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Въведение в предмета. Компютърна графика – основни понятия, 2D 
моделиране. 3D геометрично моделиране – понятия, предимства пред 
двумерното моделиране. Преглед на програми за 3D моделиране. BIM 

ориентирано проектиране. 
(автор гл. ас. д-р арх. Ст. Иванова) 

 
Въведение 
 

Курсът дава специализирани знания на бъдещите инженери в една изключително модерна 
област, свързана с новите методи за 3D моделиране и проектиране на строителни 
конструкции. В последните години тези методи се превръщат в стандарт при проектиране и 
представяне на проектите. Като софтуер за илюстриране на тримерното геометрично 
моделиране е избрана системата AutoCAD. Това е най-популярната система за компютърна 
графика, позната на студентите и от учебната дисциплина „Автоматизация на инженерния 
труд”. Програмата има всички необходими средства за работа в тримерното пространство, 
поддържа всички методи за геометрично моделиране, редактиране и визуализиране, които 
фирмата активно доразвива. В курса се обръща сериозно внимание и на придобиването на 
практически умения в 3D моделирането за целите на строителното проектиране. Разглеждат 
се примери от строителната практика – моделиране на стоманена рамка, стоманена ферма 
и двуетажна стоманобетонна конструкция. 
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I. Основни понятия в компютърната графика 
 
1. Компютърна графика – това е дял от компютърната наука, който изследва методите за 
дигитално синтезиране и манипулиране на визуално съдържание. Тя се фокусира върху 
изчислителните и математическите основи на генерирането на модели и изображения, а не върху 
естетически проблеми, свързани с тях. 

 
Под компютърна графика обикновено се разбира двумерна графика и обработка на изображения, 

но в широкия смисъл на понятието влиза и тримерната компютърна графика. 
 
Компютърната графика има следните дялове: 

• Геометрия (Geometry) – изследва начините за представяне и за обработка на повърхности на 
пространствени обекти; 
 

• Рендериране (Rendering) – изследва генерирането на изображения от модел, като отчита светлини, 
сенки и текстури в по-сложна среда; 
 

• Визуално представяне (Imaging) – изследва създаването на образи на обектите; 
 

• Анимация (Animation) – изследва начините за създаване на илюзия за движение и промяна на 
визуализирани обекти; 
 

• Топология (Topology) – изследва поведението на пространства и повърхности. 
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2. Двумерна графика и двумерно моделиране 
 

Съществуват два основни подхода за генериране и обработка на графики, в следствие на което се 
диференцират два вида графика – растерна и векторна. 

 
Растерната графика е изцяло двумерна графика, занимава се с изображения на обекти на ниво точка 
(пиксел). Растерни графики могат да се генерират чрез сканиране, или чрез фотографиране, или 
програмно чрез рендериране.  

 
 
Получените по този начин изображения 
представляват правоъгълна мрежа от точки 
(пиксели). Размерът им се задава с брой редове и 
брой колони. 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. 
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Операциите, които могат да се изпълнят върху растерна графика, са: работа най-често с 
правоъгълни области от изображението (копиране, преместване, огледално копие, завъртане под прав 
ъгъл – 90, 180, 270 градуса, изтриване), запълване на контур с цвят и др.  

 
Друга важна група операции борави с цветовете на изображението – промяна на яркостта и 

контраста, изсветляване или затъмняване на части от изображението. 
 
Има някои операции, които не се изпълняват задоволително с растерни изображения. Такива са 

увеличаване (при него се получава размазване – виж фиг. 2), намаляване (губят се детайли), завъртане 
под произволен ъгъл (различен от прав), намаляване на използваните цветове. 

 

Фиг. 2. 
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Повечето устройства за извеждане на графична информация са растерни устройства, напр. 
монитори, екрани, принтери, печатарски машини.  

 
Тези, които излъчват светлина (монитори, екрани) съхраняват RGB (Red, Green, Blue) информация за 

всеки излъчващ пиксел, образуван от 3 съвсем малки и близко разположени светлинни източника. 
Обикновено информацията за всеки пиксел се съхранява в 3 байта – по един за всеки основен цвят, като 
се кодират 256 негови нюанса.  

 
Печатането става в CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) формат, в който информацията за всяка 

отпечатана точка се съхранява в 4 байта. Дори празните области се кодират и заемат място в паметта и 
във файловете. 

 
Програми, които работят с растерна графика, са: Paint (от MS Windows), PhotoStyler, програми за 

обработка на снимки (в това число върху мобилните телефони). Най-професионалната програма за 
обработка на растерни изображения е PhotoShop, която освен всички операции, споменати по-горе, 
позволява работа с пластове от растерни изображения и включва много филтри за обработка на 
изображения. 

 
Файловите формати, в които се записва растерна графика, са: BMP (BitMaP), GIF (с ограничение до 

256 цвята), JPG (при който графиката може да се записва с по-голяма или по-малка компресия), TIF 
(подходящ за предпечатна подготовка), PCX, сравнително по-новия PNG и др. 
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Векторната графика в двумерната ù версия представя обектите във вид на равнинни геометрични 
примитиви (отсечки, дъги, окръжности, многоъгълници и др.). 
 

Такива графики се създават с чертане в специални програми (CAD) или с дигитализиране на 
чертежи чрез специално устройство (дигитайзер). Векторната графика позволява независимост от 
устройството, върху което се показва / отпечатва готовият резултат. 

 
Операциите, които могат да се изпълняват върху векторни графични обекти, са: копиране, 

преместване, изтриване, огледално копие, завъртане под произволен ъгъл, разтягане или свиване, 
накланяне на векторни обекти, увеличаване (фиг. 3) и намаляване с произволен мащабен фактор. Всички 
тези операции не влошават качеството на графиката. 

 

Фиг. 3. 
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Програми, които работят с векторна графика, са AutoCAD и др. CAD софтуери, CorelDraw и др. 
 
Файловите формати, в които се записват векторни графики, са: DWG и DXF (на AutoCAD), CDR 

(на CorelDraw), PS (PostScript), PDF и др. В тази група може да се класифицира и многоплатформения 
език OpenGL, който генерира векторно зададени 2D и 3D обекти. 

 
Обичайно обемът информация за векторни графики е по-малък от обема информация за растерна 

графика. При векторните файлове не се прилага компресия на данните, която да води до намаляване на 
прецизността на съхраняваната информация.  

 
Чрез вектори и линейно движение се управляват плотерите, а също така и 3D принтерите в 

строителството (фиг. 4).  
 

 
Фиг. 4. Вътрешна структура на стените на сградите на китайската фирма Winsun, 2014 
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Конвертиране от векторна към растерна графика и обратно 
 

Изобразяването на векторна графика върху монитор и принтер става след конвертирането ù в 
определен мащаб към растерна графика. Такива алгоритми са добре разработени и усъвършенствани 
във времето. 

 
Обратното конвертиране е по-трудно. Такова например се налага, ако от стари чертежи трябва да 

се дигитализират контурите на различни строителни обекти и съоръжения, улици, теренни изолинии 
върху карти и др. Съществуват и софтуери (CorelDraw, Adobe Illustrator), които от сканирано 
изображение разпознават контури, които съхраняват във векторен формат.  

Като пример от същия вид е 
разпознаването на текст в сканирана 
(фотографирана) страница, който трябва да се 
конвертира в текстов формат. Това става със 
специален софтуер (OCR – Optical Character 
Recognition), който разпознава символите по 
контурите им и ги съхранява като текст (по 1 
байт за всеки символ). Така сканираната 
текстова информация се компресира изклю-
чително ефективно и върху резултантния 
текст могат да се извършват операции като 
търсене и замяна на символи и редактиране. 
 
Фиг. 5. 
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II. 3D геометрично моделиране – понятия. Предимства пред двумерното 
моделиране. 
 
1. Понятия 
А) Тримерен модел е математическо представяне на всяка тримерна повърхност на тримерен обект с 
помощта на специален софтуер. 
 
Б) Тримерното моделиране представлява процес на разработване (създаване и редактиране) на 
тримерния модел. Моделите могат да бъдат създавани автоматично (програмно) или автоматизирано (с 
програмни средства под контрола на човека). 

 
Тримерното моделиране се реализира в моделно пространство, което е на практика безкрайно 

голямо. В средата му се намира началото на координатната система (0, 0, 0). Характерните точки на 
обектите се задават с положителни или отрицателни Декартови координати или се преобразуват към 
такива. При 3D моделирането отново се използват принципите и възможностите на векторната графика, 
но в нейния 3D вариант. Стандартно всички координати се съхраняват в тип Double (с 13-14 значещи 
цифри в 8 байта). 

 
Тримерното моделиране борави с тримерни геометрични примитиви, например тримерни отсечки, 

тримерни повърхнини, паралелепипеди, сфери, цилиндри, конуси и др. Върху тези примитиви могат да се 
изпълняват операции на обединение, сечение и изваждане (фиг. 6). 
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Фиг. 6. Илюстрация на операции обединение (на куб и конус) и 
изваждане (на сфера от куб) 

 
Върху получените обекти могат да се използват и операциите, споменати по-горе при 2D векторната 

графика – копиране, преместване, огледално копие, завъртане под произволен пространствен ъгъл и др. 
 
Така се генерира тримерен модел, който е независим от точката му на наблюдение. 
На базата на този 3D модел с помощта на другите дялове на компютърната графика после могат да се 

изготвят: 
• изгледи, разрези; 
• аксонометрии, перспективи; 
• анимации; 
• изчисления на площи и обеми и др. 
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2. Предимства на тримерното пред двумерното моделиране. 
 

В последните години тримерното моделиране се превръща в стандарт при проектиране и представяне 
на проектите и за това има сериозни причини. Това важи и за строителството: 

 
• Този начин на моделиране е по-близо до начина на работа и мислене на инженера, който 
решава проблеми в тримерното пространство (фиг. 7), а не в равнината.  

Фиг. 7. 
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• На базата на тримерен модел на строителната конструкция автоматично могат да се изготвят 
хоризонтални или вертикални разрези и изгледи (фасади) – фиг. 8. Те са в основата на идейните 
и работните чертежи при проектирането. 

 Фиг. 8. 
 
• Проектантът лесно изготвя аксонометрии, перспективи, реалистични изгледи и анимации при 
съществуващ 3D модел. При тях се отчитат светлини и сенки, текстури на повърхностите на 
обектите и др. В строителството такива изображения са важни както за архитекта, така и за 
инвеститора. Те целят да създадат представа за обекта в завършен вид при реални условия. 
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• На базата на тримерните модели могат да се правят различни компютърни симулации – 
изследвания за по-нататъшното функциониране на обекта. Такива могат да бъдат изследване на 
поведението на сградата при земетръс (фиг. 9), разглеждане на топлинни модели, изследване на 
сенки и падащи количества светлина и топлинна радиация (фиг. 10) и др. 

 
Фиг. 9. Програма PCProektant – изображения на деформациите в тримерния модел на сграда при земетръс 
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Фиг. 10. Анализ на падащата сезонна слънчева радиация върху повърхностите на сграда в градска среда 
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• На базата на тримерния модел могат да се правят анализи на обеми, повърхнини (изчисляване на 
площи на помещения, обеми на стени, на отопляеми пространства, на подпокривни пространства и 
т.н.); 

 
• Могат да се изготвят количествени и стойностни сметки, с които завършва изработването на 
всеки работен проект. 

 
• Друго предимство е, че тримерните модели могат да се подложат на допълнителна обработка, за да 
се използват за тримерен печат – с малоформатни 3D принтери на макети (с намален мащаб на 
строителния обект, фиг. 11) или даже на цели сгради (в мащаб 1:1, тази технология в момента се 
развива и на нея се възлагат големи надежди – фиг. 12 и 13). 
 

 
Фиг. 11. Отпечатани макети на сгради, използвани са малоформатни 3D принтери 
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Фиг. 12. Строителни елементи и първа малка къща на китайската фирма Winsun, 2014 г. 

 
Фиг. 13. Изгледи от следващите сгради на китайската фирма Winsun, 2015 г. 

 
• Може да се очаква, че след време тримерните модели ще могат да бъдат използвани и в етапа на 
изпълнение на сградата от строителите, за да разглеждат тримерни детайли от проекта. 
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III. Преглед на програми за 3D моделиране. 
 
Моделирането става в специални моделиращи програми – моделиери. Системите за тримерно 

моделиране се делят на три групи: 
 а) CAD системи (CAD = Computer-Aided Design);  
 б) средства за моделиране на свободни форми (freeform modeling);  
 в) средства за скултуриране (sculpting tools).  
 

CAD системите се базират основно на използването на базови геометрични форми (триъгълници, 
четириъгълници, линии, криви повърхнини и др.).  

 
Моделирането на свободни форми позволява повече свобода.  
 
Скулптиращите системи позволяват да се работи с нещо като „дигитална глина”, която да се 

изтегля, притиска и оформя. 
 
Въпреки че повечето сгради се проектират най-лесно с CAD програми, съществуват и уникални 

строителни обекти със сложни форми, които по-лесно могат да се моделират със софтуер за freeform 
modeling. 

 
За целите на строителството най-подходящи са т.н. CAD системи, които са във фокуса на нашето 

обучение. Повечето от тях първоначално бяха ориентирани да следват традиционния начин на 
проектиране и илюстриране на обектите с чертежи, така че не включваха много развити средства за 
тримерно моделиране. Такива бяха добавени по-късно. 
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1. AutoCAD 
Това е най-разпространената система за автоматизирано проектиране. Тя може да се похвали и с най-

дълга история. За строителството фирмата AutoDesk предлага AutoCAD Architecture и AutoCAD Civil 
3D, специализирани за целите на архитектурното и конструктивното проектиране. 

Фирмата AutoDesk предлага и софтуер за 3D печат – 123D Design. Това е едновременно мощно и 
лесно за работа средство за тримерно моделиране и редактиране. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 14.  
Екран от AutoCAD Architecture 
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2. AutoDesk Revit: Revit Architecture, Revit Structure 
Това е BIM (Building Information Model) софтуер за архитекти, строителни инженери, ОВ-, ВК- и Ел-

инженери и дизайнери. Той позволява да се създава сграден модел в 3D, да се документира в 2D и да се 
работи с база данни на сградните елементи. Софтуерът е в състояние да планира и проследява процесите 
по проектиране, изграждане и експлоатиране на сградата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 15.  
Екран от AutoDesk Revit  

Architecture 2011 
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3. ArchiCAD (продукт на фирмата Graphisoft) 
 

ArchiCAD е архитектурен софтуер за Machintosh и Windows, разработен от унгарската фирма 
Graphisoft. Неговата разработка стартира още през 1982 г. Той предлага решения за проектиране на 
сгради, интериори и градски зони.  

 
Той е признат за първата CAD система за персонален компютър, която предлага 2D и 3D 

моделиране. 
Той е и първата система за персонален компютър, която поддържа BIM (Building Information 

Model) и се счита за революционна новост в компютърното проектиране на сгради. 
 
Програмата включва следните приложения: 
 
• 2D CAD software – средство за създаване на точни и детайлни чертежи; 
• 3D Modeling software – средство за архитектурно 3D моделиране с разнообразни форми; 
• Архитектурно рендериране и визуализиране – високопродуктивно средство за създаване на 
фотореалистични изображения и филми; 

• Настолен софтуер за документи – за генериране на документи с чертежи, изображения и текст; 
• Средство за управление на документацията – организирано чрез централен сървър с отдалечен 
достъп, възможности за архивиране и възстановяване на данни; 

• BIM софтуер. 
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Фиг. 16. Екран от ArchiCAD на фирмата GraphiSoft 
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4. 3D Studio, 3ds Max на фирмата AutoDesk 
Продуктът 3ds Max на AutoDesk е подходящ за универсално тримерно моделиране, а в 

строителството – за моделиране на елементи на сградата и обзавеждането. Той се класифицира и като 
подходящ за моделиране на свободни форми. Най-голямата сила на този продукт е в реалистичното 
възпроизвеждане на перспективни изображения и анимации за крайното представяне на обекта.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 17.  
Екран от 3DS Max на фирмата 

AutoDesk 
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IV. BIM ориентирано проектиране. 
 

BIM е съкращение от Building Information Model (информационен модел на сграда). На запад за 
първи път понятието Building Model е използвано през 1986 година, а понятието Building Information 
Model е използвано през 1992 г. Десет години по-късно фирмата AutoDesk започва да разработва 
концепция за реализацията му и така постепенно то се налага и сред други софтуерни разработчици.  

 
За изпълване на понятието BIM със съдържание голяма заслуга има унгарската фирма Graphisoft с 

нейния продукт ArchiCAD, който се разглежда като първата BIM технология, разработена за персонални 
компютри. 

 
През годините на това съдържание отговарят различни понятия: 
 
• „Virtual Building” на Graphisoft; 
• „Integrated Project Models” на Bentley Systems; 
• „Building Information Modeling” на AutoDesk и VectorWorks. 
 
BIM е дигитално интегрирано представяне на геометричните, физическите и функционални 

характеристики на сградата, структурирани по проектни специалности.  
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За да могат много специалисти едновременно да работят по този модел, е предвидена паралелна 
многопотребителска работа в мрежа върху едни и същи файлове, съдържащи сградния тримерен 
модел. За да не си пречат помежду си специалностите, всяка от тях може да контролира достъпа на 
други специалисти до собствените си елементи – да са видими / невидими за тях, да разрешава или 
забранява промени върху тях. Така информацията от тримерната архитектурна „подложка” е достъпна за 
всички, за да се съобразяват с нея, но без да могат да я променят, освен след съгласуване.  

 
Тримерният модел позволява и контролиране на разполагането на елементи от различни 

специалисти, така че накрая да няма две различни неща на едно и също място – например водопроводни 
или ОВ тръби и електрически кабели да не минават през колони и греди и т.н., което иначе лесно може да 
се случи при недостатъчно добро съгласуване. 

  
Ползите от използване на BIM са: 
 
• намаляване на рутинните чертожни дейности в проектирането; 
• улеснено съгласуване между различните специалности; 
• интензифициране на проектантския труд; 
• намаляване на вероятността за грешки; 
• подобряване на качеството на представяне на проекта; 
• възможности за изследване на показателите на бъдещата сграда с цел постигане на енергийна 
ефективност; 

• проектиране на сгради с по-високо качество. 
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BIM моделът отива отвъд трите пространствени измерения. Могат са се дефинират още: 
• 4D модел – представлява 3D модел, към който е добавено времето като 4-то измерение. 
• 5D модел – към 4D модел се добавя цената като 5-то измерение. 

 

 
 

Употребата на BIM модела може да продължи и след проектирането и построяването на сградата, по 
време на нейния жизнен цикъл. Така проектантският екип полага началото на изграждането на модела, а 
техническият екип по построяването го допълва с подробна информация за своята работа. Накрая 
собственикът на сградата разполага с модел, съдържащ историята на проектиране и строителство, който 
той може да продължи да развива с информация за поддръжката, експлоатацията и стопанисването му. 
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