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УВОД
Актуалност на проблема.
Навигационните карти изобразяват даден маршрут, за да предадат на
ползвателя пространствена информация за пътя, който трябва да се измине от
една точка до друга. Първите наченки на изображения, подобни на карти са
служили да се отбележи и запомни маршрут от едно място до друго. В
историческото развитие на картографията навигационните карти намират
приложение главно в корабоплаването и обслужването на придвижващи се
войскови части или инвентар (при разрастването на Римската империя). И днес,
едно от най-популярните приложения в интернет за последните 10 години са
навигационните карти като инструмент (функция) за показване на маршрут от
място А до място Б. Първият допълнителен инструмент, разработен от Google е
именно Google Maps (https://www.google.bg/maps) за картографиране на
територия и изобразяване на маршрути. Сега се наблюдава значително
поевтиняване, а оттам - и масово използване на мобилни телефони с GPS
приемници в съчетание с навигационни карти. Общото между всички интернет
или GPS приложения e автоматизирания способ за генериране на маршрута. В
печатна форма, на хартиен носител, се издават предимно карти на планински
райони с изобразени туристически маршрути, но липсват подобни карти за
градски или културно-исторически туризъм.
Актуалността на съставянето на навигационни карти с изобразен
маршрут през последните години е свързана с изграждането в България на екопътеки, културни маршрути и паркове по програми за развитие на Европейския
съюз, които задължително се придружават от информационни табели и „карти”,
но много често те са изработени далеч от представата за карта и прилагането на
картографските стандарти, терминология и техники.
Велосипедното движение става все по-популярно в България. Вече са
създадени няколко картографски произведения за велосипедни маршрути, както
и специализирани интернет страници, и една актуална задача е да се работи за
увеличаване на тяхната ефективност и използваемост.
Друга важна и актуална тема са евакуационните маршрути при
бедствия или аварии. Това е добре застъпено в българското законодателство,
обезпечена с наредби и инструкции, с ясно разписано съдържание на плановете
и разчетите за действия, в които, обаче, липсва картографията и приложението
на принципите на картографското моделиране. Плановете за действие при
бедствия и аварии в обществени сгради, населени места или производствени
площадки по-скоро обслужват професионалистите, а за самите евакуационни
маршрути няма изисквания или методика за тяхното стандартизирано
картографско изобразяване, така че да изпълняват най-важната задача, за която
са предназначени – да помогнат за извеждането на хората на безопасно място по
определен маршрут по най-бързия и сигурен начин.
Някои от основните характеристики на навигационните карти с
изобразен маршрут могат да се обобщят по следния начин:
•
Предават пространствената информация към потребителя, необходима за
следване или опознаване на даден маршрут;
•
Задачите, които изпълняват навигационните карти могат да бъдат
различни. За едни са най-важни бързината и точността на възприемане, за
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•

•

•

други, количеството информация по дадения маршрут, а за трети формáта
на картата и начина на ползване;
В картите с изобразен маршрут се използва обща географска основа или
директно се използва за подложка копие от друга по вид и предназначение
карта;
Маршрутните карти от интернет или мобилни устройства са
автоматизирано генерирани (съставени) и оформени чрез технологията на
географските информационни системи (ГИС) със стандартна географска
база данни.
На повечето карти се акцентира върху предаването на геометричната
форма на маршрута с допълнителна инструкция за неговото следване без
да се отчита мотива на ползвателя за преминаването по този маршрут,
което намалява ефективността на картата, а понякога я прави и
неизползваема.

Тези характеристики на навигационните карти с изобразен маршрут
дават основата за формулиране на целта, задачите, обектът, предметът и
областта на това изследване.
Цел на изследването.
Разработка на единен подход с приложение на картографски методи и
техники при създаване на навигационни карти, изобразяващи маршрут с цел
увеличаване на тяхната ефективност и използваемост.
Задачи на изследването:
•
Анализ на нуждите от картографско обезпечаване с картографски
продукти с изобразен маршрут;
•
Анализ на картографските методи, принципи и техники, необходими при
изработка на навигационни карти с изобразен маршрут;
•
Анализ на навигационни карти, изобразяващи маршрут в исторически и
съвременен план;
•
Предложение за класификация и класификационни признаци на
навигационни карти с изобразен маршрут;
•
Предложение за съдържание на навигационните карти според вида на
изобразения маршрут;
•
Разработка на знакова система за избрани навигационни карти с изобразен
маршрут;
•
Описание на технологичния процес при съставяне на навигационни карти,
изобразяващи маршрут;
•
Прилагане на индивидуален подход към съдържанието и знаковата
система за различните видове маршрутни карти.

Обект на изследването и предмет на изследването.
Навигационна карта, показваща маршрут от място А до място Б.
Предметът на изследването е класификация, съдържание, знакова система,
7

картографско оформление и компоновка на навигационни карти с изобразен
маршрут.
Област на изследване.
Изследването се фокусира върху подобряването на ефективността и
използваемостта на визуалното, картографското представяне на маршрутите и
създаване на специфични карти според конкретното предназначение, като се
избягва универсалността на компютърното автоматизирано генерирано
изображение.
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Глава 1. Състояние на проблема.
1.1. Навигация и навигационни карти.
Навигацията като дейност по планиране и следване на даден маршрут
възниква исторически във връзка с корабоплаването (XVI век), а по-късно и с
въздухоплаването и се ползва дори, като синоним за управление (каране) на
кораби (sailing) или самолети (piloting) (https://www.oxforddictionaries.com…).
Самите дейности по планиране на даден маршрут, независимо от превозното
средство и историческия момент, се обезпечават с картографски материали
поради пространствения характер на самия маршрут. Според друг източник
(https://www.collinsdictionary.com…), навигацията представлява умението или
процеса на изчертаване на маршрут и ръководене по него на кораб, самолет и
т.н. Въз основа на тези източници може да се направи извода, че трите основни
компонента на навигацията са: 1) маршрутът, представен като графика, 2)
средството за движение и 3) инструкцията (инструментът) за неговото следване.
Вроденият стремеж за движение на хората води до все поразнообразни средства за придвижване и едва ли в момента може да се
ограничим само до тълкуванията на речниците за корабоплаването или
летенето.
С развитието и интегрирането на технологиите за позициониране
(Global Position Sistems, Inertial Navigation System, Multisensory Navigation)
според редица автори (Ahmed et al., 2009; Groves, 2013; Mohinder et al., 2007 и
др.) инструкциите за следването на маршрут са достигнали до измеренията на
навигационни системи, които съвместяват в себе си географски бази данни,
визуализации и локализация в реално време, при това сегментирани на пазара за
различни превозни средства и потребители. Тези навигационни системи
предлагат и изпълняват едновременно „навигацията” и тяхното развитие е в
посока на осигуряване на все по-качествени (детайлни, точни, достоверни и
актуални) географски данни на все по-ниски цени (Prasad, Ruggieri, 2005; EC,
2011) и увеличаване на услугите и функционалността (https://www.yext.com…).
Развитието на визуализацията е свързано с развитието на компютърната
графика, включително и 3D визуализацията (http://www.macworld.co.uk…).
В процеса „навигация” предмет на картографиране остава маршрутът
и задачата на картографа е как по най-добър начин да представи този маршрут в
съчетание с инструкцията за следване. Оттук може да се дефинира, че всяко
картографско изображение, на дисплей или хартия, с показан маршрут,
предназначено за преминаване по него, по какъвто и да било начин, може
да се нарече навигационна карта. Приложението на картографските методи
и стандарти биха допринесли за увеличаването на ефективността и
използваемостта на такава карта.
Навигационните карти, които показват пътя от едно място до друго
днес са картографски произведения с висока степен на разпространение, като
глава от приложения на смарт телефони, персонални навигационни устройства
(Personal Navigation Device) (Mims, 2012; Laber, 2013) или генерирани интернет
приложения.
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Буквално всеки ден, съвременният човек се сблъсква със схеми с
изобразен евакуационен маршрут, поставени по Наредба № 8121з-647 (2014), на
видни места в обществените сгради, без да им обръща внимание или пък ползва
интернет приложения с указания за маршрут.
На пръв поглед, навигационните карти, показващи даден маршрут
могат да се класифицират като специализирани карти (Пенев, Микренска, 2014)
и такива са картите, обслужващи въздухоплаването и корабоплаването, които са
строго регламентирани и издавани от съответните служби, с дефинирани
знакови системи и съдържание (Наредба № 4/25, Наредба № 15, Наредба за
ПРИУВВП). Тези карти не са обект на това изследване.
Всички останали навигационни карти, показващи даден маршрут са
твърде различни, както според обектите за картографиране и ползвателите, за
които са предназначени, така и според съдържанието, знаковата система и
начина на ползване (Peterson, 2003). Едни навигационни карти са изработени
вследствие на нормативни изисквания или договорни задължения, други са
продукт на рекламния бизнес или са много популярни интернет приложения.
Единственото, по което си приличат е, че имат за цел да предадат
пространствена информация чрез изобразен маршрут. Ако някои от тях са
изработени с много добро качество и стават все по-добри, като мобилните
приложения (http://www.macworld.co.uk…), то за други не са приложени
подходящите картографски методи.
За целите на настоящото изследване огромното разнообразие от
навигационни карти с изобразен маршрут може да се опише с помощта на
условно групиране според способ на изработка, специално предназначение и
тематика.
1.2. Навигационни карти с изобразен маршрут, генерирани по
автоматизиран способ.
Първата група навигационни карти с изобразен маршрут са
представени
като интернет
приложения
(http://www.google.com/maps,
http://www.bing.com/maps, http://www.viamichelin.com и т.н.), включително и
мобилните приложения на Apple, Google, Windows и т.н. или приложения в
автомобилните навигационни системи или персоналните навигационни
устройства. Характерното при тях е, че са компютърно генерирани,
изработени по автоматизиран способ и включват карта или поредица от карти
с допълнителна текстова инструкция, необходима за следване на маршрута.
Текстът се възприема лесно и за да се види неговия географски смисъл, картата
силно се увеличава или се генерира нова в едър мащаб (в зависимост от
конкретното приложение). Рязката смяна на мащаба (в съотношение 1/10 за
отсечка от 10 км) - от дребен мащаб, с цял изобразен маршрут, към много едър
мащаб, за да се види конкретното кръстовище или прехвърлянето към друго
конкретно кръстовище – може да доведе ползвателя до объркване, загуба на
представа за целостта на маршрута и невъзможност да се определи точно
местоположението, когато картата е в едър план.
Друг проблем на ползването на компютърно генерирана карта е, че
линейните обекти се поддържат в константен мащабен фактор. За много пътни
отсечки дължината може да варира от няколко десетки метра до десетки
километри. Когато се използва един константен мащабен фактор за тези пътища,
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късият път се смалява до точка или въобще изчезва. Това се отразява на
навигацията по пътната мрежа, когато се налага често да се сменя посоката на
къси разстояния, каквито са улиците в урбанизирана територия. Въпреки че
математическата основа е един от най-съществените компоненти на картата, то
на практика много по-важно за читателя е да се виждат добре всички пътни
отсечки и кръстовища, което означава, че трябва да се излезе от
математическата определеност на картата, да се изопачи образа на маршрута,
така че и най-късите сегменти, ако са важни, да се виждат и да се премине от
понятието за „карта” към „карто-схема” или просто „схема”.
Въпреки че приложенията за автоматизирано генериране на карти с
маршрути се правят от големи колективи, може би с най-добрите специалисти,
те имат своите недостатъците и еднакви белези. Независимо от конкретния
маршрут, използват едни и същи масиви от данни, с едно и също ниво на
подробност при всяка заявка за маршрут и често са претрупани с информация,
която няма връзка с маршрута. Надписването, също става чрез алгоритми за
надписване, които не отчитат дали този надпис ни трябва за конкретния
маршрут или не. Нещо повече, едва напоследък се предлагат варианти на
маршрути в зависимост от превозното средство (Табл. 3.1). Вариантността е в
самия маршрут, от къде е оптимално да се мине с различно превозно средство,
но съдържанието и знаковата система остават същите, независимо от превозното
средство. При всички положения, независимо от превозното средство,
потребителя или заобикалящата среда, автоматизираните компютърни системи
генерират един и същ универсален образ с еднакво съдържание и знакова
система, без да отчитат потребностите на ползвателя или спецификата на
маршрута.
1.3. Навигационни карти, изобразяващи маршрут за евакуация.
Другата голяма група навигационни карти с изобразен маршрут се
отличава със спецификата на тяхното предназначение – евакуация на хора и
разсредоточаване на животни и предмети. При тях има няколко особености.
Подчинени са до известна степен (повече или по-малко) на нормативна уредба.
Те представляват „несъществена” глава (напълно незаслужено) от планове за
управление на бедствия и аварии или от планове за пожарна безопасност.
Основната цел при тях е да осигурят безопасно извеждане на хора от зоната на
опасност. Също така, те се различават в географския обхват на маршрутите – от
сграда до територия със стотици квадратни километри. В България такива карти
или схеми с маршрути за евакуация могат да се разделят на три подгрупи,
определени от нормативната уредба.
1.3.1. Схема за евакуация от сграда при пожар.
Тази подгрупа е най-добре „развита” и приложена за всяка
обществена сграда или работно място. Представлява графична част (схема за
евакуация) към плановете за евакуация на обекти, описани като съдържание и
знакова система в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1, от НАРЕДБА № 8121з-647
от 1 октомври 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ, издадена от
Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното
проектиране, обн. ДВ. бр.89 от 28.10.2014г., приета на основание чл. 125, ал. 2
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от Закона за МВР. В предходното дълго изречение може да се види къде се
отделя място за инструкция за изобразяване на маршрутна схема за евакуация. В
раздел III на Приложението се дава подробна инструкция за съдържание и
знакова система с препратки към други наредби, включително и (БДС ISO 84216) за вида на условните знаци. Има класификация на видове евакуационни
маршрути според класа функционална пожарна безопасност на сграда,
определен в същата наредба и според други признаци. Самите инструкции за
изработване на схемата за евакуация са написани в недостатъчно
систематизиран и подреден вид по отношение на:
•
съдържание;
•

знакова система - използвани цветове, дебелини, знаци от други наредби;

•

обща компоновка, мащаб, място и начин на използване

.

Очевидно целта е да се представи цялата възможна информация, към
която имат отношение професионалистите (пожарникарите), добре описана в
Наредбата, но не и да се ползва от обикновени потребители и то по време на
екстремни условия, когато може да има една единствена цел – бързо и безопасно
следване на маршрута с цел евакуация от аварийната зона.
Като резултат, Наредбата се явява инструкция за изработката на
евакуационни схеми, за които картографията с нейните методи е слабо
приложена, дори липсва. Забелязва се претрупване на текстова информация
върху схемата, графичното оформление е в стил „функционална технологична
схема” изработена от електро или машинен инженер (анализ на схемата има в
глава 3). За изработването на тези схеми е необходимо просто да се спазват
изискванията на Наредбата по отношение на съдържанието, какво да включват,
без да са указани кои елементи са по-важни от други, така че да изпъкнат и да са
лесно забележими спрямо други. В подкрепа на критичните бележки към тези
схеми, всеки може просто да излезе в коридора на сградата, където работи и да
види съответната схема за евакуация. Това е и причината да не се прилага такава
схема тук. Също така, в процеса на изследването са проведени множество
разговори (анкети) с други специалисти, имащи отношение към графичните
изображения, чиято оценка съвпада напълно с представения кратък обзор.
Една от задачите на дисертационния труд е да даде предложение
за по-систематизирано дефиниране на съдържанието, допълнение на
знаковата система, генерализация и компоновка на тези схеми, при силно
редуциране на изобразяваната информация с цел бързо и вярно разчитане
на схемата от обикновения потребител, непрофесионалист.
1.3.2. Схема за евакуация при бедствие или авария.
Тази подгрупа включва евакуационни схеми, показващи основните и
резервните маршрути за евакуация, разсредоточаване и организацията на
движението на населението по време на бедствия или аварии, съгласно
„НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на евакуация и
разсредоточаване”, обн. в ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., приета с ПМС № 337 от
20.12.2012 г., приета на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за защита при
бедствия (ЗЗБ). Географският обхват на евакуацията и разсредоточаването
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може да бъде различен - общински, областен или национален, като към
съответните части от плановете за защита при бедствия по чл. 9 от ЗЗБ се
изготвят разчети, към които би трябвало да се изработят графични приложения
под формата на маршрутни схеми, със съдържание по описаните в Наредбата
изисквания.
За разлика от първата подгрупа, където има указания за знаковата
система и компоновката на схемите за евакуация в сграда, тук липсват такива.
Това е и причината специалистите, които изготвят такива разчети с графичните
приложения или да пренебрегват картите, като изобщо не ги изработват и
разчитат само на текстови инструкции, или силно да импровизират, като просто
използват топографски карти (най-удачното решение на този етап) или някакви
други административни карти за територията на община. Това би могло да даде
в бъдеще широко поле на изследване за създаване на картографски продукт,
обезпечаващ разчетите за евакуация към плановете за бедствия на общинско
ниво.
1.3.3. Схема за евакуация към аварийни планове.
Тази подгрупа представлява графични приложения (евакуационни
маршрутни схеми) към външните аварийни планове и аварийни планове на
предприятия
и
производствени
площадки
по
НАРЕДБА
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ, в сила от 01.01.2013 г.,
приета с ПМС № 238 от 28.09.2012 г., обн. ДВ. бр.76 от 5 октомври 2012г,
приета на основание чл. 104, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда.
Като частен случай се явяват и графичните приложения към НАРЕДБА за
аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария,
Обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г., в сила от 29.11.2011 г., приета по Закона за
безопасно използване на ядрената енергия. В тези две наредби, обезпечаващи
съответните аварийни планове, няма конкретна инструкция какво да съдържат и
как да изглеждат графичните приложения с указани евакуационни маршрути, но
косвено по изискванията за съдържанието на аварийните планове, може да се
разработи предложение за съдържание, знакова система и компоновка на
евакуационни маршрутни схеми. Изследването на такива планове (ВтрАП на
АЕЦ, ВнАП на АЕЦ) доказва нуждата от систематизиран картографски подход.
Като общ извод за тази група (1.3) навигационни карти, изобразяващи
маршрут за евакуация може да се обобщи, че се наблюдава дисбаланс от твърде
много изисквания относно съдържанието и информацията, която трябва да се
изобрази, както е при евакуационните схеми за сгради, или липса на такива,
както е при евакуационните маршрути за населени места или производствени
площадки. Нормативните изисквания са по различни закони, отговорни за
прилагането им са различни администрации. Тук има потенциал за изследване и
прилагане на картографските методи с цел подобряване на евакуационните
схеми за сгради и създаване на достатъчно добри маршрутни схеми за
евакуация, обезпечаващи разчетите към плановете за безопасност или
авариийните планове.
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1.4. Навигационни карти, изобразяващи маршрути за туризъм.
Ако разгледаме навигационните карти, изобразяващи маршрути с
определена тематика, то една от най-разнообразната и с потенциал за развитие
група навигационни карти с изобразен маршрут е тази в сферата на туризма.
Голямото разнообразие идва от многото видове туризъм, класифицирани по три
ключови критерия – мотивация за предприемане на пътуването, вид
туристическа дейност и среда за нейното практикуване (КТРБ, 2015).
Особено място трябва да се отдели на новите форми на туризъм,
добре формулирани в чл. 31 от (УБААТ). Въпреки че за България няма
статистика за никаква форма на туризъм извън курортите, което затруднява
проучването на потенциала и настоящото състояние на алтернативните видове
туризъм, насочен към природа, традиции и занаяти, то можем да се ориентираме
по състоянието му в Европа и да прогнозираме неговото развитие и в България
(Ehrlich, 2014; Freezer, 2014).
Според неправителствените организации (НПО) алтернативната
форма се проявява в селски, екологичен, планински, приключенски (преходи със
ски, със снегоходки, с планинско колело, с коне, спускане с лодки, гмуркане,
проникване в неблагоустроени пещери, катерене и преминаване на алпийски
маршрути с водач) и тематичен – свързан с културно-историческото наследство,
езотеричните места, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и
традиционната музика и занаяти. Обектът за картографиране на всички тези
форми на алтернативен туризъм очевидно е маршрутът в съчетание с всичките
необходими данни, свързани с него.
Тук ще се избягва термина ”алтернативен” туризъм, най-малкото,
защото е несправедлив спрямо многообразието и потенциала на всички форми
на туризъм, различни от така наречения „масов” туризъм, добре развит в
курортите ни. Още повече, че вече има приета концепция за туристическо
райониране на България (КТРБ, 2015) на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за
туризма (ЗТ), където са определени новите туристически райони и в която са
дефинирани видове и подвидове туризъм (табл. 3, КТРБ) без да се използва
понятието „алтернативен”. Една от задачите на концепцията е да се осигури пофокусирана реклама спрямо даденостите и услугите на туристическия регион и
създаването на подходящи туристически продукти, което несъмнено включва и
рекламни материали под формата на дипляни с изобразени туристически
маршрути, информационни табели с карти на съответните маршрути.
След запознаване с концепцията и достъпната туристическа
литература (справочници, пътеписи, карти, пътеводители, интернет портали и
др., (Гавраилов и др, 2015; КТРБ, 2015; Попйорданов и др., 2009; Попйорданов и
др., 2010) условно могат да се обособят няколко вида маршрути, които са
предназначени за съответните видове туризъм и група ползватели. Условността
се налага от голямото разнообразие на форми за прекарване на свободното
време.
Най-разпространените маршрути са пешеходните, предназначени за
физическа активност в природна среда, като първите норми за изграждането им
идват от 60-те години в САЩ.. Екопътеките, които се намират на територията на
националните ни паркове са сравнително добре поддържани, причина, за което е
годишния бюджет, с който управата на парка разполага, за разлика от другите
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екопътеки, които са направени спорадично, понякога само и само да се усвоят
средства от европейски фондове и след приключването на тяхното изграждане
просто западат. Независимо, дали са поддържани или не, остава въпросът за
картографското им осигуряване с добре направени карти под формата на
информационни табели или брошури, които на практика липсват. Ето защо,
необходимостта от карти (схеми) на екопътеките е значима. Чрез тях ,би могло
да се покаже географския обхват и локализацията, какво представлява като цяло
екопътеката, условията за преход, съоръженията по нея, както и специфичните,
уникални неща, които бихме видели..
Друга група туристически маршрути са предназначени за
потребители, привърженици на велосипедното движение и принадлежи към
приключенския туризъм по концепцията за туристическо райониране на
България. Тук разликата между предлагането на велосипедни маршрутни
карти за конкретни маршрути и потребителската нужда от такива е много
голяма. Има спорадични опити за разработка на такива карти, обикновено по
донорски проекти (Вело карта Ивайловград, 2009; ДавГео, 2013) и др., за
развитие на селския туризъм или отделни региони, но като цяло, в който и да е
туристически информационен център да се отиде, няма предложения под
формата на карта/и. В същото време свободното интернет пространство запълва
тази липса със специализирани сайтове (www.bikemap.net…, www.mtbbg.com…, www.bikemap.net…, www.bikearea.org…, http://velobg.org… и др.) за
велосипедисти, които са популярни и масово използвани. Общото между тях е,
че предлагат най-вече GPS тракове, в най добрия случай визуализирани със
свободно достъпни интернет приложения, които имат абсолютно същите
недостатъци, описани по-горе. Това са и причините в тази дисертационна работа
да се даде предложение, именно за велосипедна маршрутна карто-схема като
краен резултат от разработката.
Друг вид маршрути, които имат нужда от картографско обезпечение
са свързани с определена тематика, тематичен туризъм, например
поклоннически, винен, културно-исторически и други. Тук специфичното е, че
има конкретна тема с географски определени важни места (цели), свързани по
маршрут и придружени с изчерпателна информация по темата. Пътуването с цел
поклонение до свети места е била една от основните причини хората да
пътешестват (до Божи гроб, до Сантяго де Компостела и т.н.) (Swarbrooke,
Horner, 2007), но официално поклонническият туризъм се развива от близо
половин век и има много видове (Костадинова, 2008; Нешков, 2009). Всяка
година има сериозен ръст на такива пътувания (Olsen, Timothy, 2007), като у нас
има потенциал за развитие, понеже местата за поклонение са стотици. Има пет
духовни територии с обособена концентрация на манастири – Софийска Света
гора, Около Старопрестолния Велико Търново, по брега на Черноморието и
Родопската Света гора и Рилската Света обител. Вече има изградени
поклоннически маршрути за туристи в Стария Несебър (обиколка на
средновековни църкви) и в Созопол (посещение на мощите на Свети Йоан
Предтеча). Рилската Света обител е най-значимата духовна територия за
българите.
Винените маршрути, макар и скоро разработени за България, имат
сериозен потенциал за развитие на туризма и вече има дузина разработени
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маршрутa (Вино Зона, 2012). За съжаление нито едно издание или справочен
материал не е придружен с карта на маршрутите. Информацията е представена в
текстови вид, с илюстрации, без карти или схеми на маршрутите. Обикновено
винените маршрути се съчетават и с културно-исторически и могат да бъдат
добро допълнение, както за селски туризъм, така и за ваканционен или за бизнес
туризъм.
Съществуват и други тематични маршрути с потенциал за развитие в
България като „пътят на коприната” (бубарството), „по римските пътища”,
където има запазени цели участъци (край р. Дунава, Виа Диагоналис, Родопите,
Черноморското крайбрежие, долината на р. Места и др.), които все още свързват
останки от римски селища и военни гарнизони. Любопитно е, че всъщност за
някои пътища на територията на България има маршрутни карти, но изработени
преди 2500 години (виж глава 3) от римски инженери и считани за първите
навигационни карти. Трябва да се споменат и маршрути с развитие през
последните години, свързани с биоземеделието и екологично чисти и
традиционни храни - гурме маршрутите, маршрути от движението “slow food”,
„живи места”, селски общности от типа „дауншифт” (down shift), перма
културата (permaculture), доброволческият туризъм.
1.5. Изводи.
Въз основа на така разгледаните основни групи навигационни карти с
изобразен маршрут може да се обобщи състоянието на проблема при
прилагането или не прилагането на картографските методи в навигацията:
•
Независимо от това дали медията е хартия или дисплей, в общия случай
картата представлява копие от стандартна пътна карта, туристическа
карта или градски план - указател с допълнително начертан, повдигнат,
подчертан маршрут. Това води до натрупване на излишна информация,
която не е свързана с навигацията, трудно се отличава важното от
второстепенното, което затруднява ползвателя;
•
Съществува дисбаланс между необходимостта да се изобрази целия
маршрут в дребен мащаб и необходимостта от изобразяване на важна
тематична информация за самия маршрут в едър мащаб, като места на
смяна на посоката, ориентиращи знакови обекти и т.н.;
•
Поради автоматизирания способ за съставяне на повечето от картите, те
имат
универсален
характер,
използват
еднакво
количество
информационни масиви, без да се отчита конкретната нужда и специфика
на маршрута.
•
При изобразяването на маршрут рядко се прилагат картографски методи
като генерализация, включваща преувеличаване, абстрахиране,
опростяване, селекция и други. Не се проектира целева знакова система,
предназначена за конкретна карта, цветовете и тяхната комбинация не
участват като средство в оформлението и общия вид на картата с цел
повишаване на нейната четимост;
•
Евакуационните схеми в сграда с изобразен маршрут са проектирани и
изработени за професионалисти, а не за обикновени потребители, които
трудно биха се ориентирали пространствено и какви действия да
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•

•

•

предприемат. И тук са слабо приложени картографските методи, които
биха довели до опростяване на изображението, отделяне на важната от
второстепенната информация;
Поради това, че са глава от планове за управление на бедствия или аварии
и се създават по различни закони, не се отдава нужното внимание на
евакуационните карти, на които трябва ясно да са изобразени маршрутите,
мястото на различните видове пунктове, количествените разчети за хора,
автомобили, животни и т.н. В повечето общински планове за безопасност
дори липсват евакуационни карти или са направени без единен
картографски подход с прилагане на картографски методи.
Въпреки че България се приема за сериозна туристическа дестинация с
изградени институции и приети концепции за развитие на многообразни
видове туризъм, липсват специфични картографски материали, които
биха обезпечили конкретните видове туристически маршрути. Ако
съществуват такива картографски материали, те са изработени
спорадично, не от картографи, не са приложени картографски методи.
Въпреки разнообразието от карти с изобразен маршрут, няма единна
класификация с ясни класификационни признаци.
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ГЛАВА 2. Теоретични основи на картографските методи и
принципи
В тази глава ще се разгледат методическите основи на картографските
принципи и техники, на които ще легне практическата, четвърта глава от
дисертационната работа. Накратко ще бъдат засегнати въпроси от теоретичната
част на картографията, как се възприема картографското изображение: процес
и влияние на различни фактори, с които трябва да се съобразим при
проектирането на знаковата система и цялостния образ на картата, отчитайки
изискванията, които сме поставили за бързо и правилно разчитане на
картографския образ.
Цветовете са важен инструмент в картографията и при
проектирането на знаковата система трябва да се дадат практични отговори за
тяхното определяне и използване при проектиране.
Темата за генерализацията, ключов инструмент, използван широко в
картографията, е най-важната в тази работа. С ясното разбиране, че тя е една от
най-разработваните в картографската теория и на практика е невъзможно да се
постигне изчерпателност, ще се отдели необходимото, за да се използва в
практическата част.
Линейният характер на маршрута и стремежът да се „вкара” известно
количество информация, но с различен географски обхват, предполагат
използването на „динамична линейна сегментация”, което има по-скоро,
практичен характер и се прилага в други разработки на автора (Найденов, 2004),
(Naydenov, 2006).
Прави се кратък обзор на правилата за разполагане на надписите,
възприемани като условен знак.
На последно място, но най-важната задача от фундамента, на който
ще се стъпи в тази работа е да се опише когнитивната представа на човека за
маршрут, какво ползвателят на една маршрутна карта очаква да види на нея.
2.1. Възприемане на картографското изображение.
Гледайки дадена карта, ползвателят трябва да разбере картографските
знаци и връзките между тях, което от своя страна представлява субективно
отражение в човешкото съзнание на свойствата на въздействащия обект,
Душков (1997). Формирането на образа се осъществява на три етапа:
Откриване – етап на възприемане, при който ползвателя отделя
обекта от фона, но не може да прецени неговата форма и качества. На пръв
поглед, това е най-лесния етап, но понякога може да е трудно да се отделят
някои малки точкови знаци или тънки линии на фона на цялостна цветна карта,
особено в периферията на изображението. Ето защо етапът на откриване може
да се ползва за определяне на минимален праг, под който не може да се минава
при проектирането на знаковата система и съставянето на картата;
Разграничаване – степен на възприемане, при която ползвателят
разграничава два обекта, разположени един до друг или две състояния на един и
същ обект, отделя детайлите от обекта. След като се „открият” група знаци,
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трябва да се разбере дали те са едни и същи помежду им или се различават.
Етапът на разграничение изисква по-високо ниво на контрастност в графичните
променливи цвят и размер. Фонът, размерът и ефектът от другите знаци са
важни фактори в етапа на разграничение.
Разпознаване и интерпретация – степен, при която ползвателят
отделя съществените признаци на обекта и го причислява към определена
категория. Етапът на разпознаване изисква знания и разбиране, като обектът се
свързва с показаното в легендата или се възприема благодарение на предишно
знание или опит, което представлява интерпретацията.
За да може читателят на картата да премине бързо и без колебания
етапа на разпознаване, трябва да се определят оптималните графични
променливи размер, форма, и цвят, по (Bertin, 1986), за всяка степен от
класификацията, така че разликите да се възприемат без затруднение. При
разработването на класификационните скали е необходимо да се ограничи
количеството на едновременно възприеманите знаци до 7±2, (Бочаров, 1966).
Изводи: Ако картографското съдържание е подредено на различими
визуални нива, графичните променливи Bertin са използвани систематично, така
че подобните обекти да имат общо графично представяне, то етапът на
разпознаване ще по-лесен и следователно по-бърз за ползвателя. Това е особено
важно за евакуационните карти или при движение, по-бързо от пешеходното.
Осигуряването на правилното разпознаване и интерпретацията на
обектите от картографския образ от читателя, е най-важната задача на
картографа и като резултат от нейното решение се явяват степента на четливост,
гъстотата на графичните обекти и правилната организация на географската
информация в полето на картата.
Използването на цвета като визуална променлива има голямо
значение за етапа на разпознаване на обектите и за общия естетически вид на
картографското изображение, колкото и субективна да е естетическата оценка.
2.2. Системи за описание на цветовете.
В процеса на проектиране и изработване на картата, в зависимост от
начина на нейното издаване и медия, картографите трябва да дефинират цветова
характеристика на всеки картографски знак. Всеки читател възприема цвета по
различен начин, ето защо, проектирайки знаковата система и общия дизайн на
картата трябва да се гарантира, че даден проектен цвят ще бъде употребен,
точно такъв, какъвто картографът го е задал. Това е и причината тук да се търси
система за описание на цветовете, която да гарантира точната спецификация на
всеки използван цвят.
В картографията и не само, имат роля две системи за описание на
цветовете. Първата система е наложена от ограниченията в оборудването и
технологията. Към нея принадлежат цветовите системи RGB с
несъвършенствата и спецификата, идващи от мониторите и скенерите и СМYК,
съответно с ограниченията на мастилата за печат. Втората цветова система е
визуална, по интуитивен начин дава описание на цвета чрез представянето му
във вид на тон (hue), стойност (value) или по-разпространеното яркост
(brightleness) и наситеност (saturation) - системата ТСН или по известна с
латинската абревиатура НVS. Най-известната такава система за описание на
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цветовете е на Munsell (www.pantone.com...), при която всеки цвят, който
съществува е еквидистантно възприеман от човешкото зрение. Системата
представлява тридименсионален модел, като всеки цвят се определя от три
променливи – тон, стойност и наситеност. За всяка променлива има числова
скала и всеки цвят има логическа връзка с всички останали цветове, което води
до безкрайни творчески възможности за числово дефиниране на цвета и
универсалност при обмена на цветовата информация.
Тонът, представляван чрез окръжност, наречена „Цветното колелото
на Munsell”, (Фиг. 2.1), разделено на 10 равни части състоящи се от петте
основни цвята в естествената им подредба – червено (Ч5°), жълто (Ж25°),
зелено (З45°), синьо (С65°) и виолетово (В85°). Между всеки от тях, по средата,
са разположени пет второстепенни цвята в резултат от смесването им – жълточервено (ЖЧ15°), зелено-жълто (ЗЖ35°), синьо-зелено (СЗ55°), виолетово-синьо
(ВС75°) и червено-виолетово (ЧВ95°). Така десетте части се разделят на още
десет равни части по между им до скала от 100. За по-голямо удобство, тук със
знака „° ” ще се отбелязва единица от скалата от 0 до 100, по аналогия на
„градите”, вместо „градуси”.

Фигура 2.1. Цветното колело на Munsell.

Променливата „стойност” представлява осветеността (яркостта) на
всеки тон (цвят) в скала от 0 за абсолютно черно до 10 за абсолютно бяло.
Черното, бялото и техните сиви степени (9-8-7-6-5-4-3-2-1) между тях, се
наричат „неутрални цветове”, просто защото нямат „тон”. Цветовете, които
имат тон се наричат „хроматични цветове”. Например, за основният цвят
червено от колелото Ч5°, дадем „стойност”=10, цветът ще стане бял, а ако дадем
„стойност”=5, цветът ще е червен, до черен при „стойност”=0.
Променливата „наситеност” на цвета представлява степента на
отдалеченост на даден тон за всяка степен на неутралните цветове (стойност 0
до 10). Може да се каже, че наситеността характеризира относителна
интензивност на цвета. Намалявайки наситеността, например на червеното, то
става по-пастелно и се приближава към сивото.
Цветове с ниска наситеност понякога се наричат "меки" или
„разредени”, а тези с висока наситеност се наричат "силни" или "живи". Скалата
на променливата „наситеност” започва за всеки тон с 0 от съответната степен на
неутралните цветове, и реално горната граница е различна за различните тонове.
Горната граница зависи освен от тона, но и от развитието на химическата
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индустрия, която трябва да произведе пигмент или материал с по-голяма
наситеност. Например, степента на наситеност при печатни произведения е 16,
за нормални отразяващи материали стига до 20, а за флуоресцентните материали
е 30.
Най-ценното качество на системата на Munsell, е че всеки цвят може
да се опише в тридименсионална координатна система, показана на (Фиг 2.4).

Фигура 2.4. "Цветово пространство на Munsell"

Неутралните цветове (дименсия „стойност” от 1 до 10) са по
вертикалната ос, наречена „неутрална ос”, от черно, през сивите цветове, до
бяло. Отгоре върху неутралната ос е „нанизано” цветното колело със стоте
тонови части. А оста на „наситеност” е перпендикулярна на неутралната ос и
стойността расте от оста, навън. Тази координатна система се нарича "Цветово
пространство на Munsell" и всичко възможни цветове могат да се вместят в него.
Самото описание, номенклатура на цветове е по формулата HV/S. Например
наситено синьо, ще се опише като 65С8/4, което означава чисто синият тон от
цветното колело със степен на яркост 8 (до 10 възможно) и наситеност 4, т.е.
плътно синьо.
В тази дисертационна работа се прави предложение при
проектирането на цветовото оформление на знаковата система да се използва
системата НVS, която притежава две големи предимства пред останалите
системи. Първото предимство е, че тя съответства много повече на природата на
самия цвят и добре се съгласува с начина на възприемане на цветовете от
човека. Това означава, че с първоначалния избор на цвят от (0 до 100) може да
се избере този, с който чисто интуитивно искаме да предадем някаква
характеристика на картографирания обект. Например, избираме чисто синия
цвят 65С за да изобразим площен воден обект и с допълнителен избор на
стойността му (светлостта), може лесно да образуваме скала за дълбочината на
дъното (дълбоко V=2, плитко V=8). Цветът и оттенъкът бързо и лесно могат да
се получат в системата HVS и след това да се конвертират в RGB или СМYК.
Второто предимство е, че разпространените CAD и ГИС приложения имат
инструмент именно за проектиране на цвета в HVS, където се показват и
стойностите съответно за RGB или СМYК системи (Donnelly, 2013), (ACAD
MAP, 2004), (CorelDRAW, 2014).

21

2.3. Сегментация на обекти с линеен характер на изображение
За изработката на маршрутна карта, една от важните техники е
сегментацията на маршрутната линия по различни критерии. Тези критерии са
продиктувани от нуждата да се осигури изобразяването на необходимото
съдържание и качествени характеристики свързани маршрута, като места за
смяна на посоката, вид настилка, наклон, трудност и т.н., в един сложен,
комплексен картографски знак. Особеното тук е, че всяка информация свързана
с маршрута има различно линейно разпространение, обхват, което налага да се
даде предложение на модел за структуриране на данните с динамично сегментен
характер за маршрута. Трябва да се предложат инструменти и функции за
динамична сегментация.

2.4. Генерализация.
Генерализацията е неотменимо свойство на всички картографски
изображения, Пенев (2013), където картографът участва понякога чисто
интуитивно. Последствията от процеса на генерализацията са толкова важни за
географската информация и нейното картографско представяне, че има голямо
разнообразие на схващания за нейния обхват и функции. Основна разлика в
мненията е в това дали генерализацията се извършва още в процеса на
събирането на данни и се прилага впоследствие за всички карти или се прилага
само в процеса от преминаване от един мащаб в друг. Въпреки, че почти всички
дефиниции за генерализация включват подбора и опростяването и изтъкват
необходимостта да се поддържа графична четливост, два други фактора са от
голямо значение за генерализацията - особеностите, характеристиките на
картографирания обект и неговата относителна важност спрямо останалите
обекти. (Tobler, 1964) отбелязва нуждата от взимане под внимание на найважните характеристики на класовете обекти при процеса на генерализация.
(Robinson, 1952) подчертава ролята на характеристиките на генерализираните
обекти като фундаментална концепция в генерализацията. Обобщено може да се
каже, че факторите при генерализацията се свежда до две основни групи:
•
Мащаб и графични изисквания за читаемост;
•
Особености, характеристики и важност на генерализираните обекти.
Като извод, може да се каже, че оценката на важността на
географските обекти (елементите на съдържанието на картата) и спецификата на
картата влияят най-много върху графичните изисквания в процеса на
генерализация.
Определянето на важността на географските обекти като фактор в
процеса на генерализация ще даде възможност за обективна преценка дали ще
участват в съдържанието на картата и каква степен на емфатичност ще имат.
Това е и една от причините в следващите глави на дисертационният труд да се
рангуват, както елементите на съдържанието, така и самите картографски знаци.
Емфазата, придаването на подчертаност на някой елементи от съдържанието,
която е много експлоатирана в тази работа, се явява като резултат от важността.
Както при характеристиките, така и при важността се оперира на две нива –
оценка на важността на обектите в един клас и оценка на относителната важност
между самите класове. В процеса на генерализация, особено автоматизираната,
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която ползва готови геобази данни, коефициентът на важност за даден
географски обект е с най-голяма тежест, в сравнение с фактори като мащаб, клас
и характеристики и графични изисквания. Василев (1997), дава формула за
изчисление на значимостта (тук се използва термина „важност”) на обектите в
зависимост от техните индивидуални и групови характеристики:
К=Kclass*(Kind+Kgroup), където лесно може да се разбере, че става дума
съответно за оценка на важността на всеки географски обект като индивидуална
важност, в група от обекти и класа обект.
2.4.1. Опростяване на линейни обекти.
Опростяването на линиите се състои в намаляване на кривината им
или в редуциране на точките по кривата. В процеса на опростяване, най-важното
е да се съблюдава характеристиката на обекта, така че да се избегне изчезване на
важен пътен участък (къса отсечка) или пък да се запази такъв, от който няма
нужда (дъга на кръгово кръстовище).
Техниките за опростяване на криви, интерполация и опростяване на
линейни графични обекти са добре изучени от гледна точка на картографията,
(Василев, 1997; Вацева, 2014; Penev, 1998; Van Der Poorten, 2002; Wenzhong,
2006).
Днес, най-разпространената техника за генерализация на линейни
графични обекти използвана в географските информационни системи (ГИС) и
автоматизираните картографски системи (АКС), е алгоритъма на DouglasPeucker, независимо разработен първо от Ramer в началото на седемдесетте
години на XX век и после от Douglas и Peucker, (http://www.en.wikipedia.org…).
Главният недостатък на този клас техники за генерализация е, че
може да се допусне фалшиво самопресичане на генерализираната линия. Има
алгоритми за генерализация, които са топологично съвместими, но за сметка на
това са доста сложни и трудоемки (Wenzhong, 2006). В (Wu, Shin-Ting, Marquez
M.s, 2002) предлагат модификация на алгоритъма на Douglas-Peucker за
поддръжка на топологична съвместимост, използвайки ефикасна локална
проверка. След всеки въртекс, който се добавя, генерализираната крива се
проверява дали не се пресича.
Има една прилика между всички разгледани алгоритми и тя е, че само
премахват ненужните въртекси от оригиналната крива и никога не променят
местоположението на въртексите.
Въпреки разнообразието от разработени алгоритми, които премахват
това ограничение, те показват, че поддържането на топологична съвместимост в
общия случай е наистина трудно.
2.4.2. Преувеличаване на пътните сегменти.
Пътните сегменти като съставни части на самия маршрут, краищата,
на които са определени от местата на завиване, предоставят информация от
първостепенно значение. Ето защо, независимо от степента на генерализация,
трябва да се запази и най-късата пътна отсечка получена между две точки на
завиване, така че да е ясно различима и дължината ù да дава възможност за
нанасяне на необходимите надписи като име на улица или разстояние на
сегмента. Друго важно условие при генерализация на маршрут е да се запази
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последователността на кръстовищата, особено в населени места. При силно
намаляване на мащаба има опасност две различни, но близки по разстояние
кръстовища да се слеят в едно, което ще доведе до груба топологична грешка,
което ясно се вижда на (Фиг. 2.11).

Фигура 2.11. Сливане на две кръстовища в едно при смяна на мащаба.

Тези условия се осигуряват с генерализационния оператор
„преувеличаване”. Необходимо е просто да се въведе Lmin за конкретното
изображение в контекста на компоновката при съставянето на картата. За да се
компенсира увеличението на късите сегменти с цел изображението да не
„излезе” от рамките на макета, то съответно дългите сегменти трябва да се
намалят, но задължително да запази относителността в размера на всички
сегменти, т.е. удълженият къс сегмент Ls да не стане по-дълъг от сегмент Ld,
които е бил по-дълъг преди генерализацията:
Ls<Lmin<Ld, където Ls e къс сегмент, на който се прилага „преувеличаване”,
Lmin е преувеличения сегмент и Ld е следващия по дължина сегмент след Ls.
2.4.3 Ъглова генерализация
При смяна на посоката в дадено кръстовище, единствените важни
понятия, с които си служи навигаторът (потребителят) на картата са «ляво» и
«дясно», без да се интересува за точната посока на завиване или азимута спрямо
севера. Ето защо, може да се приложи ъглова генерализация, точно, както е
направил и Beck (виж картата на лондонското метро в глава 3, фиг. 3.11), като
всички сегменти се ориентират в четирите основни посоки С, Ю, И, З и
четирите спомагателни посоки СИ, ЮЗ, СЗ и ЮИ.
Така, ъгловата генерализация, освен че ще допринесе за цялостното опростяване
на образа на маршрута, ще и допринесе за осигуряването на предвидимо място
за разполагане на надписи и допълнително съдържание.
2.4.4. Генерализация на географското съдържание.
Както по-горе се спомена, „важността” на всеки елемент от
съдържанието на картата, е силен фактор в процеса на генерализация и се
прилага най-вече при генерализация на географското съдържание.. В глава 4 е
определено съдържанието на три вида маршрутни карти, като за всеки елемент
от съдържанието е даден ранг. При съставянето на маршрутни карти, всяка
информация извън контекста и обхвата на маршрута може просто да се
премахне, така че да се освободи достатъчно място за съществената
информация. Тук, премахването на географката информация е в пъти по-голямо,
отколкото при другите карти. Процесът на генерализация се извършва с еднаква
степен за целият обхват на картата. Водещи примери в това са
еднодименсионалните „стрип” карти и маршрутни карти за обществен транспор.
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2.5. Разполагане на надписи
Четимостта, простотата на картографското изображение са поставени
в тази дисертационна работа като важни задачи, условия и силно зависят от
доброто поставяне на надписите върху картата. Надписите в навигационната
карта имат една от най-важните роли при съставяне на цялостния образ и
нейното представяне. Тук няма да се разглеждат въпроси от топонимията, тъй
като това не е предмет на тази работа, а ще се изведат основните принципи и
правила, които ще се използват при надписването на маршрутните карти в
практичната глава. Германският картограф Eduard Imhof (Imhof, 1975), в
резултат от натрупан дългогодишен опит в картографията, пръв формулира
някои принципи и правила при надписването на картите, които впоследствие са
развити от множество автори (Raidl, 2002), (Marks, Shieber, 1991) и постепенно
превърнати в учебникарски твърдения. С развитието на автоматизираната
компютърна картография са разработени редица алгоритми, използвани за
автоматизирано надписване. Именно тези правила са заложени като опции
(настройки) в инструментите на повечето ГИС и CAD, (Donnelly, 2013).
Следното изброяване на някои основни принципи и изисквания по
Imhof ще бъде особено полезно при проектирането на знакова система и
съдържанието на маршрутни карти:
•
Четимостта на надписите зависи не само от техния шрифт, размер и цвят,
но и от тяхното място и разположение спрямо другите надписи;
•
Имената и обектите, към които принадлежат надписите, трябва да са
лесно разпознаваеми. Често, стилът на надписите в една карта, може да се
асоциира с вида на картата или с компонентите на съдържанието;
•
Надписите трябва до максимална степен да не пречат на картографското
съдържание, да се избягва покриването му;
•
Надписите трябва да помагат в разкриването на пространствените връзки,
обхвата, важността и различимостта на географските обекти
•
Вида на разположение, вариациите в стила и размера трябва да
рефлектират върху класификацията и йерархията на обектите.
Imhof разделя надписите на 3 групи в зависимост от типа на обекта, за
който са предназначени – точкови, линейни и площни, което много добре
кореспондира със съвременните ГИС и структурата на данните в тях. За всяка
група предлага правила за разположение на надписите.
2.6. Когнитивна представа за маршрут.
В когнитивната философия обикновено мисловната представа за
пространствената информация се нарича „когнитивна карта”, термин използван
за пръв път от американския психолог Tolman, който доказва чрез експерименти
с плъхове лекотата, с която намират пътя до храната, дори когато им се промени
маршрута (Tolman, 1948). Когнитивната карта не е просто съвкупност от
представите за местоположението на отделните обекти от околната среда. Тя
включва информация за пространствените отношения между обектите, за
тяхното положение в съвкупната среда.
Как всъщност се „проектира” навигационна карта в представата на
човека? Когато ползвателят на навигационна карта попадне в непозната среда
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той или тръгва през нея и „търси пътя”, или изгражда образ в обща перспектива
на средата /отбелязва си специфични точки/ и после интегрира тази информация
в когнитивна карта.
Една от причините за използването на „стрип” изображенията за
показване на маршрут е, че те са силно преувеличени и потребителите с лекота
изграждат в съзнанието си представата за маршрута в непозната среда. Дори
хората, които се занимават с реклама, предпочитат използването на стрип
картите, за да манипулират когнитивната карта, така че ползвателят да направи
„правилния” избор, поради простата причина, че стрип картата, наистина, полесно се възприема, отколкото математически определения картографски образ.
На такива рекламни карти, често пътят до обекта на рекламата е много поизправен и по-кратък, от колкото е в действителност.
За да се разбере как ролята на навигационната карта въздейства върху
изграждането на когнитивна карта, трябва да се разбере самия процес на
изграждане на представата за маршрут. Когато хората изучават непозната среда,
те започват с изграждането на скелетна структура от точки и линии, като в
процес на натрупване на опит във времето допълват структурата с нови линии и
точки, (Фиг. 2.16), (King, Golledge, 1978).

Фигура 2.16. Изграждане на когнитивна карта на маршрут от дома до
работното място, базирана на скелет от точки и линии. По (King, Golledge, 1978)

Това означава, че ако процесът се върне обратно, т.е създаване на
карта, която силно наподобява когнитивната карта за даден маршрут, то това ще
е добра основа за проектиране. (Lynch, 1960) прави разлика в изграждането на
когнитивна карта при маршрут (линеен характер) и при карта на територия
(площен характер). В маршрутната когнитивна карта околната среда се
възприема като поредица от географски обекти и действия, които описват пътя
межди между две точки, в резултата на което се получава еднодименсионална
представа за околната среда, която директно се възприема. За разлика от
маршрутната, картата на дадена територия е двудименсионална, която показва в
интегриран вид пространствените връзки между географските обекти. Затова
може да се каже, че процесът на създаване на когнитивната представа за
маршрут директно кореспондира със стрип формата на карта, а представата
ни за територия се изгражда като връзки между географските обекти, което
отговаря на конвенционалната ни представа за карта.
Delvin, (1976), провежда изследване за човешкото поведение при
адаптацията му в непознат град. В изследването участват офицерски съпруги,
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след като се преместват в нов, непознат за тях град. Всяка една от тях изчертава
скица на града на третата седмица, откакто живеят там и втора скица след три
месеца. Резултатите на изследването силно наподобяват второто ниво на
възприятие за частично координирани когнитивни карти от модела на Moor,
където нарисуваните улици, особено удебелените, са именно фиксирани
линейни знаци или по-точно участниците в експеримента първо са нарисували
известни маршрути, по които са минали. Основните грешки, които са допуснати
в тези скици са неправилна подредба на последователността на улиците, грешни
ъгли на пресичащите улици по главните маршрути, които са коригирани на
вторите скици. Първите скици силно напомнят структурата на стрип картите,
които при последващо развитие на когнитивната представа прерастват от
еднодименсионални образи в двудименсионални (Фиг. 2.16), където процесът на
създаване на маршрутна карта кореспондира с процеса на изучаване на другите
пътища, които не се асоциират пространствено един с друг. След три месеца
скиците били по-завършени и изпълнени със съдържание, което означава, че са
прогресирали от стрип карта към карта доближаваща се до класическата,
географски определена карта, (Фиг. 2.18).

Фигура 2.18. Ръчни скици от експеримента на Delvin за
картографско представяне на непозната среда. Лявата е резултатът от 3седмичен престой в града, а дясната е след 3 месеца.
2.7. Изводи.
Стрип картите с изобразените обекти от линеен характер, съвпадат с
второто ниво на изграждане на когнитивната карта за дадена територия. Те
позволяват по-бързо възприемане на картографското съдържание, отколкото
стандартна карта. Ввъзприемането на картографския образ включва разделяне,
изобразяване и модел за кодиране, така че да се подчертаят, изведат на преден
план основните транспортни артерии. Обикновените карти, с интегрирана
географска информация за цялата територия, не предлагат първично ниво на
възприемане на околната среда и затова не могат да бъдат толкова полезни при
индивидуално, целево проучване на географската среда. Тази хипотеза е
подкрепена от опита на Devlin, който доказва, че няма корелация между броя на
използване на стандартна карта на дадена територия и точността на ръчната
скица за същата територия.
Когнитивните карти се кодират в съзнанието като три основни
елемента: точки, линии и площи. За съставящия когнитивна навигационна карта,
най-важните точкови обекти са топографските ориентири от точков характер
(върхове, обществени сгради, отделно стърчащи дървета, мостове, кръстовища и
т.н.), най-важните линейни обекти са самите маршрути и най-важните площни
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елементи са териториите обхващащи мрежата от линейните обекти. В своята
книга “Образът на града” (”The Image of the City”), която е призната за класика в
урбанизма, (Lynch, 1960), прави извода, че хората възприемат градската среда
като изграден образ от пет различни елемента: пътища, други линейни
структури, площни елементи, точки, топографски ориентири
Разбира се, тези елементи се припокриват и са взаимосвързани, в
комбинация обаче, изграждат цялостна когнитивна карта на дадено населено
място.
Ефективността на навигационните карти зависи от няколко фактора.
Ограничаващи фактори могат да бъдат: медията - хартия, дисплей и достъп до
географска информация - интернет, ГИС, класически картографски източници.
Другите фактори са: целта, мотива, причината за създаване на
навигационната карта и приложението на картографските методи при
изработката – класификация, определяне на съдържанието, генерализация и
знакова система.
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ГЛАВА 3. Критичен анализ на исторически и съвременни навигационни
карти с изобразен маршрут.
3.1. Исторически преглед на навигационни карти с изобразен маршрут
Съвременната динамика в развитието на археологията трудно
позволява да се определи категорично началото на картографиране на маршрут,
но е факт, че още с първите изображения, определени от археологическата наука
като „карта”, може да се намерят изобразени пътища или маршрути (Utrilla and
all, 2009). Палеолитна карта от 13 660 пр. н.е., е едно от най-старите
изображения, с хипотеза, че е показан маршрут. Картата представлява гравиран
камък от пещерата на Abauntz, Навара, Испания и показва реално околния
пейзаж, включително планини, реки и езера. Маршрути или пътища за достъп
също са гравирани. Трябва да се отбележи, че у много учени остава съмнението,
че става въпрос просто за надраскан камък и този спор няма да бъде решен в
тази работа. По-скоро ще послужи като демонстрация за тогавашния човешки
капацитет на пространственото съзнание.
Картата от древноегипетския папирус Turin 1150 пр. н.е (Ramesses IV,
1156-1150) е забележителна с това, че е единствената оцеляла карта от онова
време и се смята за карта с реално географско съдържание и първата геоложка
карта (Harrell, Brown, 1992). Въпреки, че има по-стари карти с топографски
елементи извън пределите на древен Египет, те са доста по-сурови и по-скоро
абстрактни в сравнение с картата от папируса Turin (намира се в гр. Торино,
Италия), където географското съдържание е относително модерно изчертано.
Тази карта показва 15 километровата отсечка от Wadi Hammamat ("Долината на
многото бани"), в централната част на Източна Египетска пустиня. Не е в
константен мащаб, но в сравнение с действителните разстояния в Wadi Hamamat
е очевидно, че скалата варира между 50 и 100 м за всеки 1 см от картата.
За първата навигационна карта се счита Поинтингеровата карта,
кръстена на германския колекционер Peutinger, XVI век, иначе изработена от
римските топографи през 366-335 г. пр. н.е. Забележително е, че цялата
територия на римската империя се изобразява на цветен пергамент 34 см
височина и близо 7 метра дължина. Топографите придружавали римските
войски в техните завоевателни кампании, за да се опишат и признаят
завладените територии. Събраната информация се е използвала за военни нужди
и за развитието на инфраструктурата, например пътища, но също така и за да се
опишат маршрутите. Всъщност, на картата може да се погледне като на един
инвентарен списък, добре представен като графика. Най-характерната страна на
картата е нейният формат и разграфка. Единадесетте листа на пергамент са с
обща дължина от 680 см, а са само малко над 33 см височина. Въпреки че
картата показва градове, морета, реки, гори, планини и 200 000 км пътища, тя е
твърде изопачена за да предаде реално географската среда. Нейният създател не
се опитва да покаже характерните места и разстоянията между тях в константен
мащаб, нито пък е ориентирана на север на всеки лист. Пропорциите на картата
са такива, че разстоянията изток-запад са представени в много по-едър мащаб,
отколкото разстоянията север-юг. Римляните създават текстови описания на
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маршрути, които съдържат списъци с местата за спиране, населените места,
както и разстоянията между тях. Така картата, по-скоро обслужва тези списъци
на маршрути. Изображението е силно изопачено в напречна посока на
маршрута. Всъщност, картата може да се сравни с карта на метрото в
съвременните градове, където се показва как човек трябва да пътува под земята
и най-важната информация е разстоянието между спирките и тяхната
последователност, но е без претенциозност за изобразяване на топографската
повърхност на земята.
Редица селища са представени в йерархична структура съгласно
определените нужди на Рим и функции на пространство, което се дължи на
специфичните характеристики и мястото, които поддържат функцията.
Основните функционални приложения, които включват съответните социални
практики са: 1) религиозни, 2) политически, 3) защита, 4) за отдих и 5) за
останали приложения.
Пойнтингеровата карта (Tabula Peutingeriana) се явява началото и на
една от разпространените форми на навигационните карти, от древни времена
до днес, така наречените „стрип” (strip) карти. Това са линейни диаграми на
пътен маршрут, изобразен като права линия, и показващи тематичните
географски обекти, свързани с пътя, като мостове, кръстовища, данни за пътя,
ограничение на скоростта, брой ленти и т.н.
Причините за тяхната популярност варират през годините, но найвече са използвани с цел да представят даден маршрут между начална и крайна
точка.
През ранното средновековие 1311 г., е изработена в пристанищния
град Геноа, Италия, друга бележита навигационна карта - Portolano. От
италиански, означаваща „свързан с пристанище или пристанищен град“. Макар,
че има сведения за изработени портолани от XIII век, автор на най-старият
запазен портолан е Petrus Vesconte, а с портоланите се възражда
професионалната картография, започнала от Пойнтингеровата карта.
Причините, които причисляват портоланите към професионалната картография
са, че дават реално описание на пристанищата, бреговата ивица и най-важното –
на картите се обозначава мащаба и са изобразени първите локсодроми,
(Бандрова, 2008), по които се определят курсовете от пристанище до
пристанище и се използват и до днес в съвременното мореплаване. Очевидно, за
разлика от Пойнтингеровата карта, която служи за сухоземна навигация по
пътищата на Римската империя, то портоланите служат за морска навигация.
Картите, обикновено са изработени върху пергамент и са украсени с орнаментна
рамка и други декорации.
Първият Атлас на Британската империя (Britannia Аtlas), публикуван
през 1675 година и изработен от шотландския преводач, импресарио и
картограф John Ogilby, въвежда стандарт в маршрутните карти, който се следва
и до днес. Формáта, който използва е изключително оригинален, сходен с
Поинтингеровата карта, а именно – стрип карта с изобразени пътища, 100 листа.
Навити ленти от пергамент, на които са изобразени маршрути от един град до
друг, обикновено от покрайнините на Лондон към друга градска дестинация,
така че читателят следва пътя само напред. Само с едно завъртане на рулото,
ползвателят вижда къде е следващото отклонение на маршрута. Правилата за
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четене на картата са много ясни и разбираеми, написани са в началото на всеки
лист. На всеки лист има изобразена роза с посоките на компаса за отбелязване
на промяната в ориентацията на маршрута. Често има допълнителни
изображения, по периферията на листовете, която няма нищо общо с маршрута,
но са забавни за четене – картинки с митологични сцени и игри. Ogilby
демонстрира как може географски данни от мрежови характер, каквато е
пътната мрежа, да се изобразят на тесни ленти. Друго нововъведение е
конкретният мащаб (М 1:63360), така че 1 инч от карта да отговаря на 1 миля от
пътя. Мащабът е написан числово и линейно, включително милята е разделена
на части от 200 м.
В края на 18 век Ню Йоркският инженер - геодезист Christopher Colles
прави опит за регистрация (инвентаризация) на пътищата в САЩ, нещо като
пътен атлас на Америка (Rumsey Collection), с 83 карти на маршрути между
отделни градове от средните щати от източното крайбрежие на Америка, също
под формата на стрип карти като картите на Ogilby. Всеки лист е разделен на
3 ивици с изобразени пътища и кръстопътища, при това мащабирани.
Претенциозно би било да се нарече пътен атлас, по-скоро тук става дума за
инвентаризация на пътища, подобно на Поинтингеровата карта от римско време.
През 1837 полковникът от английската армия Henry Drury Harness
издава карта (Robinson, 1955), при която създава линеен знак показващ
количествена характеристика на линеен обект. В случая това е първата карта
на пътен поток, която показва относителен дял на броя на пътниците,
обслужвани от публичния транспорт, от Дъблин към другите градове.
В началото на 20ти век, с разпространението на достъпния автомобил
и развитието на автомобилизма сред масите, американската автомобилна
асоциация (ААА) издава така наречения триптих, който силно наподобява на
картата на английските пътища на Ogilby (Фиг. 3.5), създадена преди повече от
200 години. Картите от триптиха са разделени на ивици, стрип формат, и
показват отделни маршрути по главните пътища на Америка. Географската
основа съдържа само околността около маршрута (населени места и пътища),
оцветена в бледо сиво. Самият маршрут е акцентиран, оцветен, както и
информацията, свързана с него - кръстопътища, разстояния на пътните отсечки,
знак за север на всеки лист и други данни с практична (тематична) насоченост за
навигация по маршрута. Цялата комплексна пътна мрежа е скрита, като по този
начин маршрутът, изобразен на картата, става по-лесно четим, а оттам и полесен за следене. Пренебрегва се възможността ползвателят да придобие
цялостна представа за пътна мрежа. Още тогава авторите на картите са
преценили, че това не е от особена важност. Много по-важно е да се вижда
добре самият маршрут, кръстопътищата, разстоянията на пътните отсечки
и околни географски обекти, покрай които се преминава. Трябва да се
отбележи, че в България все още липсват такива карти. Пример от триптиха е
показан на фигура 3.8.
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Фигура 3.8. Изображение на картен лист от триптиха на Американската
автомобилна асоциация.

През 1931 британският метро инженер Henry Beck (Victoria and Albert
Museum, 2006), съставя една забележителна карта сред маршрутните карти, тази
на Лондонското метро, (Фиг. 3.11).

Фигура 3.11. Първото издание на картата на Лондонското метро от Henry
Beck. 1933 година. Цветна литография 22.8 x 16 cm. Източник: Victoria and Albert Museum.
Exhibition “Modernism: Design a new world 1914-1939” April-23 July 2006;

Тази карта, която е в употреба от 1933 година до наши дни, е
всъщност карто-схема, която показва връзки, взаимоотношения, а не
математически
дефинирано
изображение.
Картата се приема
за
класически дизайн, който демонстрира понятия в картографията като простота,
икономичност и ефективност на изображението. Самият Beck казва: „Като ще
ходите под земята, защо трябва да се притеснявате за географията....
единствено връзките са важни....”. Основните техники, които използва Beck
са изопачаване на изображението, както линейно, така и ъглово. Всички линии
на метрото са представени в четирите основни посоки – север, юг, изток, запад и
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полу-посоките СИ, СЗ, ЮИ и ЮЗ. Станциите в центъра са по-нагъсто
нарисувани в сравнение са тези от покрайнините. Използвани са добре
различаващи се цветове за различните линии на метрото. Единственото нещо,
което се запазва са връзките на метро станциите, показани с опростени
немащабни знаци. Beck създава нова епоха в този вид карти, като неговият
дизайн, отговарящ на течението на модернизма, се използва и до днес за
представяне на туристически маршрути в едър мащаб като музеи, исторически и
архитектурни резервати, увеселителни паркове, монументи или атрактивни
улици.
Изводи от историческият преглед:
(1) Очевидно, от най-древни времена, още със скалните рисунки по
пещерите, глинените плочки и камъните се срещат изображения припознати от
науката като „карти” и показват важността на информацията необходима за
пространственото ориентиране на човека и конкретно маршрутите, които биха
го отвели на важните места в живота му – дома (пещерата), работното място
(ловните полета, морето), гроба и т.н.
(2) Почти всички карти са предназначени за определена група
ползватели, не са универсални, има внимателен подбор на съдържанието,
използвана е генерализация с цел опростяване на образа, линиите на
маршрутите са силно изопачени, като се прави компромис с математическата
определеност, спазва се топологичната цялост.
(3) От всички разгледани карти, от древността до ключовата карта на
лондонското метро се вижда, че макар и интуитивно, в съдържанието на картата
предназначена за навигация, се показва на първо място самият маршрут, на
второ място – ориентири, които помагат за неговото следване (кръстопътища,
забележителности) и допълнителна полезна информация, свързана със самото
движение в зависимост от средството за придвижване.
3.2. Анализ на съществуващи навигационни карти с изобразен маршрут
С развитието на компютрите и WEB базираните картографски
продукти, повечето съвременни навигационни карти изобразяващи маршрут, се
предлагат под формата на:
•
приложение в интернет страници за показване на маршрут от
свободно избрана точка А до точка Б;
•
приложение в смарт (smart) телефоните;
приложение за указване и следване на маршрут в навигационните
•
автомобилни GPS устройства.
Общото между тях е, че всички те са показани на дисплей и са
автоматизирано генерирани изображения от дадени ГИС. Хартиените издания са
друга група карти, по-малко разпространени и показват предварително
определени маршрути, които представляват интерес за определена група хора.
Темата за навигационните карти включва навигационни системи,
специализирани (професионални) навигационни карти, необятен пазар на
електронни устройства и услуги в областта на навигацията. За целите на
дисертационния труд по-долу са избрани да се анализират тези две основни и
33

разпространени групи навигационни карти с изобразен маршрут – карти на
хартиен носител и компютърно генерирани карти.
3.2.1. Навигационни карти на хартиен носител.
В големите градове, най-разпространени са маршрутните карти на
различни по вид транспортни единици.
Тези карти представляват по-скоро схеми предназначени за някакъв
вид транспортно средство – автомобил, превозно средство от общественият
транспорт или велосипед.

Фигура 3.12. Схема на маршрутна линия от градския транспорт. Източник:
Транспортен сайт на Пловдив, http://www.masov-gt.com/. Посетен на 22.11.2014.

Фигура 3.13. Карта на маршрутите на обществения
транспорт в София. Източник: Център за градска мобилност,
Община София.
На фигура 3.12 и фигура 3.13 са показани двете крайни форми на
картографско представяне на маршрути от общественият транспорт. Едната е
схема, изобразена с максимална степен на абстракция за графиката и подбор на
съдържанието, като е доведена до еднодименсионална права, по която са
наредени на равни разстояния спирките с техните имена и допълнително са
написани номерата на автобусите, с които има връзка на всяка спирка. Макар и
силно опростена, схемата дава представа за най-необходимото на ползвателя –
къде се намира спрямо предишната и следващата спирка и мястото, където може
да смени автобуса. Изображението е лишено от всякаква друга информация като
геометрия на маршрута, имена на улици, разстояния и т.н., но по-важното е да
се отбележи, че това не я прави по-малко ефективна при използване. Схемата
изпълнява три задачи – дава представа за обхвата на маршрута като цяло,
ориентира къде е читателят по време на следването на маршрута и показва
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местата за смяна на превозното средство. Такъв вид карти са наследник на
първите стрип карти, (Фигури 3.3, 3.6, 3.8).
За разлика от първата схема на маршрут, втората карта, (Фиг. 3.13), е изпълнена
комплексно като съдържание. На нея ясно и географски коректно са показани
маршрутите на различните видове градски транспорт, т.е тук с линейния знак за
маршрут, даващ добра представа за неговата геометрия и обхват, се вкарва и
качествената характеристика за вида на транспортното средство – автобус,
трамвай, метро и т.н. Показани са и имената на маршрутните линии. Има добре
оформена общо географска основа – улици, булеварди, квартали, зелени площи,
хидрография, допълнително ни информира за имената на метро станциите,
автогари и паркинги към метро станциите. Въпреки, всичките подробности и
пълнота на съдържанието, всъщност картата трудно би могла да служи за
придобиване на бърза и точна представа от ползвателя, къде се намира, къде е
връзката с друга маршрутна линия и дори в коя посока пътува по маршрута,
„напред” или „назад”, за сметка на показаните обръщала на маршрутните линии,
които само „натоварват картата с излишна информация. Това е така, защото
липсват имената на спирките, което е най-важната информация, необходима на
читателя, за да се ориентира къде е и къде трябва да слезе или да се качи.
Липсват и повечето имена на улиците, по които се движат маршрутите.
Тематичното съдържание, в случая маршрутните линии, е показано с
предимство, подчертано е, което е добре, но при разпечатване на картата във
формат за ръчно ползване трудно ще се различи, каквото и да е общогеографско
съдържание. По-скоро това се явява обзорна план-схема показваща обема и
обхвата на градския транспорт, управляван от оператора (Център за градска
мобилност), отколкото да служи на ползвателите на неговите услуги.
Изображението е географски коректно, математически определено, с много
добро оформление и знакова система, но то дава единствено представа за
цялостната форма и обхват на маршрутните линии и частично за връзката между
тях, но без да е ясно подчертана, например с допълнителен условен знак. Това
означава, че трудно изпълнява основните задачи, които трябва да изпълняват
маршрутните карти.
В световен мащаб, много разпространени са печатните издания на
навигационни карти с изобразен маршрут, така наречените „стрип” (ивични)
карти, (Фиг. 3.8). Те представляват уникална форма на картографско
изображение и са отделно класифицирани като пътни карти (Woodward, 1978).
Може да се каже, че това е най-устойчивата от историческа гледна точка
картографска форма на пътна карта, започната с Пойнтингеровата карта, анализ
на която е направен в предишната точка 3.1. Някои от характерните черти, по
които се отличават стрип карти от другите карти са: изобразяване на географски
обекти или явления с линеен характер на разпространение; заличени географски
детайли извън определен линеен буфер; главното изображение е ориентирано по
продължение на листа, а не на север; мащабно изопачаване на отделните
линейни сегменти и посоките им с цел адаптиране към линейната форма и силно
подчертаване на линията на маршрута в сравнение с останалите географски
обекти.
Стрип картите са в крайната степен на абстракцията в картографията,
като най-важният принцип е спазването на последователността на
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географските обекти, най-вече свързани със самото пътуване и силно се
генерализира останалото картографско съдържание.
Тук ще се разгледа едно от актуалните печатни издания (ДавГео,
2013) на туристическа карта с маршрути за велосипеден и пешеходен туризъм,
(Фиг. 3.14).

Фигура 3.14. Фрагмент от туристическа карта „ТрансРодопи – маршрути за
вело и пешеходен туризъм”. Издател: Фондация „Ново тракийско злато”. 2013. Издател:
Картографско студио „ДавГео”.

Изданието е един от най-добрите съвременни картографски продукти
на българския пазар. Основното му предназначение ясно личи от заглавието, а
именно да показва маршрути за вело и пешеходен туризъм. Съдържанието е
много добре разграничено на общогеографско и тематично. Населените места са
изобразени с квартални ареали, релефът е даден с изолинии и подсилен със
светлосенки, което осигурява на читателя лекота на възприемането. Пътищата и
хидрографията не са натрапчиви. Цветовете и качеството на печат осигуряват
на изданието челни позиции сред съвременните български туристически карти.
Маршрутите са изобразени по метода на линейните знаци и са добре отличими
от другото съдържание, лесно разпознаваеми са и дават представа за
цялостната им форма. Има добавена много допълнителна информация за
улеснение на ползвателя, относно маршрута – места за настаняване, хранене,
почивка, чешми, гледки, забележителности и др. Поради това, че географският
обхват на картата е твърде обширен (Източни Родопи), се налага от една страна
форматът на листа 64*96 да е максимално голям за такъв тип карти, което
затруднява честото използване по време на прехода (особено ако е
велосипеден), а от друга, мащабът (1:85 000) да е достатъчно дребен за
проследяване на маршрута. Освен цялостна представа за геометричната форма
на маршрута и географските места, през които преминава, друга информация
свързана с маршрута и неговото следване трудно може да се прочете, като
например кръстопътища, вида на настилката, големина и посока на наклона и
важни разстояния. От тук може да се направи извод, макар че предназначението
на картата да е за велосипеден и пешеходен туризъм, тя трудно може да се
използва именно за това. По скоро картата прилича на тази, показана на фигура
3.13 и като нея е обзорна, даваща цялостна представа за природните и
антропогенни възможности, които предлага картографираната територия за този
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вид туризъм, от колкото да се използва като навигационна за конкретен
маршрут, по която да се ориентират ползвателите.

3.2.2 Евакуационни схеми при бедствия и аварии.
Друга, разпространена група изображения на маршрути се
представлява от евакуационните схеми и карти при бедствия и аварии. Както
беше споменато в глава 1, при тази група изображения има голям дисбаланс в
нормативните изисквания за съдържание между евакуационните схеми за сграда
и евакуационни схеми за населени места или аварийни зони на големи
промишлени предприятия. За нуждите на анализа е избрана на случаен признак
евакуационна схема за сграда – тази, която се намира в непосредствена близост,
до вратата на работното място на автора (Фиг. 3.15). Изборът е случаен, защото
тези схеми се изработват по наредба (Наредба № 8121з-647), с дефинирано
съдържание и знакова система, поради което си приличат и имат едни и същи
недостатъци, независимо, в коя обществена сграда са поставени.

Фигура 3.15. Схема за евакуация в сграда.Формат А3, изработена съгласно
НАРЕДБА № 8121з-647, 2014г.

Най-важната функция на схемата, както и на всички останали
маршрутни карти, е да покаже маршрут от едно място до друго. Особеното тук
е, че най-важно е времето за разчитане на схемата, ориентиране на читателя
къде се намира в сградата, къде трябва да отиде и възможно най-бързо да
изгради когнитивна представа за маршрута. Географският обхват е ограничен до
сградата, а околната среда е в пряка връзка с архитектурата на сградата –
планово разпределение и интериорен дизайн, което означава, че за ползвателя
ще е лесно да се движи по единственият коридор и стълбище, без голяма
опасност за отклоняване от показания маршрут. Спазвайки тази логика, знакът
„вие се намирате тук”
, показвайки началото на маршрута, знакът „сборен
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, показвайки края и знакът, изобразяващ самият маршрут
са
пункт”
най-важните знаци. Другата важна информация е тематична, свързана с пожар –
локализация на пожарогасител, пожарен кран, ел. табло и алармен бутон за
пожароизвестяване. Към евакуационната схема има придружаваща информация,
която се изисква по наредба – описание за коя сграда и част от сграда се отнася
схемата, оформена със стила на заглавие на схемата, малък ситуационен план
показващ мястото на сградата спрямо общия комплекс от сгради на УАСГ,
текстови блок с инструкция за действия при пожар и текстови блок за действия
на дежурния портиер при пожар, текстови блок с професионална информация
свързана с клас на функционалната пожарна опасност, информиращ най-вече
самите пожарникари и блок с легенда.
От гледна точка на специалистите по пожарна безопасност, схемата за
евакуация изглежда добре – има цялата необходима информация по наредбата,
сравнително е опростена като изображение, което я прави лесна за разчитане и
дава възможност за нормално изпълнение на мерките за пожарна безопасност.
Дали така изглеждат нещата през призмата на анализа на картографското
изображение? Като най-сериозен недостатък на евакуационната схема може да
се отбележи разликата в ориентацията на схемата с отбелязаният маршрут в
ситуационния план. Схемата е ориентирана на юг, в същата посока, която
читателят я гледа поставена на стената, което е правилно, за разлика от
ситуационният план, който е ориентиран на север и има за цел да покаже къде
трябва да се излезе и къде е сборният пункт. Това обстоятелство силно
затруднява изграждането на когнитивната престава, която трябва да си създадем
за евакуационен маршрут. От тук, може да се направи извода, че или двете
изображение трябва да са с еднаква ориентация или ситуационният план е
излишен, дори объркващ. По-скоро ако може необходимата информация от
ситуационния план (сборен пункт, имена на улици, обща ориентация на сграда
спрямо околното пространство), да се пренесе, „вмъкне” в евакуационната
схема, би имало много по-голям положителен ефект.
Маршрутът е изобразен чрез поредица от стрелки, създаващи ефект на
линия. Всъщност са изобразени всички възможни маршрути, от всяко възможно
място, като стрелките сочат в различни посоки, което допълнително обърква.
Читателят трябва много внимателно (което отнема от времето), да прецени къде
се намира и след това да прецени кои стрелки да следва. Много по-добре ще е в
зависимост от мястото на схемата в сградата да се изобрази само един възможен
маршрут и евентуално другите да се дадат като алтернативни, съответно с друг
знак. Самият знак, поредица от стрелки също води до затруднение в разчитането
и обърква. Например, на стълбищните клетки са поставени една стрелка
„надолу” и една „нагоре” на двете стълбищни рамена. Остава впечатлението, че
трябва да се върнем обратно на етажа.
Тематичните, немащабни знаци, са малки, трудно отличими, въпреки
че е спазено нормативното изискване от минимум 6 милиметра. Стълбищните
рамена не са обозначени, кои са нагоре, кои за надолу, т.е. евакуационният
маршрут нагоре ли води или надолу.
Подложката, базовото съдържание представлява генерализиран,
опростен архитектурен план, което от една страна е добре, но от друга все още
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има прекалено много излишна информация за нуждите на евакуационна схема.
Изобразени са всички стени и помещения, включително и преградите в
тоалетните, точната бройка стъпала, всички врати, с видима посока на отваряне,
прозорците, дебелината на стените. Така стълбищната клетка не се отличава
спрямо другите пространства, губи се като важен обект. Би трябвало, в случай
на земетресение, да се отбележат допълнително местата за укриване,
обикновено това са конструктивни елементи. Всички кабинети, зали и т.н. са
надписани с един и същ стил, включително и номерата им, което означава, че не
спомагат за ориентирането на читателя къде се намира. Ако се махнат
ненужните надписи и се подчертаят, изпъкнат, известните на всички като
функция места, това ще допринесе за ориентацията. Заглавието на схемата е
твърде голямо, необяснимо защо е в два цвята. Съдържанието е ненужно
раздуто и формално. Единственото важно е „СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ”, „РЕКТОРАТЕТАЖ 2”.
Текстовите блокове заемат твърде много място, някои дори са
излишни за целите на схемата. Има микс от информация, която е важна за
ползвателите, например блокът с кратка инструкция за действия при пожар и
напълно не на място поставен текстов блок с чисто професионална информация.
Може би това е причина да не е спазено правилото (от наредбата)
евакуационната схема да заема 2/3 от цялата площ на листа. Текстовият блок за
действията на дежурния портиер при пожар също е излишен. Никой не го
интересува какви са задълженията на портиера в този случай. По отношение на
текстовете и надписите може да се заключи, че са ненужно много, няма
разделяне на важните от второстепенните надписи, някои текстове могат да се
заместят или подкрепят с условни знаци, с цел по-бързото им възприемане.
На схемата се забелязват и два съществени пропуска – не са посочени
маршрут и инструкции за хора със специални потребности и текст на английски.
Извод от анализа на евакуационна схема за сграда: Цялото
съдържание и знаковата система трябва да са подчинени на времето за
възприемане и изпълнение на евакуационната задача.
Изборът за анализ на схеми за евакуация на население в следствие на
мерки за защита на населението от бедствия и аварии, за разлика от предишната
схема, не е случаен. Тук, вниманието е фокусирано върху предприятие за
електропроизводство по ядрен способ и съхранение на радиоактивни отпадъци,
което би предизвикало ядрена или радиационна авария с последваща евакуация
на 71 321 души (ВнАП на АЕЦ). За целта бяха подробно проучени твърде
големи по обем документи (ВнАП на АЕЦ) от 231 страници , (ВтрАП на АЕЦ)
от 72 страници и (РПЕР) от 22 страници. Най-всеобхватния от тях, с разписани
разчети и маршрути за евакуация на населението е „Външен авриен план на
АЕЦ „Козлодуй”, (ВнАП на АЕЦ), като глава III от Национален авариен план
(НАП). Въпреки обема на документа от 231 страници, сложността, комплексния
му характер, значимостта на съдържанието, има само една единствена карта
приложение N2 към плана, със заглавие „зони за аварийно планиране”, която
дори не може да се нарече евакуационна и е показана на фигура 3.16.
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Фигура 3.16. „Зони за аварийно планиране”, приложение N2 към Външен
авариен план на АЕЦ «Козлодуй, 2012.

Въпреки че голяма част от документа е посветена на мерките,
действията и ресурсите по евакуация на населението, всички разчети са под
формата на описателни таблици и текст, без нито една карта, макар че цялата
информация има пространствен характер. Картата на фигура 3.16 показва само
географския обхват със зони за аварийно планиране и сектори за планиране на
евакуацията на населението от тези зони. Липсва много важна информация за
евакуационните маршрути, иначе описани с текст в документа. Картата е
лишена от толкова много важно съдържание, разписано в аварийният план, че
по-скоро, вместо да се описват липсите в изобразяването на данни върху
картата, може да се види предложението за съдържание на евакуационна карта в
глава 4 и самата карта в Приложение 2. Трябва да се отбележи фактът, че и в
другите планове няма картографски материал, обезпечаващ планирането и
провеждането на евакуацията на населението. По отношение на самите разчети
и мерките по планираната евакуация, авторът има критични забележки, които
не са предмет на тази разработка, а някои от тях може да се прочетат в
заключителна глава като бъдещо развитие.
От анализът на по-горе разгледаните печатни карти или схеми с
изобразен маршрут, могат се направят някои основни изводи:
•
Полето на изследване на картографския образ в навигационните карти с
изобразен маршрут се намира между стрип картите/схемите, които
изобразяват еднодименсионално картното съдържание с максимална
степен на картографска абстракция и общогеографски карти с подчертан
маршрут;
•
Стрип картите/схемите са уникални по вид, много ефективни
картографски произведения, като доказателство за това е тяхната
устойчивост във времето;
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•

•

Преследването на универсалност, обхватност и пълнота на съдържанието
не води до по-добри резултати, а напротив, компрометира основните
задачи на навигационните карти с изобразен маршрут – да се опознава и
следва даден маршрут;
Ограничението на листа, рамката на картата и константния мащаб водят
до противоречие между дребномащабния фактор с голям териториален
обхват и загуба на важна информация и едромащабния фактор с неудобно
голям формат на листа.

3.2.2. Автоматизирани, компютърно генерирани навигационни
карти.
Печатните карти също са съставени и оформени с помощта на
компютър и специализиран софтуер, но крайното им представяне е статично,
медията е хартия и отличимото в тях са константните мащаб, съдържание,
знакова система, обхват и т.н. Показаният маршрут или маршрути са
предварително дефинирани и изпълняват точно определени задачи. За целите на
този дисертационен труд ще се направи анализ на една група карти, която се
отличава, например от картите на навигационните системи, с масовото си
разпространение, свободният си достъп, а компютърно генерираният и
изобразен маршрут е резултат от функционален инструмент (tool) на програмно
приложение (софтуер), в среда на интернет приложение, за настолен или
мобилен компютър или телефон. Фокусът пада върху интернет приложенията с
безплатен достъп, които генерират карти с маршрут от едно място до друго.
Навигационните системи, свързани с GPS устройства, предназначени за
автотранспорт, корабоплаване или въздухоплаване не са предмет на този анализ,
защото от една страна са твърде многообразни във функционалността си,
специализирани, трудно достъпни (на специално създадени устройства) и
платени, а от друга, картите, генерирани от тях имат подобни достойнства и
недостатъци като безплатните интернет приложения. Всъщност, отличимото
при тях е в качеството на географската информация (по-подробна, подостоверна) и по-високата степен на функционалност, например позициониране,
които не са предмет и област на това изследване.
По-долу са разгледани трите най-популярни приложения съответно на
Google, Microsoft, и престижното, с богата традиция в Европа – Мichelin, които
изображения са достъпни през интернет. В процес на изследването са
анализирани голям брой и други приложения, но всички поразително си
приличат от гледна точка на прилагането на картографски методи. И трите
приложения в началото са разработени за автомобилни маршрути, като
впоследствие предлагат и допълнителен вид превозно средство. Основните
различия на приложенията могат да се намерят в предлаганите „екстри”, но не и
да се търсят в картографската интерпретация, там се проявява особен вид
консерватизъм.
За по-лесно обобщение на резултатите от сравнителния анализ се
предлага следната таблица 3.1, където, въпреки че функционалните
възможности не са предмет на изследването, също се анализират за по-добра
обща представа.
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Автоматизирано
генерирани
маршрутни карти
Google
от
интернет
приложения
Функционални възможности

Bing

Viamichelin

Да, но няма възможност за
zoom със среден бутон scroll

Наличие
на
основни функции
като zoom, pan

Да, възможност за
zoom
със
среден
бутон scroll.

Да, възможност за
zoom със среден
бутон scroll.

Български
за

Да
Шофиране, обществен
транспорт,
пеш,
велосипед

Не
Шофиране,
обществен
транспорт, пеш

Начин
на
въвеждане
на
начална и крайна
дестинация

С въвеждане на адрес
или посочване на
точка от картата

Само с въвеждане
на адрес

Само с въвеждане на адрес

Да
се
избягват:
магистрали,
такси,
фериботи; Единици за
разстояние

Да се избягват:
магистрали, такси,
околовръстните
пътища; запис на
история
на
дестинацията;
Единици
за
разстояние

Вид
на
маршрута:
препоръчан, най‐къс, най‐
бърз,
опознавателен, най‐
икономичен. Да се избягват:
магистрали, такси, държавни
граници
,
Единици
за
разстояние

Да

Да

Да

Добра

Добра

Отлична

Цял свят

Цял свят

Хидрография
Релеф,
Населени
места
Растителна
покривка
Спирки на метро

Хидрография, Населени места
Растителна
покривка,
Болници

Средство
придвижване

Възможност
за
въвеждане
на
опции за избор на
маршрут

Възможност
за
печатен вариант на
маршрутната карта
Оценка
на
функционалните
възможности

Картографско изображение
Географски обхват
Цял свят
Хидрография
Релеф,
Населени
места
Общо географско
Растителна покривка
съдържание (ОГС)
Спирки на метро,
обществени сгради с
имена
Динамично
Генерализация на
променящо
се
съдържанието
съдържание според
мащаба
Картографски
Линейни знаци, Ареал
метод
на
Качествен
фон,
изобразяване
на
Немащабен знак
ОГС

Тематично
съдържание (ТС)

Пътища
с
имена,
маршрут, начало и
край, място за смяна
на
посоката,
еднопосочност

Динамично
променящо
се
съдържание
според мащаба
Линейни
знаци,
Ареал
Качествен
фон,
Немащабен знак

Пътища с имена,
маршрут, начало и
край,
еднопосочност

Не
Шофиране,
велосипед, пеш

мотоциклет,

Динамично променящо се
съдържание според мащаба

Линейни знаци, Ареал
Качествен фон, Немащабен
знак
Пътища с имена, маршрут,
начало и край, еднопосочност,
бензиностанции,
паркинг,
трафик,
метеорологично
време,
реконструкция,
хотели,
ресторанти,
туристически
точки
на
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Автоматизирано
генерирани
маршрутни карти
от
интернет
приложения

Google

Bing

Viamichelin

интерес,
опасни
зони,
виадукти и мостове, тунели,
пресичане
на
забележителности.
Картографски
метод
изобразяване
ТС

Съдържание
текстова
инструкция

на
на

на

Допълнителна
информация
свързана
с
маршрута
Оценка
на
печатния вариант
Оценка
на
пълнотата
на
тематичното
съдържание
Оценака
на
цялостното
картографско
изображение

Знак
за
посока,
пореден номер на
място за смянна на
посоката, посока на
завиване, име на
улица
или
път,
разстояние в км до
следващо завиване

Линеен
знак
с
удебеляване
и
смяна на цвета за
маршрута,
немащабни знаци
Разстояние в км до
следващо завиване
Знак за посока, ,
посока
на
завиване, име на
улица или път,
разстояние в км до
следващо завиване

Цяла дължина на
маршрута в км и
време

Цяла дължина на
маршрута в км и
време

Цяла дължина на маршрута в
км и време, цена, количество
гориво

Отлична

Задоволителна

Добра

Мн. Добра

Добра

Отлична

Мн. Добра

Добра

Задоволителна

Линеен
знак
с
удебеляване и смяна
на цвета за маршрута,
немащабни знаци

Линеен знак с удебеляване и
смяна на цвета за маршрута,
немащабни знаци

няма

Таблица 3.1. Сравнителна таблица на популярни автоматизирано
генерирани навигационни карти. С удебелени букви се акцентира,
отличителното спрямо другите.
Изводът, които може да се направи е, че разработките на Google и
Microsoft са със стремеж към универсалност. Набляга се на общогеографското
съдържание, като там са хвърлени и картографските усилия – пълнота и
динамичност на съдържанието, много добра знакова система и оформление.
Конкурентното
начало
е
заложено
в
инструментариума,
допълнителните екстри за ползване, например „drag and drop” функция за
задаване на начало и край на маршрута, опции за избягване на места и
задръствания, изработка на печатна версия, която е удобна за печат и се
различава от компоновката на екрана. За разлика от тях, третият генератор на
маршрути следва стогодишната традиция на Мichelin в изработка на пътнически
автомобилни гидове и там тематичната информация свързана с маршрута е
много повече, включително за сметка на общогеографското съдържание,
инструментариума за работа и картографското оформление като цяло. Някои от
важните черти на трите сайта са, че се предлага генериране на маршрут според:
43

•
•
•

Вида на средството на придвижване;
Избор на места, които трябва да се избягват;
Мотивация (само на Мichelin) – най-къс, най-кратък, най-икономичен,
препоръчан.
Тези отлични възможности, обаче променят само местата, през които
ще премине маршрута, без да се прилагат чисто картографски техники и
принципи. Не се отчита, че съдържанието на карта може силно да се промени в
зависимост от това какво превозно средство сме задали за картографиране на
маршрут, а се променя само от мащабното число. Знаковата система остава една
и съща. Генерализация на графиката и съдържанието не се прилага според
тематиката на маршрута, а само според мащаба. Картографският метод на
изобразяване е линеен знак, като разликата е само в графичните променливи на
знака, поставен върху общогеографска основа. Поради тези причини цялостното
изображение на маршрута се получава в много дребен мащаб, от който се вижда
една дебела червена линия и нищо от общо географското съдържание или пък от
тематичното. За да може обаче, ползвателят наистина да се ориентира как да
следва маршрута, се разчита на съчетанието между текстовата инструкция и
инструмент за генериране на едромащабни врезки за важните места.
3.3.Изводи
Използването на методите, приложени в стрип картите, като найдобро картографско изображение, близко до когнитивната карта за маршрут и
показало устойчивост във времето, е добра отправна точка. Съчетанието между
изчистен от излишно съдържание, силно генерализиран, но със запазени обща
форма, пространствено разположение и функционални връзки картографски
образ, каквито намираме от картата на Beck.
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ГЛАВА 4. Класификация, съдържание
навигационните карти с изобразен маршрут

и

знакова

система

на

4.1. Класификация на навигационните карти, изобразяващи маршрут.
Да се прави класификация на каквито и да e карти е комплексна и
доста условна задача. Сложността идва от огромното разнообразие на карти,
както в исторически план, така и от факта, че всеки ден се „раждат” нови и нови
видове карти, продиктувани от предизвикателствата на деня, например карти на
риска (Маринова, 2014), или от развитието на специализираната картография и
законовата уредба. Условният характер на картографската класификация е
продиктуван най-вече от определянето на признака (мащаб, съдържание, начин
на ползване или друго), по който тя ще се извърши. Това е решение, което
предлага самият картограф и/или картографията като наука.
Класификацията на навигационните карти с маршрути, в исторически
план, е била най-общо според начина придвижване – плаване, пеша, езда и покъсно, в началото на XX век - въздухоплаване и автомобилизъм. Днес, в
България, навигационните карти, в частност евакуационните схеми,
принадлежат на областта на специализираното картографиране (Пенев,
Микренска, 2015) и са подчинени на нормативна уредба. Тук няма да се
разглеждат класическите навигационни карти използвани при професионалната
навигация (лоцманство, щурманство) с ясни и добре изучени съдържание и
знакови системи (Пенев, Микренска, 2015).
Една от задачите на тази работа е да се изследват възможностите,
които предлагат съвременните географски бази данни и инструменти за
съставяне и оформяне на маршрути, както и да се класифицира
разнообразието от навигационни карти, които биха могли да се изработят
за различен вид потребители.
В динамиката на днешния ден и огромното количество от
информация, с която разполагаме като че ли няма нищо по-лесно да се
предложи инструкция за придвижване от т. А до т. Б. Доказателство за това е
многообразието от достъпни интернет и мобилни приложения. Те обаче много
си приличат по една характеристика – универсалност, както на съдържанието,
така и на картографското изображение (виж глава 3). Въпреки разнообразните
възможности, от картографска гледна точка водеща роля за определяне на
съдържанието и знаковата система имат предназначението на навигационните
карти, основните цели при движение по даден маршрут, кои са компонентите,
които биха създали многообразие от навигационни карти. Така компонентите,
които биха повлияли на разнообразието на навигационните карти можем да
приемем за признак на класификация, по който да се извърши самата
класификация.
Таблица 4.1 дава нагледна представа за йерархичната логичност на
връзките между целите, компонентите (признаците) и променливите
(съдържание и знакова система) при класификацията.
Предназначение
/основен признак/

Средство
/доп. признак/

Заоб. среда
/доп. признак/

Съдържание=
променливи

Зн. система=
променливи
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1

Предназначение
/основен признак/
2

Намиране на пътя и
оптимално
придвижване от т.А
до т.Б

Средство
/доп. признак/
3

Заоб. среда
/доп. признак/
4

Съдържание=
променливи
5

Зн. система=
променливи
6

урб. територия

x

x

МПС

ест. природа
сграда

x
-

x
-

урб. територия
ест. природа
сграда
урб. територия
ест. природа
сграда
урб. територия

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

ест. природа

x

x

сграда

x

x

урб. територия

x

x

ест. природа
сграда

x
x

x
x

урб. територия
ест. природа
сграда

x
x
x

x
x
x

Велосипед

Пеша
ЦЕЛ
МПС
Следване на пътя
по опознавателен,
тематичен маршрут
от т.А до т.Б

Велосипед

Пеша

Таблица 4.1. Признаци за класификация, които биха довели до разнообразие на
съдържанието и знаковата система при изработка на маршрутни карти.

От таблица 4.1 може да се види, че когато се смени поне един
компонент от колони 2, 3 и 4 то неминуемо ще се променят колони 5 и 6.
Ако приемем, че колоните 2, 3 и 4 са признаците, по които могат да се
класифицират картите, поради това, че те са причината за създаване на
многообразието от карти с различно съдържание и знакова система, то може да
се направи следната класификация, при която видът на навигационните карти да
се определя преди всичко по три основни признака: (1) предназначението,
мотивацията, причината поради, която навигаторът използва картата, движейки
се по маршрут, (2) средството за придвижване и (3) заобикалящата среда (тук се
ползва „ограждаща”, е не „околна”, поради добилият екологичен смисъл
„околна среда”)
(1) Предназначението на картата ще окаже най-голямо влияние,
както на съдържанието, така и на знаковата система, затова може да се определи
като основен признак на класификация. При разработката на туристически
маршрут от първостепенно значение са местата, през които трябва да се
премине, маршрутът става опознавателен, а не оптимален. Знаковите ориентири
и тяхното изобразяване, стават други.
Навигационните маршрутни карти по предназначение могат да бъдат:
•
За оптимално следване на пътя. Тук мотивът за движение по маршрута е
да се стигне до определена цел (т.Б), по оптимален начин (най-бърз, найевтин, най-кратък или съчетание от тях). Целта е да се намери и следва
пътя, т.е. навигацията, и нищо друго. Докато една ГИС може
автоматизирано да генерира маршрута, то картографът трябва да прецени
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•

съдържанието, степента на генерализация и знаковата система, така че
ползвателя да си изпълни най-лесно целта.
За опознавателен маршрут. Тук мотивът е не да се достигне дадена цел по
оптимален начин, а да се измине самия маршрут, най-често с мотиви
туризъм, спорт, образование, хоби и т.н. Следователно съдържанието,
генерализацията и знаковата система трябва да се приложат така, че да се
предаде максимално количество тематична информация, свързана с
маршрута.

(2) Средството за придвижване е в пряка връзка със скоростта на
движение, а от там - и възможността на потребителя да възприеме знаковата
система и информацията, необходима за следване или опознаване на маршрута.
При пешеходни маршрутни карти скоростта е многократно по-ниска, отколкото
с автомобил, целта, в повечето случаи, е туризъм и има възможност за
изобразяване на допълнително съдържание, като има достатъчно време за
неговото възприемане. Велосипедното движение е още по-специфично. От една
страна скоростта е нито висока, от друга, нито ниска. Характерът на самото
транспортно средство изисква задължително изобразяване на допълнителна
информация като вид настилка и наклон на пътната отсечка, които при
пешеходство и автомобил, почти нямат значение.
Навигационните маршрутни карти по начин на придвижване са:
•
Чрез моторно превозно средство;
•
Чрез велосипед;
•
Чрез пешеходство.
(3) Заобикалящата среда, като сбор от топографски елементи,
географската интерпретация и големината, дължината на маршрута, също би
имало голямо отражение върху съдържанието и знаковата система на една
маршрутна карта. Топографските елементи в едно населено място силно се
различават от тези в планината или междуградския ландшафт. В планината,
елементите на релефа, хидрографията и растителната покривка са определящи
при следването на даден маршрут. Съвсем различно би могло да е при
маршрутните карти в обществените сгради – стълбищни клетки, асансьорни
клетки, фоайета, номер на етажа, партер, таван, кафенета и т.н.
Навигационните маршрутни карти предназначени за различен вид
заобикаляща среда са:
•
За урбанизирани територии;
•
За естествена природа;
•
За сграда.
Естествено, че когато се прилага картографска класификация, може да
се доразвие и допълни с други поднива на класификация, като например:
•
Според вида на МПС – лек автомобил, високопроходим автомобил,
камион, превозно средство от общественият транспорт и др.;
•
Според вида на урбанизираната територия – жилищна, историческа,
промишлена, паркова и др.;
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Според вида на сградата – административна, промишлена, жилищна,
музей, галерия, ресторант, търговски обект, учебно заведение, хотел и
т.н.,
Това по-ниско стъпало на класификация също ще доведе до различия
в проектирането на съдържанието и знаковата система и демонстрира широкото
поле на изследване, което може да се обхване с прилагането на картографските
методи при изработването на маршрутни карти.
В случаите, когато има смесване на някои от допълнителните
признаци, например „заобикаляща” среда, един маршрут минава през населени
места и извън урбанизирана територия, тогава ще се приложат картографските
методи за съответният географски обхват на средата.
Фигура 4.1 илюстрира признаците за класификация и дава примери за
видовете маршрутни карти. Картите с удебелен шрифт и оранжев фон ще
послужат за поле на експериментална работа и съответно за тях ще се приложат
картографските методи, като се даде предложение за съдържание,
генерализация, знакова система, етапи, стъпки и компоновка за изработването
им.
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Фигура 4.1. Видове маршрутни карти или схеми съгласно предложената
класификация.

4.2. Съдържание на навигационните карти според вида на изобразения
маршрут.
Поради голямото
разнообразие на предложените видове
навигационни карти (Фиг. 4.1), в тази точка ще се разгледат три специфични
вида и ще се даде предложение за картно съдържание.
Другият вид е пълна противоположност на първият като мотивация и
предназначение, а именно евакуационна карта. За разлика от туристическата,
където следването на маршрута има опознавателен характер в дейност, свързана
със свободното време и хоби, то евакуационната е предназначена за изпълнение
на евакуационен план (спасение), където целта е по възможно по най-бърз и
най-безопасен начин да се придвижи ползвателят от т. А до т. Б. Тъй като темата
е актуална (виж глава 1) и нормативно обезпечена с разписано съдържание, то
заслужава внимание да се разработи предложение за ново картографско
съдържание и знакова система за два вида евакуационни схеми спрямо
заобикалящата среда – за сграда и за населени места. За сграда такива карти
биха намерили приложение при изработката на евакуационни схеми за
извеждане на хора в случай на пожар, а за населени места - в случай на
изпълнение на разчет за организиране и провеждане на евакуация и
разсредоточаване на територията на община или към външните аварийни
планове на големи предприятия.
Както бе изложено в предишните глави, тук не може да става дума за
класическа карта с ясно определена математическа основа, общогеографско и
тематично съдържание, на която има начертан, повдигнат маршрут. Тезата,
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която се защитава, е че за нуждите на маршрутните изображения, има
единствено значение, точно определен набор от елементи на картографското
съдържание. Така, въпреки разнообразието от маршрутни карти, може да се
предложи системен подход за определяне на съдържанието, който да важи
за всички видове карти и в най-общ случай, могат да се дефинират
следните групи:
•
маршрут с данни за качествени и количествени характеристики,
•

места за смяна на посоката,

•

допълнително разположени ориентири и надписи,

•

допълнително

разположени

географски

обекти,

които

имат

опознавателен характер и носят информационна стойност към
маршрута, служещи на целта, предназначението на картата.
Ето защо, придържайки се към тази теза, се предлагат таблици с
елементи на картното съдържание, различна от нормативната уредба (Наредба
№ 8121з-647), (Наредба за АПАГЯРА), (ВтрАП на АЕЦ), (ВнАП на АЕЦ),
(Закон за ЗБ), (Наредба за УРПЕР), (Закон за ООС), (Наредба за ПГАОВОПТ) и
изучаваното в България (Маринова, 2014), съобразени с конкретната специфика
на картата.
4.2.1 Предложение за съдържание на маршрутна карта за
велосипеден туризъм.
От направеното изследване сред потребителите на такъв тип карти,
проведените анкети, собственият опит на автора и анализа от глава 3, се стига до
извода, че съдържанието трябва да се степенува по значимост,
информационната тежест, която има всеки един елемент от съдържанието.
Оценката за степента на важност на съдържанието е важна от гледна точка на
стремежа за максимално опростяване на образа, да се изобрази само найважното. Това се постига освен с линейна генерализация на самия маршрут, така
и с ограничения в съдържанието до степен, в която ще се запази баланс между
достатъчност на информацията и бързина и коректност при възприемане на
образа.
В табличен вид (Табл. 4.2) се предлага съдържание, структурирано в
групи: маршрут, места за смяна на посоката, ориентири и допълнително
съдържание.
Елементи от съдържанието, със степен на важност
при неговото изобразяване
(1 висока – 3 ниска)
Маршрут -1

Място за смяна на посоката - 1
Начало и край- 1
Пресечени линейни ориентири - 1
Пътища/улици
Река
Околни знакови ориентири с локален х-р -2

Класификация

Вид настилка
Вид наклон +,Големина на наклона
няма
няма
Вид настилка
няма
Връх, могила, възвишение, скала
Знаково дърво
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Панорамно място
Чешма
Съвременна знакова сграда
Сграда или съоръжение с историческо
или културно значение
Площни ориентири -3
Урбанизирани територии

Извън урбанизирана територия
Обобщаваща информация за целият маршрут или
етап - 3

Надписи/Имена

Текстова инструкция
инструкция) - 3

(по

модел

на

Жилищни квартали
Промишлени
Паркове и градини
Водни площи
Растителна покривка
Продължителност
Наличие и вид на маркировка
Обща дължина
% на вид настилка
Общо изкачване и спускане
Общо ниво на трудност
Име на маршрут или етап от него
Акумулирано разстояние в км.
Дължина на отсечка в км.
Име на път
Име на населено място
Имена на пресечени пътища/улици и
посоки към населени места
Име на река
Име на местност/ квартал

текстова

Таблица 4.2. Предложение за елементи на съдържанието на
маршрутна карта за велосипеден туризъм.
Ако се съгласим, че маршрутът и местата за смяна на посоката са
неотменно най-важното съдържание за една маршрутна карта, универсалните
елементи, които трябва да присъстват във всички маршрутни карти, то голямото
разнообразие в елементите от съдържанието идва на ниво ориентири и
допълнителна информация. Именно определянето на ориентирите и
допълнителната информация, свързана с маршрута за всеки вид, класифициран в
глава 4.1, ще направи картата възможно най – полезна за ползвателя, така ще се
изпълни
една
от
задачите
на
дисертационната
работа
за
индивидуализиране на съдържанието и знаковата система на различните
видове маршрутни карти, избягването на тази универсалност, която се
наблюдава в автоматизираните системи за генериране маршрутни карти.
4.2.2 Предложение за съдържание на маршрутна схема за
евакуация в/от сграда.
В изучената нормативна уредба (Наредба № 8121з-647), като че ли темата за
това какво трябва да представлява схема за евакуация при пожар в сграда е
предопределена и изчерпана, където ясно са разписани както терминологията,
така и съдържанието и знакова система на графичните приложения към плана за
защита от пожар. Критичен анализ на такива графични приложения като част от
разработени планове за защита от пожари е направен в глава 3, като тук ще се
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даде предложение за съдържание на схема на евакуационен маршрут, водещ от
която и да е точка на сградата до краен изход, която има една единствена цел максимално бързо и вярно ползвателят, в случая застрашен индивид, да се
ориентира от всяка точка в сградата, как най-безопасно и бързо да изпълни
плана за евакуация. Графичната част към плана за евакуация има голямо
значение за безопасността на категориите хора, които обитават сградите
временно и случайно. В спокойна обстановка малко от тях са склонни да се
запознаят с текстовите упътвания за безопасността им, да разучат и възприемат
евакуационните маршрути и възможности по схемите, поставени из сградата.
Ето защо графичната част на плана за евакуация, трябва да бъде достатъчно
ясна, лаконична, прегледна, да не обременява с излишна информация и в същото
време да е възможно за кратките минути при възникване на опасност да предаде
на евакуиращите се необходимата им информация (Димитров, 2007). Още
повече, че на обществени места като хотели, кина, театри, ресторанти, училища,
университети и други за масово събиране на хора, не е необходимо да се показва
целия евакуационен план с всички задължителни елементи които се изискват по
нормативната уредба (текстова част), пред временно и случайно присъстващи.
Може да се приеме, че работещите в тези сгради, които присъстват ежедневно,
би трябвало да са запознати с евакуационните планове в целостта им, което
означава, че предложението за съдържание и знакова система тук са по-скоро за
случайни хора и има „индивидуален” характер. За разлика от изискванията в
(Наредба № 8121з-647) за съдържанието на графичното приложение към плана
за евакуация, където е разписано в III Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1., тук ще
се даде предложение за много по-малко като количество картографско
съдържание, преследвайки задачите, които се поставят в тази дисертационна
работа. Както при велосипедната карто-схема, така и при евакуация, се приема,
че изборът на самия маршрут се прави по специфични правила от съответните
специалисти и не са предмет на тази работа. Целта е така да се подбере
съдържанието, че да отговаря на критерия за постигане на балансиран минимум,
осигуряващ бързата ориентация, като най-голям принос за това ще допринесе
самото изображение с проектираната знакова система. За да се види размера на
генерализацията на съдържанието, което се предлага, е направен сравнителен
анализ в табличен вид по долу в таблица 4.3.
Съдържание по Наредба

Елементи на съдържанието
1
Хоризонтално разпределение
Мястото, където се намирате
Сборен пункт
Спирателен кран на газта
Изход с посока на евакуация
Основна посока при движение
Първа медицинска помощ
Резервен път за евакуация
Счупи за да получиш достъп
Ръчно управление
Алармено устройство

Статус

2
Остава
Остава
Променя се
Премахва се
Променя се
Променя се
Премахва се
Променя се
Премахва се
Премахва се
Остава

Предложение за съдържание на
маршрут за евакуация в/от
сграда
Елементи на съдържанието
3
Ситуационен план на сграда
Мястото, където се намирате
Сборен пункт/Иди там
Изход от етажа/стълбищна клетка
Посока при движение
Резервен маршрут
Алармено устройство
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Съдържание по Наредба

Статус

Елементи на съдържанието
1
2
Телефон за спешно повикване
Остава
Набор пожарогасителна техника
Премахва се
Пожарогасител
Остава
Пожарен кран
Остава
Електрическо табло
Премахва се
Обект, адрес, сграда, етаж, цех, за които се Променя се
отнася схемата за евакуация.
Описание
на
последователността
на Остава
действията при пожар
Кратко описание на мерките за безопасност
при евакуация
Схемите за евакуация в сгради, в които
пребивават чужденци (хотели и др.), се
изготвят задължително и на английски език.
лого или на табела с телефонния номер на
фирмата, изготвила схемата за евакуация, или
на собствениците на обекта
всички помещения и врати и посоката на
отварянето им;
технологично оборудване и обзавеждане
обзавеждане на стаите
елементите на строителните конструкции
технологичното обзавеждане
ситуационен план
100%

Остава

Предложение за съдържание на
маршрут за евакуация в/от
сграда
Елементи на съдържанието
3
Тел. 112
Пожарогасител
Пожарен кран
Само име на сграда и етаж
Описание на последователността на
действията при пожар.
Кратко описание на мерките за
безопасност при евакуация

Променя се
За всички схеми
Премахва се
Променя се

Класификация на помещенията и
изобразяване на врати
Премахва се
Премахва се
Премахва се
Премахва се
Променя се
Става част от общото съдържание
на схемата
8% - остава, 30% – променя се, 43% - премахва се.

Таблица 4.3. Сравнителен анализ между нормативните изисквания за
съдържание на евакуационна схема и предложение за генерализация на съдържанието.

4.2.3 Предложение за съдържание на карта на евакуационен маршрут при
провеждане на евакуация на големи промишлени обекти и населени
райони.
Нормативната уредба, която има отношения към евакуационните
маршрути в населени места и производствени площадки основно е Закон за
защита при бедствия, където в чл. 35 се определя кой и за какво е длъжен да
изработи „Авариен план” и съответно чл. 36 за „План за защита при бедствия”,
(Закон за ЗБ). В редица членове (чл.19, ал.1, т.12, чл.52, ал.2, т.1, чл.65, ал.2, т.8)
се определя като задължителна мярка или възможност за „временно извеждане”
на хора или животни, по евакуационен маршрут показан на външните аварийни
планове на производствени площадки и плановете за защита от бедствия или
аварии на населените места.
Съгласно (Закон за ООС), във връзка с Приложение № 3 към чл. 103,
ал. 1 и Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1 и чл. 10 от Наредба за предотвратяване
на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях,
(Наредба за ПГАОВОПТ), също се изисква „Авариен план на предприятие и/или
съоръжение с висок рисков потенциал”, където, обаче няма никакви указания за
съдържанието или знаковата система на евакуационните маршрути.
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От проучените документи свързани с аварии или бедствия (Наредба
№ 8121з-647), (Наредба за АПАГЯРА), (ВтрАП на АЕЦ), (ВнАП на АЕЦ),
(Закон за ЗБ), (Наредба за УРПЕР), (Закон за ООС), (Наредба за ПГАОВОПТ)
на производствени площадки и зони около тях обхващащи и населени места, за
разлика от указанията за сгради, виж 4.2.2, се вижда, че елементите на
съдържанието на евакуационните схеми са твърде скромни. Например чл. 5 (1)
от НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и
радиационна авария, (Наредба за АПАГЯРА), гласи „Лицензиантът или
титулярят на разрешението за обекти, съоръжения и дейности от рискови
категории I и II съгласувано с областните управители и кметовете на общините,
на чиято територия е определена зона за аварийно планиране по чл. 4, ал. 2 и 3,
поставя на обществени места информационни табла със схема на границите на
зоните и на пътищата за евакуация”. Едва наскоро (Маринова, 2014), се появиха
картографски разработки по темата за управление при кризи с дефинирани
елементи на съдържанието и знакова система. С така предложеното тук
съдържание, глава 4.2.3 и знакова система глава 4.3 на евакуационни маршрутни
карти ще се допринесе за обезпечаване на нуждите от картно осигуряване на
специализираните органи занимаващи се с бедствия и аварии. За
производствените площадки може да се приеме, като облекчаващ факта, че все
пак на площадката работещите са запознати служебно с вътрешните аварийни
планове на предприятието и на тях ще им е много по-малко необходимо да имат
ясни маршрутни евакуационни схеми за средата извън сградата, в границата на
производствената площадка. На база направен анализ (виж глава 3) на данните и
изискванията, с които работят документи (ВнАП на АЕЦ), (НАП) и (РПЕР) е
изготвено предложение, дадено в таблица 4.4 по долу, за съдържание на
маршрутна карта за евакуация на населението в 30 км зона за неотложни
защитни мерки при радиационна и ядрена авария на АЕЦ „Козлодуй, към
(ВнАП на АЕЦ) и (РПЕР).
За разлика от съдържанието на велосипедна карта, където местата за
смяна на посоката и самия маршрут със специфичните данни за него, са
определени като най-важната информация, при евакуационните схеми за
населените места най-важната информация са броят на населението,
маршрутите за евакуация, броят на населението (или транспортните средства),
които трябва да преминат по тези пътища за ограничено време (от 15 до 30
часа). С една дума, целта е да се картографира мащаба на евакуацията,
техническия и организационния разчет, който е заложен в аварийните планове.
В таблица 4.4 с удебелен шрифт е показано специфичното съдържание, със
степен на важност при неговото изобразяване (1 висока – 3 ниска), необходимо
за конкретната евакуационна карта.
Елементи от
съдърж.
Прогнозирани
граници на зоните
за действие на
поразяващи
фактори на
източника -3
Зони за аварийно
планиране при

Класиф.

Характеристика

Вид на
границата
според
източника

радиоактивното замърсяване, степен
химическото заразяване,
зоните на разпространение на свлачища,
лавини,
зоните за наводняване, дълбочина

Вид на зоната

Зона за превантивни защитни мерки
(ЗПЗМ)

Метод
изобр.
Ареал

на

Ареал
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Елементи от
съдърж.
радиоактивно
замърсяване -3

Класиф.

Евакуационни
маршрути - 1

За подход към
сборен
евакуационен
пункт (СЕП)
Изходящи от
СЕП и
евакуационен
център (ЕЦ)
или пункт за
провеждане на
евакуация
(ППЕ)
няма

Място за смяна на
посоката
Местоположение
на пунктове-1

Допълнително
съдържание
Населени места-1
Наличните
защитни
съоръжения в
близост до
маршрута -1

Характеристика
Зони за неотложни защитни мерки,
(ЗНЗМ),
Сектори за аварийно планиране 16/22.5°
Сектори за евакуация на населението I-IV
пешеходен
автомобил

Метод
изобр.

на

Линеен знак

Пешеходен
Автомобил,
автобус, брой
влак,
плавателно средство

Линеен
знак/точков

няма

-

Видове
пунктове при
евакуация

• сборни евакуационни пунктове (СЕП),
очакван брой .приходящи
• евакуационни центрове (ЕЦ)
• противорадиационни укрития (ПРУ) = СЕП,
капацитет
• Пунктове за натоварване на транспортни
средства
• с указана численост на отправяните хора;
• контролно-пропускателните пунктове (КПП)
• изходен пункт, пункт за регулиране на
движението с
указана численост на колоните, техния
състав и номерация, времето за
преминаването им от всички колони
• Обединен контролно-пропускателен
пункт (ОКПП), брой преминаващи (хора,
коли, автобуси),
• местата за почивка
с указана тяхната продължителност
• медицински,
• за затопляне на храна, хранене,
• За водоснабдяване

Немащабен
знак

Вид според
ВнАП на АЕЦ
Видове
съоръжения

• Общински центрове попадащи в ЗНЗМ,
• Други населени места попадащи в ЗНЗМ

Немащабен
знак
Немащабен
знак

Таблица 4.4. Предложение за съдържание на карта на евакуационни
маршрути към външен авариен план на промишлено предприятие.

Тук трябва да се отбележи, че в бъдеща работа трябва да се разработи
съдържание на карта за евакуационни маршрути за територията на самите
производствени площадки, които са към вътрешен авариен план на
производствено предприятие. Също така, може да се разработи съдържание на
карта с евакуационни маршрути за територията на населено място към разчетите
за организиране и провеждане на евакуация и разсредоточаване съгласно
(Наредба за УРПЕР). Картографираната територия и картографското
съдържание може да се разшири до областно ниво, към областните планове за
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защита при бедствия, съответно за всички видове бедствия определени по
(Закон за ЗБ).
В следната обобщаваща таблица 4.5 като извод е показано найважното съдържание за трите вида навигационни карти с изобразен маршрут.
Велосипеден
маршрут

Евакуационна схема за
сграда

Маршрут

Място „Вие сте тук” и
„сборен евакуационен
пункт” („начало” и „край”)

Място за смяна на
посоката

Маршрутът между
„начало” и „край”,
изобразен в цялост

Количествени и
качествени
характеристики на
трасето

Инструкция за действие
при пожар

Евакуационни маршрути
за населени места към
външен авариен план
Маршрути с количествена
характеристика за броя на
хората, които ще преминат
през участъка
Населени места с разчет за
броя на хората подлежащи
на евакуация
Разчет на транспортните
средства по населени места,
необходими за евакуация
на населението

Тематична информация за
Зони за аварийно
наличието и
планиране, вид и обхват на
Кръстопътища
разположението на
аварията
пожарогасители, пожарен
кран, алармен паник бутон
Таблица 4.5. Обобщено важно съдържание на маршрутни карти.

Определянето на най-важното съдържание, особено за маршрутите
към аварийните планове, е условен процес поради комплексния характер на
самите аварийни планове и плановете при бедствия, подчинени на три различни
закона и различен географски обхват. В тази работа се акцентира върху
прилагането на картографските методи при изобразяване на маршрути с цел
подобряване на ефективността на аварийните планове и няма претенция за
изчерпателност и всеобхватност по отношение бедствията и авариите и тяхното
картографско обезпечаване.

4.3. Знакова система.
Преди изработката на която и да е карта, трябва да има дефинирана
знакова система като организирана съвкупност на графични знаци и техните
значения, която включва правилата за изработването на знаците и прилагането
им върху конкретната карта, Василев (2012). Друго условие, на което трябва да
отговаря една знакова система са нейните основни функции, (Берлянт, 2003),
(каквито са и функциите на самата карта):
•
Комуникативна – да предаде някакъв обем информация от картографа към
ползвателя. В контекста на темата на дисертацията, това означава
потребителят на картата да получава достатъчно информация, необходима
му да се придвижи по даден маршрут от точка А до т. Б, независимо от
целта на придвижването, и
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•

Познавателна – получаване на нови знания от картографирания обект,
което означава, читателят на карта, най-вече ползвайки я като
опознавателен туристически маршрут да придобие нови знания за
обектите или явленията по него.
За да се проектира подходяща знакова система, която да удовлетворява
изискванията за бързо и коректно възприемане на маршрута, принципите за
степенуване на важността на информацията, простота на изображението, силна
степен на генерализация на графиката и съдържанието, изопачаване,
топoлогична коректност, класификацията на видовете навигационни карти и
съдържание, изложени в предишните глави, трябва да се направи анализ на
структурата на картографския знак, елементите, които го изграждат и
графичните променливи, чрез които се придават количествена или качествена
характеристика, значението и ранга на условния знак. Затова тук ще се
използват предимно постиженията в областта на семиoтиката (Уилбър, 2000),
картосемиотиката (Василев, 2007) и (Bertin, 1983).
4.3.1 Структура на картографския знак.
Стъпил върху общите принципи на холоните (естествената
йерархична структура) на (Уилбър, 2000), (Василев, 2007) предлага модел за
строежа на картографските знаци, който ще бъде основата и аргументацията при
проектиране на знаците за маршрутна карта.
В модела основополагащо е разграничението на „графичния знак”,
описан в легендата, от „картографския знак”, функциониращ в полето на
картата.
Под картографски знак ще разбираме зрително възприеман графичен
знак (или група от графични знаци), който, благодарение на придаденото му
значение и конкретното си местоположение в полето на картата има
способността да изобразява определен обект от реалността, Василев (2007)
Под графичен знак ще разбираме завършено графично изображение,
съставено от графични примитиви (линии, точки, фонове, литерали и т.н.), което
обозначава обобщени, абстрактни понятия (гора, шосе, извор). Графичният знак
обикновено се описва в легендата и е съставна част от знаковата система на
картата, но той не изобразява конкретни обекти. Това е първото основно
различие на предлаганата теория на Василев с установилата се практика всеки
знак, пояснен в легендата да се счита за картографски знак. Картографският знак
изобразява конкретен обект от реалността, благодарение на местоположението
си в полето на картата. Той се състои от графични знаци, които дефинират както
външния му вид, така и част от неговото значение. Останалата част от
значението си картографският знак придобива при функционирането си в
картата. Това е важно при решаването на конкретната картографска задача за
изобразяване на маршрута, където е доказана по-горе степента на важност на
информацията необходима за следване на маршрута. Тук линейният знак за
маршрута трябва да носи информация, освен за самия маршрут, то и за неговите
качествени характеристики, твърде важни за един велосипедист, например като
вид на настилката, вид на наклона (изкачване-спускане), степен на трудност.
Нещо повече, предлаганото изсветляване на пресечка по маршрута внася
допълнителен пети смисъл на ориентир, т.е. пети графичен знак. Така,
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отделните графични знаци, (Фиг. 4.3), се съчетават в един картографски знак с
голяма стойност.

Фигура 4.3. Съчетание на 5 отделни графични знаци в 1 общ картографски
знак

(Василев, 2003) освен, че описва структура на знака, търси и връзка
на структурата с неговото значение. Разглежда се картографският знак като
съставен от четири нива:
•
графичен примитив
•

графичен знак

•

картографски знак

•

супер-знак,

където всяко едно от четирите нива може да бъде носител на глава от
значението на знака. Значението се „наследява” от всеки компонент от повисоко ниво. Графичният знак „наследява” значение от примитивите,
картографският знак - от графичния, а супер-знакът - от картографския знак.
Най-добре е, ако значенията на отделните нива се допълват едно друго. Ако това
не е така, „наследеното” може да бъде изместено от значението на съответния
компонент. Това означава, че значението на елементите от по-високо ниво има
по-висок приоритет от това на съставящите го елементи от по-ниски нива.
4.3.2 Влияние на графичните променливи върху знаците.
Знаците са носители на шестте графични променливи на Bertin
(1967): форма, цвят, светлота, ориентация, големина, текстура. Ако приемем
условно, че графичните примитиви изграждат три типа графични знаци, които
се използват в картографските методи на изображение – точкови (немащабни),
линейни и площни – то ще проследим как графични променливи въздействат
върху тяхното проектиране. Придържането към такава класификация на знаците
се налага от използваната архитектура на структуриране на информацията в
повечето ГИС и КАД, където всичките географски обекти и информацията към
тях се описва именно с точкови, линейни и площни знаци.
Картографската наука използва надписа като пълноправен и
равноправен условен знак наравно с точковите (немащабните), линейните и
площните знаци, което ще се има предвид в изработката на знаковата система.
От всичките графични променливи „формата” е най-предпочитана,
защото повечето обекти, предмет на картографиране, също имат форма, освен
пространствена характеристика. Формата на немащабните знаци може да варира
от абстрактни геометрични фигури до пиктограми (Фиг. 4.4). При проектиране
на туристически маршрутни карти, ще се предпочитат пиктограмите, при това
придобили популярност и които най-лесно се асоциират с картографираният
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обект. За евакуационните схеми, някои форми вече са утвърдени и се
възприемат подсъзнателно. Например, правоъгълната се свързва с „указание” и
„оперативна информация”, триъгълника означава „внимание!”, кръглата –
„забрана” или „категоричност”. Формата на линейните знаци може да бъде
прекъсната или непрекъсната. Прекъснатата линия се възприема като нещо
„алтернативно” или допълнителна характеристика на плътната линия.

Фигура 4.4. Графична променлива „форма”

Формата на площния знак най-често съвпада с географското
разпространение на картографираните обект или явление.
Графичната променлива „цвят” се използва и дефинира по
определени скали, като в тази работа се предлага скалата на Munsell,
(www.pantone.com…), като аргументи за това са изложени в глава 3.
Черният и белият цвят в картите се използват за подсилване на
лекотата на възприемане на образа, лесно да се разграничи един обект от друг. В
пълноцветните карти за различаване на обектите, особено за немащабни знаци, с
малка площ, се използват цветове с голям контраст. В линейния знак може да се
варира наситеността, за да се покажат много малки различия. Например, за вида
на настилката при кръстопътищата за велосипеден маршрут ще се даде същия
цвят, но с по-малка наситеност, ще се придаде прозрачност, за да се покаже помалка „важност” на този елемент, спрямо самия маршрут. При всички
положения трябва се смени формата (прекъсната или непрекъсната) на линията
за да се изобразят различни характеристики на обекта, (Фиг. 4.5).

Фигура 4.5. Влияние на графичните променливи „форма” и „цвят” върху линия.

Една линия, изобразена с поредица от точки изглежда по-светла от
непрекъсната такава при използването на един и същи цвят и светлота (Фиг 4.5).
В площните знаци могат да се използват всички вариации на
цветовете, които от своя страна да се различават в наситеността и светлостта.
При използването на цвета като графична променлива, голямо значение има
площта на знака, която заема. Колкото знакът заема по-голяма площ, толкова
повече може да се използват вариации на цветовете. Например, за отличаване на
функцията на помещението в евакуационна схема на сграда или секторите за
аварийно планиране на евакуационната карта за населени места се използват
вариации на близки цветове с малки разлики в наситеността. При немащабни
знаци с малка площ или тънки линии, цветовете трябва да са силно контрастни,
за да се отличават знаците с техните характеристики.
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4.3.3. Значение на графичните знаци.
Графичният знак е завършен визуален обект, на който се придава едно
значение в легендата на картата. Именно затова, той представлява свойство или
характеристика на географски обект. Графичният знак обозначава понятие или
вид на обекта: река, път, дърво и т.н. В определени случаи знакът е общ и може
да изобразява множество еднотипни обекти на картата (Василев, 2007). Примери
за това са немащабните знаци. В други случаи знакът описва геометрията на
обекта, като маршрута, или придава допълнителен смисъл, като вид на
настилката или степен на трудност в различни сегменти от маршрута. Тогава
графичният знак е индивидуален и може да изобрази на картата само един
обект. Но тази му способност не е реализирана, преди да стане част от
картографския знак, като обедини група от графични знаци, (Фиг. 4.9).
4.3.4. Значение на картографските знаци.
Картографските знаци наследяват значенията на графичните знаци,
които ги съставят. Но в допълнение те имат свое собствено значение, което
произтича от обозначаването на конкретен обект върху картата. Това значение
може да се разгледа като колективно и индивидуално. Колективното значение е
показано на таблица 4.6. Смисълът на картографският знак се състои в това, че
обозначава конкретен обект, велосипеден маршрут и стойността му произтича
от съвкупността на графичните знаци, които в примера показват, че дадена
пътна отсечка от черен път е много стръмна и намаляват неговата стойност.
Индивидуалните характеристики на пътната отсечка от маршрута се определят
от надписа с името на пътя, надписа с дължината, графичен знак настилка,
графичен знак за степен на наклон, графичен знак за вид наклон и като
допълнение друг картографски знак, пресечка на маршрута, който също е сбор
на графични знаци.
4.3.5. Приложени принципи и подходи при проектирането на
знаците.
При проектирането на картографските знаци за нуждите на
маршрутните карти е подходено не с цел да се изработи най-добрия знак сам за
себе си – асоциативен, четим, красив и т.н., а с оглед на връзката на знака с
репрезентационните изисквания на различните категории информация в картата
и относителната важност на съдържанието определена в предишната глава.
В картите със специално, тематично предназначение, каквито са и
маршрутните карти, групите на съдържанието са ясно дефинирани и подредени
по важност (глава 4.3) и разликите във визуалното ниво са ясно отличими. Посилните (тъмни) цветове и високия контраст са използвани за най-важната
информация – маршрута, местата за смяна на посоката и знакови ориентири.
Важните линейни обекти са с по-дебела линия, важните точкови обекти са с поголям размер и важните площни обекти са изобразени с по-наситени цветове на
фона и по-интензивна текстура. Като цяло се спазва следната подредба в
използването на графичните променливи в конструирането на знаците с цел
подчертаване, акцентиране според тяхната важност – цвят (тъмен-светъл),
размер и светлост. Графичната променлива „форма”, (има се предвид стила на
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линията, например) се използва предимно за отличаване на обекти от една и
съща група на съдържанието. Контрастът между основните цветове се използва
също така и за отличаване на основните групи от съдържанието. При
използването на контраста се изхожда от принципа за възможно най-малката
степен на контраст, така че да се осигури четивност и ясна отличимост на
знаците. Усилването на контраста, като силен инструмент в проектирането на
знаците и мястото им в полето на картата, се използва само за най-важното
съдържание. За останалото се търси достатъчна степен за удовлетворяване на
условията за отличимост и четливост. Тук важна роля в използване на контраста
има самата хартия (приема се, че е бяла), нейното качество и степента на
отразяване на светлината в съответните цветове.
Тъй като съдържанието на картите е разделно на основни категории и
с различна тежест в зависимост от функциите, които изпълняват,
картографските знаци в знаковата система ще се третират също по групи и
подгрупи отговарящи на съдържанието на съответната карта. На практика това
означава, че ако за една група обединяващата графична променлива е цветът, то
подгрупите ще се бъдат отличавани посредством променливите „форма” или
„размер”.
За да се засили степента на емфаза за изобразяване на важното
съдържание, ще се използва контраст в цветовете, като най-ярките цветове ще се
използват пестеливо в най-важните знаци. Например червеното, ще се „пази” за
най-важното и няма да се употребява често, защото ще му спадне стойността на
значимост в картата като цяло. За точковите знаците, които трябва да привлекат
окото, особено за картите предназначени за евакуация, задължително ще се
ползват наситени цветове с висока яркост.
Червеното и пурпурното са подходящи за предаване на емфатичност,
но задължително се ползват върху ненаситен, светъл фон. Най-силните
контрасти ще се пазят за най-важните групи от съдържанието – маршрута,
местата за смяна на посоката, ориентири и много важна информация в
протежение на маршрута. Ако предадем емфатичност на прекалено много
обекти, то това означава, да не изпълним главната цел на маршрутната карта: да
следваме маршрута. Ползвателя силно ще се обърка какво да гледа, кое да му
привлече вниманието.
След проектирането на знаковата система, всички знаци ще се
проверят как изглеждат във възможно повече комбинации на подреждане в
полето на картата, един спрямо друг. Това се налага, защото един площен знак,
например оцветен в светло жълто, може да се възприема много добре в
легендата, но поставен насред картата, намален и комбиниран с линейни знаци в
други цветове, има опасност да не се възприеме добре от потребителя. Това е и
причината всички тестове да се направят при готово картно изображение, а не
отделни таблици с условни знаци или легенди.
4.3.6. Проектиране на условните знаци за различни видове
навигационни карти с изобразен маршрут.
Въз основа и изложените принципи за структурата на знака от
картосемиотиката и влиянието на графичните променливи при проектиране на
знаците, е разработено предложение за знакови системи на трите вида
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маршрутни карти с дефинирано съдържание в глава 4.2, показани в Приложение
1. В таблата се предлага допълнителен параметър – ранг на знака, който дава
оценка на неговата значимост, място в общото изображение на маршрута.
Рангът (1 до 4, много важно до малко важно) е определен на базата на ранга
определен за всеки елемент от съдържанието на картата в таблица 4.2 и
изложените хипотези в предните части, относно когнитивното изграждане на
маршрута и значимостта на отделните му елементи. Рангът е необходим в
технологичния процес по съставяне и оформяне на картата, при прилагане на
генерализационните оператори, цветовото решение, определя реда и приоритета
в изобразяването и разположението на всеки знак.
4.3.6.1. Условни знаци за карта на туристически велосипеден
маршрут.
Предизвикателството при проектирането на знак за велосипеден
маршрут е, че освен самото пространствено представяне на маршрута, трябва да
се вкара в знака важна информация за вида на настилката, вида и големината на
наклона.
Въпреки че има много видове настилка (бетон, паваж, макадам,
подобрен почвен път и т.н.), видове пътища (I клас, II клас, улици и т.н.), които
присъстват в знаковите системи на топографските карти, на практика
велосипедистът се интересува единствено от комфорта, който дава настилката
по време на движение. Настилката е важна от гледна точка на нейната грапавина
и твърдост, които от своя страна силно влияят върху избора на маршрут, стила
на каране, дори и вида на велосипеда и гумите. Ето защо, в знака за вид на
настилка е достатъчно да се обобщят твърдите и сравнително гладки настилки, в
най-разпространения вид – асфалт. Дори и да има участъци, които не са с
асфалт, (паваж, бетон), това може да се приеме от велосипедиста за
пренебрежимо обстоятелство. Така, за вид на настилка може да се ограничим до
използването само на два цвята, които да се асоциират с асфалт и черен път,
(Фиг. 4.10).

Фигура 4.10. Знак за вид на настилката.

Видът и големината на наклона, също са важна тематична
информация от гледна точка на потребителя, която участва в общото
комплексно описание на даден маршрут, оценката за нивото на трудност, влияе
на избора на велосипедиста и трябва да се включи в знака на маршрута. За
отличаване вида на наклона, съвсем логично е да се ползват цветове,
символизиращи противоположност – червено за изкачване, което се свързва с
трудност, препятствие и синьо, което в случая се използва за обратно на
червеното и се свързва със спускане, (Фиг. 4.11). В случая, за постигане на поголям контраст между вида на настилката и вида на наклона в комплексния знак
за маршрут, вместо червено ще се използва магента и вместо синьо ще се
използва лилаво.
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Фигура 4.11. Знак за види на наклона.

За големината на наклона, графичната променлива „цвят” е вече
употребена два пъти в комплексния линеен знак за маршрут, затова остава
възможността да се използва променливата „форма”, чрез въвеждане на
прекъсната линия. Гъстотата на прекъснатост ще определи степента на трудност
в асоциация на това, че колкото по-нагъсто са плътните елементи, толкова има
повече за преодоляване (като стъпалата), колкото са по на рядко, толкова полесно за изкачване или спускане, (Фиг. 4.12).

Фигура 4.12. Знак за големина на наклона.

Кръстопътищата са важни ориентири, особено тези, при които
маршрутът си сменя посоката. В същото време, за тях не е от значение наклона,
а само вида на настилката и то със значението на ориентир. За да нямат същата
графична тежест в общото изображение, кръстопътищата се показват само като
малка глава (например 1 см), колкото да се загатне посоката им и да се
разположи надпис, изобразяват се със същия знак като за вид настилка, като
леко се намалява наситеността им, (Фиг. 4.13)

Фигура 4.13. Знак за кръстопътища. Цветовете са с по-малка наситеност в
сравнение с цветовете показани на фигура 4.10.

Знаковите ориентири с локален характер имат двойна роля – един път
служат за ориентири в процеса на навигацията и втори път са източник на
тематична информация, свързана с маршрута. При проектирането на знаците за
тях е предвидено да се разграничат на два вида. Първият вид са обекти, които
представляват интерес от културен, исторически и друг вид характер, а вторият
са обекти, които са свързани с маршрута и го обслужват. За да бъдат
разграничени двата вида, тези, които са свързани със самия маршрут са
поставени на сив фон, (Фиг. 4.14).
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Фигура 4.14. Знаци за ориентири с локален х-р. В ляво: обекти от
туристически интерес, в дясно - обекти обслужващи движението по маршрута.

Макар че в повечето пътни карти, панорамните пътища са отбелязани
с допълнителен линеен знак по протежение на панорамния углаваък, тук знакът
се предлага да е немащабен, с локален характер.
за „панорамно място”
Основната причина е, че линейният знак за маршрут е изграден като комплекс
от четири знака, с четири значения, и трудно би могло да се даде още едно
значение. Затова трябва да се търси решение за немащабен знак, още повече че
по време на движение велосипедистът не може да се любува на гледката и
обикновено спира на специално избрани за тази цел места.
Знаците за площни ориентири са разделени на три основни групи,
водни площи, урбанизирана територия с полигони в светла охра,
неурбанизирана територия с полигони в светло зелено за определена растителна
покривка и бяло за останалите. За самата растителна покрива е предвиден
допълнителен графичен знак, който отличава растителната покривка на
разпознаваеми групи растения (Фиг. 4.15). С площните ориентири е подходено
консервативно по отношение на многообразието и цветовете, от гледна точка на
това, че площните знаци покрай маршрута нямат висок ранг на важност, а в
същото време, ако се използват много или ярки цветове има опасност да се
„задуши” образа на маршрута.

Фигура 4.15. Знаци за ориентири с площен х-р.

На таблото с условните знаци (Приложение 1), не са дадени размери,
поради твърде голямото разнообразие на варианти за маршрути. Всеки маршрут
е уникален по географски обхват и форма, начините да се оформи и композира в
полето на карта са много и самият картограф трябва да прецени размерите на
знаците, прилагайки картографските методи, изложени в тази работа. Другата
причина е, че така предлаганото изображение на велосипеден маршрут е силно
изопачено, математически недефинирано и на практика няма математическа
основа, което го изважда от определението за карта и принадлежи към
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немащабните схеми. Размерът на знаците е в пряка зависимост от
математическата основа и размера на полето на картата. За тези силно
изопачени изображения, с приложена най-голяма степен на генерализация, тук
се използва термина „карта” в неговия популярен и общоприет смисъл.
4.3.6.2. Условни знаци за евакуационна схема в сграда и общото
им композиране в полето на картата.
Знаковата система за евакуационен маршрут в сграда е заимствана от
(Наредба № 8121з-647), (Наредба № РД-07/8) и (БДС ISO 8426-6) и тук
приносът е повече в композицията на знаците в полето на картата, промяна в
съотношението на размера им един спрямо друг, систематизираното дефиниране
на цветовете в HVS цветова система (виж глава 2) и добавяне на знаци към
текстовата инструкция за действия при пожар. Таблото с условните знаци,
използвани за изработка на евакуационна схема е дадено в Приложение 1, а
самата схема като резултат от приложените съдържание, знакова система и
картографски методи описани в дисертационния труд е показана в Приложение
2.
Тук ще се акцентира върху някои важни моменти при проектирането
на знаците.
За разлика от един туристически маршрут, където картографското
изображение има за задача да предаде на читателя информация, необходима за
следване на маршрута и тематично свързана със самия маршрут, при
евакуационния маршрут изображението трябва да спомогне за решаване на
няколко пространствени задачи:
•
Къде се намира ползвателя в сградата, докато чете евакуационна схема,
като така ще дефинира началото на маршрута;
•
Да си изгради когнитивна представа за евакуационния маршрут и
крайната цел (сборния пункт), като така ще дефинира геометричната
форма и края на маршрута;
•
Евентуално да се ориентира къде на етажа се намират противопожарни
атрибути като алармен бутон, пожарогасител и т.н.;
•
Да пресъздаде представата си за евакуационния маршрут в реалната
среда на сградата и да го последва.
Коректното решение на тези задачи за ориентация налага да се
проектира знакова система и в последствие да се композира в полето на картата,
така че задачите да бъдат изпълнени. Това е причината да се оцени важността на
всеки елемент от съдържанието и съответно важността, приоритета на всеки
знак.
За знаци от първи ранг са определени тези, които дефинират,
изграждат евакуационният маршрут – № 1 „вие сте тук” (начало на маршрута),
№ 2 и № 3 „сборен пункт” (край на маршрута), № 4 „изход” и самият линеен
знак за маршрут № 5. Знаците, които са свързани с тематиката и действията,
които трябва да се предприемат или са забранени, са определени с втори ранг –
от № 7 до № 10. С трети ранг е определен знак, който е ново предложение за
класификация на помещенията по тяхното предназначение. Ролята на този знак
е спомагателна и подпомага ориентацията на ползвателя, къде се намира на
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етажа, като акцентира вниманието му към евентуално по-известните помещения
на етажа. Те ще послужат като опорни точки, ориентири, които ще спомогнат за
бързото и коректно изграждане на когнитивна представа за евакуационния
маршрут и неговото следване.
Надписите също имат ранг, като с най-висок ранг от тях е № 12, който
определя мястото във вертикално положение (етажа), за който е изработена
схемата. С трети ранг са допълнителни надписи, които акцентират върху
помещения, които се предполага, че са известни на присъстващите на етажа.
Предложението за промяна на някои знаци указани по (Наредба № 8121з-647)
или добавяне на нови се състои в следното:
•
По действащите указания евакуационният маршрут се изобразява само с
поредица стрелки, като това допринася за „разпиляване” на маршрутната
линия, виж глава 3.2.2. Знакът за евакуационен маршрут (№ 5) става
непрекъсната дебела зелена линия с нанесени стрелки за посока, отгоре, в
бяло, така че маршрутът недвусмислено да се отличи;
•
Знакът за резервен маршрут (№ 6) от прекъсната стрелка става като
основния знак за маршрут (№ 5), но с по-бледо зелено, с по-малка
наситеност. Това спомага резервният маршрут да е недвусмислено
показан, но да натоварва графически по-малко общото изображение, ясно
да се отличава образът на основното от алтернативното;
•
Към знак № 2 „сборен пункт” се добавя в легендата недвусмислена
инструкция „иди там”, което категорично задава края на маршрута.
Поради сложната геометрична форма на изобразените стилизирано хора в
знака, се предлага от 9 мм да се увеличи с 1/3 и да стане 12мм;
•
Въвежда се нов знак (№ 3) „място за хора със специални нужди”, който
има за цел да локализира местоположението в сградата или извън нея за
изчакване на хора със специални нужди до идването на специализираните
екипи;
•
Въвежда се нов указателен знак (№ 4) „евакуационен изход”, който има за
цел да маркира и акцентира стълбищна клетка или изход към друг
коридор на етажа, по който трябва да се премине. Това е допълнителен
ориентир, който помага да се дефинира крайна точка, цел, в рамката на
конкретния етаж. Самият надпис като глава от знака е изписан на
английски „EXIT”, със съображението, че терминът е достатъчно
популярен;
•
Въвежда се нов забранителен знак № 10 „забранено ползването на
асансьор”, като глава от намерението да се намали количеството текст на
евакуационната схема и от инструкцията за поведение;
•
Въвежда се условно фоново оцветяване на помещенията в сграда, целта на
което е да се отличат предполагаемо известните на пребиваващите
помещения на етажа. Това ще спомогне за по-добрата ориентация на
потребителите. В конкретния случай на направената евакуационна схема
(Приложение 2), за този етаж се използват нюанси на сиво за масовите и
еднообразни помещения като учебните зали и кабинети, а в малко поярки, изпъкващи цветове са оцветени санитарните възли, кабинета на
Ректора и Декана. Тази класификация на предназначението на
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•

•

•

помещенията е условна и трябва са се прилага индивидуално за всеки
конкретен етаж на конкретната сграда. Самото оцветяване не се дава в
легендата за да не се натоварва излишно, а помещенията с по-ярките
цветове просто се надписват. Оцветяването на помещенията също така
отличава цялата сграда спрямо околното пространство, което спомага за
цялостната ориентация на хората и къде всъщност ще се озоват като
напуснат сградата и стигнат до сборния пункт;
Изходите на помещенията не се дават с условен знак, а просто се прекъсва
черната линия на стената, така че да стане бял участък, който символизира
врата. Разликата в контраста (бяло-черно) е достатъчна, за да се отличи
изхода. Това допринася за цялостното опростяване на изображението;
Въвеждат се три вида надписи с различни стилове, за да са ясно отличими
един от друг – надпис за етажа (№ 12), който е със значимост на заглавие
на схемата, допълнителни пояснителни надписи (№ 13) и (№ 14) за
известни помещения и пояснителен надпис (№ 15) за име на улицата или
булеварда;
Всички надписи се дублират на английски език, при това със същия стил и
тежест като съответният надпис на български.

След прилагане на знаковата система и композиране на цялата
евакуационна схема се предлагат някои допълнителни промени в общата
компоновка с цел повишаване на ефективността на евакуационна схема, които
могат да се видят в Приложение 2:
•
Премахва се голяма глава от съдържанието, изискано по наредба, което е
свързано с професионалните дейности при ситуация на пожар, като се
акцентира върху тези елементи, които ще спомогнат да се приложи плана
за евакуация. Степента на генерализация на съдържанието може да се
види в таблица 4.3;
•
Предлага се да отпадне изискването на т. III.7 от Приложение № 2, към чл.
11, ал. 1, от (Наредба № 8121з-647), за допълнителен ситуационен план на
група от сгради в един „обект”, което значително намалява полезната
площ в полето на картата и създава сериозно объркване в читателя,
описано в глава 3. Вместо това, се предлага намаляване на мащаба на
етажа (сградата, обект на картографиране), с цел да се изобрази и
заобикалящата среда наоколо (улица, двор, паркинг, сключени съседни
сгради и т.н.). Така се гарантира по-лесна ориентация на ползвателя и найвече, запазване целостта на образа на маршрута от началната точка „вие
сте тук” до сборен пункт. Отпада нуждата от знак за север (малко хора
знаят къде е севера, когато са в сграда), като целият образ се ориентира в
посоката, в която се гледа картата;
•
Предлага се текстов блок (изискван по наредбата) за действия при пожар,
съчетание на тематичните знаци от легендата с текстовите инструкции,
което ще повиши скоростта на осмисляне на всяка точка от указанията;
•
Силно е намелен броят на надписите, които нямат отношение с
евакуацията и действията на пребиваващите в сградата по време на пожар.
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4.3.6.3. Евакуационни маршрути за населени места към външен
авариен план на промишлено предприятие.
Въпреки че както за сграда, така и за населени места става дума за
евакуация, то съдържанието на маршрутните карти за евакуация е твърде
различно (виж таблица 4.4) поради различието в нормативната уредба, целите,
за които са предназначени, задачите, които изпълняват и спецификата на
бедствията или авариите.
За разработка на знакова система съгласно предложеното съдържание
в таблица 4.4 и съставяне на карта с евакуационни маршрути е използван
експериментално (ВнАП на АЕЦ). Географският обхват е точно дефиниран:
кръг с радиус 30 км и център АЕЦ „Козлодуй” (координати са посочени в
таблица 4.4). Предложението за знакова система и самата изработка на
графичното приложение към (ВнАП на АЕЦ) е направено с помощта на
географската информационна система с отворен код QGIS поради широкия
географски обхват и голямото количество знаци изчертаване. QGIS e подходящо
приложение за бързо и сравнително лесно картографиране и автоматизирано
поставяне на надписи..
Тази карта на евакуационните маршрути е предложение за
картографски продукт, заместващ приложение N2 „Зони за аварийно
планиране”, към (ВнАП на АЕЦ), показан na фигура 3.16 и анализиран в глава 3,
който би могъл да допринесе за подобряване на общото качество на аварийния
план. Също така, би могъл да послужи и като основен материал за
„информационни табла със схема на границите на зоните и на пътищата за
евакуация” съгласно чл. 5 (1) от НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна
готовност при ядрена и радиационна авария, (Наредба за АПАГЯРА), която
лицензиантът (АЕЦ „Козлодуй”), е длъжен да постави на обществени места.
За тази карта най-важната информация, която трябва да предаде, са
евакуационните маршрути и разчетите към тях. Тук изискването за навигация
липсва и затова знаковата система трябва да се проектира така, че да пресъздаде
информацията за евакуационните маршрути при прилагането на аварийния
план, броя на хората, подлежащи на евакуация, транспортните средства,
необходими за провеждане на евакуацията, различните пунктове и т.н. Общият
образ на картата трябва да се възприема лесно, както от специалисти, така и от
обикновени граждани. Това е и причината, знаците от № 1 до № 4 да се
определят като тематични и да се даде оценка на важността с ранг 1, а от № 5 до
№ 8 с ранг 2, показани на таблото в Приложение 1.
Линейният знак №1 за самия маршрут е силно генерализиран образ на
път от републиканската пътна мрежа, който маркира планираните евакуационни
маршрути, предвидени за всяко населено място. Неговата задача не е да покаже
как се стига от едно място до друго, а да информира основно населението към
кой обединен контролно-пропускателен пункт (също населено място) да се
насочи. Другата задача е да визуализира разчета за броя на населението, което
трябва да премине по този маршрут. Ето защо се предлага да се предаде
количествена характеристика на линейния знак, която да показва натрупването
на населението по продължение на маршрута от едно населено място до друго,
до момента на достигане на ОКПП. Така групата на професионалистите, които
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изготвят разчетите, извършват планирането и дейностите по евакуацията, ще
добие визуална представа за необходимия капацитет за преминаване по
маршрута и съответно ще могат да се подобрят или да се открият пропуски в
разчетите (виж Фиг. 4.2), прилагайки картографския метод на изследване.
Естествено, зеленото остава „запазен” цвят за евакуационен маршрут. За скалата
на увеличение размера на знака се предлага коефициент 2 за всяка следващата
степен (Фиг. 4.16). Така ще се постигне рязко отличаване на групите една
спрямо друга.

Фигура 4.16. Линеен знак за евакуационен маршрут на населението.

Знак №2 „допълнителен евакуационен маршрут” се предлага за
населените места, които са изпуснати в разчета с описание на маршрутите.
Затова е малко по-светлозелен от №2.
Знак №3 за населените места в зоната за неотложни защитни мерки
(ЗНЗМ) е немащабен, с предложение за допълнителен надпис с броя на
населението подлежащо на евакуация, защото това е важна тематична
информация и точният брой е от значение за професионалистите.
Знак №4 „ОКПП” се явява като крайна точка на маршрута в ЗНЗМ,
преди да се насочи населението към местата за настаняване, които са предмет на
областните планове за защита от бедствия. Тук важната информация е
сумарният брой евакуиращи се, които трябва да преминат през ОКПП, с цел
планиране на необходимия ресурс за обслужването им.
Към населените места в ЗНЗМ се предлагат немащабните знаци №5 и
№6, показващи броя на автомобилите и автобусите, разчетени за изпълнение на
евакуацията.
Следват площните знаци, изобразяващи специализирана информация,
с която се обозначават различните видове зони и сектори, залегнали в аварийния
план. Ареалът №9 е проектиран с фоново оцветяване с ненатрапчиви, бледи
цветове, като целта е просто да се подобри отличаването на един сектор от друг.
Отгоре, с комбинация на щриховка, линия и буква са изобразени с метода на
ареалите № 10, № 11 и № 12 останалите зони, свързани с аварийните планове на
АЕЦ „Козлодуй”.
Графичните примитиви, които са асоциативни изображения и
участват в знаци № 5, № 6, № 7 и № 8 са взети от библиотеката на QGIS и не са
проектирани специално за тази карта.
Знаците и общата им композиция в полето на картата могат да се
видят в Приложение 2 на дисертационната работа, като в случая е изработена
карта във формат А3.
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4.4. Етапи и технологични стъпки при изработване на навигационни карти
с изобразен маршрут.
След като е дадена класификация на навигационните карти с
изобразен маршрут (глава 4.1), определено е съдържанието на три вида карти
(глава 4.2.) и предложена знакова система (глава 4.3), тук ще се дефинират
основните технологични стъпки необходими за съставянето на велосипеден
маршрут и подготовката за цифров печат, чрез изработка на компоновъчeн
макет.
Етапите на съставяне на маршрутна карта се описват с конкретните
технологични стъпки. Изборът за описание на технологичните стъпки за
велосипеден маршрут е обусловен от спецификата на маршрута като
съдържание (прилагане на динамична сегментация) и възможността да се
автоматизира процеса на съставяне в бъдеще. Предпоставките за автоматизация
са все по-бързо разрастващият се свободен достъп до геопространствена
информация и възможността за публикуване на GPS следи в специализирани
интернет страници, (www.bikearea.org…), (www.bikemap.net…). За разлика от
туристическите маршрути, евакуационните са твърде различни. Те са подчинени
на конкретни, индивидуални аварийни планове или планове за пожарна
безопасност на сгради и тук автоматизиране на процеса е почти невъзможен и
достига до използването на инструментите, които имат ГИС и КАД
приложенията.
4.4.1. Подготвителен етап
Първият етап е подготвителен и включва най-общите стъпки,
необходими за първоначално дефиниране на базови компоненти на една карта
като: определяне на вида на картата, географския обхват, конкретния маршрут,
формáта на листа, самият маршрут и източниците на информация. Всичко това
ще осигури избягване на универсалността на навигационната карта, която е една
от задачите на тази дисертационна работа – да се създават карти за конкретни
маршрути, с конкретно предназначение, средство за придвижване, мотив и
потребител.
Определяне на вида на картата. В глава 4.1 е дадена класификация
на навигационните карти, според която тук ще се предложи изработка на карта
на туристически велосипеден маршрут.
Определяне на маршрута и географският обхват. Тук се дефинират
най-конкретните неща, самият обект на картографиране, за който се изработва
картата с индивидуален маршрут, който най-добре ще отговори на очакванията
на ползвателя. В случая предложението е за карта с маршрут „Ивайловград –
Мандрица – Плевун – Ивайловград”.
Определяне на формáта на картата. Формáтът на картния лист е
силно зависим от начина на ползване, географския обхват и фòрмата на самия
маршрут. Поради това, че ръцете на велосипедиста са заети с кормилото и не
могат да държат картата постоянно, трябва да е един лист, по възможност, да е
сравнително малък формат (А5 или А4), за да може да се постави на специално
предназначено място върху привързана за кормилото чанта или таблет, каквито
има на пазара или на удобно място в раницата за лесно изваждане и прибиране,
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Поради начина на ползване на картата – навън, на велосипед,
изложена на различни метеорологични условия като предмет в раницата, от
голямо значение е вида на самата хартия и възможностите за предпазване от
влага или директно намокряне, слънцеосветеност и други фактори. Качествата
на хартията и вариантите за печат са няколко:
•
Вариант 1 е да се използва стандартна матова хартия 100-120-140 г/м2,
която позволява сгъване, относително здрава, евтина и използвана в
офсетовия и цифровия печат. Поради използване на картата на пряка
слънчева светлина, с цел да се намалят отблясъците, се предлага хартията
да е матова, а не гланцова. За предпазване от влага да се приложи
допълнително ламиниране, също с матов ламинат, което обаче би
оскъпило продукта. Предимствата на този вариант са достъпната
технология за печат, а ламинатът би защитил не само хартията, но и самия
печат. Недостатъците са, че процесът на ламиниране оскъпява продукта,
картата би станала по-трудна за сгъване при изработване, налага се
биговане.
•
Вариант 2 – да се използва хартия от последните постижения на
печатната индустрия - синтетична хартия на основата на полиолефин
MDV Robuskin (MDV Papier, 2012), матова, подходяща за сух (тонер)
цифров печат. Хартията се отличава с голяма гъвкавост, мекота, приятна е
на допир, изключително подходяща за туристически карти, използвани
сред природата. Предимствата на този вариант са неоспорими – на
практика, хартията не се къса, осигурява контраст на печата с качеството
на офсетовата хартия, гъвкава, немачкаема и може да се отпечата на всеки
вид цифрова машина. Недостатък е относително високата цена на
хартията. От бързо пазарно проучване на пазара, към 07.2015, за 500 бр.,
А3, пълноцветен печат, цената на вариант 2 е 1.75 лв./брой, срещу 0.85
лв./брой за картографската хартия.
Цялостната форма на самия маршрут също може да окаже влияния
върху формáта на листа. При „къси” маршрути или такива с приблизително
овална или правоъгълна форма е най-добре да се използват стандартни листи
формат „А”, (ISO 216, 2007), а за маршрути със силно изразен линеен характер,
„дълги” маршрути, трябва се премине към „стрип” формата на картографско
представяне, като се разреже стандартен формат „А”, по дългата страна. За
представеното предложение ще се използва медия вариант 2 и формат на листа
А4.
Определяне на източниците на информация. Темата за
източниците на информация, необходима за съставянето на една туристическа
маршрутна карта е толкова обширна, че едва ли би могла да се изложи тук.
Може да се раздели условно информацията на геопространствена, включваща
географския смисъл на маршрута като пространствено разположение и
тематична, включваща чисто туристическата информация. И за двата основни
вида информация – пространственото представяне на самия маршрут и
останалата информация свързана с него, най-добре е да се използват други
разработки, проучвания и картни материали. В конкретния пример, се използва
основно информация, предоставена от сдружение „Байкария”, които извършиха
и тестване на готовата карта.
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4.4.2. Композиране на линейно изображение на маршрута.
Вторият етап се състои в композирането на линейно изображение на
маршрута, така че да се пристъпи към оформлението чрез прилагането на
знаковата система, разработена в глава. 4.3 и включва трите основни стъпки сегментиране, генерализация и изопачаване на маршрута.
Сегментирането на маршрута на отделни линейни участъци е
необходимо на първо място за да се дефинират местата на смяна на посоката и
на второ, да се дефинират местата по продължение на маршрута, в които ще се
сменя картографския знак при смяна на вида на наклона, смяна на степента на
трудност при каране и вида на настилката. За целта, независимо каква схема на
сегментиране ще се използва, предложената в дисертационната работа, (глава 2)
или друга, трябва да се знае и съответно – опишат в таблица критериите за
сегментация, в зависимост от съдържанието и знакова система на маршрута,
дължината на сегмента и дължината от началната точка на маршрута до всяка
сегментираща точка (хектометрично разстояние). Пример за структура на такава
таблица е показан на таблица 4.7.
Вид на сегмента

Идент. на
сегмента
ID

Начало B
/м/

Край
E /м/

Дължина на
сегмента
L=Е-Б /м/

Смяна на посока
5
1000
1526
526
(direction)
Настилка
3
1250
1526
276
(pavement)
Наклон
1
0
1000
1000
(slope)
Трудност
1
0
1000
100
(difficulty)
Таблица 4.7: Структура на сегментираща таблица.

•
•
•
•

•

•

Коефиц.
К

Надпис
A

45

0.53

35
100
100

където,
IDdir, IDpav, IDsl и IDdiff са идентификаторите на сегментите;
Bdir, Bpav, Bsl и Bdiff са местата на началната точка на сегмента в метри,
спрямо целия маршрут;
Edir, Epav, Esl и Ediff са местата на крайната точка на сегмента в метри,
спрямо целия маршрут;
Ldir, Lpav, Lsl и Ldiff са дължините на сегментите, в метри, L=E-B, като се
поставя условие Lpav, Lsl и Ldiff ≤ Ldir. Ако Lpav, Lsl и Ldiff са > Ldir, то
Lpav, Lsl и Ldiff се прекъсват в крайната точка на сегмента за смяна на
посоката и започват отначало като нови сегменти. Условието е
необходимо за стъпката на линейната генерализация;
Kdir е коефициент отговарящ на мястото, подредбата, която заема
сегмента за смяна на посоката спрямо останалите сегменти за смяна на
посоката, подредени по дължина. Коефициентът е необходим за стъпката
на линейната генерализация;
Kpav, Ksl, и Kdiff са коефициенти, показващи какъв процент заема
съответния сегмент спрямо дължината на сегмента за смяна на посоката,
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•

към който принадлежи. Коефициентът е необходим за стъпката на
линейната генерализация;
Adir, Apav, Asl, и Adiff са необходимите надписи към съответния сегмент.

Линейната генерализация (опростяване) е следващата стъпка от
втория етап. Принципите и техниките за генерализация са описани в глава 2,
почти всички ГИС имат инструменти за опростяване на линии, като тук найважното е при извършване на генерализацията да се използват като опорни
точки местата на смяна на посоката (начало и край на сегмента), за които има
еднодименсионално описание (Табл. 4.7) в процеса на сегментация, т.е.
опростяването на контура ще се осъществи за всеки сегмент за смяна на
посоката, (Фиг. 4.18)

Фигура 4.18. Пример за използване на линейна генерализация.
Използван е инструмент за опростяване на линия от QGIS.

След прилагане на линейното опростяване за сегмента за смяна на
посоката, информацията за останалите важни точки (начало и край на сегмента)
от маршрута вече няма да е географски определена, защото ще е нарушена
началната геометрична форма на маршрута. Затова при тази стъпка и при
стъпката на изопачаването ще се използват коефициентите Kpav, Ksl, и Kdiff от
по-горната таблица, създадена в процеса на сегментация, за да се редуцират
дължините на съответните сегменти. На практика това означава, че ще се
преизчислят дължините на всички сегменти, като се създаде нов вариант на
таблица 4.7
Преувеличаване на дължината на сегментите, които са под L min,
Ldir<Lmin (виж точка 2.4.2) е третата стъпка при търсене на оптималния образ
на маршрута отговарящ на условията. Тук идва ролята на коефициента Кdir от
процеса на сегментацията, който гарантира запазването на съотношението на
сегментите, подредбата им по дължина, така че по-късите сегменти да си
останат по-къси спрямо по-дългите.
Опростяването на ъглите е следващата стъпка, при която посоката на
всеки сегмент се довежда до посоките и полупосоките, описани в точка 2.4.3.
Тук трябва да се извърши проверка за нарушаване на топологията, като се
избегнат грешки от прекомерна генерализация, описани в точка 2.4.5.
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Вторият етап е итерационен процес, при който се налага да се
повторят всички стъпки, така че освен да се изпълнят условията на самите
стъпки, да се гарантира и вместването на образа на маршрута в листа на картата,
при това съобразен с общата компоновка, която също може да претърпи
промяна след втория етап.
4.4.3. Разполагане на ориентири и допълнително съдържание на
картата.
Третият етап е разполагането на ориентирите и допълнителното
съдържание на картата, описано в таблица 4.2, което е непосредствено свързано
с маршрута по неговото продължение - природни, културни, исторически и
други обекти.
Първата стъпка е разполагане на най-важните ориентири, а това са
част от пътните отсечки на всички кръстопътища, където има смяна на посоката.
Избира се дължина Lmin, която е достатъчна, за да се види, загатне посоката и
вида на пресечката и евентуално да има надпис за името ù, който да се
разположи така, че да се асоциира с нея.
Втората стъпка е разполагане на точковите и линейни ориентири и
друга допълнителна информация, свързана с маршрута. Тук е важно да се
отбележи, че точковите ориентири, трябва да се разположат така, че да се запази
разположението им ляво-дясно спрямо маршрутната линия и след това
разположението преди-след местата на завиване, (Фиг.4.19). За линейните
ориентири (река) е важно да се сложат пропорционално на правилното място
спрямо сегмента, така че да се избегнат топологични несъответствия. Например,
пресичането на река се явява място за смяна вида на наклона (спускане –
качване), което означава, че мястото на реката трябва да е съобразено с (краяначалото) на този сегмент.

Фигура 4.19. Резултат от прилагането на 3 етап: ляво - изображение само на
маршрут, дясно е изображение след разполагането на ориентири.

4.4.4. Разполагане на надписи.
Четвъртият етап е разполагане на надписите. В първата стъпка на
четвъртия етап се разполагат важните надписи за следване на маршрута като
разстоянието между точките за смяна на посоката, натрупаното разстояние при
всяка такава точка, както имената на улиците или пътища и на пресечките, или
местата, към които водят. Тук е важно да се съблюдават правилата при
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надписване описани в глава 2 и да се спазва поредноста на надписване според
важността на надписите.
Втората стъпка е за допълнителни, пояснителни надписи, които ще
намерят място там, където е останало или могат да се поместят на понеблагоприятни места. В етапа на надписване е добре да се използва графично
приложение или ГИС с възможност да се показва цялото поле, което заема
надписа, което силно увеличава възможността картографът да манипулира тези
места.
4.4.5. Окончателна компоновка.
Стъпка 1 на петия етап е разполагане на обобщена информация за
маршрута и текстовите инструкции за следване. Мястото на тези два блока ще
зависи най-вече от формата на самия маршрут, къде и колко място заема в
полето на картата. Тъй като текстовата инструкция се ползва със същата
честота, както и самото изображение на маршрута, то най-добре е да е
разположена в полето на картата. Това е лесно изпълнимо при маршрути с
характер на стрип изображенията (едно предимство на стрип изображенията), но
при цялостна обла форма е трудно постижимо, още повече че самият блок на
текстовата инструкция е твърде обемист.
В конкретния случай маршрутът е с овална форма и текстовата
инструкция се разполага в другата страна на листа А4, защото няма достатъчно
място в полето на картата.
Тук ще се предложи модел за текстова инструкция за следване на
маршрута. В таблица 3.1., глава 3 са показани моделите на текстова инструкция,
която е различна за всяка автоматизирана WEB базирана система за генериране
на маршрута. Конкретно, това предложение е за велосипеден маршрут и е
дадено в таблица 4.8. За разлика от автоматизираните системи, където
текстовата инструкция обслужва единствено и само навигацията по маршрута с
думи „завий”, „продължи”, „напред”, „ляво”, „дясно” и т.н., то при
туристическите маршрути, освен места на завиване, има и други интересни
точки свързани с маршрута. Затова в модела за текстова инструкция трябва да се
включи освен „навигационни” думи и такива свързани с точката на интерес.
Описание
(Хектометрично, натрупано разстояние от
начална точка) + (описание на точката на
интерес) + (навигационна инструкция)

Пример
7.4 км - встрани от пътя се
вижда античния некропол
"Голямата могила" (0.2 км).
Продължете
по
асфалта
направо.
Таблица 4.8. Модел на текстова инструкция за маршрут в туристическа
велосипедна карта.

Стъпка 2 е последната и е за допълнителна информация, която не е
задължителна, ще се разположи на останалите „бели” полета на печатния лист
или листа, без да се натрапва и пречи на основното изображение - места за
настаняване, спешна помощ, инструкции, справки, сведения от природен или
антропогенен характер, реклама, фотографски изображения, транспортни
връзки, достъп до обществен транспорт и друга информация, необходима във
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връзка с конкретиката на маршрута. В таблица 4.9 се дава предложение за модел
на допълнителното съдържание.
Елементи на
допълнително
съдържание
подредени поважност

Описание

1

Полезна
информация

2

Географско
положение

(Телефонен номер за спешни нужди), (най-близко населено
място/места до болница, полиция, пожарна), (туристически
информационен център)
(Природо-географско положение на главното населено място
(обикновено носещо името на маршрута))

Транспортен
достъп

(Име на път), (наличие на обществен транспорт с транспортна
връзка и указания)

3
4
5
6
7
8
9
10

Релеф,
денивелация
Характер на
настилката
Опасни
участъци
Снабдяване с
питейна вода
Снабдяване с
храна
Интересни
места
Места
за
отдих
Маркировка

(Характер на релефа), (най-ниска и най-висока надморска
височина), (сумарна денивелация за целия маршрут –
изкачване и спускане)
(Преобладаваща настилка с баланс в проценти)
(Описание на опасните участъци.), (км. след последната точка
за смяна на посока), (име), (указание)
(населено място или най-близкото населено място или
местност.), (км. след последната точка за смяна на посока),
(населено място),
(име и вид на интересно място), (посока, от коя страна на пътя
се намира),(км. след последната точка за смяна на посока)
(име и вид на интересно място), (посока, от коя страна на пътя
се намира) ,(км. след последната точка за смяна на посока)
(Наличие на маркировка), (описание)

Таблица 4.9. Модел за описание на допълнителното съдържание в
туристическа велосипедна маршрутна карта.
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Заключение
В настоящия дисертационен труд се прилагат картографски методи,
принципи и техники, така че ползвателят по бърз, лесен и недвусмислен начин
да изпълни навигационната задача и да получи необходимата информация,
свързана с маршрута и самия акт на движение. Изследването се фокусира върху
подобряването на ефективността и използваемостта на визуалното картографско
представяне на маршрутите и създаване на специфични карти според
конкретното предназначение, като се избягва универсалността на компютърно
автоматизираното генерирано изображение.
Дефинирано е понятието „навигационна карта с изобразен маршрут”,
като се приема, че това е всяко картографско изображение, на дисплей или
хартия, с показан маршрут, предназначено за преминаване по него, по какъвто и
да било начин. Разнообразието от навигационни карти с изобразен маршрут се
описва с помощта на условно групиране според способа на изработка,
специално предназначение и тематика. Въз основа на разгледаните групи
навигационни карти с изобразен маршрут е направен анализ на нуждите от
картографско обезпечаване с картографски продукти с изобразен маршрут.
Представеното състояние на проблема разкрива част от все още
неразрешените въпроси във връзка с прилагането на картографски методи в
навигацията, като: 1) включване на излишна информация, която не е свързана с
навигацията; 2) дисбаланс между необходимостта да се изобрази в дребен
мащаб целия маршрут и в едър мащаб - важна тематична информация за самия
маршрут; 3) липсва единна класификация на навигационните карти с изобразен
маршрут по ясни класификационни признаци; 4) рядко се прилагат
генерализация и проектиране на знакова система съобразно конкретната нужда
и специфика на маршрута; 5) на евакуационните карти липсва ясно и точно
изобразяване на маршрутите с възможност за бързо отделяне на важната от
второстепенната информация; 6) липсват подходящи картографски материали,
които биха обезпечили конкретните видове туристически маршрути и т.н.
Направен е анализ на картографските методи, принципи и техники,
необходими при изработка на навигационни карти с изобразен маршрут.
Описани са факторите за подобряване на визуалното възприемане на
картографския образ. Предлага се използването на интуитивна и практична
система за описание на цветовете. Представен е модел за динамична
сегментация на линейни обекти, който ще облекчи технологичния процес при
прилагането на проектираната знакова система за маршрути. Особено място се
отделя на генерализацията като основен принцип в приложението на
картографските методи в навигацията. Разгледани са факторите и операторите
при генерализационния процес, необходими за съставяне на навигационни карти
с изобразен маршрут. Определят се технически правила и принципи при
проектирането на надписи. Анализирани са процеса и обектите при изграждане
на когнитивната представа за маршрут. Въз основа на това се извлича найефективната форма за конструиране на съдържание и знакова система при
маршрутните изображения – „стрип” фòрмата. Дефинират се основните
елементи, които кодират образа на когнитивна маршрутна карта - точки, линии
и площи.
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Критичният анализ на исторически и съвременни навигационни
карти, изобразяващи маршрут позволява да се направят изводи за съдържанието
на картографското изображение и прилагането на генерализационните
принципи и техники. За нуждите на анализа съвременните навигационни карти
са разделени условно на карти на хартиен носител и карти, генерирани по
автоматизиран способ. Разгледани са съдържанието, степента на прилагане на
основните картографски методи и техники и най-вече основните недостатъци, за
които са необходими подходящи картографски решения. Въз основа на това
изследването в представения дисертационен труд е насочено към проучване и
предлагане на картографски методи на изображение със съответните способи,
класификация, съдържание, знакова система и инструменти за съставяне и
изобразяване на навигационни карти, предназначени за придвижване по зададен
маршрут, в частност - велосипеден маршрут и евакуационни маршрути за сграда
и населени места.
Най-голямата по обем глава от дисертационния труд има изцяло
приложен характер. В нея се дава предложение за класификация и
класификационни признаци на навигационни карти с изобразен маршрут.
Дефинират се основните класификационни признаци, чрез които може да се
класифицира всяка карта с изобразен маршрут - предназначение (мотив),
средство за придвижване и заобикаляща среда. От голямото разнообразие на
карти, всяка от които може да намери своето място в така предложената
картографска класификация, са дефинирани съдържание и знакова система за
три вида карти: 1)туристическа велосипедна маршрутна карта, 2) евакуационна
схема за сграда при пожар и 3) карта на евакуационните маршрути за населени
места към външен авариен план на производствено предприятие, показани в
Приложение 1 и Приложение 2.
За определяне на съдържанието на маршрутни карти е предложен
системен подход, който да важи за всички видове карти и в най-общия случай са
дефинирани следните групи елементи: маршрут с данни за качествени и
количествени характеристики, места за смяна на посоката, допълнително
разположени ориентири и надписи, допълнително разположени географски
обекти, които имат опознавателен характер и носят информационна стойност
към маршрута, служещи на целта, предназначението на картата.
Въз основа на принципи за структурата на знака от картосемиотиката и
влиянието на графичните променливи при проектиране на знаците е разработено
предложение за знакови системи на трите вида маршрутни карти с дефинирано
съдържание. Предлага се допълнителен параметър – ранг на знака, който дава
оценка на неговата значимост и място в общото изображение на маршрута.
Рангът е определен въз основа на изложените хипотези относно когнитивното
изграждане на маршрута и значимостта на отделните му елементи. Той е
необходим в технологичния процес по съставяне и оформяне на картата, при
прилагане на генерализационните оператори, цветовото решение, за определяне
реда и приоритета в изобразяването и разположението на всеки знак.
Дефинирани са основните етапи и конкретните технологични стъпки,
необходими за съставянето на навигационна карта с велосипеден маршрут.
Изборът за описание на технологичните стъпки за велосипеден маршрут е
обусловен от спецификата на маршрута като съдържание (прилагане на
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динамична сегментация) и възможността да се автоматизира процеса на
съставяне в бъдеще. Предпоставките за автоматизация са все по-бързо
разрастващия се свободен достъп до геопространствена информация и
възможността за публикуване на GPS следи в специализирани интернет
страници.
Бъдещо развитие.
Резултатите и приносите на дисертационния труд дават достатъчно
перспективи и основа за създаване на навигационни карти с изобразен маршрут
за различни приложения. Представените видове маршрутни карти или схеми
съгласно предложената класификация (Фиг. 4.1) ясно показват насоките за
бъдещото развитие. В настоящото изследване е разработено картно съдържание
и знакова система само за три вида карти. Ако се разшири картографската
класификация с още едно стъпало, многообразието от карти, които могат да се
изработят, прилагайки описаните тук картографски методи, ще се разшири още
повече. Интерес представляват специално разработени маршрути за офроуд (off
road), за лодки (каяци) по реки или за изцяло обновяване на схемите в
Софийското метро.
Все по-популярни стават предложенията на големи музеи или
природни паркове за бързи туристически маршрути по определена тема, за
кратко време. Френският Лувър предлага директен маршрут до „Мона Лиза” (40
минути) или Египетска цивилизация за 1 час. В природния парк „Плитвички
езера” в Хърватска, също се предлагат различни маршрути за време – 30
минути, 1 час, 3 часа и 6 часа. Предложените в настоящото изследване
картографски методи могат да помогнат за проектиране на карти на
туристическите маршрути. Все още из нашите планини (срещу информационния
център на к. „Паничище”, хижа „Белмекен”) се срещат много стари табла (над
30 години) с ръчно изобразени маршрути, хижи, върхове, реки и превали, които
са в същия стил, предложен тук в туристическа велосипедна маршрутна карта.
Тези табла, макар и занемарени, дават много добра представа за туристическите
маршрути и би било добре да се изработят нови за всичките ни национални и
природни паркове.
При картите, показващи евакуационни маршрути към аварийните
планове на промишлени предприятия и/или общинските плановете за бедствия,
макар да са изисквани по различни закони и наредби, може да се работи за
пълното им съвместяване в различен обхват - от населено място до област, което
на практика липсва в момента. При тези карти, освен изобразяването на самите
маршрути, от голямо значение е да се покаже и изследва капацитета на пътните
връзки, различните видове пунктове и транспортните средства, предназначени
за евакуация. Изследването на капацитета може да се разшири, като се прилагат
както представените картографски методи, така и специалното трафик
моделиране, където най-добре може да се види поведението на пътния трафик и
разчетите за евакуация в реално време и анимиран вид.
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СПРАВКА за приносите на дисертационния труд.
1.

Дефиниран е термина „навигационна карта с изобразен маршрут”.

2.

Систематизирани са картографските методи и техники, необходими за

3.

Определени са елементите и последователността на изграждане на

картографиране на маршрути.
когнитивната представа за маршрут на база постиженията в
картографията и когнитивната философия.
4.

Направена е класификация на навигационните карти с изобразен
маршрут по три основни признака: предназначение, средство за
придвижване и заобикаляща среда. В зависимост от тези признаци
значително се променя както съдържанието, така и знаковата система
на всеки вид навигационна карта с изобразен маршрут.

5.

Дефинирано е съдържанието на карта за туристически велосипеден
маршрут и на карта с евакуационни маршрути за населени места към
авариен план на производствена площадка, с групиране и оценка за
значимост на елементите от съдържанието.

6.

Предложено е изменение на нормативно определеното съдържание на

7.

Разработена е знакова система за навигационна карта за велосипеден

евакуационни схеми в сграда при възникване на пожар.
туризъм с оценка за стойността на всеки знак. Предлага се нов
картографски знак за велосипеден маршрут с голяма информационна
стойност, като са използвани постиженията в картографията и
картосемиотиката.
8.

Разработена е знакова система за карта с евакуационни маршрути за
населени места към авариен план на производствена площадка,
изобразяваща планираните разчети за евакуация.

9.

Направено е предложение за изменение и допълнение на знаковата
система на евакуационни схеми в сграда при възникване на пожар, с
нова компоновка и обща визия.

10.

Дефинирани са основните технологични етапи и стъпки, необходими
за съставянето на карти на велосипеден маршрут.
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