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Въведение 

 

Актуалност 

В историята на картографията са направени множество изследвания за 

картографското моделиране на планинските територии. Определяне на 

пространствения обхват на планинските области винаги е било 

предизвикателство за картографите. В наши дни, наличието на цифрови модели 

на релефа (DEM), в комбинация с геоинформационните системи (ГИС) определят 

дефиницията за планина въз основа на топографски и други критерии. 

Дигиталната картография дава възможност за преглед на света през друга 

перспектива.  

Картите на планински територии в хартиен формат са много използваеми и 

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

и интерактивност дават шанс да се намери ново картографско представяне на 

планинските региони, които биха се превърнали в много използваеми продукти. 

Създаването на прототипни модели и анализирането на мненията на 

потребителите за такива модели ще помогне за проектирането на широко 

използвани и икономически успешни планински ресурси. 3D принтирани 

планински територии с добавена реалност се постигат чрез едни от най-новите и 

иновативни картографски визуализационни техники. 

3D принтирането представлява съвременна технология за изработка на 3D 

обект на произволна форма, с помощта на цифров модел. Това е кумулатвен 

процес, при който се натрупват слой след слой, за да се образуват различни 

обекти. 3D принтирането се състои от три основни стъпки - моделиране 

(създаване на модел чрез CAD софтуер), отпечатване (структурирането на 

слоевете от течност, прахови частици, хартия и т.н.) и апретура (полиране и 

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

материали в триизмерното принтиране са полилактидна киселина (PLA; вид 

полиестер, който е биоразградим и биоактивен при нагряване). Триизмерният 
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печат намира приложение както при изработката на прототипи, така и в много 

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

технология. Картографията, колкото и древна наука да е, винаги се развива, 

използвайки последните научно-технически постижения, което се доказва и с 

последните принтирани 3D картографски модели. 

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

реална среда, чиито елементи се "добавят" от компютърно генерирана 

информация. Тя се използва за подобряване на естествената среда или ситуации. 

С помощта на добавената реалност, информацията за заобикалящият реален свят 

на потребителя става интерактивен и цифрово манипулируем (Trajkovski K., 

2018). Информация, относно околната среда и нейните обекти, се наслагват върху 

съществуващата среда. Тази информация може да бъде виртуална или реална. 

Добавената реалност може да се основава на изображение или обект. Целевото 

изображение може да бъде всяко растерно изображение с достатъчно 

отличителни точки. Това дава неизчерпаеми идеи и на картографите по пътя на 

обогатяване на съществуващи и новопроектирани картографски модели. 

В педагогиката е важно да се увеличи удовлетворението от участието на 

учениците в изучаването на дейности със значителен материал, който генерира 

положителен интерес, време за учене и индивидуално темпо на учене (Piccoli et 

al 2001). Описаните две технологии в горните редове, представляват нови и 

допълнителни начини за учене, в които съществува потенциал за 

революционизиране на мястото, преценка и ефективност на образованието. От 

друга страна тези процеси са изключително трудни за внедряване в учебният 

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

специалисти с професионални умения в областта. Основните изисквания на 

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

разбиране на предмета на разработване на съдържанието. Следователно е 

необходимо да се извършват повече изследвания и разработки в областта на 

добавената реалност и 3D картографското принтиране за да могат тези два 

„ресурса“ да се имплементират в образованието. Така картографията ще задоволи 
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нарастващите нужди на новото поколение чрез изработване на най-нов вид 

картографски модели и нови техники на предаване на геоинформация в различни 

области на знанието. 

 

Цел 

Основната цел на дисертационния труд е: 

Да се разработи и създаде съвременен подход за картографско представяне на 

планински територии и имплементирането му в учебните дисциплини.  

За постигането на тази цел са формулирани следните задачи: 

1. Да се направи класификация на картографските модели. 

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

3. Да се разгледат съвременните методи на картографското моделиране. 

4. Да се предложи нов вид технология, която да се внедри в картографското 

моделиране на планински територии. 

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

по картография и визуална и физическа представа по география за студенти и уче-

ници. 

 

Обект на изследване  

Обект на изследване на дисертационния труд са планинските територии в Бъл-

гария и по-конкретно част от Национален парк „Пирин“, в района на връх Вихрен. 

 

Предмет на изследване 

Съвременните методи на картографско моделиране на планински територии 
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Общи сведения за картографското моделиране 

 

1.1.  Дефиниции 

В световната литература се срещат редица определения за термина 

„моделиране“. Съществуват множество сфери, в които се използва моделирането: 

моделиране на скулптури, моделиране в моделният бизнес, моделиране и 

симулация за разработване на данни за технически решения и др. Какво наричаме 

картографско моделиране? 

На база проведени изследвания  може да се заключи, че под "картографското 

моделиране" се разбира създаването и анализа на картографско произведение – 

заместване на реални пространствени обекти с гео-реферирани дигитални и/или 

реални модели и използването им за придобиване на нови знания за самите тях. 

Моделирането включва изграждане и изучаване на модели на реални обекти, 

явления и конструирани обекти: 

- определяне или подобряване на техните характеристики; 

- рационализиране на начините за тяхното изграждане; 

- за управление и прогнозиране. 

Процесът на картографското моделиране включва три елемента: 

- субект (изследовател); 

- обект на изследване; 

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

познатия обект. 

 

1.2.  Различни видове класификации на картите и картографските 

модели 

Картографското моделиране е общ начин за изразяване и организиране на 

методите, чрез които пространствените променливи и действия се избират и 

използват за разработване на аналитично решение с ГИС (Trodd, 2005). 
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Картографското моделиране се основава на концепцията за слоевете данни, 

операции и процедури.  

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

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

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

измерено директно, или бъдещото състояние или явления от интереси.  

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

е да представи съществени, типични и характерни атрибути на картографиране на 

територия. Тя разделя картографското моделиране на две фази:  

▪ чрез теоретично моделиране и създаване на модели на ума; 

▪ чрез практическо моделиране и изработване на прототип на модел.  

Въпреки, че в наши дни картата се определя като „Средство, предназначено за 

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

2021), то тя може да се определи като пример за картографски модел, но не всеки 

картографски модел е карта. Обикновено в картографската литература има много 

класификации на картите и картографските модели, които не са традиционните 

хартиени карти и са класифицирани като други картографски произведения: 

глобуси, атласи, релефни карти, блок-диаграми, анаглифни карти, фотокарти, 

цифрови, електронни карти, анимации на карти (Berlyant, 2003).  

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

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

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

вид картографски продукти. Освен това можем да кажем, че картографският 

продукт съдържа картографския модел. 

Ikonovich (2006) класифицира картографските модели на карти, тематични 

модели, атласи (сложни модели на геопространството) и виртуални. 

Idrizi (2004) прави много подробна класификация на картите:  

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

държави и др.); 

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

карти);  

• според предназначение (туристическо, училищно, информативно, 

военно, кадастър и др.), начин на използване;  

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

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

релеф, аеро-снимка и др.);  

• според изобразяване на съдържанието (статично, кинематично, 

динамично, прогнозно, 2D, 3D, 4D и др.).  

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

картографски продукти, като атласи и глобуси. 

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

Класификацията му е следната: 

▪ според територията (световни карти, карти на сухоземните повърхности 

- континенти, държави, региони и др.; 

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

▪ съдържание (географско, топографско, тематично);  

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

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

▪ картна проекция, издател, употреба и други характеристики.  

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

полукълба според териториален обхват; появява се нова категория според 

картните проекции. Въпросът за проекцията на картите може да бъде обсъден, ако 

това наистина е различна класификация на картите. 

Библиотеките се нуждаят и от класификация на картографските произведения, 

но не според картографската характеристика. В една от предложените 

класификации на карти и свързаните с тях картографски материали при 

каталогизиране, класификация и библиографски контрол, се предлагат следните 

категории:  

o листови карти;  
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o ранни и съвременни атласи;  

o изображения с дистанционно наблюдение като въздушни снимки и 

сателитни изображения;  

o глобуси;  

o геоложки разрези;  

o цифрови материал;  

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

Новата класификация, включително развитието на технологиите в 

картографията, е направена от Peng и Tsou (2003), които предлагат класификация 

на онлайн цифрови карти, според възходящ мащаб на нивото на интерактивност 

и на богатството на наличните функции:  

❖ статични карти ; 

❖ статични уеб карти;  

❖ взаимодействат с уеб карти и разпределени ГИС услуги.  

Класификацията е важна за изследователите да идентифицират, групират и да 

назоват правилно картографските модели чрез стандартизирана система, въз 

основа на сходства и разлики, открити в моделите. 

Следващата точка предлага класификация на картографските продукти по 

четири характеристики: съдържание, размерност, материал на производството и 

начина на тяхната визуализация. 

 

1.3.  Класификация на картографските модели, съгласно 

съдържанието им, дименсионалността, материала на производството и 

начина на тяхната визуализация 

 

Видовете модели са обединени в схема на картографските модели (фиг. 1), която 

предлага възможен метод за избор на подходящ модел, който може да се използва 

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

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

да притежават ясно и пълно разбиране на характеристиките на данните. Смисълът 
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на класификацията е да се вземат голям брой наблюдения и да се групират в 

диапазони или класове данни. Класификацията има значение, защото начинът, по 

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

генерализацията на модела - процесът, чрез който опростяваме реалния свят да го 

приспособим към модела - и малките разлики в начина, по който правим това, 

могат драстично да променят изгледа и посланието му. 
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2. Картографиране на планински територии 

През последните години картографирането на планински територии се 

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

ориентират към здравословен начин на живот и пряка връзка с природата. 

Желанието за „покоряване“ на върхове в планинските територии, алпинизъм и 

туризъм се увеличава. Големият брой туристи използват планинските 

маркировки, обозначени от специализирани екипи, които помагат за тяхното 

придвижване. Туристическата маркировка осигурява достъпност до 

съществуващите природни забележителности и охраняемите природно-защитени 

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

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

постоянна зимна маркировка, на маркировъчните стълбове от лятната маркировка 

– там, където се отделя безопасния зимен път, се поставя указателна табела, 

сочеща зимния път. 

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

компютърни технологии за създаване на реалистични модели на обкръжаващия 

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

специалисти, тъй като в последните няколко години обикновеният потребител се 

сблъсква с реалистични модели на света около нас, използвaйки източници като 

Google Earth, Bing Maps и др. 

Съществуват все още привърженици на традиционните методи с топографска 

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

надеждност и сигурност, къде е реалното му местоположение в дадената 

ситуация. Новите цифрови методи са също толкова актуални и точни, с добавена 

реалност, която представя информацията подробно и сравнително удобно. В 

следващите  глави са разгледани различните видове картографиране на 

планински територии и техните характеристики. 
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2.1. Същност 

Планините са често анализирани и разглеждани заради своята икономическа, 

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

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

водоснабдяване, толкова необходимо за оцеляването на човека и постоянството 

на целия живот на планетата. В допълнение към водата, планините осигуряват 

дървесина и недървесни горски продукти, минерални ресурси и много други 

видове храни, фибри и горива. Те модифицират макроклимата, произвеждат 

мезоклимат (климат в определен район) и микроклимата (Bailey 2009). Планините 

са райони с огромна екосистема, видове и генетично разнообразие (Körner 2004; 

Chape et al 2008). Те са еволюционно важни както за установяване на географски 

бариери (изолация) за потока на гените, които могат да допринесат за 

спецификация, така и за повлияване на моделите на колонизация и промени в 

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

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

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

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

от тях. 

Картографирането на планински територии се съпровожда с комплекс от 

изследвания от специалисти (картографи, учени), които могат да се обособят в 

следните етапи: 

• Описание на изследваната местност/район; 

• Изходни данни и материали; 

• Методи на картографиране; 

• Резултати и заключения. 

Визуализацията на планинските територии се е развила от класически, 

статичен метод към модерен, гъвкав, презентиращ, който все повече ще използва 

3D и 4D визуализация (Buckley, 2004). Към близко бъдеще ще се използва все 

повече интерактивна и динамична визуализация на планинските процеси и среди. 

Теми като интерактивност, виртуална реалност, ГИС и свързаност с базата данни, 
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както и прилагането на логика в картографската комуникация и географска 

визуализация, доминират в настоящите подходи в научните изследвания. 

 

2.2.  Данни и картографски методи на визуализация 

Данните при картографиране изискват съвместяване на различните видове 

информация, представена в различни видове формати. Съществуват няколко 

етапа при обработката на данните от първоначалния изглед на картографския 

продукт: събиране на първични данни, обработката им обикновено в точки, 

полилинии или многоъгълни елементи и накрая създаване на карта или модел. 

Източник на данни е всеки източник на информация, който може да се използва 

за получаване на крайния продукт. 

Информацията може да е резултат: 

• от измервания; 

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

геодезически, GPS измервания или фотограметрични. Крайният продукт от тези 

измервания са множество точки, определени пространствено с X,Y и Z 

координати.  

• векторизация на данни от сканирана 2D карта; 

Векторизирането на картографски материал е друг достъпен начин за набавяне 

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

през задължителна обработка - сканиране и георефериране, след което може да 

бъде основа за получаване на различни видове векторни данни.  

• данни, получени от дистанционни методи - сателитни изображения, 

аероснимки и други; 

Дистанционните методи могат да осигурят изображения с високо качество и 

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

точност, която може да е достатъчна за създаването на 2D и 3D картографски 

модели. Аероснимките могат да бъдат използвани за извличане на информация, 

относно разположението на различни инфраструктурни обекти - сгради, пътища, 
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съоръжения. Сателитните снимки са основен източник на тематично 

картографиране след трансформиране и дешифриране. 

• цифрови модели на релеф; 

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

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

източник. 

• текстови източници; 

Текстовите източници се използват като помощни. Те обогатяват основните 

източници на информация при създаването на всеки картографски модел. Дават 

яснота, както и количествени и качествени данни за картографираните обекти. 

Данните могат да бъдат обособени и като физикогеографска и биотична 

характеристика. Към физикогеографската спадат релеф, климат, хидрология, 

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

територии. 

Релефът е съществена физична особеност на земната повърхност при 

картографиране на планинските територии. Традиционните картографски методи 

при изобразяването на релефа са: 

- метод на стръмните щрихи; 

- метод на сенчестите щрихи; 

- метод на височинните коти; 

- блок – диаграмите; 

- цифров модел на релефа; 

- хоризонтали; 

- бергщрихи. 

Цифровите модели на релефа са основа на компютърното картографиране. Те 

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

интерполация, екстраполация или апроксимация. 
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2.3.  Видове картографиране на планински територии 

 

Фиг.2. Видове картографиране на планински територии 

 

2.4.  Бъдещето развитие в картографирането на планински територии. 

Съвременните ГИС технологии дават възможност в растерен формат да се 

правят сложни пространствени анализи, включващи голям обем аритметични 

операции между слоевете. Тази ГИС техника има много широко приложение в 

планинските територии, където климатичните елементи силно се влияят от 

надморската височина, а самите данни обикновено са недостатъчни.  

За различните области е необходимо допълнително картографиране, за оценка 

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

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

антропогенната дейност. 

Планинските карти в традиционен хартиен формат са много използваеми и все 

още ще се използват. Но развитието на технологии като мултимедия и 
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интерактивност дават шанс да се намери ново картографско представяне на 

планинските региони, които биха се превърнали в много използваеми продукти в 

бъдеще. Проектирането на прототипни модели и анализирането на мненията на 

потребителите за такива модели ще помогне за проектирането на широко 

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

навигация 

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

екологичен и туристически смисъл стимулира разработването на новите планове 

за управление, съдържащи стъпки за опазване на природните ресурси и 

максимално използване на техния потенциал. Част от управлението на тези 

територии е процесът на събиране и управление на картографски данни и 

планински карти за различни цели - научни или туристически. 

Много често планинските територии не са благоприятни за неподготвени 

туристи. Запознаването със специфичните характеристики на туристическия 

маршрут като трудност, препятствия, туристическа маркировка или помощни 

центрове, е важна част от подготовката за всеки, който ще прекара време в 

планината. Ориентацията включва комплекс от способности като оценка на 

наклон и проходимост, изчисляване на времето за пътуване (Savova and Bandrova, 

2014). 

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

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

данни, предоставени от Дирекция „Национален парк Пирин” и добавената 

реалност като метод и допълнителен инструмент за картографиране на планински 

територии и навигация. 

 

3.1.  Описание на обекта 

Национален парк Пирин (фиг.3) се намира в планината Пирин, находяща се в 

югозападна България. Надморската височина варира от 1000 m до 2900 m. Над 50 

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

сред тях е и най-високият - Вихрен с 2914 m надморска височина. Национален 

парк Пирин е включен е в Конвенцията за опазване на световното културно и 

природно наследство на ЮНЕСКО през 1983 г. 
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Фиг.3. връх Вихрен – 2914 m  

3.2.  3D карта в района на връх Вихрен 

През последните десетилетия 3D картите се превърнаха в много полезен инс-

трумент за целите на картографията. Те дават на картографите повече възмож-

ности да представят тематичната и специална информация по начин, разбираем 

за картографирането на потребителите (Bandrova & Bonchev, 2010). 3D модели-

рането може да се дефинира като създаване на пространствен модел с помощта 

на специален компютърен софтуер. Създаденият 3D модел може да се разглежда 

от всички страни, а също и да се намира в една или друга среда. Има няколко 

стъпки в обработката на информацията, за да се достигне до оригиналния 3D мо-

дел: събиране на първични данни, подготовка в точки, полилинии или многоъгъл-

ници и накрая създаване на 3D модел, обикновено състоящ се от триангулирана 

мрежа. Източник на данни е всеки източник на информация, който може да се 

използва на картата. 

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

бяха предоставени следните данни: хоризонтали във векторна форма (векторизи-

рани на 50 m, с достатъчна прецизност за следващите стъпки на работа), връх с 

надморска височина, реки и туристически пътеки (фиг.4). Обработката на данни 

е сложен процес. Изисква съгласуване на различни видове информация, предста-

вена в нейните формати. 
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Фиг.4. Входни данни от Дирекция „Национален парк Пирин“. 

 

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

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

Допълнителното съдържание на картата изобразява: анотация за север и мащаб. 

В района на изследване се намира хижа Вихрен. Проектирането на хижа като 

виртуален обект е предназначено да бъде близо до реалния обект. Направено е с 

измервания, с помощта на електронна ролетка. Използва се мащабиране на обема, 

което представлява едновременно увеличаване или намаляване на размерите на 

обекта по трите оси на локална правоъгълна координатна система. Едно деление 

от мащаба отговаря на 20 m. От северозападната страна на картата е поставен 

условен знак със стрелка на север. 
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Целта на картата е да помогне на практикуващите алпинизъм и туризъм чрез 

въведение в района и избор на оптимални туристически маршрути. 3D 

измерението на картата улеснява ориентацията в изследваната местност. 

Има няколко туристически пътеки, които водят до връх Вихрен (фиг. 6). 

Повечето туристи започват изкачването си от хижа Вихрен - планинска хижа, 

построена на 1950 метра надморска височина в долината на река Бъндерица, на 

няколко километра от града. Ако човек поддържа добър стабилен темп, 

изминаването на разстоянието от хижата до най-високата точка на планината 

обикновено отнема около 3-4 часа. За изследваната местност е използвана 

оптималната туристическа пътека, която започва от хижа Вихрен. 

 

Фиг.6. Туристически маршрути, водеши до връх Вихрен (Саров, 2011) 

 

3.3. Добавена реалност 

3.3.1. Дефиниции 

Добавената реалност е технология, която допълва реалността с двуизмерни 

или триизмерни компютърно генерирани изображения (CGI), обекти и/или 

информация и позволява на потребителите да взаимодействат с тях (Azuma 1997; 

Carmigniani et al. 2011). 

Добавената реалност може да се тълкува „като изглед на физическа среда в 

реалния свят, чиито елементи са интегрирани с компютърно генериран сензорен 

вход“ (Freina and Ott, 2015). Целта е „да се види и изживее реалният свят, смесен 
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с различни виртуални обекти, без да се губи усещането за реалност“ (Persefoni & 

Tsinakos, 2015). 

През 1994 г. Paul Milgram и Fumio Kishino определят континуума на 

добавената реалност (AR) и виртуалната реалност (VR) (фиг.7). 

 

Фиг.7. Континуума на Milgram за добавена реалност (Azuma, 2001). 

Добавената реалност се намира между реалната и виртуалната среда и 

състоянието в двете среди се нарича "смесена реалност". Смесената реалност 

интегрира цифрова информация в реалната среда. Реалните обекти се добавят към 

виртуалните обекти в рамките на виртуалната среда за допълване на фона. За 

разлика от точката от лявата страна, добавената реалност предлага набор от 

цифрови обекти като аудио, видео, осезаемо докосване и/или изображения, които 

могат да бъдат насложени върху реална среда. 

 

3.3.2. Видове добавена реалност 

o Базирана на маркери (разпознаване на изображения); 

Изисква специален визуален обект като отпечатан код за бърз отговор (QR) 

или всякакви други специални знаци и изображения. Приложенията, базирани на 

маркери, използват камера на устройството, за да разграничат маркер от всеки 

друг обект в реалния свят и тя наслагва информация върху този маркер (фиг. 8). 

Като маркери се използват прости шаблони (като QR код), тъй като те могат лесно 

да бъдат разпознати и не изискват много процесорна мощност за четене. AR 

устройството също така изчислява позицията и ориентацията на маркер, за да 

позиционира съдържанието. 
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Фиг.8. Базирана на маркери 

o Въз основа на местоположение (без маркери); 

Използват се GPS, компас, жироскоп и акселерометър на мобилното 

устройство, за да предостави данни въз основа на местоположението на 

потребителя. След това тези данни определят какво добавено съдържание 

намирате или получавате в определена област (фиг.9). Широката наличност на 

смартфони и функциите за откриване на местоположение, които предоставят, е 

от съществено значение за технологията за добавената реалност без маркери. Най-

често се използва за картографиране на направления, намиране на информация 

наблизо и други мобилни приложения, ориентирани към местоположението. 

 

Фиг.9. Въз основа на местоположение. 
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o Въз основа на проекция; 

Основно работи чрез проектиране на изкуствена светлина върху реални 

повърхности. Приложенията за добавена реалност, базирани на проекция, 

позволяват човешко взаимодействие, като изпращат светлина върху повърхност 

от реалния свят и след това усещат човешкото взаимодействие на тази 

проектирана светлина. Пример за това е AR Sandbox. Тази интегрирана в реално 

време система за разширена реалност може физически да създава топографски 

модели чрез оформяне на истински „кинетичен“ пясък (Bandrova et al., 2015). 

Релефът в пясъчника се преизчислява според данните за дълбочината, засечени 

от камерата и обработени от софтуера във всеки един момент (фиг.10). След това 

се изобразява от проектора за данни над пясъчника, изобразявайки перфектно 

съчетан виртуален релеф над пясъчния пейзаж (фиг.11) (Savova, 2016). 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.10. Конструкция на системата AR 

Sandbox, (Savova, 2016).         
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o Базирана на наслагване. 

В добавената реалност, базирана на наслагване, разпознаването на обекти 

играе жизненоважна роля, тъй като приложението не може да замени 

оригиналния изглед с разширен, ако не може да определи какъв е обектът. Пример 

за тази добавена реалност е каталогът на мебелите с добавена реалност на IKEA. 

Като изтеглят приложението си и сканират избрани страници в каталога си, 

потребителите могат да поставят виртуални мебели от IKEA в собствения си дом 

с помощта на добавената реалност (фиг.12). 

 

Фиг.12 Базирана на наслагване 

 

Фиг.11. Виртуална топография, проектирана 

върху пясък, (Savova, 2016). 
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3.3.3. Технология за създаване и прилагане на добавена реалност 

Стъпките, през които трябва да премине един картограф, за да се създаде и 

приложи добавена реалност, са представени на фигура 13, а в следващите редове 

са и подробно описани. 

 

Фиг.13. Създаване и прилагане на технологията добавена реалност. 

• Източници и начини за събиране на данни; 

Има неограничени източници за създаване на добавена реалност като 

топографски карти, растерни изображения, видеоклипове, 3D модели, 

координати от геодезически полеви измервания и др. Създаден е 3D модел на 

района на връх Вихрен, който се използва като допълнителна информация, която 

се показва с приложението за добавена реалност (фиг.14). 
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Фиг.14  3D модел на района на връх Вихрен. 

• Избиране на вид добавена реалност; 

Добавена реалност, базирана на местоположение, е най-подходящият тип 

добавена реалност за планинска навигация, тъй като се основава на камера, GPS, 

акселерометри и други технологии за идентифициране на местоположението и 

позицията на устройството с висока точност, като използва  и сензори за 

определяне на местоположението на потребителя в движение и всички околни 

обекти. По този начин се показва допълнителна информация за определено 

местоположение. 

• Избор на инструменти за създаване на добавена реалност; 

Инструментите за разработка, базирани на GUI, са много подходящи, защото 

не изискват предварителни познания по програмиране и като цяло са по-лесни за 

използване и позволяват демонстриране на 2D, 3D модели, снимки и 

видеоклипове. Но за по-сложни 3D модели, анимации и симулации в добавената 

реалност най-удобни са библиотеките от ниско ниво. 
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• Създаване на основното съдържание 

Основното съдържание е информацията за наслагването. В този прототип е 

използвана комбинация от разпознаване на изображения и местоположение за 

създаване на мобилно приложение в помощ на планинарите, за да им предостави 

допълнителна информация за навигацията до ключови точки и туристически 

маршрути. Създадената 3D карта се използва като маркер за показване на 

създадените 3D модели като допълнителна информация (фиг.15). 

 

Фиг.15. Създаване на базирано на маркери съдържание 

С помощта на векторните данни, предоставени от Дирекция „Национален парк 

Пирин” и подробния 3D модел, се определя точното местоположение на всяка 

точка от оптималния маршрут от хижата до връх Вихрен. Тези навигационни 

точки и идентификационни знаци на хижа Вихрен и връх Вихрен са основното 

съдържание на базираната на местоположението добавена реалност. Точките се 

показват върху пейзажа през целия маршрут, а идентификационните знаци са 

показани над хижата и върха, като точната надморска височина и разстоянието до 

всяка от тях са измерени във времето за ходене (фиг.16). 
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• Оформление и визуализация. 

➢ Съчетаване на всички елементи; 

➢ Избор на проекция, мащаб, сцена и обхват; 

➢ Допълнителни ефекти и анимации; 

➢ Изобразяване; 

➢ Краен продукт - мобилно приложение за добавена реалност. 

В този прототип приложението за навигация е създадено с помощта на 

Unity3D и инструмента Vuforia за добавена реалност като част на приложението. 

С тази работа се предлага метод за използване на добавена реалност като нова 

технология в картографията и изобразява начин за предоставяне на планинарите 

допълнителна информация за навигацията до ключови точки и туристически 

маршрути. 
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4. 3D принтиране 

4.1. Същност 

Адитивното производство, популярно още като триизмерен (3D) печат, 

включва създаването на 3D плътни обекти чрез добавяне на суров материал с 

последователни слоеве, като се използва цифров модел, който впоследствие се 

конвертира в стереолитографски (STL) файл. Всеки от тези слоеве формира 

напречното сечение на крайния обект.  

Процесът на генериране на тези слоеве е известен като “изрязване” (slicing) и 

всеки слой е известен като изрез (slice) (Muralidhara H. B., Banerjee S., 2021). 3D 

принтирането се е превърнало в масов производствен процес, главно поради 

способността му да произвежда материали със сложни форми и геометрии, заедно 

с по-ниско генериране на отпадъци, малък капитал и дизайни за производство.  

Традиционният субтрактивен стил на производство се основава на 

премахването на материални слоеве чрез рязане, пробиване или струговане. 

Използвайки техника слой по слой, процесът 3D принтиране е оптимизиран за 

проектиране и производство на части по поръчка, по необходимост. 

Произведените продукти обикновено се използват за прототип, бързо 

производство, както и приложения за инструменти и постпродукция. В резултат 

на това 3D принтирането се определя, като „третата индустриална революция“ с 

очакван пазарен дял от 230–250 милиарда до 2025 г. (Ajay et al., 2016). 

В момента 3D принтирането става все по-популярно сред учени, художници, 

медицински специалисти и студенти. Учените и студентите използват 

технологията за изграждане и анализ на модели за теоретично разбиране. 

Лекарите могат да използват модели на увредено тяло за анализ и планиране на 

подходящи процедури. Пазарните изследователи оценяват мненията на хората за 

новите продукти, докато художниците използват моделите, за да изследват своята 

креативност. Предимствата на 3D принтирането се простират отвъд създаването 

на модели и дори частите на готовия продукт могат да бъдат произведени чрез 

манипулиране на полезността на пластмасите. 
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4.2.  Предимства и недостатъци при 3D принтирането 

3D принтирането е бързо развиваща се технология с много от нейните 

недостатъци, които в момента се отстраняват. Въпреки че, 3D печатането има 

своите отличителни предимства, трябва също да се отбележи, че то изостава от 

традиционното производство в много отношения. В следващите редове е дадено 

обобщение на най-значимите предимства и недостатъци на 3D принтерите, като 

се вземат предвид плюсовете и минусите на всички налични в момента 

технологии за 3D принтиране. 

 

4.2.1. Предимства при технологията 3D принтиране 

• уникална характеристика на 3D печата е лекотата на изработване на 

сложни форми, много от които не могат да бъдат създадени чрез други 

производствени методи; 

• цената за генериране на компоненти с геометрична сложност не варира 

значително. В традиционното производство са проектирани по-прости части, като 

се отчитат ограниченията на производствените техники, което води до 

неоптимална производителност. Сложните компоненти могат да бъдат 

оптимизирани с 3D принтирането, с по-ниска цена, тъй като се използва по-малко 

материал; 

• при традиционното формиране всеки компонент изисква уникална 

форма. Цената на такива персонализирани инструменти е много висока. За да се 

възстановят първоначалните разходи, трябва да бъдат произведени идентични 

части с хиляди бройки. 3D принтирането не използва специални инструменти и 

единствената първоначална цена е тази на самия принтер. Цената на крайния 

продукт се определя само от времето и количеството на използвания материал. 

• 3D принтирането дава на производителя лесни и евтини опции за 

персонализиране. За да се създаде индивидуална част, трябва само да се 

проектира нов цифров 3D модел въз основа на необходимите спецификации. По 

този начин могат да се произвеждат продукти по поръчка, без да се натрупват 

производствените разходи. 



33 

 

• една от основните цели на 3D принтирането е създаването на прототипи. 

Чрез 3D печат могат да се правят прототипи на малка част от обявената цена и 

при по-високи скорости, които никоя друга производствена технология не може 

да осигури. Скоростта на създаването на прототип значително ускорява жизнения 

цикъл на дизайна (проектиране, тестване, подобряване, редизайн), който иначе би 

изисквал няколко месеца за завършване. С 3D печат времевата рамка може да 

бъде значително намалена до няколко седмици (Ford and Despeisse, 2016). 

• най-често използваните материали за 3D печат са пластмаса и метал. 

Въпреки това, с нарастващия брой индустриални приложения, широка гама от 

нови материали за 3D печат, включително специални материали със свойства, 

пригодени за специфични приложения, вече се предлагат в търговската мрежа. 

3D принтираните части могат да бъдат проектирани и произведени така, че да 

имат висока якост, твърдост и устойчивост на топлина и дори да бъдат 

биосъвместими, което би било много неефективно, ако се произвеждат по 

традиционни методи. Всъщност материалите за 3D печат могат да бъдат дори 

вградени с метални, керамични, дървени или въглеродни частици или подсилени 

с въглеродни влакна, което ги прави композитни. Това позволява да се получат 

компоненти с уникални свойства, подходящи за приложения с висока стойност. 

 

4.2.2. Недостатъци при технологията 3D принтиране 

• 3D принтираните компоненти имат физически свойства, които са по-

слаби от тези на традиционно произведените компоненти от същия материал. 

Поради производствения метод на натрупване слой по слой, 3D принтираните 

части имат по-ниска якост и са крехки до 50%. 

• Обикновено 3D принтираните пластмасови компоненти се използват за 

некритични функционални приложения. Въпреки че директното лазерно 

синтероване на метал (DMLS) и селективното лазерно топене (SLM) могат да 

произведат високоякостни 3D отпечатани метални компоненти, те се използват 

широко в аерокосмическите и автомобилните приложения. Все още не се 
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съобщава за широкомащабно използване на 3D принтирани части в ежедневни 

или домашни приложения. 

• 3D принтирането не може да се конкурира с традиционните 

производствени процеси, когато става въпрос за големи производствени 

количества. Въпреки че прототипите могат да се произвеждат икономично с 

помощта на 3D принтери, няма значително намаляване на единичната цена при 

отпечатване на по-големи количества, което го прави неподходящ за мащабно 

производство. При традиционното производство е по-евтино да се произвеждат 

идентични компоненти в големи количества. 

• 3D принтерите изискват високо ниво на калибриране на процеса, за да 

произвеждат точни продукти. Един търговски настолен 3D принтер може да има 

точност до ±0,5 мм. Принтерите за струйни индустриални материали и 

стереолитография (SLA) обаче могат да произвеждат компоненти с допуски от 

±0,01 mm. Но трябва да се отбележи, че тези резултати могат да бъдат постигнати 

само след оптимизиране за специфични характеристики (Ngo et al., 2018). 

• компонентите, отпечатани с 3D принтер, често изискват традиционно 

завършване на постпродукция след отпечатване. Понякога те дори изискват 

повече от една стъпка на последваща обработка, преди да бъдат използвани. 

Например, 3D компоненти за приложения с висока стойност, като космически или 

автомобилни, често се отпечатват с допускане за довършителни работи с помощта 

на компютърно цифрово управлявана (CNC) машина или други конвенционални 

методи. Това се извършва с цел подобряване на техните толеранси и покритие на 

повърхността. В други случаи поддържащият материал, който закрепва 

отпечатаната част върху платформата за изграждане, трябва да бъде премахнат 

преди употреба. Често отстраняването на поддържащия материал оставя следи 

или ожулвания по повърхността на компонента, което намалява качеството на 

крайния продукт. Такива компоненти изискват допълнителни довършителни 

операции (шлайфане, изглаждане и боядисване), за да се постигне високо 

качество на повърхността. 
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4.3.  Приложение на 3D принтирани пластмаси 

Различните приложения на 3D принтираните пластмаси (филаменти) могат да 

бъдат установени по-добре, като се изследва вида пластмаса, която се използва за 

печат. Пластмасовите материали за 3D печат могат да бъдат обширно групирани 

въз основа на формата, в която се използват, анализирани в следващата таблица. 

 

Фиг.17 Приложение на 3D принтирани пластмаси 
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3D принтирането е процесът на производство на сложни 3D обекти от 

дигитален модел по методология с последователни слоеве. 3D принтирането е 

обратното на традиционното производство, известно като субтрактивно 

производство, което включва изрязване или издълбаване на материала, за да се 

получи необходимия компонент. Чрез 3D принтирането човек може да 

произвежда сложни форми, използвайки значително по-малко материал от 

традиционните производствени методи. 3D принтирането може да се извърши с 

помощта на широка гама от материали, включително пластмаса, метал, хартия и 

керамика. Извършват се обширни научни и промишлени изследвания, за да се 

оптимизира допълнително процеса и да се направи по-достъпен и полезен за 

обществото. 

В настоящият дисертационен труд е избран филамент PLA, тъй като този вид 

материал е най-непретенциозен и е най-подходящ за създаването на прототипи за 

картографски модели.  

 

4.4. Методи при 3D принтиране на обекти 

4.4.1. Въведение 

Технологията за 3D принтиране (3DP), известна още като адитивно 

производство (AM), се отнася до процеси, при които компютърните програми се 

използват за създаване на последователни слоеве материал за генериране на 

физически 3D обект. Файлът с 3D модел във формат „STereoLithography“ (STL) 

обикновено се „изрязва“ в няколко слоя. След това всеки слой ще генерира 

напречното сечение в набор от компютърно контролирани инструкции, наречени 

g-кодове. Чрез такива печатни процеси могат да се произвеждат сложни обекти. 

Първоначално 3D принтирането е описано като процес на депозиране на 

свързващо вещество в серия от слоеве върху прахов слой чрез движеща се 

мастиленоструйна принтерна глава (3D Experience Marketplace, 2019). В последно 

време различните видове техники за адитивно производство често се наричат „3D 

печат“. 3D печатът е известен още като бързо прототипиране, бързо 

производство, директно дигитално производство и настолно производство. В 
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следващите раздели са разгледани подробно различните класификации на 

техниките за 3D принтиране. 

 

4.4.2. Класификация на методите при 3D принтиране 

През годините са създадени няколко метода за 3D принтиране. Въпреки че 

всички тези методи са добавъчни, те се различават основно по начина, по който 

се изграждат слоевете за създаване на обекта. Докато някои методи работят върху 

топенето или омекотяването на суровината за екструдиране на слоеве, други 

използват фотореактивна смола и източник на светлина, за да отлепят слой по 

слой. През 2009 г. е създаден Комитетът F42 на Американското дружество за 

тестване и материали (ASTM) за технологиите за адитивно произвоство, за да 

стандартизира техниките. През 2010 г. са разработили стандарт ISO/ASTM52900-

15, класифициращ процесите при адитивно производство в седем категории и 

ясно дефинирайки стандартната терминология: 

• Екструдиране на материал; 

• Фотополимеризация във ваната; 

• Сливане на прахов слой (PBF); 

• Изпръскване на материал; 

• Нанасяне на свързващо вещество; 

• Наслояване на пластове; 

• Насочено енергийно отлагане (DED). 

Всяка от гореспоменатите категории използва различни методологии за 3D 

принтиране на компоненти, изработени от различни материали, вариращи от 

пластмаси и метали. Следователно, човек трябва внимателно да проучи 

техническите изисквания на крайния продукт, преди да избере типа технология, 

подходяща за тяхното приложение (Gibson et al., 2015a). 

Гореописаните методи се използват в зависимост от вида и модела на 3D 

принтера. В настоящата дисертация е използван метода екструдиране на материал 

чрез моделиране на стопено отлагане, като един от най-популярните процеси за 
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3D принтиране без наличен предходен опит, за бързо прототипиране на 

изследвания обект. 

 

Екструдиране на материал 

Екструдирането на материала използва термопластичен материал като 

основен материал в непрекъсната нишка. Филаментът се съхранява като намотка 

и се подава в движеща се нагрявана принтерна екструдерна глава, обикновено 

наричана екструдер (3D Experience Marketplace, 2019). Материалът на нишките се 

разтопява и изтласква от дюзата на екструдера, който след това се отлага върху 

леглото на 3D принтера, поддържано при повишена температура, за да се осигури 

правилно сцепление. След като първият слой е отпечатан, екструдерът и леглото 

се раздалечават на разстояние, равно на дебелината на един слой, а следващият 

слой се нанася директно върху първия слой. Движенията на екструдера и леглото 

се управляват чрез компютър. Те са два вида технология за 3D печат чрез 

екструдиране на материали: 

➢ Моделиране на стопено отлагане (FDM);  

➢ Производство на стопени нишки (FFF). 
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4.5. Приложения на 3D принтирането 

 

 

 

Фиг.18 Приложения на 3D принтирането 
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5. 3D принтирана планинска местност с добавена реалност 

5.1. Въведение 

Едно от основните предизвикателства за преподавателите е завладяване на 

вниманието и стимулиране мотивацията и активността на учениците в процеса на 

обучение. С всяко следващо поколение учениците и студентите се променят, 

което поставя и изискването за промяна в методиката, така че тя да бъде винаги 

подходяща и завладяваща. Изборът на подходяща технология за обучение е 

изключително важен за преподавателя, планиращ дигитално обучение. Тя трябва 

да бъде едновременно достъпна за ползване, педагогически ефективна с оглед на 

поставените методически цели и задачи. 

Днес сме свидетели на разнопосочното приложение на една революционна, 

нововъзникваща технология на 3D принтерите. Една от главните области на 

нарастващия интерес към триизмерното принтиране е в областта на 

образованието и неговото приложение в различни учебни дисциплини и с 

различни възрастови групи. Това поставя необходимостта от детайлен анализ на 

някои аспекти свързани с технологичните предизвикателства и педагогическите 

подходи при имплементирането на 3D принтерите в обучението (Aсенова А., 

Афзали Ю., 2018). 

Добавената реалност е включването на виртуални елементи във визията на 

реалната физическа среда за създаване на смесена реалност в реално време (Yonov 

N., 2019). Виртуалните обекти могат да се използват за показване на 

допълнителна информация за реалния свят, която не се възприема пряко. Това 

увеличава ангажираността на ученици и студенти и разбирането на учебният 

материал, особено поради ефективността на техниките за пространствена 

визуализация. 

В комбинация с добавена реалност, 3D принтирането на 3D картографски 

модели се разчита по-добре и връзката между дизайна, мащабираните размери и 

виртуалните елементи, е по-лесна за разбиране. 
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5.2. Концепция на приложение за добавена реалност към 3D принтиран 

обект 

Технологиите достигат нови върхове с всеки изминал ден и хората се 

сблъскват постоянно в ежедневието си с тридеменсионални филми, игри и 

приложения за смартфони. Потребителите се забавляват с 3D сцените, тъй като 

се доближават повече до реалността, отколкото до двудименсионалното 

пространство. 3D подходът може да се приложи за образователни цели, който 

спомага за увеличаване скоростта на учене и лесно разбиране на трудни казуси за 

кратък период от време (Yonov, 2021). Образователните системи не могат да 

бъдат ограничени единствено до текстова информация и снимков материал. Те 

трябва да се съсредоточат върху дигитализацията. Цифровите приложения в 

образованието го правят по-интересно, ангажиращо и помага за разбиране, 

запомняне и научаване на сложни теми. 

3D принтирането и добената реалност са пример за това, как технологиите се 

развиват изключително бързо. Благодарение на достъпната информация, 

предоставена ни от различни видове източници, човек може да създаде полезен 

нов модел, а не да използва това, което вече съществува. 3D принтирането и 

добената реалност са подходящи за всеки потребител, независимо от 

технологичния си опит. Предложен е експериментателен сценарий (фиг.19) за 

проучване с ученици и студенти, който ще доведе за създаването на прототип с 

обучителна цел. Експерименталния образователен план включва четири етапа: 

определяне на основните характеристики на района на изследване, като 

местоположение, релеф, категория - национален парк или природен резерват и 

др.; след това трябва да се планира прототипа за 3D принтиране, като се изберете 

мащаб и размер спрямо възможностите на 3D принтера; после трябва да се 

създаде 3D модел на района и да се избере софтуер за „изрязване“, за да се 

подготви за печат принтиране; последният етап е да се избере подходяща 

добавена реалност, която да се активира към 3D принтираният модел. Tози 

принтиран модел ще бъде т.нар. „маркер“, който трябва да се сканира с помощта 

на специално приложение, за да се активира добавената реалност. Различни 



42 

 

данни, като ортофото/сателитно изображение, хорионтали, топографска карта, 

хребети, оврази и т.н., могат да се използват като се наслагват върху 3D модела. 

 

Фиг.19. Експериментален образователен сценарии 

В рамките на гореописаният процес учащите постигат увеличаващ се контрол 

над информацията, обработват я, извличат същественото, включват я в системата 

на наличния си опит. Обучението по картография и география в среда с добавена 

реалност и 3D принтирана местност допълва традиционните средства и се 

осъществява бързо, лесно и интересно. Повишава се мотивацията на студенти и 

ученици, защото се създава интерес към изучаваното учебно съдържание. В 

основата на обучението са средствата за комуникация и информация. Те 

придобиват увереност и самочувствие, че творят в позната среда - образно и 

сетивно по-близка до тях и създават модели на обучение, използвайки 

компютърно генерирани образи (Латева Р., 2018). 

На фиг. 20, 21 и 22 са илюстрирани резултатите от създадения модел, който се 

явяваа „маркер“, който активира добавена реалност. Информацията представена 

като добавена реалност са ортофото изображение на планинска местност в района 

на връх Вихрен, 3D модел на връх Вихрен, 3D модел на хижа Вихрен и 3D модел 

на условен знак показващ север. 
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6. Заключение 

Картографското моделиране е неразделна част от изследването на планинс-

ките територии. Това стимулира разработването на новите планове за управление, 

съдържащи стъпки за опазване на природните ресурси и максимално използване 

на техния потенциал. Част от управлението на тези територии е процесът на съ-

биране и управление на картографски данни и планински карти за различни цели 

– образователни, научни или туристически. Темата на представения тук дисерта-

ционен труд е фокусирана върху предоставянето на съвременни картографски ме-

тоди и продукти, чиито потребители са ученици и студенти. Липсата на инфор-

мация за дигитално образование в България е мотивът за изследване на различни 

методики, които картографията може да предложи на учащите, за да обогати и 

затвърди тяхната представа за новите технологии в картографирането на планин-

ски територии.  

В дисертационния труд първите две глави поставят теоретичните основи на 

работата. Докато първата глава обхваща темата за картографското моделиране, 

фокусирана върху дефинициите и разглеждането на разширени класификации и 

приложения, то втора глава е посветена на анализа на картографирането на пла-

нинските територии в миналото и бъдещото развитие чрез съвременните методи 

на картографско моделиране на планински територии. В търсене на подходящи 

подходи за създаване на картографски продукти, са изследвани съществувашите 

практики по света и в страната и са анализирани позитивите за визуално и прост-

ранствено картографско представяне чрез мултимедия и интерактивност на пла-

нинските региони. 

3D картата на планинска местност с добавена реалност за навигация, предс-

тавлява прототип, който може да помогне на практикуващите алпинизъм и 

туризъм чрез въведение в района и избор на оптимални туристически маршрути. 

3D измерението на картата улеснява ориентацията в изследваната местност. Съз-

дадена е 3D карта със специализиран софтуер, с данни, предоставени от Дирекция 

„Национален парк Пирин” и добавената реалност като метод и допълнителен ин-

струмент за картографиране на планински територии и навигация. 3D картата се 
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използва като маркер за показване на създадените 3D модели като допълнителна 

информация. С помощта на векторните данни, предоставени от Дирекция „Наци-

онален парк Пирин” и подробния 3D модел, се определя точното местоположение 

на всяка точка от оптималния маршрут от хижата до връх Вихрен. Тези навига-

ционни точки и идентификационни знаци на хижа Вихрен и връх Вихрен са ос-

новното съдържание на базираната на местоположението добавена реалност. Точ-

ките се показват върху пейзажа през целия маршрут, а идентификационните 

знаци са показани над хижата и върха, като точната надморска височина и разс-

тоянието до всяка от тях са измерени във времето за ходене. С този проект се 

предлага метод за използване на добавена реалност като нова технология в кар-

тографията и се показва начин за предоставяне на туристите допълнителна ин-

формация за навигацията до ключови точки и туристически маршрути. 

3D принтирането е технология, на която предстои интегрирането й в картог-

рафията. От моделирането със специализиран софтуер, през обработката преди 

принтиране на даден модел, се стига до краен резултат на физически обект, който 

е умален размер на действителната местност, до която всеки потребител може да 

се „докосне“.  

Както добавената реалност, така и представената, в последната глава на дисер-

тационния труд, 3D принтирана планинска местност, чрез комбинация на двете 

технологии, дават насоки за бъдещето на картографската работа. Въпреки че тра-

диционните хартиени карти носят своя принос в обучението по география и кар-

тография, новите технологии предоставят по-атрактивен начин и засилват инте-

реса на учащите. Това е и причината при разработването на дисертационния труд 

да бъде поставена задача за създаване на концепция на мобилно приложение с 

картографско съдържание, което да осъвремени традиционната образователна 

система. За изграждането на цялостната представа за мобилно приложение са 

предложени 3D принтиран модел на планинска местност в района на връх Вих-

рен, явяваща се „маркер“, който активира добавена реалност. Информацията 

представена като добавена реалност са ортофото изображение на планинска мес-
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тност в района на връх Вихрен, 3D модел на връх Вихрен, 3D модел на хижа Вих-

рен и 3D модел на посока север. Това е базов модел, който ще се доразвива и 

подобрява с времето. Основната цел на този прототип е да даде нова перспектива 

в дигитално обучение, която ще работи по-добре за учащите. Връзката между ди-

зайна и мащабираният модел, заедно с виртуалните елементи е по-лесна за усво-

яване от потребителите. Бъдещите цели поставени пред разработването на прило-

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

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

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

близък вариант до концептуалният прототип. 
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8. Приноси 

❖ Направена е класификация на картографски модели съгласно 

съдържанието им, дименсионалността, материала на производството и начина на 

тяхната визуализация; 

❖ Прилагане на основни тенденции и течения в съвременните методи за 

картографиране на планински територии на база световната научна литература и 

редица вторични проучвания; 

❖ Предложен е метод за използване на добавена реалност като нова 

технология в мобилното картографиране на планински територии за 

туристически нужди. Резултатите дават подробна допълнителна информация 

(невъзможна за визуализация чрез традиционни картографски методи) за 

моделираните обекти и явления, необходими на туристите при ориентиране и 

вземане на решения при различни ситуации; 

❖ Предложен е експериментален сценарий за проучване на изследвана 

територия с цел моделиране с ученици и студенти. Сценарият позволява да бъде 

създаден прототип на изследваната територия с обучителна цел. Очакваният 

резултат е безпроблемно ориентиране и използване на получения картографски 

модел; 

❖ Предложено е мобилно приложение за добавена реалност към 3D 

принтиран обект, което ще осъвремени традиционната образователна система в 

сферите география и картография. 
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