Jouvet et al., 2017; Chudley et al., 2019); 

• Преодоляване на неблагоприятни условия, често свързани с полярни среди, като 

неравността на терена за излитане и кацане в затворени райони; появата на катабатни 

ветрове до 15 m/s; стръмният наклон на ъгъла на магнитното поле във високи географски 

ширини, което причинява слаб хоризонтален вектор за измерване на магнитен север с 

компас;  студени температури (∼ 0° C), които могат да изтощят батерията; 

• Производство на широкомащабни (∼50 km2), с висока разделителна способност 

(0.25–0,5 м) и точно изобразени гео-реферирани (1–2 пиксела) ортоизображения, 

цифрови модели и полета за изместване на ледения поток; 

• Генерирането на 105 минутната скорост на ледения поток на предната част на Eqip 

Sermia разкрива неравномерната динамика на неговата най-откъсната област в мащабно 

индивидуално счупване. Тези данни могат да бъдат особено полезни за изследване на 

процесите на откъсване на лед и срутването му; 

• Проследяване на пукнатини по време на откъсване на отломки от айсберг. Такива 

данни с висока резолюция по време на финалната фаза, малко преди срива, са ключови 

за процесите, водещи до този тип срутване и не могат да бъдат събрани чрез сателитно 

дистанционно изследване. 
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• Събиране на многократни цифрови модели за точното изчисляване на обема на 

леда, изчезнал по време на малки срутвания, като изчисленията могат да бъдат 

отклонени, ако периодът на връщане е твърде дълъг. 

 

2.3.9. Tопографско картографиране 

Топографската карта е графично изображение на част от земната повърхност върху 

равнина, която чрез специални топографски условни знаци отразява всички съществени 

физични особености на земната повърхност в картографирания район  (Василев, 2008). 

Топографските карти имат редица особености, които ги отличават сред всички 

останали картографски произведения (Василев, 2008).  

Основните от тях са: 

• съдържанието и начинът на оформяне на топографските карти са строго 

регламентирани в съответните ръководства за създаването им; 

• знаковата система на топографската карта е стандартизирана и е описана в 

таблици с условни знаци, което позволява картите да не съдържат легенда; 

• топографските карти се изработват само в определени мащаби, описани в 

ръководните документи; 

• топографските карти се изработват с максималната възможна точност, която 

позволява техния мащаб; 

• едромащабните и средномащабните топографски карти се обновяват през 

определен период от време, за да съответстват на съвременния вид на местността;  

Топографските карти се създават на основата на единен цифров модел (ЕЦМ)  

(Василев, 2008). Той представлява база с пространствени данни, която съдържа 

информация за топографските обекти; за геодезическата мрежа; за знаковата система, 

използвана за визуализация на обектите и метаданни за поддържане на модела. 

Топографските карти се изработват от цифровия модел, след картографска обработка: 

редактиране и отстраняване на топологични грешки; прилагане на знаковата система, 

картографска генерализация; генериране на рамки и извънрамково оформление на 

картните листа (Василев, 2008). Картите се изработват на отделни картни листа в цифров 

вид и при необходимост се отпечатват на хартия. 

Топографското картографиране е най-често използваната методика за планинарите от 

миналото и до наши дни. Топографската карта е основно средство при ориентирането в 



45 
 

непозната местност. Има няколко основни съвета за начинаещи при използването на 

такъв тип карти (stenata.com, nda): 

Осеверяване или ориентиране, което се разделя на два варианта –  

➢ вариант 1 – с помощта на компас, северът на скалата трябва да съвпада с посоката 

север, указана на картата. След това картата и компасът се завъртат едновременно до 

положение, при което стрелката на компаса съвпадне със севера на скалата и съответно 

на картата. 

➢ вариант 2 -  с помощта на значими ориентири от местността, като например: било, 

долина, прав участък на път, линия за високо напрежение, линия, свързваща два върха, 

и други. Завърта се картата така, че избраните линии на терена и на картата да станат 

успоредни. 

 

С развитието на технологиите се намаля използването на отпечатаните на хартиен 

носител топографски карти, в сравнение с топографските карти в цифров вид. 

Използването на приложения за смартфони (Wildmaps, play.google.com) и дигитални 

карти чрез GPS уреди (BGtopoVJ, web.uni-plovdiv.bg) набират популярност.  

Безплатното приложение WildMaps (фиг.18) представлява GPS карта, която може да 

работи офлайн, с различни функции, като една от тях е топографска карта с DEM 

хоризонтали.  

 

Фиг.18. Приложение Wildmaps (https://wildmaps.karta.bg/index.php?nobody=nobody). 

BGtopoVJ (фиг.19) разполага с векторни карти, които са съвместими с Garmin™ GPSr 

уреди и имат различни характеристики. Основната цел на този проект е да позволи 

безплатно използване на военни растерни карти за Garmin™ GPSr устройства, както и да 

насърчи разработването на нови картографски продукти. 
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Фиг.19. BgtopoVJ карта на България с топографски данни, събрани в периода 1970 -

1991 г. (http://web.uni-plovdiv.bg/vedrin/). 

Ръстът и използването на ГИС коренно променят картографската технология на 

производството на топографски карти, както и тяхното използване. NMCAs (Национални 

картографски и кадастрални агенции) са създали национални топографски бази данни 

въз основа на тяхната традиционна поредица от топографски карти (Kent, A., Hopfstock, 

A., 2018). Съдържанието на топографските карти еволюира в референтни топографски 

данни, които са структурирани като основа и видове елементи. Тези бази данни 

предоставят безпроблемни, обектно структурирани референтни данни на национално 

ниво, които да се използват в услугите на NSDI (Национална инфраструктура за 

пространствени данни), в GIS приложения за пространствен анализ и моделиране и за 

генериране на картографски продукти. Новите дигитални технологии повишават 

очакването, че един ден вече няма да е необходимо да се създават различни дизайнерски 

концепции за различни изходни носители. Някои смятат, че разработването на голям, 

гъвкав и преносим дисплей с увеличени графични възможности и размер на пиксела, 

съпоставим с разделителната способност на печатна хартиена карта, може да доведе до 

окончателната подмяна на отпечатаната топографска карта (Hopfstock, 2010).  

В Австралия се спира отпечатването и продажбата на топографски карти от декември 

тази година (Terzon, E., 2019). В свят на Google Maps и GPS навигационни устройства 

хората просто не ги купуват, според главния учен на Geoscience Australia д-р Стивън Хил. 
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„Търсенето на отпечатани хартиени карти намалява доста бързо,” казва д-р Стивън 

Хил. 

Разходите за съхраняването и поддържането на тези карти и актуализирането им в 

печатен вид стават все по-големи, в сравнение с дигиталните карти. 

 

2.3.10. Интерактивни карти 

Интерактивните карти са повсеместна среда за търсене и пресъздаване на географска 

информация (Ballatore et al. 2016). Уеб картите, както в уеб браузърите, така и все повече 

в приложенията за смартфони, дават възможност за визуализация и разбиране на 

повърхността на Земята във все по-голям брой задачи, вариращи от начин за определяне 

до пространственото проучване на данните за различни домейни, включително 

транспортиране, логистика , градско планиране, климатична наука и управление на 

околната среда (Roth, 2013; MacEachren, 2004). 

Възможностите на интерактивните карти биват: 

- Представяне на изображение и текст; 

- Възпроизвеждане на аудио и видео запис; 

- Увеличаване на мащаба; 

- Указване на директория; 

- Изчертаване на маршрути; 

- Връзки към други уеб страници; 

- Използване на данни от сървъра в реално време и др. 

Освен изброените по-горе задачи на интерактивните карти, както и използването им, 

като например за наблюдение на съзвездия, история, прогноза за времето и др., масово 

се използват и за изследване на планинските територии. В следващите редове са 

представени интерактивни карти на планините в България. 
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Фиг.16. Интерактивна карта на курорта Боровец през сезон – лято в планината Рила 

(IskarTour, 2021). 

Картата съдържа широк спектър от функции, налични в интерактивните карти. 

Легендата показва освен местоположението на пътищата, ски влек и лифтове, паркинг, 

също и информация за спасителната служба и адвенчър център. Този тип карти се 

използвам предимно от туристи, с цел набавяне на нужната информация за туристически 

пътеки, спортно катерене, байк тракове и др. Когато се селектира избраната туристическа 

пътека, чрез т.нар. „врезка“ се показва информация с крайната цел, продължителност и 

интензивност на маршрута.   

 

Фиг.17. Допълнителни ефекти на интерактивната карта на курорта Боровец (  

IskarTour, 2021). 
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Интерактивната карта съдържа още знак север и стрелки, указващи най-близкото 

населено място и разстоянието до него. Срещат се и врезки, които водят до уеб камери в 

реално време на дадената местност (фиг.17).  

 

Фиг.18. Интеративна карта с GPS данни на Централен балкан (PDM services, 2011). 

Картата, показана на фигура18 не съдържа легенда, но подробно е описана 

информацията, относно използването на маршрути, изходни точки, хижи и заслони. 

Предназначението ѝ е за пешеходен, конен и велотуризъм. Картата не е географска, а 

схематична и в този мащаб и показва само ориентировъчното местоположение на 

обектите, заедно с GPS координатите им. 

Развитието на технологиите като мултимедия и интерактивност дават шанс да се 

намери ново картографско представяне на планинските региони, които биха се 

превърнали в много използваеми продукти в бъдеще. Проектирането на прототипни 

модели и анализи на мненията на потребителите за такива модели ще помогнат за 

създаването на широко използвани и икономически планински карти (Petrovič, D., 2001). 

 

2.3.11. Визуализация на планинската динамика 

Значението на планинските региони все повече се признава от учени и ръководители 

на проекти (Ives and Berry, 1974; Beniston, 1994; Price and Heywood, 1994; Messerli and 

Ives, 1997; Agenda, 1997). От научна гледна точка планинските изследвания на 

високомащабните процеси, пространствени и времеви зависимости осигуряват 

възможност за по-добро разбиране на сложни системи и планинска геодинамика 

(Buckley, A., 2004). От човешка гледна точка това разбиране е много важно за 

разглеждане на въпроси, свързани с естествената опасност, и пространствената 
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информация, както и е необходима за инвентаризация и планиране (Kalvoda и Розенфелд, 

1998). По-специално, за научната визуализация на планинските характеристики и 

системи се изисква разнообразие от нови картографски методи и подходи, които 

надхвърлят класическото топографско картографиране. Следователно картографията и 

научните проучванията за визуализация за решаване на проблеми, свързани с планините, 

са все още в начален стадий. 

Планинската динамика отразява повърхностни процеси и форми на земята, които се 

развиват във времето. Те включват динамични повърхностни процеси, някои от които са 

преходни (свлачища, лавини, вулканични изригвания, наводнения, горски пожари) и 

други, които могат да бъдат по-непрекъснати (ледниково движение, денудация) и се 

колебаят, в зависимост от вътрешните и външните укрепвания. Всеки от тези динамични 

процеси са трудни за изследване и визуализиране.  

Лавинната информацията често се използва от карта в мащаб, изобразяваща терена 

като база, в комбинация със специфична тематична информация, като например лавинни 

пътеки, потенциални опасни зони, хронология на образувалите се лавини и други 

фактори (Buckley, A., 2004). Информацията за терена в картите се състои главно от 

изолинии, хидрография, земна повърхност - в някои случаи скално образуване и 

светлосенки. 

Картографирането на лавиноопасни зони се е фокусирано върху следното: 

• мащабно общинско и регионално планиране; 

• картографиране на опасните места за отдих; 

• хронология на образувалите се лавини; 

• потенциална вероятност за опасности от лавина; 

• анимация на явление; 

• симулационно моделиране; 

• управление на опасността и риска; 

• ограничен районен преглед. 

GIS може да предложи класически анализ и функционалност на наслагване, като 

например изчисляване на параметрите на терена и комбиниране на нива на данни за 

получаване на нови данни / информация. Това може да се използва при последващ анализ 

и моделиране за улесняване на разбирането и прогнозиране на възможни събития. 
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Фиг.19. Карта за потенциален лавинен риск в района на Radkopf  (Kriz and Galanda, 

1998).  

  

Фиг.20. 3D карта на лавиноопасните зони в западния склон на връх „Тодорка“. 

Разработена е 3D карта на лавиноопасните зони в района на връх „Тодорка“. Обект на 

картографиране е „НП Пирин“. Целта на обработката е да бъде създаден продукт, който 

може да запознае потребителите със зоните на потенциален риск от лавини в западният 

склон на връх Тодорка. 
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Фиг.21. Симулация на лавината в Лехлейтен, Австрия (2000 г.). 

Визуализацията на планинските среди се е развила от класически, статичен, печатен 

подход към модерен, с гъвкава презентация, която все по-често ще използва в 3-D и 4-D 

визуализация. Целта за близкото бъдеще ще бъде интерактивна и динамична реализация 

на планинските процеси и среди. Теми като интерактивност, виртуална реалност, 

свързаност с ГИС и база данни, както и прилагането на размита логика за поддръжка на 

картографията, комуникацията и географската визуализация доминират в съвременните 

подходи в изследванията. 

 

2.4.  Бъдещето развитие в картографирането на планински територии. 

Съвременните ГИС технологии дават възможност в растерен формат да се  правят 

сложни пространствени анализи, включващи голям обем аритметични  операции между 

слоевете. Тази ГИС техника има много широко приложение в планинските територии, 

където климатичните елементи силно се влияят от надморската височина, а самите данни 

обикновено са недостатъчни.  

За различните области е необходимо допълнително картографиране, за оценка на 

сегашното състояние на планината, изследване на динамиката в бъдеще поради промени 

в климата, промени от тектоничната активност и промени в следствие от антропогенната 

дейност. 
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Планинските карти в традиционен хартиен формат са много използваеми и все още 

ще се използват. Но развитието на технологии като мултимедия и интерактивност дават 

шанс да се намери ново картографско представяне на планинските региони, които биха 

се превърнали в много използваеми продукти в бъдеще. Проектирането на прототипни 

модели и анализирането на мненията на потребителите за такива модели ще помогне за 

проектирането на широко използвани и икономически успешни планински карти.  
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3. 3D карта на планинска местност с добавена реалност за 

навигация 

Планините са един от най-важните природни ресурси на всяка страна. Техният 

екологичен и туристически смисъл стимулира разработването на новите планове за 

управление, съдържащи стъпки за опазване на природните ресурси и максимално 

използване на техния потенциал. Част от управлението на тези територии е процесът на 

събиране и управление на картографски данни и планински карти за различни цели - 

научни или туристически. 

Много често планинските територии не са благоприятни за неподготвени туристи. 

Запознаването със специфичните характеристики на туристическия маршрут като 

трудност, препятствия, туристическа маркировка или помощни центрове, е важна част 

от подготовката за всеки, който ще прекара време в планината. Ориентацията включва 

комплекс от способности като оценка на наклон и проходимост, изчисляване на времето 

за пътуване (Savova and Bandrova, 2014). 

Следващите точки описват района на изследване, един от най-величествените върхове 

в планината Пирин, създадената 3D карта със специализиран софтуер, с данни, 

предоставени от Дирекция „Национален парк Пирин” и добавената реалност като метод 

и допълнителен инструмент за картографиране на планински територии и навигация. 

3.1.  Описание на обекта 

Национален парк Пирин (фиг.22) се намира в планината Пирин, находяща се в 

югозападна България. Това е територия, разположена между териториите "Предел" и 

"Тодорова поляна". Обхваща 40356 ха, включваща два резервата - "Баюви дупки - 

Джинджирица" и "Юлен". Надморската височина варира от 1000 m до 2900 m. Над 50 

гранитни и мраморни върха се издигат с надморска височина над 2500 m, като сред тях 

е и най-високият - Вихрен с 2914 m надморска височина. Национален парк Пирин е 

известен със своите 35 циркуса, в които се намират около 170 ледникови езера. Включен 

е в Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО 

през 1983 г. 
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Фиг. 22. Схема на местоположението на Национален парк Пирин (https://naturalworld-

heritagesites.org/sites/pirin-national-park). 

Връх Вихрен (фиг.23) е най-високият в Пирин планина. Със своите 2914 м той е 

вторият по големина връх в България и третият на Балканите след Мусала и Митикас. 

Намира се в северната част на Пирин на главното било между връх Кутело (северозапад) 

и връх Хвойнати (югоизток). С тези два върха я свързват седловините Премката (2610 м) 

на север и Кабата (2535 м) на юг. До 1942 г. върхът се нарича Елтепе (връх на бурите). В 

наши дни това име носи малък заслон в подножието на Вихрен. Заслон Елтепе се намира 

в непосредствена близост до постоянно снежно поле, по чието проучване е изграден и 

самия заслон. Погледнат от град Банско, Вихрен изглежда като пресечена пирамида, а от 

юг - като четиристенна пирамида. Характерно за този връх е, че изглежда много различно 

от различни посоки. Скалите, изграждащи Вихрен, са мрамори, които не задържат вода, 

поради което в целия район на върха няма реки и езера. Най-близките езера са Власите 

на югозапад. Растителността по склоновете на Вихрен е бедна - треви и лишеи, а фауната 

е по-богата - има птици, дребни гризачи, но предимно диви кози, които обитават „Казан“ 

в подножието на върха. Цветето „еделвайс“ изобилства по скалистия ръб на 

Джамджиевите скали. 

 

https://naturalworldheritagesites.org/sites/pirin-national-park
https://naturalworldheritagesites.org/sites/pirin-national-park
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Фиг.23. връх Вихрен – 2914 m  

 

3.2.  3D карта в района на връх Вихрен 

През последните десетилетия 3D картите се превърнаха в много полезен инструмент 

за целите на картографията. Те дават на картографите повече възможности да представят 

тематичната и специална информация по начин, разбираем за картографирането на 

потребителите (Bandrova & Bonchev, 2010). 3D моделирането може да се дефинира като 

създаване на пространствен модел с помощта на специален компютърен софтуер. 

Създаденият 3D модел може да се разглежда от всички страни, а също и да се намира в 

една или друга среда. Има няколко стъпки в обработката на информацията, за да се 

достигне до оригиналния 3D модел: събиране на първични данни, подготовка в точки, 

полилинии или многоъгълници и накрая създаване на 3D модел, обикновено състоящ се 

от триангулирана мрежа. Източник на данни е всеки източник на информация, който 

може да се използва на картата. 

За създаване на 3D карта на района на връх Вихрен от Дирекция „НП Пирин” бяха 

предоставени следните данни: хоризонтали във векторна форма (векторизирани на 50 m, 

с достатъчна прецизност за следващите стъпки на работа), връх с надморска височина, 

реки и туристически пътеки (фиг.24). Обработката на данни е сложен процес. Изисква 

съгласуване на различни видове информация, представена в нейните формати. 
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Фиг.24. Входни данни от Дирекция „Национален парк Пирин“. 

 

Създадена е 3D карта на района на връх Вихрен (фиг.25). Основната карта се състои 

от: релеф на терена; хидрография; туристически маршрути; хижа. Допълнителното 

съдържание на картата изобразява: анотация за север и мащаб. В района на изследване 

се намира хижа Вихрен. Проектирането на хижа като виртуален обект е предназначено 

да бъде близо до реалния обект. Направено е с измервания, с помощта на електронна 

ролетка. Използва се мащабиране на обема, което представлява едновременно 

увеличаване или намаляване на размерите на обекта по трите оси на локална правоъгълна 

координатна система. Едно деление от мащаба отговаря на 20 m. От северозападната 

страна на картата е поставен условен знак със стрелка на север. 
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Фиг.25. Перспективен изглед на 3D карта в района на връх Вихрен. 

Целта на картата е да помогне на практикуващите алпинизъм и туризъм чрез 

въведение в района и избор на оптимални туристически маршрути. 3D измерението на 

картата улеснява ориентацията в изследваната местност. 

Има няколко туристически пътеки, които водят до връх Вихрен (фиг. 26). Повечето 

туристи започват изкачването си от хижа Вихрен - планинска хижа, построена на 1950 

метра надморска височина в долината на река Бъндерица, на няколко километра от града. 

След като се стигне до хижата, има маркирана пътека (бяло-червено-бяла), която започва 

от паркинга и води до източния склон на връх Вихрен. Изкачването от тази страна на 

планината не е технически трудно, като се има предвид, че денивелацията е повече от 

хиляда метра и последният участък от пътеката пресича много насипни скали, по 

стръмния мраморен склон преди върха. Ако човек поддържа добър стабилен темп, 

изминаването на разстоянието от хижата до най-високата точка на планината обикновено 

отнема около 3-4 часа. За изследваната местност е използвана оптималната туристическа 

пътека, която започва от хижа Вихрен. 
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Фиг.26. Туристически маршрути, водеши до връх Вихрен (Саров, 2011) 

 

3.3. Добавена реалност 

3.3.1. Дефиниции 

Добавената реалност е технология, която допълва реалността с двуизмерни или 

триизмерни компютърно генерирани изображения (CGI), обекти и/или информация и 

позволява на потребителите да взаимодействат с тях (Azuma 1997; Carmigniani et al. 

2011). 

Добавената реалност може да се тълкува „като изглед на физическа среда в реалния 

свят, чиито елементи са интегрирани с компютърно генериран сензорен вход“ (Freina and 

Ott, 2015). Целта е „да се види и изживее реалният свят, смесен с различни виртуални 

обекти, без да се губи усещането за реалност“ (Persefoni & Tsinakos, 2015). 

През 1994 г. Paul Milgram и Fumio Kishino определят континуума на добавената 

реалност (AR) и виртуалната реалност (VR) (фиг.27). 

 

Фиг.27. Континуума на Milgram за добавена реалност (Azuma, 2001). 

Добавената реалност се намира между реалната и виртуалната среда и състоянието в 

двете среди се нарича "смесена реалност". Смесената реалност интегрира цифрова 

информация в реалната среда. Според Azuma (1997), добавената реалност обединява 

двата типа обекти или в 2D, или в 3D, което води до взаимодействие в реално време, 

което отразява смесената реалност в добавена в континуума на Milgram. Потребителите 
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ще започнат да изпитват виртуална заобикаляща среда, когато точката се движи надясно, 

водеща към виртуалната среда. Реалните обекти се добавят към виртуалните обекти в 

рамките на виртуалната среда за допълване на фона. За разлика от точката от лявата 

страна, добавената реалност предлага набор от цифрови обекти като аудио, видео, 

осезаемо докосване и/или изображения, които могат да бъдат насложени върху реална 

среда. 

3.3.2. Видове добавена реалност 

o Базирана на маркери (разпознаване на изображения); 

Изисква специален визуален обект като отпечатан код за бърз отговор (QR) или 

всякакви други специални знаци и изображения. Приложенията, базирани на маркери, 

използват камера на устройството, за да разграничат маркер от всеки друг обект в 

реалния свят и тя наслагва информация върху този маркер (фиг. 28). Като маркери  се 

използват прости шаблони (като QR код), тъй като те могат лесно да бъдат разпознати и 

не изискват много процесорна мощност за четене. AR устройството също така изчислява 

позицията и ориентацията на маркер, за да позиционира съдържанието. 

 

Фиг.28. Базирана на маркери 

o Въз основа на местоположение (без маркери); 

Използват се GPS, компас, жироскоп и акселерометър на мобилното устройство, за да 

предостави данни въз основа на местоположението на потребителя. След това тези данни 

определят какво добавено съдържание намирате или получавате в определена област 

(фиг.29). Широката наличност на смартфони и функциите за откриване на 

местоположение, които предоставят, е от съществено значение за технологията за 

добавената реалност без маркери. Най-често се използва за картографиране на 

направления, намиране на информация наблизо и други мобилни приложения, 

ориентирани към местоположението. 
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Фиг.29. Въз основа на местоположение. 

o Въз основа на проекция; 

Основно работи чрез проектиране на изкуствена светлина върху реални повърхности. 

Приложенията за добавена реалност, базирани на проекция, позволяват човешко 

взаимодействие, като изпращат светлина върху повърхност от реалния свят и след това 

усещат човешкото взаимодействие на тази проектирана светлина. Откриването на 

взаимодействието на потребителя се извършва чрез разделяне между очаквана проекция 

и променената проекция, причинена от взаимодействието на потребителя. Пример за 

това е AR Sandbox. Тази интегрирана в реално време система за разширена реалност 

може физически да създава топографски модели чрез оформяне на истински „кинетичен“ 

пясък (Bandrova et al., 2015). Релефът в пясъчника се преизчислява според данните за 

дълбочината, засечени от камерата и обработени от софтуера във всеки един момент 

(фиг.30). След това се изобразява от проектора за данни над пясъчника, изобразявайки 

перфектно съчетан виртуален релеф над пясъчния пейзаж (фиг.31) (Savova, 2016). 
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o Базирана на наслагване. 

Този вид добавена реалност частично или напълно заменя оригиналния изглед на 

обект с нов добавен изглед на същия обект. В добавената реалност, базирана на 

наслагване, разпознаването на обекти играе жизненоважна роля, тъй като приложението 

не може да замени оригиналния изглед с разширен, ако не може да определи  какъв е 

обектът. Пример за тази добавена реалност е каталогът на мебелите с добавена реалност 

на IKEA. Като изтеглят приложението си и сканират избрани страници в каталога си, 

потребителите могат да поставят виртуални мебели от IKEA в собствения си дом с 

помощта на добавената реалност (фиг.32). 

 

Фиг.32 Базирана на наслагване 

3.3.3. Технология за създаване и прилагане на добавена реалност 

Стъпките, през които трябва да премине един картограф, за да се създаде и приложи 

добавена реалност, са представени на фигура 33, а в следващите редове са и подробно 

описани. 

Фиг.31. Виртуална топография, 

проектирана върху пясък, 

(Savova, 2016). 

                     

Фиг.30. Конструкция на 

системата AR Sandbox, (Savova, 

2016).         
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Фиг.33. Създаване и прилагане на технологията добавена реалност. 

• Източници и начини за събиране на данни; 

Има неограничени източници за създаване на добавена реалност като топографски 

карти, растерни изображения, видеоклипове, 3D модели, координати от геодезически 

полеви измервания и др. Създаден е 3D модел на района на връх Вихрен, който се 

използва като допълнителна информация, която се показва с приложението за добавена 

реалност (фиг.34). 

 

Фиг.34  3D модел на района на връх Вихрен. 

• Избиране на вид добавена реалност; 

Добавена реалност, базирана на местоположение, е най-подходящият тип добавена 

реалност за планинска навигация, тъй като се основава на камера, GPS, акселерометри и 
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други технологии за идентифициране на местоположението и позицията на устройството 

с висока точност, като използва  и сензори за определяне на местоположението на 

потребителя в движение и всички околни обекти. По този начин се показва допълнителна 

информация за определено местоположение. 

• Избор на инструменти за създаване на добавена реалност; 

Според Dodero (2017) инструментите за добавена реалност могат да бъдат 

класифицирани в три категории: 

➢ Библиотеки от ниско ниво – тези инструменти осигуряват само интеграция с 

алгоритмите за компютърен изглед, така че изискват силни умения за програмиране, за 

да може да бъдат използвани. 

➢ Среди за програмиране на високо ниво – тези инструменти опростяват процеса на 

разработка, като осигуряват поддържаща среда за изграждане на приложения. 

➢ Инструменти за разработка, базирани на графични потребителски интерфейси 

(GUI) – те са достъпни за непрограмисти. 

Инструментите за разработка, базирани на GUI, са много подходящи, защото не 

изискват предварителни познания по програмиране и като цяло са  по-лесни за 

използване и позволяват демонстриране на 2D, 3D модели, снимки и видеоклипове. Но 

за по-сложни 3D модели, анимации и симулации в добавената реалност най-удобни са 

библиотеките от ниско ниво. 

• Създаване на основното съдържание 

Основното съдържание е информацията за наслагването. В този проект е използвана 

комбинация от разпознаване на изображения и местоположение за създаване на мобилно 

приложение в помощ на планинарите, за да им предостави допълнителна информация за 

навигацията до ключови точки и туристически маршрути. Както бе споменато по-горе, 

базираната на маркери добавена реалност използва възможности за разпознаване на 

изображения, за да разпознава изображения и информация за наслагване върху това 

изображение. Маркерите са етикети, които съдържат цветен или черно-бял модел, който 

се разпознава от приложението за добавена реалност през камерата на устройството. В 

този проект създадената 3D карта се използва като маркер за показване на създадените 

3D модели като допълнителна информация (фиг.35). 
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Фиг.35. Създаване на базирано на маркери съдържание 

С помощта на векторните данни, предоставени от Дирекция „Национален парк 

Пирин” и подробния 3D модел, се определя точното местоположение на всяка точка от 

оптималния маршрут от хижата до връх Вихрен. Тези навигационни точки и 

идентификационни знаци на хижа Вихрен и връх Вихрен са основното съдържание на 

базираната на местоположението добавена реалност. Точките се показват върху пейзажа 

през целия маршрут, а идентификационните знаци са показани над хижата и върха, като 

точната надморска височина и разстоянието до всяка от тях са измерени във времето за 

ходене (фиг.36 и 37). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.36 и 37. Показване на базирана на местоположение информация за добавена 

реалност-навигационни точки и идентификационни знаци на хижа Вихрен и връх Вихрен 

(концепция). 

• Оформление и визуализация. 

➢ Съчетаване на всички елементи; 

➢ Избор на проекция, мащаб, сцена и обхват; 
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➢ Допълнителни ефекти и анимации; 

➢ Изобразяване; 

➢ Краен продукт - мобилно приложение за добавена реалност. 

В този проект приложението за навигация е създадено с помощта на Unity3D  и 

инструмента Vuforia за добавена реалност като част на приложението. 

Създаването на приложение за добавена реалност е изключително сложен и 

трудоемък процес. Добавената реалност има богато приложение и може да бъде от полза 

за много различни потребители. Предизвикателствата при създаването и добавянето на 

приложение за добавена реалност за планинска навигация не представляват единствено 

събиране на данни, моделиране, проектиране и визуализация, но и използването на 

добавената реалност по полезен начин, за да се превърне в силен инструмент за 

навигация. С тази работа се предлага метод за използване на добавена реалност като нова 

технология в картографията и изобразява начин за предоставяне на планинарите 

допълнителна информация за навигацията до ключови точки и туристически маршрути.  
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4. 3D принтиране 

4.1. Същност 

Адитивното производство, популярно още като триизмерен (3D) печат, включва 

създаването на 3D плътни обекти чрез добавяне на суров материал с последователни 

слоеве, като се използва цифров модел, който впоследствие се конвертира в 

стереолитографски (STL) файл. Всеки от тези слоеве формира напречното сечение на 

крайния обект.  

Процесът на генериране на тези слоеве е известен като “изрязване” (slicing) и всеки 

слой е известен като изрез (slice) (Muralidhara H. B., Banerjee S., 2021). 3D принтирането 

се е превърнало в масов производствен процес, главно поради способността му да 

произвежда материали със сложни форми и геометрии, заедно с по-ниско генериране на 

отпадъци, малък капитал и дизайни за производство. Въпреки интензивните проучвания 

за производство на 3D отпечатани продукти през последните няколко десетилетия, има 

достатъчно поле за изследване в областта, за да се промени парадигмата в 

приложимостта на производствените технологии. 

Традиционният субтрактивен стил на производство се основава на премахването на 

материални слоеве чрез рязане, пробиване или струговане. Използвайки техника слой по 

слой, процесът 3D принтиране е оптимизиран за проектиране и производство на части 

по поръчка, по необходимост. Произведените продукти обикновено се използват за 

прототип, бързо производство, както и приложения за инструменти и постпродукция. В 

резултат на това 3D принтирането се определя, като „третата индустриална революция“ 

с очакван пазарен дял от 230–250 милиарда до 2025 г. (Ajay et al., 2016). 

3D принтирането е разработено през 80-те години на миналия век и оттогава се 

наблюдава голям успех. 3D печатането е основно категоризирано като процес на твърда, 

течна и прахова основа. Известно е, че техниките, базирани на течности и прах, предлагат 

по-добри перспективи от твърдите аналози (Tofail et al., 2018). Очаква се 3D печатът да 

революционизира производствения сектор, като се окаже полезен за обществото. Някои 

от основните приноси са разработването на продукти за здравеопазване, насочени  към 

подобряване на благосъстоянието на хората, създаване на устойчива среда чрез 

минимално използване на суровини, намалена консумация на енергия и производство 

при поискване, което позволява преконфигуриране на производствената верига за 

доставки за предоставяне на евтини продукти на клиентите, като същевременно се 

постига намалено използване на ресурси (Huang et al., 2013). 
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В момента 3D принтирането става все по-популярно сред учени, художници, 

медицински специалисти и студенти. Учените и студентите използват технологията за 

изграждане и анализ на модели за теоретично разбиране. Лекарите могат да използват 

модели на увредено тяло за анализ и планиране на подходящи процедури. Пазарните 

изследователи оценяват мненията на хората за новите продукти, докато художниците 

използват моделите, за да изследват своята креативност. Предимствата на 3D 

принтирането се простират отвъд създаването на модели и дори частите на готовия 

продукт могат да бъдат произведени чрез манипулиране на полезността на пластмасите . 

 

4.2.  Предимства и недостатъци при 3D принтирането 

3D принтирането е бързо развиваща се технология с много от нейните недостатъци, 

които в момента се отстраняват. Въпреки че, 3D печатането има своите отличителни 

предимства, трябва също да се отбележи, че то изостава от традиционното производство 

в много отношения. В следващите редове е дадено обобщение на най-значимите 

предимства и недостатъци на 3D принтерите, като се вземат предвид плюсовете и 

минусите на всички налични в момента технологии за 3D принтиране. 

 

4.2.1. Предимства при технологията 3D принтиране 

• уникална характеристика на 3D печата е лекотата на изработване на сложни 

форми, много от които не могат да бъдат създадени чрез други производствени методи; 

• цената за генериране на компоненти с геометрична сложност не варира 

значително. В традиционното производство са проектирани по-прости части, като се 

отчитат ограниченията на производствените техники, което води до неоптимална 

производителност. Сложните компоненти могат да бъдат оптимизирани с 3D 

принтирането, с по-ниска цена, тъй като се използва по-малко материал; 

• при традиционното формиране всеки компонент изисква уникална форма. Цената 

на такива персонализирани инструменти е много висока. За да се възстановят 

първоначалните разходи, трябва да бъдат произведени идентични части с хиляди бройки. 

3D принтирането не използва специални инструменти и единствената първоначална цена 

е тази на самия принтер. Цената на крайния продукт се определя само от времето и 

количеството на използвания материал. 

• 3D принтирането дава на производителя лесни и евтини опции за 

персонализиране. За да се създаде индивидуална част, трябва само да се проектира нов 
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цифров 3D модел въз основа на необходимите спецификации. По този начин могат да се 

произвеждат продукти по поръчка, без да се натрупват производствените разходи. 

• една от основните цели на 3D принтирането е създаването на прототипи. Чрез 3D 

печат могат да се правят прототипи на малка част от обявената цена и при по -високи 

скорости, които никоя друга производствена технология не може да осигури. Скоростта 

на създаването на прототип значително ускорява жизнения цикъл на дизайна 

(проектиране, тестване, подобряване, редизайн), който иначе би изисквал няколко 

месеца за завършване. С 3D печат времевата рамка може да бъде значително намалена 

до няколко седмици (Ford and Despeisse, 2016). 

• най-често използваните материали за 3D печат са пластмаса и метал. Въпреки 

това, с нарастващия брой индустриални приложения, широка гама от нови материали за 

3D печат, включително специални материали със свойства, пригодени за специфични 

приложения, вече се предлагат в търговската мрежа. 3D принтираните части могат да 

бъдат проектирани и произведени така, че да имат висока якост, твърдост и устойчивост 

на топлина и дори да бъдат биосъвместими, което би било много неефективно, ако се 

произвеждат по традиционни методи. Всъщност материалите за 3D печат могат да бъдат 

дори вградени с метални, керамични, дървени или въглеродни частици или подсилени с 

въглеродни влакна, което ги прави композитни. Това позволява да се получат 

компоненти с уникални свойства, подходящи за приложения с висока стойност. 

 

4.2.2. Недостатъци при технологията 3D принтиране 

• 3D принтираните компоненти имат физически свойства, които са по-слаби от тези 

на традиционно произведените компоненти от същия материал. Поради 

производствения метод на натрупване слой по слой, 3D принтираните части имат по-

ниска якост и са крехки до 50%. 

• Обикновено 3D принтираните пластмасови компоненти се използват за 

некритични функционални приложения. Въпреки че директното лазерно синтероване на 

метал (DMLS) и селективното лазерно топене (SLM) могат да произведат високоякостни 

3D отпечатани метални компоненти, те се използват широко в аерокосмическите и 

автомобилните приложения. Все още не се съобщава за широкомащабно използване на 

3D принтирани части в ежедневни или домашни приложения. 

• 3D принтирането не може да се конкурира с традиционните производствени 

процеси, когато става въпрос за големи производствени количества. Въпреки че 

прототипите могат да се произвеждат икономично с помощта на 3D принтери, няма 
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значително намаляване на единичната цена при отпечатване на по-големи количества, 

което го прави неподходящ за мащабно производство. При традиционното производство 

е по-евтино да се произвеждат идентични компоненти в големи количества. 

• 3D принтерите изискват високо ниво на калибриране на процеса, за да 

произвеждат точни продукти. Един търговски настолен 3D принтер може да има точност 

до ±0,5 мм. Принтерите за струйни индустриални материали и стереолитография (SLA) 

обаче могат да произвеждат компоненти с допуски от ±0,01 mm. Но трябва да се 

отбележи, че тези резултати могат да бъдат постигнати само след оптимизиране за 

специфични характеристики (Ngo et al., 2018). 

• компонентите, отпечатани с 3D принтер, често изискват традиционно завършване 

на постпродукция след отпечатване. Понякога те дори изискват повече от една стъпка на 

последваща обработка, преди да бъдат използвани. Например, 3D компоненти за 

приложения с висока стойност, като космически или автомобилни, често се отпечатват с 

допускане за довършителни работи с помощта на компютърно цифрово управлявана 

(CNC) машина или други конвенционални методи. Това се извършва с цел подобряване 

на техните толеранси и покритие на повърхността. В други случаи поддържащият 

материал, който закрепва отпечатаната част върху платформата за изграждане, трябва да 

бъде премахнат преди употреба. Често отстраняването на поддържащия материал оставя 

следи или ожулвания по повърхността на компонента, което намалява качеството на 

крайния продукт. Такива компоненти изискват допълнителни довършителни операции 

(шлайфане, изглаждане и боядисване), за да се постигне високо качество на 

повърхността. 

 

4.3.  Приложение на 3D принтирани пластмаси 

Различните приложения на 3D принтираните пластмаси (филаменти) могат да бъдат 

установени по-добре, като се изследва вида пластмаса, която се използва за печат. 

Пластмасовите материали за 3D печат могат да бъдат обширно групирани въз основа на 

формата, в която се използват, анализирани в следващите точки. 

 

4.3.1. Полимер на прах 

Полимерните прахове се използват като суровина за 3D принтери, базирани на 

прахово сливане, като SLS и Multi Jet Fusion (MJF) на HP. Използват се за създаване на 

въздуховоди, изпускателни клапани и промишлени продукти в транспортната 
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индустрия. Този вид материал е подходящ за използане също на протези, медицински 

продукти и др. 

4.3.2. Смола 

До неотдавна се използвали предимно фоточувствителната полимерна смола за 

отпечатване на визуални прототипи и форми за вакуумно леене. С въвеждането на по -

нови технологии вече е възможно да се отпечатват компоненти, които могат да 

извършват инженерни операции със смола. Използват се в производството на 

електрически конектори и корпуси в автомобилната индустрия, аерокосмическата 

индустрия, за производство на тъкани и многоцветни продукти в електрониката. 

4.3.3. Филамент 

Филаментите се използват за печат чрез FDM техника, известна още като изработване 

на стопени нишки. От огромно значение е да се проверят спецификациите на нишките и 

техническите листове с данни, преди да се приложат в печат, за по-добро разбиране на 

свойствата и ограниченията. Трябва да се отбележи, че при FDM метода, леглото трябва 

да се поддържа при специфични температури заедно с дюзата, за да се осигури правилно 

сцепление между слоевете. Това са най-често използваните пластмаси за 3D принтиране, 

затова в следващите редове са изброени видовете филаменти, заедно с тяхното 

приложение. 

o PLA; 

PLA означава полимлечна киселина, която е пластмасов материал на растителна 

основа. PLA филаментите са най-широко използваният материал за настолен 3D 

принтер. Предимствата на PLA филаментите включват ниска цена, лекота на използване 

и наличност в различни цветове. Компонентите на PLA са здрави и имат повишена якост 

на удар и могат да бъдат отпечатани без отопляемо легло или затворена камера за печат. 

Обикновено се използват за направата на умалени модели и играчки. 

o ABS; 

ABS или акрилонитрил бутадиен стирен е често използван полимерен 3D печатен 

материал на петролна основа, известен със своята пластичност и термична стабилност. 

След обработката ABS е проста и гладка лъскава повърхност, която може да се получи 

чрез третиране на продуктите с ацетон. Поради тяхната издръжливост и здравина, те се 

използват за направата на функционални части в прототипи като зъбни колела  и 

различни приспособления. 
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o PETG; 

PETG е съкращението за полиетилен терефталат гликол, здрав прозрачен 

термопластичен полимер. PETG се получава в резултат на съполимеризацията на PET и 

етилен гликол. Свойствата на PETG често се разглеждат като смесване на PLA и ABS с 

висока якост, лекота на използване и издръжливост. PETG е одобрена от FDA суровина, 

често използвана за направата на контейнери за храна и приспособления; процесът обаче 

трябва да бъде модифициран, за да направи отпечатаните компоненти безопасни за 

хранителните продукти. 

o NYLON; 

Найлонът принадлежи към клас алифатни или полуароматни полиамиди, които са 

здрави, твърди и гъвкави, идеални за 3D принтиране. Поради много високата си 

междуслойна адхезия, той е най-добрият избор за печат на функционални части като 

съединители и живи панти, валове и лостове. Въпреки че, найлонът има много 

предимства, той е предизвикателство за съхранение или действително отпечатване 

поради неговата чувствителност към влага. 

o TPU; 

TPU означава термопластичен полиуретан, който е гъвкав и умерено устойчив на 

химикали. Той е устойчив на абразия, еластичен, гъвкав, устойчив на масла и мазнини и 

е подходящ за направа на уплътнения. TPU филамента се използва и при производството 

на различни потребителски продукти като калъфи за мобилни телефони, обувки, ленти 

за часовници, уплътнения, задвижващи ремъци и др. 

o POLYPROPYLENE; 

Полипропиленът (PP) е един от най-универсалните материали, синтезирани някога от 

човека. PP е пластичен и може да бъде разтегнат без счупване до степен в сравнение с 

всякакви други материали за 3D принтиране. В допълнение, полопропиленовите нишки, 

характеризиращи се със своята здравина, химическа устойчивост и гъвкава природа, се 

използват за направата на гъвкави панти и контейнери за храна. 

o Други филаменти; 

Наред с горните видове филаменти, има няколко други филаменти, които имат 

допълнителни компоненти, добавени в тях, за да подобрят или подобрят свойствата на 

нишките. Някои от тях са както следва: 

• Филамент от въглеродни влакна; 

Въглеродната нишка не трябва да се бърка с други материали от въглеродни влакна. 

Като цяло филамента от въглеродни влакна се състои от комбинация от къси нишки от 
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въглеродни влакна, вградени в материал за печат като PLA, ABS, PETG или найлон, за 

да се постигне желаното свойство. Чрез промяна на съдържанието на нишките от 

въглеродни влакна и основния печатен материал се получава желаното свойство. 

Въглеродните влакна допринасят за здравината, издръжливостта, твърдостта и 

стабилността на размерите. Поради наличието на въглеродни влакна в материалите, има 

намаляване на общото тегло на компонентите. Филаментите от въглеродни влакна 

обикновено са скъпи и изискват дюза от закалена стомана за печат, тъй като 

въглеродните влакна са абразивни по природа (Tian et al., 2016). Филаментите от 

въглеродни влакна се използват за направата на високопроизводителни части като 

спортно облекло, компоненти за аеромодели и за отбранителни приложения. 

• Филамент от коприна; 

Копринените филаменти са здрави композитни нишки, обикновено направени от PLA, 

вградени с полиестер и други функционални добавки. Наподобява копринен вид и оттук 

идва името; в копринените филаменти обаче няма действителни копринени фиброини. 

Копринените нишки се използват, когато се изисква гланцово и гладко покритие на 

отпечатаните компоненти. Тези нишки са умерено скъпи и се използват главно за 

направата на декоративни предмети, статуи, художествени модели, умалени модели и 

играчки. 

• Филамент от дърво. 

3D принтирането на дървен материал започва около 2012 г., когато към нишките на 

базата на PLA са добавени дървени стърготини. Сега дървото под формата на дървени 

влакнести нишки е интегрирано във филамент на базата на PLA. Обикновено дървесните 

нишки съставляват 70% PLA и 30% дървени влакна, като влакната могат да бъдат 

получени от различни източници като кокос, бамбук, дървен материал или кедър. 

Дървесните влакна допринасят за повърхностния цвят и текстура, наподобяващи тази на 

дървото. Тъй като присъстват истински дървесни нишки, те са безопасни за шлайфане и 

боядисване или различни покрития. 

3D принтирането е процесът на производство на сложни 3D обекти от дигитален 

модел по методология с последователни слоеве. 3D принтирането е обратното на 

традиционното производство, известно като субтрактивно производство, което включва 

изрязване или издълбаване на материала, за да се получи необходимия компонент. Чрез 

3D принтирането човек може да произвежда сложни форми, използвайки значително по-

малко материал от традиционните производствени методи. 3D принтирането може да се 

извърши с помощта на широка гама от материали, включително пластмаса, метал, хартия 
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и керамика. Извършват се обширни научни и промишлени изследвания, за да се 

оптимизира допълнително процеса и да се направи по-достъпен и полезен за обществото. 

В настоящата монография е избран филамент PLA, тъй като този вид материал е най-

непретенциозен и е най-подходящ за създаването на прототипи за картографски модели.  

 

4.4. Методи при 3D принтиране на обекти 

4.4.1. Въведение 

Технологията за 3D принтиране (3DP), известна още като адитивно производство 

(AM), се отнася до процеси, при които компютърните програми се използват за създаване 

на последователни слоеве материал за генериране на физически 3D обект. Файлът с 3D 

модел във формат „STereoLithography“ (STL) обикновено се „изрязва“ в няколко слоя. 

След това всеки слой ще генерира напречното сечение в набор от компютърно 

контролирани инструкции, наречени g-кодове. Чрез такива печатни процеси могат да се 

произвеждат сложни обекти. Първоначално 3D принтирането е описано като процес на 

депозиране на свързващо вещество в серия от слоеве върху прахов слой чрез движеща се 

мастиленоструйна принтерна глава (3D Experience Marketplace, 2019). В последно време 

различните видове техники за адитивно производство често се наричат „3D печат“. 3D 

печатът е известен още като бързо прототипиране, бързо производство, директно 

дигитално производство и настолно производство. В следващите раздели са разгледани 

подробно различните класификации на техниките за 3D принтиране. 

 

4.4.2. Класификация на методите при 3D принтиране 

През годините са създадени няколко метода за 3D принтиране. Въпреки че всички 

тези методи са добавъчни, те се различават основно по начина, по който се изграждат 

слоевете за създаване на обекта. Докато някои методи работят върху топенето или 

омекотяването на суровината за екструдиране на слоеве, други използват фотореактивна 

смола и източник на светлина, за да отлепят слой по слой. През 2009 г. е създаден 

Комитетът F42 на Американското дружество за тестване и материали (ASTM) за 

технологиите за адитивно произвоство, за да стандартизира техниките. През 2010 г. са 

разработили стандарт ISO/ASTM52900-15, класифициращ процесите при адитивно 

производство в седем категории и ясно дефинирайки стандартната терминология: 

• Екструдиране на материал; 

• Фотополимеризация във ваната; 
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• Сливане на прахов слой (PBF); 

• Изпръскване на материал; 

• Нанасяне на свързващо вещество; 

• Наслояване на пластове; 

• Насочено енергийно отлагане (DED). 

Всяка от гореспоменатите категории използва различни методологии за 3D 

принтиране на компоненти, изработени от различни материали, вариращи от пластмаси 

и метали. Следователно, човек трябва внимателно да проучи техническите изисквания 

на крайния продукт, преди да избере типа технология, подходяща за тяхното приложение 

(Gibson et al., 2015a). 

Екструдиране на материал 

Екструдирането на материала използва термопластичен материал като основен 

материал в непрекъсната нишка. Филаментът се съхранява като намотка и се подава в 

движеща се нагрявана принтерна екструдерна глава, обикновено наричана екструдер (3D 

Experience Marketplace, 2019). Материалът на нишките се разтопява и изтласква от 

дюзата на екструдера, който след това се отлага върху леглото на 3D принтера, 

поддържано при повишена температура, за да се осигури правилно сцепление. След като 

първият слой е отпечатан, екструдерът и леглото се раздалечават на разстояние, равно на 

дебелината на един слой, а следващият слой се нанася директно върху първия слой. 

Движенията на екструдера и леглото се управляват чрез компютър. Те са два вида 

технология за 3D печат чрез екструдиране на материали: 

➢ Моделиране на стопено отлагане (FDM);  

➢ Производство на стопени нишки (FFF). 

 

Фотополимеризация във ваната 

Фотополимеризацията във ваната използва течна фотополимерна смола, напълнена 

във вана или резервоар и се втвърдява селективно от източник на светлина, един слой 

постепенно, докато 3D обектът бъде завършен (Gibson et al., 2015b). Има няколко вида 

втвърдяващи устройства в допълнение към оригиналната техника, която използва лазер. 

Прожекторите с цифрова обработка на светлината (DLP) и LCD екраните сега се 

използват за фотополимеризиращи материали поради ниската им цена и много висока 

разделителна способност. Допълнителните предимства на използването на 

гореспоменатите две техники в сравнение с използването на лазери са способността им 
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едновременно да втвърдяват цял слой смола, докато лазерът трябва постепенно да 

осветява цялата повърхност, като рисува върху нея. Някои от технологиите за 3D 

отпечатване с фотополимеризация на вана са както следва:  

➢ Стереолитография (SLA); 

➢ Прожекторите с цифрова обработка на светлината (DLP); 

➢ Непрекъснато производство на течен интерфейс (CLIP). 

 

Сливане на прахов слой (PBF) 

PBF е технология за 3D принтиране, която позволява на производителите да 

произвеждат продукти с висока точност. При този метод се правят сложни геометрични 

форми с помощта на източник на топлина, главно електронен лъч или лазер, който се 

използва за стопяване на праховите частици слой по слой (Wang et al., 2017). Различните 

видове PBF са както следва:  

➢ Многоструен синтез; 

➢ Селективно лазерно обгаряне (SLS); 

➢ Директно лазерно обгаряне на метал (DMLS). 

 

Изпръскване на материал 

Технологията за производство на 3D печат с изпръскване на материали е подобна на 

работата на стандартен процес на 2D мастиленоструен печат. Физическите обекти се 

изграждат слой по слой с помощта на фотополимери, метали или восък, които се 

втвърдяват, когато са изложени на светлина или топлина, подобно на метода на 

стереолитография. Основното предимство на производствения процес с изпръскване на 

материали е, че различни материали могат да бъдат отпечатани в рамките на един и същи 

компонент. При струйно нанасяне на материал фотополимер се екструдира от дюзи, 

поставени в главата на принтера, за да отпечата компонента слой по слой. За разлика от 

други технологии за точково отлагане, при струйното нанасяне на материала, 

строителният материал се отлага по линия, за да завърши напречното сечение на слоя 

(Gibson et al., 2015c). Капчиците се отлагат и втвърдяват с помощта на ултравиолетова 

(UV) светлина (Gibson et al., 2015c). Носещите конструкции често са съставени от 

разтворим материал, който се отстранява в етапа на последваща обработка. 

 

 

Нанасяне на свързващо вещество 
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Технологията на свързващо вещество е разработена за първи път в Масачузетския 

технологичен институт (MIT) през 1993 г. (Gibson et al., 2015d). Тази техника за 3D печат 

се състои от използване на два материала; прахообразна основа и течно свързващо 

вещество за печат. Прахообразният основен материал може да бъде или керамичен, или 

метален. Типична свързваща струя разпръсква равномерен слой от основния материал (в 

рамките на камерата за изграждане), върху който се напръскват капчици свързващо 

вещество, за да залепят частиците в крайната форма. Когато един слой е завършен, 

праховият слой се придвижва надолу и следващият слой прах се отлага. Този процес се 

повтаря, докато се отпечата целият компонент. След отпечатването зелената или 

незавършената част се раздвоява за обгаряне на основния прах, за да се получи крайният 

продукт. 

 

Наслояване на пластове 

Наслояването на пластове използва материал в пластове или ленти, които се задържат 

с помощта на външна сила. Използваните пластове могат да бъдат направени от метал, 

пластмаса или дори хартия. Пластовете или лентите се изрязват във форма с лазер или 

прецизно острие и се залепват заедно. Металните пластове се заваряват заедно с помощта 

на ултразвуково заваряване на слоеве и CNC фрезоване за завършване на детайла 

(Shimizu et al., 2014). Различните 3D технологии за наслояване на пластове са както 

следва:  

➢ Ултразвуково адитивно производство (UAM); 

➢ Производство на наслоени предмети (LOM) (Ngo et al., 2018). 

 

Насочено енергийно отлагане (DED) 

Насоченото енергийно отлагане е сложна техника за печат, която обикновено се 

използва за ремонт или реформиране на съществуващи компоненти (Gibson et al., 2015a). 

При DED суровината в прахообразна или телена форма се екструдира през дюзата и се 

отлага слой по слой след директно топене от лазерен или електронен лъч. След това 

суровината се втвърдява, за да образува един единствен слой (Duda and Raghavan, 2016). 

DED се нарича още лазерно проектирано оформяне на мрежа (LENS), производство с 

насочена светлина, директно отлагане на метал и 3D лазерно облицовка (Duda and 

Raghavan, 2016). Тази техника може да се приложи към полимери, метали и керамика. В 

допълнение към изграждането на части от нулата, DED е в състояние да 
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фиксира/модифицира сложни повредени части като витло и лопатки на турбината. 

Различните DED технологии са както следва:  

➢ Електронен лъч за адитивно производство (EBAM); 

➢ Заваряване с лазерно нанасяне (LDW). 

Идеалният метод за 3D принтиране се избира въз основа на използвания материал, 

точността на размерите, завършването на повърхността, конструкцията, механичните 

свойства и използвания процес на свързване. От седемте различни категории процеси, 

определени от ISO/ASTM5290015, типът на печат PBF (FDM или FFF) е най-широко 

използваният в света, поради изтеклия патент и образуването на общността RepRap. 3D 

принтерите в момента се използват в широк спектър от индустрии, като аерокосмическа, 

автомобилна, производствена, образование, изкуство и мода, медицина и различни 

видове хобита. Със споделянето на отворен код на дизайна и персонализирането на всеки 

отпечатък, все повече индустрии се обръщат към 3D принтирането. В резултат на това 

чрез 3D печат се постига по-кратък цикъл на проектиране при изработване на прототипи 

и намалени производствени разходи в индустриите. При този темп на развитие човек 

може само да проумее ефекта, който 3D принтирането ще има върху живота ни в близко 

бъдеще. 

Гореописаните методи се използват в зависимост от вида и модела на 3D принтера. В 

настоящата монография е използван метода екструдиране на материал, като един от най-

популярните процеси за 3D принтиране без наличен предходен опит, за бързо 

прототипиране на изследвания обект. 

 

4.5. Приложения на 3D принтирането 

4.5.1. 3D принтиране в хранително-вкусовата промишленост 

Наскоро изследователи откриват, че 3D принтирането на храна е нововъзникваща 

област с голям потенциал. Производството на храна и търсенето на персонализирани 

дизайни на храни, специализирано и дигитализирано хранене и проста верига за доставки 

действаt като ключови мотиватори зад 3D принтирането на храни (Liu et al., 2017; Lipton 

et al., 2015). Двете силни страни на 3D принтирането са сложни геометрични дизайни и 

по-малко продукция на по-ниска цена. С помощта на геометричната сложност става 

възможно художествено представяне на сложни 3D структури. В противен случай 

сложните и комплексни дизайни на храна биха изисквали квалифицирани и обучени 

занаятчии, което изисква по-дълги процеси. Но тази технология улеснява дори 
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обикновените хора да правят сложни дизайни на храни като глазура върху шоколади, 

торти и бисквити, букви върху бисквитки и надписи върху храни. Кулинарните и 

художествени умения, придобити от готвачи, дизайнери на храни и експерти по хранене, 

се зареждат във файлове с данни и се използват за разработване на фантастични дизайни 

(Sun et al., 2015). В допълнение, 3D принтирането на храни също помага за 

разработването на дигитализирана и персонализирана храна в зависимост от 

специфичните хранителни и енергийни нужди на всеки индивид. 

3D принтирането има за цел да революционизира изкуството на персонализирано 

производство на храни със своите дизайнерски концепции и прототипи. 3D 

принтирането е различно от производството на храни, базирано на роботика, където 

автоматизацията заменя ръчния труд за масово производство. 3D принтирането на храни 

съчетава 3D технология и гастрономически техники за разработване на специфични 

храни според изискванията на клиентите. От изискана кухня до кулинарно изкуство, 

много артистични области са включени в 3D принтирането на храни. 

Универсалното популяризиране на 3D принтирането ще преодолее пропастта между 

производствените единици и клиентите, като по този начин ще намали транспорта, 

опаковането, разпространението и основните разходи (Chen, 2016; Jia et al., 2016; Sun et 

al., 2015). Също така ще ни помогне да приготвим храна от неконвенционални 

хранителни източници като протеини на базата на насекоми, богати на фибри растителни 

храни и животински продукти и храни базирани изцяло на растителна основа. 

3D принтирането е широко изследвано в хранителния сектор през последните няколко 

години. Публикувани са много доклади и статии, свързани с принтирането на храни. 

Повечето от тях обсъждат производството на персонализирани хранителни продукти. 

Много малко проучвания са обсъждани за точния и прецизен печат, тъй като е трудно да 

се получи гладко и успешно принтиране на храни. 

Налице е забележим напредък в инженерните проекти. Уникални продуктови дизайни 

и сложни сгради, създаващи части в пространството, всички са разработени с помощта 

на 3D принтери. 

4.5.2. 3D принтиране с екологично приложение 

Технологичните разработки имат две измерения на екологичния спектър. Единият е 

за околната среда, докато другият може да наруши естествената среда. Триизмерният 

(3D) печат се разглежда като една от модерните технологии, които ще се насочат към по-

здравословна среда по целия свят. Загрижеността за околната среда е свързана с 

енергията, използването на ресурсите, емисиите и отпадъците. Използването на енергия 
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доминира върху преките въздействия върху околната среда на всички 3D печати във 

всички производствени процеси (Faludi et al., 2015). Поради послойното производство се 

намалява значително количество материални отпадъци, а също и поддържащият 

материал, който се използва за създаване на необичайни геометрии, може да бъде 

рециклиран ефективно след отпечатване (Post, 2015). 3D печатът работи с по-малко 

количество енергия и от своя страна отделя по-малко въглероден диоксид в сравнение с 

традиционния производствен процес. Леенето, коването, машинното транспортиране и 

опаковането са необходими в традиционните производствени процеси, които  могат да 

бъдат намалени и от своя страна да намалят замърсяването на въздуха и пластмасата като 

основен принос за контролиране на текущата климатична криза с домашния 3D печат 

(Drizo and Pegna, 2006). 

Стратегията за проектиране може да бъде променена на етапа на проектиране, което 

намалява количеството въглероден диоксид, изпускан в атмосферата, а въздействието 

върху околната среда може да бъде допълнително намалено чрез елиминиране на сложни 

вериги за доставки (Campbell et al., 2011). Адитивното производство не включва 

специализирани инструменти или приспособления, а да произвежда резервни части по 

всяко време, намалявайки или унищожавайки инвентара, за по-устойчива опция. 

Въпреки това, ако продуктите са изградени с помощта на един суров материал чрез 3D 

печат, процесът на рециклиране на продукти от един материал е лесен в сравнение с 

рециклирането на продукти, изработени от множество материали (Rydberg, 2012). По -

малко отпадъци, липса на специализирани инструменти, спад в биоритъма и др. са 

предимствата на 3D принтирането, който може да се счита за по-екологичен от 

традиционното производство. 

Въпреки това, 3D принтирането не винаги е екологично при определени 

обстоятелства в сравнение с традиционната механична обработка на пластмасови 

материали. Stephens et al. съобщават, че машините, използващи влакна от полимлечна 

киселина (PLA), излъчват 20 милиарда наноразмерни частици и акрилонитрил бутадиен 

стирен (ABS) до 200 милиарда частици в минута по време на нагряване на пластмаса и 

отпечатване на малки фигури. Тези частици могат лесно да се отлагат в белите дробове 

или кръвния поток и да доведат до риск за здравето (Stephens et al., 2013). Частиците 

също се вдишват от зрителите, ако 3D принтерите са в домашна или офисна обстановка. 

UV-втвърдените смоли, използвани за SLA (стереолитографски апарат), DLP (дигитална 

обработка на светлина) са относително токсични в течна форма. 
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4.5.3. 3D принтиране в биотехнологиите 

Напредъкът в областта на науката и технологиите позволява принтирането на 

биосъвместими материали, включително клетки и поддържащи компоненти в сложни 3D 

функционални живи тъкани и органи, подходящи за клинично възстановяване на 

функцията на тъкани и органи (Dababneh and Ozbolat, 2014; Griffith and Naughton, 2002; 

Ozbolat and Yu, 2013). 

Адитивното производство на печатащи жизнеспособни клетки е въведено за първи 

път през 2003 г. от Томас Боланд от университета Клемсън с помощта на 

мастиленоструйна система. Този процес използва модифицирана  зацапваща система за 

отлагане на клетки в организирани 3D матрици, поставени върху субстрат (Cummins, 

2010; Murphy and Atala, 2014). Процесът на биопроизводство се прилага за създаване на 

3D скелета от биологични материали до отпечатни тъкани. За да се произведат големи 

тъкани с 3D структури, клетките се засяват върху скелетите (Mironov et al., 2006), които 

са съставени от биоразградими материали като полигликолова киселина (PGA) или 

полимлечна киселина (PLA) и се инкубират след условия на култивиране. След това 

клетките, прикрепени към скелето, се имплантират в живи организми. В тъканното 

инженерство скелетите са от решаващо значение за осигуряване на структура за клетъчна 

инфилтрация, пролиферация и пространство за генериране на извънклетъчен матрикс. 

Архитектурата на идеалното скеле трябва да бъде на макро-, микро- и нано-ниво за 

структура, транспорт на хранителни вещества и взаимодействия клетка-матрица. 

Макроархитектурата отразява цялостната форма на органа или обекта на интерес.  

Микроархитектурата отразява размера на порите, взаимовръзката на порите, формата и 

пространственото разпределение. Наноархитектурата е за клетъчна адхезия, чрез която 

клетката се пролиферира и диференцира (Bose et al., 2012; Bose et al., 2013; Cummins, 

2010; Hutmacher, 2000). Това позволява прецизен контрол върху множествена 

композиция, пространствено разпределение и архитектурна точност, като по този начин 

се постига ефективна рекапитулация на микроструктура, архитектура, механични 

свойства и биологични функции на целевите тъкани и органи. 

 

4.5.4. 3D принтиране за устройства за съхранение и енергия 

3D принтирането намира възможности в почти всички индустрии като 

автомобилостроенето, авиацията, строителството, потребителските продукти, 

здравеопазването, космическата индустрия, храните и устройствата за съхранение на 

енергия. Широка гама от материали, които понастоящем се използват в 3D 
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принтирането, включват метали, полимери (полилактична киселина - PLA), 

акрилонитрил бутадиен стирен (ABS), керамика и бетон. Моделирането на стопено 

отлагане е най-разпространеният метод на 3D принтирането, който използва полимерни 

нишки като PLA, ABS и много други. 3D принтирането е навременен инструмент за 

пълното производство на устройства за електрохимично съхранение на енергия (EESD), 

което включва четири основни части електрод, електролит, токов колектор и сепаратор. 

Различни от техниката на 3D печат, като фотополимеризация, екструдиране, енергийна 

основа и ламиниране, имат отличително търсене в различни области. За цялостно 

производство на устройства и персонализирани изисквания на EESD, има нужда от 

подходящ процес на печат. В процеса на FDM поддържаните материали от типа на 

нишките се подават непрекъснато, нагряват се до полуразтопено състояние и накрая се 

изграждат 3D обекти чрез екструдиране от дюзата върху леглото с начин на подреждане 

слой по слой. Ултракондензаторите и батериите играят решаваща роля в нашето 

ежедневие. През последните няколко десетилетия изследователите се опитват да проучат 

нови електродни материали, подобряващи техните характеристики чрез 3D  принтиране. 

Има много физични и химични методи за отлагане, като химично отлагане на пари, 

атомни слоеви отлагания, послойни отлагания, разпрашване, електрофоретични 

отлагания, електрохимични отлагания и много други, които осигуряват лесни стъпки за 

производство на EESD. Всички те имат различен вид ограничения за широкомащабно 

производство и интеграция на чип, докато разработването на адитивното производство 

предлага ефикасни, почти незначителни отпадъци и донякъде икономични за 

производството на EESD. 3D принтирането на EESD предлага следните предимства: 

➢ осигурява отлична гъвкавост, носещи се и персонализирани геометрии; 

➢ обхваща широк спектър от материали; 

➢ улеснява легирането на желаните наноматериали; 

➢ могат да се формират сложни структури лесно с периодична или подравнена 

порьозност; 

➢ има добър контрол върху дебелината на електрода; 

➢ рентабилен и екологичен процес; 

➢ прост и едноетапен процес на производство; 

➢ по-енергийно консервативен. 

С изчерпването на природните енергийни ресурси, необходимостта от непрекъснато 

нарастващи енергийни устройства и екологично общество, подкрепено с възобновяеми 

енергийни източници, се търси алтернативно решение за енергийните нужди. За да 
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отговарят на изискванията за висока енергия и мощност, устройствата за съхранение на 

електрохимична енергия (акумулаторни батерии и електрохимични кондензатори) 

представляват проспериращи устройства. Може да се обобщи, че и двете устройства се 

състоят от четирите основни елемента – токосъбирател, електрод, сепаратор и 

електролит. 

 

4.5.5. 3D принтиране в гражданското строителство 

3D принтирането в гражданското строителство е инструмент в съвременния 

строителен бранш. Някои от предимствата му включват гъвкавост в проектиране, 

оптимизиране на разходите за строителство, завършване на работата в по-кратки 

срокове, елиминиране на грешките, позволяващо по-голяма свобода за архитектурни и 

конструктивни проекти, избягване на фатални инциденти и др. 3D принтирането е 

успешно приет в разработването на модели изобразяващи озеленяване, плановете на 

обекта, конструкция, механични/ел./ ВиК модели и други.  

В наши дни проектирането и изграждането на сглобяемите компоненти се извършват 

извън границите на обекта. Това е основна практика в индустриалната революция и 

приложението й е изследвано в областта на науката и технологиите. Строителните 

индустрии ще имат голям напредък в инфраструктурните работи поради подхода на 3D 

принтирането. Основната задача в строителните обекти е поддръжката на труда и 

управлението на времето. Тези недостатъци могат да бъдат контролирани чрез 

внедряване на съвременни технологии. Методите при 3D принтирането се считат за 

екологични в сравнение с други конвенционални методи, при които консумацията на 

материали и загубите са в голям обем. Отпечатването на сложни и нестандартни 

геометрични елементи е възможно за сравнително кратко време(Paul et al., 2018). 

Имплементирането му на място и премахването на традиционните методи за обработка 

на бетона са постигнати в някои от развитите страни. 

Поради бързата урбанизация, развитието на инфраструктурата за кратко време е 

предизвикателство за строителните индустрии. Бързо развиващите се страни прилагат 

концепцията за проектиране за производство и монтаж в строителната индустрия (Paul 

et al., 2018), която е принос към сглобяемата готова обемна конструкция (PPVC). 

Проведени са енергични проучвания за прилагане на PPVC за изграждане на едноетажна 

и многоетажна сграда в рамките на кратък период от време (Tam et al., 2007). 3D 

принтерите използват различни материали за всяка конкретна цел и те варират (Lim et 

al., 2011) в много размери (от малки до много големи). Заедно с това, свойството на якост 
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не е същото и се различава в зависимост от приложението. Прилагането на 3D 

принтирането в икономическото състояние на страната има голямо влияние за 

повишаване на просперитета й на световния пазар. 

 

4.5.6. 3D принтиране в медицината 

По-ранното субтрактивно производство е широко използвано в медицината. Въпреки 

това, появата на 3D принтирането създава промяна в парадигмата към бързо 

персонализирано прототипиране с помощта на адитивното производство. 3D 

структурата се формира чрез добавяне на материали послойно. Първоначалните 

приложения в здравеопазването създават прототипи и хирургически инструменти за 

хирургично планиране. Въпреки това напредъкът в областта дава възможност за 

функции като повторяемост, точност и способност за отпечатване на сложна структура 

с помощта на широк спектър от материали. Възможността за отпечатване на 

биосъвместими материали се превръща в производство на постоянни тазобедрени 

импланти. Печатните материали, които са биосъвместими, биоразградими и 

абсорбиращи се, са намерили приложение в костното скеле. Биоматериали като клетки 

за принтиране се изследват за модели за тестване на лекарства и тъканни конструкции. 

Технологията 3D принтиране, при която персонализирането може лесно да бъде 

постигнато чрез редактиране на файловете за компютърно проектиране (CAD), 

революционизира сектора на здравеопазването и трансформира идеите от етап на 

доказване на концепцията до безброй медицински приложения в реалния свят.  Ръстът на 

3D принтирането също се стимулира от намаляването на разходите за изчислителна 

мощност на тежките CAD файлове. Изтичането на основните патенти за 3D  

принтирането води до повече конкуренция и иновации. 

 

4.5.7. 3D принтиране в модната индустрия 

Текстилът е съществена част от човешкия живот и е свързан с него от люлката до 

гроба. Има неограничен избор от материали, процеси, дизайни и приложения на влакна 

и текстил. Въпреки това, конвенционалната обработка на текстил използва значителни 

ресурси и не винаги е екологична. 3D принтирането предлага нови възможности и 

осигурява значителна стойност в допълнение към текстилните материали. От просто 

отпечатване на дизайни или модели, сложни структури като носима електроника и 

космически текстил се изработват с помощта на 3D технологията. По подобен начин 

създаването на наноструктури, самоцветни дрехи и придаването на функционални 
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покрития също се извършва чрез 3D печат. Иновативни интелигентни текстилни 

изделия, които съдържат биоактивни агенти, въглеродни нанотръби и др., които могат 

да осигурят високопроизводителни свойства, да подобрят външния вид или 

издръжливостта, което може да се направи с помощта на 3D принтиране. Един такъв 

пример е облекло с регулиране на температурата, разработено с помощта на 3D 

принтиране.  

 

4.5.8. 3D принтиране в насърчаване на академичното образование 

В предишните точки са обсъдени различни приложения на 3D принтирането в 

различни области на знанието, където са разгледани различни приложения. Като 

заключение може да се установи, че технологията за 3D принтиране е спечелила своето 

място в различни области от космоса до човешкото здраве. В рамките на няколко 

десетилетия технологията на 3D принтирането направи своето постоянно място на 

всички значими технологични разработки. Обикновено с напредъка на технологиите, 

всякакви материали, независимо дали са органични или неорганични, могат да бъдат 

използвани за разработване на 3D структура с помощта на 3D принтер и оператор с 

познания по инженерно чертане. По време на първоначалния период на развитие на 3D 

принтерите цената беше предизвикателство и достъпността на инфраструктурните 

съоръжения не беше в областта на познатия пазар. 3D принтирането доби известност 

през последните три десетилетия, но с развитието си тази технологията става все по-

достъпна за всички. 

3D принтирането е известно с редицата си предимства и често се изразява, че за 

разгръщане на пълния потенциал на тази технология е необходимо да се разберат 

социално-икономическите проблеми за тази нова технология. Известно е, че 3D 

принтирането създава обекти, представляващи интерес, чрез използване на адитивен 

производствен процес, при който желаните материали на конструкцията се добавят слой 

по слой, който се превръща в основа за допълнителния слой. Термопластичните мастила 

са доста популярни за тази работа, които основно са полимерите, които имат свойството 

да се държат като мек материал при по-висока температура, но се държат като твърди 

материали, когато температурата се понижи. Това повторно втвърдяване прави мастила 

на термопластична основа, използвани в печатащи материали за задачи за 3D 

принтиране. Тези адитивни производствени процеси имат допълнително предимство 

пред конвенционалните субтрактивни производствени процеси, тоест фрезоване и 

рязане, което губи много материали по време на процесите на рязане или скрап. 3D 
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принтирането не губи суровини, както при конвенционалните производствени процеси, 

тъй като се използва точното количество материал и го локализира в точната 

производствена позиция. Като икономически жизнеспособна технология, 3D 

принтирането е намерило своето широко приложение в различни области на приложения 

като автомобилостроенето, медицината, модата и много други, както беше обсъдено в 

предишните глави на тази книга с нейните специфични приложения (Pai et al., 2018 ). 

Ford и Minshall (2018) направиха преглед на приложението на 3D печата в преподаването 

и образованието, който обсъжда широко за това къде и как 3D печатът е бил използван в 

образователните системи, чрез събиране на информация от различни академични 

литератури. Установено е, че 3D принтирането намира своето приложение в четири 

основни академични подразделения, тоест училища, университети, библиотеки и други 

специални образователни институции, като образователни институции за ученици със 

зрителни, двигателни и когнитивни увреждания. Учебните цели на 3D принтирането 

могат да включват разбиране на принципите на технологията и нейните основни 

принципи на работа, дизайн и работа; разбиране на плюсовете и минусите на 

технологията за 3D печат, оценката на производителността и методите за последваща 

обработка; и реализиране на търговски аспекти на тази технология на днешния и 

бъдещия пазар (Ford and Minshall, 2018).  

Според Szulżyk-Cieplak et al. (2011), 3D принтирането ще открие нова страница в 

обучението. Отпечатаните 3D модели очевидно биха се считали за по-добър 

образователен инструмент от конвенционалните картинни изображения, отпечатани в 

книги, брошури или плакати. 3D принтирането би позволило на студентите да разгледат 

физически своите проекти и би било полезно за развиване на пространственото си 

въображение. Скоро 3D отпечатаните модели в образованието ще направят революция в 

образованието и ще се разширят бързо (Huleihil, 2017). 3D принтирането помага на 

учениците да решават сложни задачи с разширяеми диапазони от всички възможни 

подходи, за да намерят решения с технически принципи, които са били преподавани в 

училищата. Учениците трябва да приложат знанията за справяне с проблема. Още в 

началото на обучението учениците осъзнават, че се обръщат професионално към дефекти 

с дизайна и разработване на прототипи за решаването им. Технологиите за производство 

на настолни компютри обхващат системи за 3D печат, компютърно управлявани системи 

за рязане и други свързани технологии, които имат обещаващи предимства за развиване 

на интереса на децата към инженерството и други STEM области. Поради бързото 

развитие в областта на 3D печата, тези технологии за производство на настолни 



87 
 

компютри станаха относително достъпни извън индустриите, тоест в академичните 

платформи, като училища, колежи и университети. 

3D технологията за адитивно производство е реализирана като вълнуващ инструмент 

за обучение и образование, като нов домейн в академичното образование. Като 

технология от ново поколение, този 3D печат се смята, че насърчава практическото 

излагане на студентите, за да разберат реалната структура на 3D обекта специално за 

студентите от гражданско инженерство, изящни изкуства, биомедицина и т.н. Основният 

3D прототип ще даде на студентите по-добро предимство за да се разбере и усвои 

предметната област. 

 

4.5.9. 3D принтирането в картографията 

3D принтирането в картографията е все още нова технология, като през последните 

години се увеличава нейната употреба. Предшествениците на 3D принтираните карти са 

т.нар. релефни карти. Те показват различни местоположения, като национални паркове, 

планински вериги, държави и др. Тяхното приложение е в широк спектър от декоративни 

произведения на изкуството до училищата в часовете по география. В някои градове, 

като например гр. Стара Загора, през далечната 1961г. е създадена релефна карта на 

Черно море и страните около него. Картата е с размери от над 100 кв.м. се намира в двора 

на гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ (Христов, 2018).  

Релефните карти играят основна роля в историята на картографията, но изискват 

високо ниво на изработка и професионален опит от картограф. Технологията 3D 

принтиране е възможно да опрости производството на такъв тип карти, тъй като спестява 

време и многократно създаване на един и същи модел без излишнен допълнителен труд. 

През 2018 г. студент получава одобрение за реализиране на негов проект в морската 

столица, чрез създаване на 3D релефна карта на Морската градина в гр. Варна, заедно с 

моделите на всички значими сгради на нейната територия. 3D принтираните форми на 

сградите дават възможност на незрящите потребители да се запознаят с недвижимите 

културни ценности на града (Емин, 2018). 

Има множество издадени релефни карти за нуждите на образованието. При всички тях 

хоризонталният и вертикалният мащаби се различават. 

Harding et al. предлага уеб приложение, позволяващо 3D принтиране на модели на 

различни територии. Този тип визуализация на терена е противоположно на VR среда, 

тъй като създадените модели са статични. Те могат да се използват в  учебния процес по 

география и геология. Приложението TouchTerrain използва Google Earth Engine и можа 
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да обработва цифрови 3D модели на терен на дадени предварителни координати. Освен 

това предоставя възможност за импортиране на векторни GPS данни. 

С развитието на технологиите, картографията стига до нови измерения. Триизмерните 

визуализации на релефните форми са лесни са разбиране, тъй като се възприемат като 

реален поглед на действителният образ. 3D принтирането е все още „прохождаща“ 

технология в картографията, но в бъдеще все повече картографи и учени ще изследват 

имплементирането й. 
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5. 3D принтирана планинска местност с добавена реалност 

5.1. Въведение 

Едно от основните предизвикателства за преподавателите е завладяване на 

вниманието и стимулиране мотивацията и активността на учениците в процеса на 

обучение. С всяко следващо поколение учениците и студентите се променят, което 

поставя и изискването за промяна в методиката, така че тя да бъде винаги подходяща и 

завладяваща. Изборът на подходяща технология за обучение е изключително важен за 

преподавателя, планиращ дигитално обучение. Тя трябва да бъде едновременно 

достъпна за ползване, педагогически ефективна с оглед на поставените методически 

цели и задачи. 

Днес сме свидетели на разнопосочното приложение на една революционна, 

нововъзникваща технология на 3D принтерите. Една от главните области на нарастващия 

интерес към триизмерното принтиране е в областта на образованието и неговото 

приложение в различни учебни дисциплини и с различни възрастови групи. Това поставя 

необходимостта от детайлен анализ на някои аспекти свързани с технологичните 

предизвикателства и педагогическите подходи при имплементирането на 3D принтерите 

в обучението (Aсенова А., Афзали Ю., 2018). 

Добавената реалност е включването на виртуални елементи във визията на реалната 

физическа среда за създаване на смесена реалност в реално време (Yonov N., 2019). 

Виртуалните обекти могат да се използват за показване на допълнителна информация за 

реалния свят, която не се възприема пряко. Това увеличава ангажираността на ученици 

и студенти и разбирането на учебният материал, особено поради ефективността на 

техниките за пространствена визуализация. 

В комбинация с добавена реалност, 3D принтирането на 3D картографски модели се 

разчита по-добре и връзката между дизайна, мащабираните размери и виртуалните 

елементи, е по-лесна за разбиране. 

 

5.2. Концепция на приложение за добавена реалност към 3D принтиран обект 

Технологиите достигат нови върхове с всеки изминал ден и хората се сблъскват 

постоянно в ежедневието си с тридеменсионални филми, игри и приложения за 

смартфони. Потребителите се забавляват с 3D сцените, тъй като се доближават повече 

до реалността, отколкото до двудименсионалното пространство. 3D подходът може да се 

приложи за образователни цели, който спомага за увеличаване скоростта на учене и 
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лесно разбиране на трудни казуси за кратък период от време (Yonov, 2021). 

Образователните системи не могат да бъдат ограничени единствено до текстова 

информация и снимков материал. Те трябва да се съсредоточат върху дигитализацията. 

Цифровите приложения в образованието го правят по-интересно, ангажиращо и помага 

за разбиране, запомняне и научаване на сложни теми. 

3D принтирането и добената реалност са пример за това, как технологиите се развиват 

изключително бързо. Благодарение на достъпната информация, предоставена ни от 

различни видове източници, човек може да създаде полезен нов модел, а не да използва 

това, което вече съществува. 3D принтирането и добената реалност са подходящи за 

всеки потребител, независимо от технологичния си опит. Предложен е 

експериментателен сценарий (фиг.38) за проучване с ученици и студенти, който ще 

доведе за създаването на прототип с обучителна цел. Експерименталния образователен 

план включва четири етапа: определяне на основните характеристики на района на 

изследване, като местоположение, релеф, категория - национален парк или природен 

резерват и др.; след това трябва да се планира прототипа за 3D принтиране, като се 

изберете мащаб и размер спрямо възможностите на 3D принтера; после трябва да се 

създаде 3D модел на района и да се избере софтуер за „изрязване“, за да се подготви за 

печат принтиране; последният етап е да се избере подходяща добавена реалност, която 

да се активира към 3D принтираният модел. Tози принтиран модел ще бъде т.нар. 

„маркер“, който трябва да се сканира с помощта на специално приложение, за да се 

активира добавената реалност. Различни данни, като ортофото/сателитно изображение, 

хорионтали, топографска карта, хребети, оврази и т.н., могат да се използват като се 

наслагват върху 3D модела. 
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Фиг.38. Експериментален образователен сценарии 

 

В рамките на гореописаният процес учащите постигат увеличаващ се контрол над 

информацията, обработват я, извличат същественото, включват я в системата на 

наличния си опит. Обучението по картография и география в среда с добавена реалност 

и 3D принтирана местност допълва традиционните средства и се осъществява бързо, 

лесно и интересно. Повишава се мотивацията на студенти и ученици, защото се създава 

интерес към изучаваното учебно съдържание. В основата на обучението са средствата за 

комуникация и информация. Те придобиват увереност и самочувствие, че творят в 

позната среда - образно и сетивно по-близка до тях и създават модели на обучение, 

използвайки компютърно генерирани образи (Латева Р., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 1

Анализ на изследваната местност

Етап 2

Планиране на прототип за 3D принтиране

Етап 3

Създаване на 3D модел на планинската местност (с 
помощта на CAD софтуер), отпечатване (структуриране 
на слоевете) и апретура (добавяне на цвят)

Етап 4

Активиране на добавената реалност
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6. Заключение 

Картографското моделиране е неразделна част от изследването на планинските 

територии. Това стимулира разработването на новите планове за управление, съдържащи 

стъпки за опазване на природните ресурси и максимално използване на техния 

потенциал. Част от управлението на тези територии е процесът на събиране и управление 

на картографски данни и планински карти за различни цели – образователни, научни или 

туристически. Темата на представената тук монография е фокусирана върху 

предоставянето на съвременни картографски методи и продукти, чиито потребители са 

ученици и студенти. Липсата на информация за дигитално образование в България е 

мотивът за изследване на различни методики, които картографията може да предложи на 

учащите, за да обогати и затвърди тяхната представа за новите технологии в 

картографирането на планински територии.  

В монографията първите две глави поставят теоретичните основи на работата. Докато 

първата глава обхваща темата за картографското моделиране, фокусирана върху 

дефинициите и разглеждането на разширени класификации и приложения, то втора глава 

е посветена на анализа на картографирането на планинските територии в миналото и 

бъдещото развитие чрез съвременните методи на картографско моделиране на 

планински територии. В търсене на подходящи подходи за създаване на картографски 

продукти, са изследвани съществувашите практики по света и в страната и са 

анализирани позитивите за визуално и пространствено картографско представяне чрез 

мултимедия и интерактивност на планинските региони. 

3D картата на планинска местност с добавена реалност за навигация, представлява 

прототип, който може да помогне на практикуващите алпинизъм и туризъм чрез 

въведение в района и избор на оптимални туристически маршрути. 3D измерението на 

картата улеснява ориентацията в изследваната местност. Създадена е 3D карта със 

специализиран софтуер, с данни, предоставени от Дирекция „Национален парк Пирин” 

и добавената реалност като метод и допълнителен инструмент за картографиране на 

планински територии и навигация. 3D картата се използва като маркер за показване на 

създадените 3D модели като допълнителна информация. С помощта на векторните 

данни, предоставени от Дирекция „Национален парк Пирин” и подробния 3D модел, се 

определя точното местоположение на всяка точка от оптималния маршрут от хижата до 

връх Вихрен. Тези навигационни точки и идентификационни знаци на хижа Вихрен и 

връх Вихрен са основното съдържание на базираната на местоположението добавена 
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реалност. Точките се показват върху пейзажа през целия маршрут, а 

идентификационните знаци са показани над хижата и върха, като точната надморска 

височина и разстоянието до всяка от тях са измерени във времето за ходене . С този 

проект се предлага метод за използване на добавена реалност като нова технология в 

картографията и се показва начин за предоставяне на туристите допълнителна 

информация за навигацията до ключови точки и туристически маршрути.  

3D принтирането е технология, на която предстои интегрирането й в картографията. 

От моделирането със специализиран софтуер, през обработката преди принтиране на 

даден модел, се стига до краен резултат на физически обект, който е умален размер на 

действителната местност, до която всеки потребител може да се „докосне“.  

Както добавената реалност, така и представената, в последната глава на 

монографията, 3D принтирана планинска местност, чрез комбинация на двете 

технологии, дават насоки за бъдещето на картографската работа. Въпреки че 

традиционните хартиени карти носят своя принос в обучението по география и 

картография, новите технологии предоставят по-атрактивен начин и засилват интереса 

на учащите. Това е и причината при разработването на монографията да бъде поставена 

задача за създаване на концепция на мобилно приложение с картографско съдържание, 

което да осъвремени традиционната образователна система. За изграждането на 

цялостната представа за мобилно приложение са предложени 3D принтиран модел на 

планинска местност в района на връх Вихрен, явяваща се „маркер“, който активира 

добавена реалност. Информацията представена като добавена реалност са ортофото 

изображение на планинска местност в района на връх Вихрен, 3D модел на връх Вихрен, 

3D модел на хижа Вихрен и 3D модел на посока север. Това е базов модел, който ще се 

доразвива и подобрява с времето. Основната цел на този прототип е да даде нова 

перспектива в дигитално обучение, която ще работи по-добре за учащите. Връзката 

между дизайна и мащабираният модел, заедно с виртуалните елементи е по-лесна за 

усвояване от потребителите. Бъдещите цели поставени пред разработването на 

приложението на следващ етап са реализация в достъпен и работещ продукт. Това 

включва работа със специалисти в сферата на 3D принтирането, софтуерното 

инженерство, с които да бъдат обсъедни стъпките за съществяване на максимално близък 

вариант до концептуалният прототип. 
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7. Приноси 

Научни приноси 

❖ Направена е класификация на картографски модели съгласно съдържанието им, 

дименсионалността, материала на производството и начина на тяхната визуализация; 

❖ Предложен е експериментален сценарий за проучване на изследвана територия с 

цел моделиране с ученици и студенти. Сценарият позволява да бъде създаден прототип 

на изследваната територия с обучителна цел. Очакваният резултат е безпроблемно 

ориентиране и използване на получения картографски модел . 

 

Приложни приноси 

❖ Прилагане на основни тенденции и течения в съвременните методи за 

картографиране на планински територии на база световната научна литература и редица 

вторични проучвания; 

❖ Предложен е метод за използване на добавена реалност като нова технология в 

мобилното картографиране на планински територии за туристически нужди. Резултатите 

дават подробна допълнителна информация (невъзможна за визуализация чрез 

традиционни картографски методи) за моделираните обекти и явления, необходими на 

туристите при ориентиране и вземане на решения при различни ситуации; 

❖ Предложено е мобилно приложение за добавена реалност към 3D принтиран 

обект, което ще осъвремени традиционната образователна система в сферите география 

и картография. 
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призванието инженер, работи в компания, която му дава опит в създаването на 

кадастрални карти и кадастрални регистри.  През 2019г. започва подготовката му като 

докторант в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, като 

темата на докторантурата е „Съвременни методи на картографско моделиране на 

планински територии“. През този период участва в „7-ма Международна конференция 

по Картография и ГИС“, която се провежда в гр. Созопол, България, а малко по-късно 

взема участие и в „30-та Международна конференция по Картография“ във Флоренция, 

Италия. През 2021г. участва в конкурс за финансиране на научни разработки, в който е 

одобрена темата "3D принтирана планинска местност с добавена реалност". Членува в 

„Българската картографска асоциация“, „Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране“ и е правоспособно лице по кадастър с дейности по адм. обслужване по чл. 

56 от ЗКИР. През 2022г. защитава дисертационният си труд и получава образователна  и 

научна степен „доктор“. 

 

 

 

 


